
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تقرير إفصاح

 من قواعد القيد 30عن مجلس اإلدارة وهيكل المساهمين للمادة 

 

  اسم الشركة 

 بنك فيصل االسالمى المصرى  البيان

 

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

 الربع الثانى  الربع األول
 

 

  الربع الرابع  الربع الثالث

  

 بيانات االتصال بالشركة : 

 

 33364681 رقم التليفون  إبراهيم يوسف عبد الحميد  اسم مسئول عالقات المستثمرين 

 37614037 رقم الفاكس  sobd@faisalbank.com.eg عنوان البريد االلكتروني 

   القاهرة  –يوليو  26شاع  3 عنوان المركز الرئيسي للشركة 

   WWW.FAISALBANK.COM.EG عنوان الموقع االلكتروني

 

 % فاكثر (: 5هيكل المساهمين ) المساهمين الذين يملكون 

 

 االسم
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

 %15.35 93266430 %15.35 93266430 هيئة األوقاف المصرية

 % 14.03 85212526 % 14.03 85212526 بنك اإلثمار ش.م.ب

 %9.13 55454686 %9.13 55454686 دار المال االسالمى

 دار المال االسالمى للخدمات

 اإلدارية المحدودة
54794284 9.02% 54794284 9.02% 

MFAI JERSEY LIMITED 41882621 6.89% 41882621 6.89% 

 %54.42 330610547 %54.42 330610547 االجمالى

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 أسهم الخزينة لدى الشركة : 

 
 تاريخ الشراء الموقف وفقا للبيان الحالى تاريخ الشراء

 

 الموقف وفقا للبيان الحالى

 نسبتها عدد االسهم نسبتها عدد االسهم

 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- االجمالى

 

 التغيرات فى مجلس إدارة الشركة 

 السابقالبيان  البيان الحالي

 الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة الوظيفة اسم عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة  سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود   رئيس مجلس اإلدارة  سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود  

 األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك

 األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

 عضو مجلس اإلدارة 

 محافظ البنك

 عضو مجلس اإلدارة شركة فيصل لالستثمارات المالية  عضو مجلس اإلدارة شركة فيصل لالستثمارات المالية 

 عضو مجلس اإلدارة شركة االعمال السعودية الخليجية للتجارة  عضو مجلس اإلدارة شركة االعمال السعودية الخليجية للتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة  عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى القابضة 

 عضو مجلس اإلدارة   محمد بن عبد هللا بن عبد الكريم الخريجى األستاذ/  عضو مجلس اإلدارة   محمد بن عبد هللا بن عبد الكريم الخريجى األستاذ/ 

MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة MFAI JERSEY LIMITED  عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات عضو مجلس اإلدارة  الشركة المصرية لالستثمارات

 عضو مجلس اإلدارة  بنك االثمار  عضو مجلس اإلدارة  بنك االثمار 

 عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة عضو مجلس اإلدارة  دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة

 عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية عضو مجلس اإلدارة  هيئة األوقاف المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أخر تشكيل ألعضاء مجلس اإلدارة : 

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين : 

عدد األسهم المملوكة  جهة التمثيل* االسم 

 للشخص االعتبارى

 ) جهة التمثيل ( 

 عدد األسهم المملوكة

للشخص الطبيعى عن 

 نفسه 

 الصفة 

سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل 

 سعود 

عضو غير  120000 -- ----

 تنفيذى

 عضو تنفيذي 6813127 -- ---- األستاذ / عبد الحميد محمد أبو موسى 

محمد بن عبد هللا بن عبد الكريم األستاذ / 

  الخريجى 

عضو غير  205597 -- ----

 تنفيذى

   الدكتور / حسين محمد احمد عيسى 

 

غير عضو  -- 30179433 الشركة المصرية لالستثمارات 

 تنفيذى
 الدكتور / جالل مصطفى محمد سعيد 

 

عضو غير  -- 1924002 شركة فيصل لالستثمارات المالية 

 تنفيذى

   رة / ناهد محمد طاهر الدكتو
 

عضو غير  -- 1562861 شركة االعمال السعودية الخليجية للتجارة 

 تنفيذى

عضو غير  -- 55454686 دار المال االسالمى القابضة  لم تحدد ممثلها بعد 

 تنفيذى
محمد هانى بن السيد بن ابراهيم أ / 

 العيوطى 

عضو غير  -- 54794284 دار المال االسالمى للخدمات اإلدارية المحدودة 

 تنفيذى

عضو غير  -- 85212526 بنك االثمار  أ / أمانى خالد محمد البورسلى  

 تنفيذى

عضو غير  -- MFAI JERSEY LIMITED 41882621 الشيخ / إبراهيم بن خليفة أل خليفة 

 تنفيذى

عضو غير  -- 93266430 هيئة األوقاف المصرية   عالء عبد العزيز مبروك السيد المهندس/ 

 تنفيذى

 جدول ) ب ( أعضاء مجلس اإلدارة من ذو الخبرة ) من غير المساهمين ( :

 غير مستقل * –مستقل  غير تنفيذى ( –الصفة ) تنفيذى  االسم

-- -- -- 

 ( من قواعد القيد . 4) * ( قد يكون العضو غير التنفيذى وغير مستقل وفقا للتعريف الوارد بالمادة ) 

 أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة .

 م 2023 تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس اإلدارة ابريل 

 المقر بما فيه                                                                     

 التوقيع  الوظيفة  االسم

  رئيس مجلس االدارة سمو األمير / عمرو محمد الفيصل أل سعود

 خاتم الشركة 

  م06/07/2022تاريخ إعداد البيان :

 

 

 

 



 

 

 

 

 م حرة التداول موضحاً به األسههيكل المساهمين االجمالى 

 شاملة كامل اسهم البنك االصدار الدوالرى واصدارالجنيه المصرى 

 
 الموقف وفقا للبيان السابق الموقف وفقا للبيان الحالي  االسم 

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

عدد  نسبتها  عدد األسهم 

 المساهمين

 -- %100 607471450 -- %100 607471450 ( 1إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة )

 -- %1.22 7406802 -- %1.22 7403736 (2إجمالي األسهم غير المودعة باإليداع المركزي )

 12742 %98.78 600064648 12857 %98.78 600067714 (2-1إجمالي األسهم  المودعة باإليداع المركزي )

 -- -- -- -- -- -- (4أسهم ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة )

% من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100

 ( 5من خالل المساهمين الرئيسين ) 

364992233 60.08% 8 364992233 60.08% 8 

% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد من  97

 (  6خالل المساهمين الرئيسين ) 

-- -- -- -- -- -- 

األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر وكذلك 

 (   7المستكمل بها الحد األدنى من نسبة االحتفاظ ) 

-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- (  8األسهم مقابل حصص عينيه خالل فترة الحظر ) 

 -- -- -- -- -- -- (  9أسهم الخزينة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 10أسهم اإلثابة والتحفيز بالشركة ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 11األسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين ) 

 -- -- -- -- -- -- ( 12ق.أ.ع( )  إجمالي مساهمة للشركة القابضة )

 -- -- -- -- -- -- (  13إجمالي مساهمة إتحاد العاملين المساهمين بالشركة ) 

 -- -- -- -- -- -- (14إجمالي عدد األسهم المقابل لشهادات اإليداع األجنبية )

 -- -- -- -- -- -- ( 15إجمالي األسهم المرهونة ) 

 77 %0.098 599037 75 %0.096 583898 (  16إجمالي األسهم المجمدة ألسباب أخرى متنوعة ) 

 85 %60.18 365591270 83 %60.18 365576131 ( 16إلى  4( إجمالي السهم بغرض االحتفاظ )تجمع من  17) 

 12657 %38.60 234473378 12744 %38.60 234491583 (  17 – 3( إجمالي األسهم حرة التداول )  18) 

 

 

 
 


