
 

   

 

 

 

 

 

  نموذج تقرير افصاح 
  من قواعد القيد  30تنفيذا للمادة  وهيكل المساهمينعن مجلس االدارة 

       

 سم الشركة أ ش.م.م.  االتصاالتراية لخدمات مراكز 

       

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير

 2120عن العام المالي 

  الثاني الربع    
 االولالربع  

   الربع الرابع   

الربع 

 الثالث 

            

       

 بالشركة:بيانات االتصال       
 

 رقم التليفون 38726000
 كريم 

 سعودى  
عالقات المستثمرين  مديراسم   

اإللكترونيعنوان البريد  karim_seoudy@rayacorp.com رقم الفاكس  38726001  

المتميز، مدينة السادس من أكتوبر، الجيزة  الحييوليو، المنطقة السياحية،  26ش  للشركة  الرئيسيعنوان المركز    

investor_relations@rayacc.com  اإللكترونيعنوان البريد 

 

 % فأكثر(: 5هيكل المساهمين )المساهمين الذين يملكون 

 الحالي الموقف وفقا للبيان  الموقف وفقا للبيان السابق 
 االسم 

 االسهم عدد  نسبتها عدد االسهم  نسبتها

 شركة راية القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م.   122.935.909 55.196% 122.935.909 55.196%

 اإلجمالي  122.935.909 55.196% 122.935.909 55.196%
 

 

 الحالي الموقف وفقا للبيان  الموقف وفقا للبيان السابق 

 البيان
عدد 

 عدد االسهم  نسبتها المساهمين

عدد 

 عدد االسهم  نسبتها المساهمين

2208 100% 222.727.272 2294 100% 222.727.272 
الشركة المقيدة لدى شركة مصر  أسهمإجمالي 

 ( 1) للمقاصة

- 0.00568% 12.651 - 0.00568% 12.651 
باإليداع  المودعة( اجمالي االسهم غير -)

 (2) المركزي

2208 99.99432% 222.714.621 2294 99.99432% 222.714.621 
 باإليداع المركزي المودعة( اجمالي االسهم 3)

(1-2) 
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0 0 0 0 0 0 
ضمان العضوية المملوكة ألعضاء مجلس  أسهم

 (4) االدارة

1 4.16578% 9.278.325 1 4.16578% 9.278.325 
وفقا لهذه  % من االسهم الواجب االحتفاظ بها 100

 (5المساهمين الرئيسين )القواعد من خالل 

0 0 0 0 0 0 
في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه  % 97

 (     6) القواعد من خالل المساهمين الرئيسين

3 48.28533% 107.544.601 3 48.28533% 107.544.601 

للمؤسسين خالل فترة الحظر   المملوكةاالسهم 

وكذلك المستكمل بها الحد االدنى من نسبة 

 (7) االحتفاظ

0 0 0 0 0 0 
 االسهم مقابل حصص عينية خالل فترة الحظر 

(8) 

 ( 9) الخزينة أسهم 9.960.000 4.47184% 1 9.960.000 4.47184% 1

 (10) االثابة والتحفيز بالشركة أسهم 10.606.060 4.76190% 1 10.606.060 4.76190% 1

 ( 11) االسهم المجمدة وفقا التفاقيات المساهمين 0 0 0 0 0 0

 (12) مساهمه للشركة القابضة )ق . أ.ع( إجمالي 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 
إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين 

 (13) بالشركة

0 0 0 0 0 0 
لشهادات االيداع   المقابلةإجمالي عدد االسهم 

 (14) االجنبية

 (15) إجمالي االسهم المرهونة 0 0 0 0 0 0

1 2.92638% 6.517.856 1 2.92638% 6.517.856 
 ألسباب اخرى متنوعة المجمدةاالسهم  إجمالي

(16) 

7 64.61124% 143.906.842 7 64.61124% 143.906.842 
االسهم بغرض االحتفاظ )تجمع من  إجمالي( 17)

 (16الى  4

 ( 17-3االسهم حرة التداول ) إجمالي( 18) 78.807.779 35.38308% 2289 78.807.779 35.38308% 2201
          
       

 

 

المساهمين الرئيسين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على   أسهم% من  100: يتم استبعاد  ملحوظة

 تاريخ االحتساب. 

 معادلة احتساب نسبة االسهم حرة التداول

 1000اجمالى االسهم حرة التداول                ×       = 

 سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة أ اجمالى عدد     

 
 التداول:االسهم حرة  

  2014لسنة  11بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم  والشطب الصادرةمن قواعد القيد  4تنفيذا للتعريف المنصوص علية فى المادة 

 21/12/2014 في 170والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

 

يقصد باألسهم حرة التداول جميع األسهم المتاحة للتعامل عليها شراًء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة  

 جداول البورصة ما يلي: المقيدة في 
 

 

 
 



 

   

 

 األسهم المملوكة لشركات قطاع األعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة  -1

 :التأليهاألسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب   -2

 % من األسهم الواجب االحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد 100 -

% ان يحدث تعامل خالل عام سابق على  97% في غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه القواعد ، ويشترط الستبعاد  100 -

 تاريخ االحتساب . 

، سواء عند التأسيس أو زيادة  1981لسنة  159من القانون  45األسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة الحظر الواردة بالمادة  -3

 رأس المال، وذلك كله ما لم تكن  ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين. 

 الخزينة. أسهم  -4

 النظام األساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.  اشتراطأسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة في حالة  -5

د باالحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خالل أو عقو اتفاقاتاالسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب  -6

 تلك المدة. 
 

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة 

 أو غير مباشرة من خالل المجموعات واألطراف المرتبطة

 الشركة: الخزينة لدى أسهمتفاصيل 

 تاريخ الشراء
 الموقف وفقا للبيان الحالي 

 تاريخ الشراء
 الموقف وفقا للبيان السابق 

 نسبتها عدد االسهم  نسبتها عدد االسهم 
18/03/2020  305.498   18/03/2020  305.498   

19/03/2020 3.450.000  19/03/2020 3.450.000  

22/03/2020 219.549  22/03/2020 219.549  

23/03/2020 187.953  23/03/2020 187.953  

08/04/2020 3.763.696  08/04/2020 3.763.696  

13/04/2020 595.360  13/04/2020 595.360  

14/04/2020 1.500  14/04/2020 1.500  

15/04/2020 14.000  15/04/2020 14.000  

16/04/2020 7.448  16/04/2020 7.448  

21/06/2020 53.185  21/06/2020 53.185  

22/06/2020 300.000  22/06/2020 300.000  

23/06/2020 250.000  23/06/2020 250.000  

25/06/2020 551.000  25/06/2020 551.000  

29/06/2020 44.000  29/06/2020 44.000  

6/7/2020 15.401  6/7/2020 15.401  

7/7/2020 46.950  7/7/2020 46.950  

8/7/2020 55.000  8/7/2020 55.000  

12/7/2020 1.200  12/7/2020 1.200  

14/7/2020 50.000  14/7/2020 50.000  

15/7/2020 35.000  15/7/2020 35.000  

19/7/2020 8.332  19/7/2020 8.332  

21/7/2020 44.928  21/7/2020 44.928  

4/8/2020 100.000  4/8/2020 100.000  

11/8/2020 80.000  11/8/2020 80.000  

17/8/2020 91.085  17/8/2020 91.085  

7/9/2020 128.915  7/9/2020 128.915  

 نسبتها عدد االسهم  تاريخ البيع نسبتها عدد االسهم  تاريخ البيع

13/1/2021 440.000 0.1975% 13/1/2021 440.000 0.1975% 

 %4.66 9.960.000 االجمالى  %4.47 9.960.000 االجمالى 

 

 



 

   

 

جنيه  2.136.251على تخفيض راس مال الشركه بمبلغ  2021من يونيو  29ملحوظه: وافقت الجمعيه العامه غير العاديه التى تم انعقادها فى  *

و ان الشركه حاليا بصدد االنتهاء من   جنيه مصرى للسهم الواحد 0.5سهم خزينه بقيمه اسميه قدرها   4.272.502مصرى عن طريق اعدام عدد 

 ت الخاصه بعمليه تخفيض راس المال. االجرائا 

 

 الشركة:التغييرات فى مجلس ادارة 

 الحالي البيان  لبيان السابق ا

 اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة اسم عضو مجلس االدارة  الوظيفة

 خليلمدحت محمد إبراهيم السيد /   اإلدارةرئيس مجلس  مدحت محمد إبراهيم خليلالسيد /   اإلدارةرئيس مجلس 

 السيد / احمد حافظ رفقى حسين العضو المنتدب  السيد / احمد حافظ رفقى حسين العضو المنتدب 

 حسام حسين محمد أحمد السيد /  عضو مجلس إدارة  حسام حسين محمد أحمد السيد /  عضو مجلس إدارة 

 أحمد مدحت محمد إبراهيم خليلالسيد /  عضو مجلس إدارة  أحمد مدحت محمد إبراهيم خليلالسيد /  عضو مجلس إدارة 

 هاني محمد إبراهيم خليللسيد / ا عضو مجلس إدارة   هاني محمد إبراهيم خليللسيد / ا عضو مجلس إدارة  

 أيمن أحمد عبد الوهاب الباز لسيد / ا عضو مجلس إدارة مستقل  أيمن أحمد عبد الوهاب الباز لسيد / ا عضو مجلس إدارة مستقل 

 أحمد عالء الدين على الجندي لسيد / ا عضو مجلس إدارة مستقل  أحمد عالء الدين على الجندي لسيد / ا عضو مجلس إدارة مستقل 

 عضو مجلس إدارة مستقل 
خالد محمود عبد العزيز محمود لسيد / ا

 علي نصار
 عضو مجلس إدارة مستقل 

العزيز محمود خالد محمود عبد لسيد / ا

 علي نصار

 السيده / نهال حسن كمال حسنين عضو مجلس إدارة مستقل  - -

 

 

 الشركة:اخر تشكيل لمجلس ادارة 

 من المساهمين:  اإلدارةجدول )أ( أعضاء مجلس 

 
 جهة التمثيل  االسم

 
غير تنفيذى ( – الصفة ) تنفيذي   عدد االسهم المملوكة  

للشخص االعتبارى  )جهة 
 التمثيل(

للشخص الطبيعى ممثل  
 الجهة )عن نفسه(

 

مدحت محمد  السيد / 

 إبراهيم خليل 

شركة راية القابضة  

لالستثمارات المالية 

 ش.م.م.
 اإلدارة رئيس مجلس  ال يوجد 122.935.909

حسام حسين  السيد /  

 محمد أحمد

شركة راية القابضة  

لالستثمارات المالية 

 ش.م.م.
 غير تنفيذي  -عضو مجلس االداره  ال يوجد 122.935.909

 

     
 

 يمثله. الذي   االعتبارياو  الطبيعي)**( المملوكة للشخص      اعتباري.)*( عن نفسه او عن شخص 
 

 )من غير المساهمين(: الخبرة ذويمن   اإلدارةجدول )ب( أعضاء مجلس 

 االسم  (تنفيذي غير - تنفيذي) الصفة غير مستقل *  –مستقل 

تنفيذي  - العضو المنتدب  مستقل غير  السيد / احمد حافظ رفقى حسين 

مستقل غير  أحمد مدحت محمد إبراهيم خليلالسيد /  غير تنفيذي  

مستقل غير  هاني محمد إبراهيم خليلالسيد /  غير تنفيذي  

 أيمن أحمد عبد الوهاب الباز لسيد / ا غير تنفيذي  مستقل

 الجندي أحمد عالء الدين على لسيد / ا غير تنفيذي  مستقل

 خالد محمود عبد العزيز محمود علي نصارلسيد / ا غير تنفيذي  مستقل

 السيده / نهال حسن كمال حسنين غير تنفيذي  مستقل

 



 

   

 

 

 ( من قواعد القيد. 4وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم )  تنفيذي)*( قد يكون العضو غير 

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس 

 االدارة

                  2023ابريل  29

 الشركة. مسئولية  على وإنهاللشركة بصحة هذه البيانات  اإلدارةرئيس مجلس  بصفتي أدناهاقر انا الموقع 

 فيهالمقر بما 

 االسم  الوظيفة التوقيع

 عنه/
   مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس االداره

                   ٢٠٢١ اكتوبر ١٨ البيانتاريخ اعداد  
 

 

 

 

 

 

 

 كريم سعودى

 

 عالقات المستثمرين  و  االستثمار ادارهمدير 

 

 التوقيع:  

 

  

 

 

 

 


