
 
 

 

 

 
 

  
 ٢٠٢٢/  ٠٣/  ٢٣:    تاريخ   ال           

  ٢١٤١١ـدي : الرمـــزالبريــ                           
  

  المـصــريـة الســـادة/ بـــورصــة األوراق المــــاليــــة  
  ٤٨٦ملف رقم             

  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية :عناية  
  

 
  تحيه طيبه وبعد ،،،  

  
 

د لعادية بتاريخ االحية العامة العادية و غير ار عقد اجتماع الجمعنود ان نحيط علم سيادتكم بانه تقر
م وو مرفق صورة الدعوى و جدول االعمال و سيتم النشر بجريدتى العالم اليوم و الي ١٧/٠٤/٢٠٢٢

 كإخطار ثان  ٣١/٠٣/٢٠٢٢ار اول و تاريخ كإخط ٢٤/٠٣/٢٠٢٢السابع بتاريخ 
  

  وتفضلوا بقبول الشكر و االحترام ، ، ،         
  
  
  

 محمد أبو النصر
  مدير عالقات المستثمرين ومسئول االتصال

 
 



  شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف" ( ش.م.م )شركة الخدمات المالحية والبترولية "ماريدايف" ( ش.م.م )
  شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة ألحكام قانونشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة خاضعة ألحكام قانون  

    ٢٠١٧٢٠١٧لسنة لسنة   ٧٢٧٢رقم رقم   اإلستثماراإلستثمار    
  دوالر أمريكيدوالر أمريكي  ١١  ٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٫٠٠٠٠٠٫٠٠رأس المال المرخص به رأس المال المرخص به 
  دوالر أمريكيدوالر أمريكي  ١٨٨١٨٨  ١٠٢١٠٢  ٢٩٦٢٩٦٫٠٠٫٠٠رأس المال المصدر: رأس المال المصدر: 

  بورسعيدبورسعيد  ١٩٧٨١٩٧٨//٣٣//١٩١٩االستثمار االستثمار   ١٩٥٦٤١٩٥٦٤التجاري التجاري رقم القيد بالسجل رقم القيد بالسجل 
  بورسعيد بورسعيد   ––بالمنطقة الحرة العامة بالمنطقة الحرة العامة     FFبالصف بالصف   ١٣١٣المركز الرئيسي قطعة المركز الرئيسي قطعة 

 
 
 
 عادية للشركةالغير العادية و لحضور اجتماع الجمعية العامة سيادتكم دعوة مجلس ادارة الشركة برئيس تشرف ت

   ظهرا ٠٣:٠٠ في تمام الساعةو ذلك  ٢٠٢٢/ ٠٤/  ١٧ الموافق  االحد  عقده يومالمقرر 
و تطبيقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن االجراءات االحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا سيتم عقد 

للتصويت اإللكتروني ، وعلى السادة المساهمين الراغبين في تصال الحديثة الجمعية العامة عن طريق وسائل اال
عنوان البريد  – أو رقم جواز السفر الرقم القومي –التي تتضمن (اإلسم رباعي التصويت إرسال بياناتهم 

كود البورصة الموحد ) مع إرفاق صورة من شهادة تجميد  –عدد األسهم المجمدة  –رقم المحمول  –اإللكتروني 
  من خالل الرابط التالي: أو جواز السفرالشخصية األسهم و صورة من البطاقة 

  

 
rebrand.ly/maridiveURL:  

 
QR Code: 

 
 

  أو من خالل إرسالها عبر البريد اإللكتروني التالي:
Mohamed.abouelnasr@mosalex.com 

 

  : جدول أعمال الجمعية العادية التاليلنظر في و ذلك ل
  

   ٣٠٨و  ٣٠٧المصادقة على محضري مجلس اإلدارة رقم  .١
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و المجمعة للسنة المالية المنتهية في  الميزانية المستقلة على المصادقة .٢
  ٢٠٢١في ديسمبر  ٣١تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية المصادقة على  .٣
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الحوكمة عن السنة المنتهية في مراقب الحسابات عن تقرير تقرير المصادقة على  .٤
تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات المصادقة على  .٥

  الصرف
 ٢٠٢٢كمراقب الحسابات لسنة  KPMGتجديد الثقة فى مكتب حازم حسن المصادقة على  .٦
التصويت بالنظام  ٢٠٢٥الى  ٢٠٢٢سنوات من  ٣انتخاب و تشكيل مجلس االدارة لمدة المصادقة على  .٧

 التراكمى
و عضو المنتدب للشركة السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذى و الاعتماد تعيين  المصادقة على .٨

 كذلك اعتماد الصالحيات الخاصة فى تمثيل الشركة.
 التضامنية الكفاالت علي التوقيع في المنتدب العضو و اإلدارة مجلس رئيس السيد تفويضالمصادقة على  .٩

 .ثيل الشركة و تعديل سلطات التصرفصالحيات بعض القيادة التنفيذية فى تمو  التابعة للشركات
 .لمدة خمس سنوات تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركةالمصادقة على  .١٠
 ماريدايف في المملكة العربية السعودية. -إنشاء فرع لشركة الخدمات المالحية و البترولية لمصادقة على ا .١١
  ما يستجد من اعمال .١٢

  



 وجدول أعمال الجمعية الغير عادية التالي:
  

لقواعد دوالر طبقا  ٤٨٠ ٥١١ ٩٤٠  والر إلى مليار د ١تخفيض رأس مال الشركة المرخص من اعتماد  .١
 .القيد والشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية

"يكون مكان وموقع ممارسة النشاط فى مدينة  ) من النظام االساسى للشركة باضافة :٤تعديل المادة (اعتماد  .٢
ورية مصر العربية او جمه لمديرى الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكاالت للشركة داخلو بورسعيد 
 ." .فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاخارجها .

  .ما يستجد من اعمال .٣
  

  و نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
 

اذا على األقل من رأس مال الشركة و % ٢٥مساهمين يمثلون  العامة صحيحاً اذا حضرهيكون اجتماع الجمعية 
  ظهرا ٠٢:٣٠فى الساعة  ٠٧/٠٥/٢٠٢٢ إلثنينا اجتماع ثان بتاريخافرالنصاب القانونى لالجتماع يتم عقد لم يتو

  عدد األسهم الممثلة فيه.يعتبر االجتماع الثانى صحيحاً أيا كان و
لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق األصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة بتوكيل  -٢

  بي.كتا
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يقدموا كشف حساب معتمد باألسهم التي  -٣

في حوزتهم و المودعة في إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد األسهم الموضح بكشف الحساب 
  .و لحين انتهاء الجمعية على األقل  لغرض حضور الجمعية و ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام كاملة

قبل انعقاد الجمعية  تقديمها كتابةً  برجاءبجدول أعمال الجمعية العامة  أي أسئلة تتعلق بالموضوع المدرج -٤
  .بجدول األعمال  فى الجمعية العامة على الموضوع الوارد و تقتصر المناقشة   العامة بثالث أيام على األقل

  
  وافــــر االحتـــرام،،، وتفضـــلوا بقبـــول

  
  
 
 

  السيدة / شهيرة مجدى زيدالسيدة / شهيرة مجدى زيد
  دارةدارةرئيس مجلس اإلرئيس مجلس اإل

  


