
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ــــخ :    ٢٠٢٢ ٧ ٥التار
                    

  
              

  
ـــورصــة  ـةالســـادة ال   المـصــ

ة ة : عنا البورصة الم  السادة إدارة اإلفصاح 
 

عد،،، ـــة و ــة طي   تح
  

ة  ة المنته ل المساهم عن الف م نموذج إفصاح مجلس اإلدارة وه ادت  ٢٠٢٢ ٠٦ ٣٠مرفق لس
 

ام،،،                                                     ـول وافـر اإلح ق   وتفضلوا 
  
  
  

     محمد أبو الن
  

ن ثم           مدير عالقات المس
      

 
 



 
 

 

 

 نموذج تقرير افصاح
 من قواعد القيد ٣٠عن مجلس االدارة و هيكل المساهمين تنفيذا للمادة 

 

 البيان اسم الشركة

 نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
 الربع االول

 

 الربع الثانى
 

 الربع الثالث
 

 الربع الرابع
 

 
 بيانات االتصال بالشركة :

 
 23585204 2 20+   رقم التليفون محمد أبو النصر اسم مسئول عالقات المستثمرين

  رقم الفاكس  mohamed.abouelnasr@mosalex.com عنوان البريد االلكترونى

 بورسعيد –بالمنطقة الحرة العامة  F الصف ١٣القطعة  عنوان المركز الرئيسى للشركة

  www.Maridivegroup.net عنوان الموقع االلكترونى

 
 فأكثر): % ٥هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 

 

 االســـــم
للبيان الحاليالموقف وفقاً   الموقف وفقاً للبيان السابق 

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

OFFSHORE OIL SERVICES 
COMPANY LIMITED 

65543527 13.94% 89377537 19.01% 

 %9.22 43359598 %9.22 43359598 حامد عيسى حامد عليش

 %10.16  47768547 %9.13  42913547 نجاد احمد الزينى

EFG CAPITAL PARTNERS 
FUND III L P 

38797200 8.25% 14963190 3.18% 

 %6.21   29208801 %6.21   29208801 شهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد

 %6.21  29208798 %6.21  29208798 بهيرة محمد مجدي إبراهيم زيد

 %50.80 238923281 %52.96  249031471 اإلجمالي
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 االســـــم
للبيان الحاليالموقف وفقاً   الموقف وفقاً للبيان السابق 

 عدد المساهمين نسبتها عدد األسهم عدد المساهمين نسبتها عدد األسهم

) اجمالى اسهم الشركة المقيدة لدى شركة ١(
  )١مصر المقاصة (

470255740 100% 5529 470255740 100% 5529 

) اجمالى االسهم غير المودعة بااليداع -(
  )٢المركزى (

- - - - - - 

اجمالى االسهم المودعة بااليداع المركزى 
)٢-١(  

470255740 100% 5529 470255740 100% 5529 

اسهم ضمان العضوية المملوكة العضاء 
  )٤مجلس االدارة(

- - - - - - 

من االسهم الواجب االحتفاظ بها  %١٠٠
وفقا لهذه القواعد من خالل المساهمين 

  )٥الرئيسيين(
63577221 13.52% 1 89377537 19.01% 1 

فى غير حاالت االحتفاظ الواردة بهذه %٩٧
  )٦القواعد من خالل المساهمين الرئيسيين(

- - - - - - 

االسهم المملوكة للمؤسسين خالل فترة 
الحظر و كذلك المستكمل بها الحد االدنى 

  )٧من نسبة االحتفاظ (
- - - - - - 

عينية خالل فترة االسهم مقابل حصص 
  )٨الحظر (

- - - - - - 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد  )٩اسهم الخزينة (

 - - - - - -  )١٠اسهم االنابة و التحفيز بالشركة (

االسهم المجمدة وفقا التفقيات المساهمين 
)١١(  

- - - - - - 

اجمالى مساهمة للشركة القابضة 
  )١٢(ق.أ.ع)(

- - - - - - 

اجمالى مساهمة اتحاد العاملين المساهمين 
  )١٣بالشركة (

- - - - - - 

اجمالى عدد االسهم المقابلة لشهادات االيداع 
  )١٤االجنبية (

- - - - - - 

 3 %15.29 71895598 3 %15.29 71895598  )١٥اجمالى االسهم المرهونة (

اجمالى االسهم المجمدة السباب متنوعة 
)١٦(  

355482 0.08% 18 342482 0.07% 16 

 ٤اجمالى االسهم بغرض االحتفاظ (تجمع 
  )١٧)(١٦الى 

135828301 28.88% 22 161615617 34.37% 20 

 5509 %65.63 308640123 5507 %71.12 334427439 )١٧-٣اجمالى االسهم حرة التداول (



 

 

 

 
 فى مجلس ادارة الشركة :التغييرات 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 الشركة :لدى   تفاصيل اسهم الخزينة

 ال يوجد    

 البيان الحالى البيان السابق 

 اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة اسم عضو مجلس االدارة الوظيفة 

غير مستقل –غير تنفيذى   غير مستقل –غير تنفيذى  السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد   السيدة / شهيرة محمد مجدى زيد 

 
غير مستقل –غير تنفيذى  عيسى حامد عليشالسيد / حامد   غير مستقل –غير تنفيذى    السيد / حامد عيسى حامد عليش 

 
غير مستقل –غير تنفيذى  غير مستقل –غير تنفيذى  السيدة / شيرين عيسى حامد عليش   السيدة / شيرين عيسى حامد عليش 

 
غير مستقل –غير تنفيذى  غير مستقل –غير تنفيذى  السيدة / شيرين ماجد نديم  شيرين ماجد نديمالسيدة /    

 
غير مستقل –غير تنفيذى  غير مستقل –غير تنفيذى  السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد   السيدة / بهيرة محمد مجدى زيد 

 
غير مستقل –غير تنفيذى  غير مستقل –غير تنفيذى  السيد / ماجد نديم محمد طارق    السيد / ماجد نديم محمد طارق  

 
مستقل–غير تنفيذى  سحر محمد على السالب السيدة /  مستقل –غير تنفيذى    السيدة / سحر محمد على السالب 

 
مستقل–غير تنفيذى  مستقل –غير تنفيذى  السيد / خالد عبد الحميد أبوبكر   السيد / خالد عبد الحميد أبوبكر 

 
غير مستقل –غير تنفيذى  مستقل –غير تنفيذى  السيد / بيتر وليم بول  بهاء الدينالسيد / زياد احمد    

 
غير مستقل –تنفيذى  غير مستقل –تنفيذى  السيد / محمد أشرف مكرم  طارق محمد سعيد فريدالسيد /    



 

 

 آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :
  

 جدول ( أ ) أعضاء مجلس االدارة من المساهمين

 جهة التمثيل االسم

 عدد االسهم المملوكة
 –الصفة ( تنفيذي 

تنفيذى )غير   

للشخص االعتبارى  
 (جهة التمثيل)

للشخص الطبيعى ممثل 
 الجهة (عن نفسه)

 غير تنفيذي

 غير تنفيذي  29208801  نفسها شهيرة مجدي زيد

 غير تنفيذي 43359598  نفسه حامد عيسي عليش

 غير تنفيذي 11790899  نفسها شيرين عيسي عليش

تنفيذيغير  13280226  نفسها شيرين ماجد نديم  

 غير تنفيذي 29208798  نفسها بهيرة مجدى زيد 

 غير تنفيذي 1142857  نفسه ماجد نديم محمد طارق ماجد نديم 

 
  

 جدول ( ب ) أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

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

  مستقل  غير تنفيذى –عضو   السالبالسيدة / سحر محمد على 

  مستقل  غير تنفيذى –عضو   السيد / خالد عبد الحميد على ابو بكر

  مستقل  تنفيذى غير  –عضو    زياد احمد بهاء الدينالسيد / 

  غير مستقل  تنفيذى –عضو   السيد / طارق محمد سعيد فريد

  
  ) من قواعد القيد. ٤الوارد بالمادة رقم ( (*) قد يكون العضو غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف 

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس 
   االدارة

04 / 2025 
 

  اقر انا الموقع ادناه بصفتى رئيس مجلس االدارة للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .
 المقر بما فيه

 
 الوظيفة  التوقيع االسم

غير تنفيذي –مجلس االدارة رئيس   شهيرة مجدي زيد  

 
 

 خاتم الشركة
  2022/ 07/  05تاريخ إعداد البيان 

 


