
 
 

 

 

 ٠٤/٢٠٢٢/ ١٧  اإلسكندريـة فـي
                          
  ٢١٤١١الرمـــــزالبريــــــدي :                   

 
 المـصــريـة الســـادة/ بـــورصــة األوراق المــــاليــــة

  ٤٨٦ملف رقم             
  السادة/ إدارة اإلفصاح بالبورصة المصرية :عناية

  تحيــة طيبـــة وبعد،،،
 

، يرجى العلم بأن   ديةالجمعية العا لالنعقاد ةدعوالبخصوص  ٢٣/٠٣/٢٠٢٢ارة لخطابنا لسيادتكم بتاريخ باالش
  و فيما يلى ملخص ألهم القرارات  : ١٧/٠٤/٢٠٢٢ اليوم تاريخب ت الجمعية العمومية العاديةقد اجتمع

  
  ٣٠٨و  ٣٠٧المصادقة على محضري مجلس اإلدارة رقم أوال: 
  من الحضور %٢٩٩٫٨ تم الموافقة على البند بنسبة: القرار

  
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١و المجمعة للسنة المالية المنتهية في  الميزانية المستقلة على المصادقة: ثانيا

  من الحضور %٧٥٫٩٩ة تم الموافقة على البند بنسب: لقرارا
  

  ٢٠٢١في ديسمبر  ٣١المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية : ثالثا
  من الحضور %٧٥٫٩٩ة تم الموافقة على البند بنسب: القرار

  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في  الحوكمةمراقب الحسابات عن تقرير المصادقة على تقرير : رابعا

  الحضورمن  %٧٥٫٩٩بنسبة تم الموافقة على البند : القرار
  

  المصادقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية و على السياسات الرقابية والمالية للشركة و سلطات الصرفخامسا: 
  الحضورمن  %٩٩٫٧٥بنسبة تم الموافقة على البند القرار: 

  
  ٢٠٢٢عن عام  KPMGتجديد الثقة فى مراقب حسابات جديد مكتب حازم حسن إعتماد : اسادس
  الحضورمن  %٧٥٫٩٩بنسبة تم الموافقة على البند : القرار

  
  بالنظام التصويت التراكمى ٢٠٢٥الى  ٢٠٢٢سنوات من  ٣المصادقة على انتخاب و تشكيل مجلس االدارة لمدة  :اسابع

عضو من  )١١) عضو من أصل (١١الحضور انتخاب عدد (من  %٩٩٫٩٩بنسبة تم الموافقة على البند : القرار
  . لمدة ثالث سنواتالمرشحين و تم التوافق فيما بينهم على ان يكون تشكيل مجلس االدارة 

  
المصادقة على اعتماد تعيين السيد / محمد اشرف مكرم الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب للشركة و كذلك اعتماد : ثامناً 

  الصالحيات الخاصة فى تمثيل الشركة.
  الحضورمن  %٧٥٫٩٩البند بنسبة تم الموافقة على : القرار

  
عا ً يد :  تاس ادقة على تفويض الس يد /رئيس مجلس اإلدارة و / المص و الس المنتدب في التوقيع علي مجلس االدارة عض

  لتصرفا الكفاالت التضامنية للشركات التابعة و صالحيات بعض القيادة التنفيذية فى تمثيل الشركة و تعديل سلطات
  الحضورمن  %٧٥٫٩٩بنسبة تم الموافقة : القرار



 

 

راً :ع بة تم الموافقة على  اش ورمن  %٩٩٫٩٩البند بنس اط ٥تعديل المادة رقم (على  الحض ) من ترخيص مزاولة النش
شاط رقم  شركة الن سنة ١٠١ال شركة الخدمات المالحية و البترولية  ٨٧ل ماريدايف ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة  –ل

  ببورسعيد.
 ) قبل التعديل:٥المادة ( 

نوات اعتبارا من م رط موافقة مجلس ادارة المنطقة و  ٢٠/٧/٢٠١٧دة هذا الترخيص خمس س المدة قابلة للتجديد بش
 الحرة ببورسعيد سابقاً.

 ) بعد التعديل:٥المادة (
نوات اعتبارا من  رط موافقة مجلس ادارة المنطقة  ٢٠/٧/٢٠٢٢مدة هذا الترخيص خمس س و المدة قابلة للتجديد بش

 الحرة ببورسعيد سابقاً.
  الحضورمن  %٧٥٫٩٩بنسبة تم الموافقة على البند : القرار

  
  ماريدايف في المملكة العربية السعودية. -المصادقة على إنشاء فرع لشركة الخدمات المالحية و البترولية  احد عشر :

  الحضورمن  %٧٥٫٩٩بنسبة تم الموافقة على البند : القرار
  

كذلك تنازل و  ٣١/١٢/٢٠٢١قرارات المجلس و إخالء مسئولية مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في اعتماد  اثنى عشر :
  و االعوام السابقة. ٢٠٢١اعضاء مجلس االدارة الغير مستقليين من عن كافة بدالت حضور مجالس االدارة عن عام 

 من الحضور % ٨٩٫٩٩تم الموافقة على البند بنسبة : القرار
  

ا  ا وفق اح عنه ب اإلفص ى يج ة الت ات الجوهري ة المعلوم من كاف ه يتض ص بعالي أن الملخ ر ب و نق
  التنفيذية و القواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لهما.  ألحكام سوق المال و الئحته

  وتفضلوا بقبـول وافـر اإلحترام،،،                                                 
         

 
 محمد ابو النصر            
 عالقات المستثمرين و مسئول االتصالمدير        

 


