
 

  

 

 

 

 

 

 

 تقرٌر إفصاح

 ( من قواعد القٌد 03عن مجلس اإلدارة ، وهٌكل المساهمٌن تنفٌذاً للمادة ) 

 الشركة المصرٌة لنظم التعلٌم الحدٌثة ةـــــــــــــــــم الشركـــاس

نهاٌة الفترة المعد عنها هذا التقرٌر لعام 
 م1326/1327

 
                      الربع الثانى                           الربع األول  

 
                      الربع الرابع                    الربع الثالث       

 
 ت اإلتصال بالشركة :بٌانا

 32112611110 رقم التلٌفون هٌثم زكرٌا دمحم عالم اسم مسئول عالقات المستثمرٌن

  رقم الفاكس Haitham_allam3@hotmail.com عنوان البرٌد اإللكترونى

 القاهرة -الزمالك  –شارع احمد حشمت  02 عنوان المركز الرئٌسى للشركة

 WWW.MOED.COM.EG عنوان الموقع اإللكترونى
 

 % فأكثر ( :5هٌكل المساهمٌن ) المساهمٌن الذٌن ٌملكون 

 الموقف وفقاً للبٌان السابق للبٌان الحالىالموقف وفقاً  ــــــــــــــــــــــــــــماألســـــ

 نسبتها عدد األسهم نسبتها عدد األسهم

%14 1243040 ولٌد ٌوسف حسن دمحم  1423040 10%  

%22.2 222532 صباح ٌوسف حسن دمحم  237433 23.1%  

% 3 3 دعاء ٌوسف حسن دمحم  726524 0 %  

%6.1 545333 دمحم حسن ابراهٌم حمدى  545333 6.1%  
%0.4 753533 امٌرة صالح محمود   - - 

%7.2 605333 ٌحٌى محسن عبدالعزٌز  - - 
%7 601241 عاطف بهاء عبدهللا متولى  - - 

% 60.0 4652157 اإلجمالً  4652157 51.4 %  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انحبنٗ انًٕلف ٔفمب نهجٛبٌ انغبثك

 البٌــــــــان
ػذد 

 انًغبًٍْٛ
االعٓىػذد  َغجتٓب ػذد  

 انًغبًٍْٛ
 ػذد االعٓى َغجتٓب

750 233%  0020104 023 233% ( إجًبنٙ اعٓى انششكخ انًمٛذح نذٖ ششكخ يظش نهًمبطخ1) 0020104   

(-انًشكض٘ )( اجًبنٙ االعٓى غٛش انًٕدػّ ثبإلٚذاع 2) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

750 233%  0020104 023 233% (2-1( اجًبنٙ االعٓى انًٕدػّ ثبإلٚذاع انًشكض٘)3) 0020104   

( اعٓى ضًبٌ انؼضٕٚخ انًًهٕكخ ألػضبء يجهظ االداسح4) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

1 % 00.1 0027740 1 05%      ٔفمب نٓزِ % يٍ االعٓى انٕاجت االحتفبظ ثٓب 111( 5) 0202044 

يٍ خالل انًغبًٍْٛ انشئٛغٍٛ انمٕاػذ      

يٍ  فٙ غٛش حبالد االحتفبظ انٕاسدح ثٓزِ انمٕاػذ% 79( 6) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ

خالل انًغبًٍْٛ انشئٛغٍٛ        

( االعٓى انًًهٕكّ نهًؤعغٍٛ خالل فتشح انحظش ٔكزنك     9) - - - - - -

انًغتكًم ثٓب انحذ االدَٗ يٍ َغجخ االحتفبظ      

ػُٛٛخ خالل فتشح انحظش( االعٓى يمبثم حظض 8) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

( اعٓى انخضُٚخ7) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

( اعٓى االثبثخ ٔانتحفٛض ثبنششكخ11) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

( االعٓى انًجًذح ٔفمب التفبلٛبد انًغب11ًٍْٛ) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

أ.ع(( اجًبنٗ يغبًّْ نهششكخ انمبثضخ )ق . 12) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

( إجًبنٙ يغبًّْ اتحبد انؼبيهٍٛ انًغبًٍْٛ ثبنششكخ13) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

انًمبثهّ نشٓبداد االٚذاع االجُجٛخ( إجًبنٙ ػذد االعٓى 14) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

( إجًبنٙ االعٓى انًشَْٕخ15) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

ذِ ألعجبة اخشٖ يتُٕػخ( اجًبنٗ االعٓى انًج16ً) ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ  

1 00.1 0027740 1 05% (16انٗ  4)تجًغ يٍ  اجًبنٗ االعٓى ثغشع االحتفبظ( 19) 0202044   

(19-3( اجًبنٗ االعٓى حشح انتذأل )18) 5762023 65% 030 5425422 62.0% 756  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚحذث تؼبيم ػهٗ اعًٓٓى نًذح عُخ عبثمخ ػهٗ تبسٚخ االحتغبة.% يٍ اعٓى انًغبًٍْٛ انشئٛغٍٛ انزٍٚ نى 111ٚتى اعتجؼبد : يهحٕظخ

 111×  إجمالى عدد األسهم حرة التداوليؼبدنخ احتغبة َغجخ االعٓى حشح انتذأل =  .1
 عٓى انششكخ انًمٛذح نذٖ ششكخ انًمبطخ ااجًبنٗ ػذد                                                    

 االعٓى حشح انتذأل :

 .2114نغُخ  11يٍ لٕاػذ انمٛذ ٔ انشطت انظبدسح ثمشاس يجهظ اداسح انٓٛئخ سلى  4تُفٛزا نهتؼشٚف انًُظٕص ػهٛخ فٗ انًبدح 

جؼذ يٍ اعٓى تٚمظذ ثبالعٓى حشح انتذأل جًٛغ االعٓى انًتبحخ نهتؼبيم ػهٛٓب ششاء أ ثٛؼب دٌٔ لٕٛد , ٔ ٚتى حغبثٓب ثؼذ اٌ ٚغ

 نجٕسطخ يب ٚهٗ :انششكخ انًمٛذح فٗ جذأل ا

 االعٓى انًًهٕكخ نششكبد لطبع االػًبل انمبثضخ فٗ ششكبتٓب انتبثؼخ انًمٛذ نٓب اعٓى ثبنجٕسطخ. -1

 بًٍْٛ انشئٛغٍٛٛ ٔ رنك ٔفمب نهُغت انتبنّٛ :غاالعٓى انًًهٕكخ نهً -2

 .% يٍ االعٓى انٕاجت االحتفبظ ثٓب ٔفمب نٓزِ انمٕاػذ 111 -

% اٌ ٚحذث تؼبيم خالل ػبو 79, ٔٚشتشط العتجؼبد فٗ غٛش حبالد االحتفبظ انٕاسدح ثٓزِ انمٕاػذ % 111 -

 عبثك ػهٗ تبسٚخ االحتغبة .

, عٕاء ػُذ  1781نغُخ  157يٍ انمبٌَٕ  45االعٓى انًًهٕكخ نهًؤعغٍٛ خالل فتشح انحظش انٕاسدح ثبنًبدح  -3

 تكٍ ضًٍ اعٓى انًغبًٍْٛ انشئٛغٍٛ .انتأعٛظ أ صٚبدح ساط انًبل , ٔ رنك كهّ يب نى 

 اعٓى انخضُٚخ . -4

 اعٓى ضًبٌ ػضٕٚخ يجهظ االداسح فٗ حبنخ اشتشاط انُظبو االعبعٗ نهششكخ رنك , ٔ رنك طٕال فتشح انؼضٕٚخ . -5

االعٓى انًًهٕكخ نهًغبًٍْٛ انًهضيٍٛ ثًٕجت اتفبلبد أػمٕد ثبالحتفبظ ثُغجخ أ ػذد يٍ اعٓى انششكخ نًذح  -6

 ك خالل تهك انًذح .يؼُٛخ ٔ رن

  

% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو 23بالمساهم الرئٌسً أي مساهم ٌملك  ٌقصد : المساهم الرئٌسً
 غٌر مباشرة من خالل المجموعات واألطراف المرتبطة .

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ٕٚجذ انششكخ : نذٖ  انخضُٚخ اعٓى تفبطٛم

 إدارة الشركة :التغٌرات فى مجلس  

 البٌــــــــــــان السابـــــــــــــــــق البٌـــــــــــان الحالــــــــــــــــــــــــــى

 الوظٌفة أسم عضو مجلس اإلدارة الوظٌفة أسم عضو مجلس اإلدارة

رئٌس مجلس اإلدارة  ولٌد ٌوسف حسن دمحم
 والعضو المنتدب

اإلدارة رئٌس مجلس  ولٌد ٌوسف حسن دمحم
 والعضو المنتدب

 عضو مجلس اإلدارة صباح ٌوسف حسن دمحم عضو مجلس اإلدارة صباح ٌوسف حسن دمحم

 عضو مجلس اإلدارة بسنت احمد رأفت احمد  عضو مجلس اإلدارة بسنت احمد رأفت احمد 

 عضو مجلس اإلدارة هٌثم زكرٌا دمحم عالم عضو مجلس اإلدارة هٌثم زكرٌا دمحم عالم

 عضو مجلس اإلدارة عماد احمد عبدالجواد احمد عضو مجلس اإلدارة احمد عبدالجواد احمدعماد 

 اخر تشكٌل لمجلس اإلدارة :

 جدول ) أ ( أعضاء مجلس االدارة من المساهمٌن

 جهة التمثٌل الوظٌفـــــــــــــــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــم

 ) إن وجدت (
 الصفـة

 
 األسهمعدد 

 1243040 تنفٌذى - رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ولٌد ٌوسف حسن دمحم

 222532 تنفٌذى - عضو مجلس اإلدارة صباح ٌوسف حسن دمحم

 5333 غٌر تنفٌذى - عضو مجلس اإلدارة بسنت احمد رافت احمد القواس

الطبيعى او االعتبارى الذي يمثله .)*( عن نفسه او عن شخص اعتباري .     )**( المملوكة للشخص   

 جدول ) ب ( أعضاء مجلس االدارة من ذوي الخبرة ) من غٌر المساهمٌن (

غٌر تنفٌذى ( –الصفة ) تنفٌذي  االسم غٌر مستقل  –مستقل    
مستقلغٌر  تنفٌذى هٌثم زكرٌا دمحم عالم  

مستقلغٌر  تنفٌذى عماد احمد عبدالجواد احمد  
 ( من قواعد القيد. 4غير تنفيذى وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم ) )*( قد يكون العضو 

 ( ثؼذ اػتًبد انجًؼٛخ انؼًٕيٛخ) 03/6/1322 فٗ َٓبٚخ انغُخ انًبنٛخ تبسٚخ اَتٓبء انًذح انمبََٕٛخ نًجهظ االداسح

 

 سنوات. ثالثلمدة  تم عقد الجمعٌة العامة العادٌة لتجدٌد المجلس للفترة المقبلة ملحوظة :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقر أنا الموقع أدناه بصفتى رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البٌانات وأنها على مسئولٌة الشركة .     

 المقر بما فٌه                    

 . م1/2/1327تارٌخ اعداد البٌان : 

 خاتم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌع الوظٌفة األســـــــــــــــــــــــــــــم

رئٌس مجلس اإلدارة   ولٌد ٌوسف حسن دمحم
 والعضو المنتدب

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادة / البورصة المصرٌة ) إدارة اإلفصاح (

 تحٌة طٌبة وبعد ،،،           

بناءاً على استفسار إدرة اإلفصاح نحٌط علم سٌادتكم بأن السٌد / دمحم حسن ابراهٌم 

حمدى والسٌدة / دعاء ٌوسف حسن دمحم لٌس من المجموعات المرتبطة بمجلس 

اإلدارة ) د/ ولٌد ٌوسف حسن ، السٌدة / صباح ٌوسف حسن ( وال مساهمى الشركة 

 شكر .ولسٌادتكم جزٌل ال% فأكثر 5الذٌن ٌمتلكون 

 مع وافر التحٌة واإلحترام ،،،                           

  د / ولٌد ٌوسف حسن دمحم                                                           

 

 رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب                                                    

 


