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٢

  وزارة قطاع األعمال العام
   والنسيج واملالبس والغزلللقطنلشركة القابضة ا

  ) م - م - ق -ش ( 

  الجمعية العامة غير العاديةقرار 
  لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا           

 الموافقة على نشر النظام األساسـى      ٢٧/٩/٢٠٢١ر بجلستها المنعقدة بتاريخ     بكفر الدوا 

  .فى الجريدة الرسمية 

  رئيس الجمعية العامة
  مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضاشركة ل

  بكفر الدوار
  أمحد مصطفى حممد/ الدكتور 
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٣

  
  

  
  النظام األساسى

  مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضاشركة ل

  ربكفر الدوا    
   والئحته التنفيذية١٩٩١ لسنة ٢٠٣طبقا للقانون 

   والئحته التنفيذية٢٠٢٠ لسنة ١٨٥وتعديالته بالقانون 

  الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء
   والذى مت اعتماده ٢٠٢١ لسنة ٩٤٨رقم 

  العامة غري العادية للشركة من اجلمعية 

 ٢٧/٩/٢٠٢١جبلستها بتاريخ 
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   للغزل والنسيج النظام األساسى لشركة مصر
  بكفر الدوار وصباغى البيضا

   مساهمة مصرية تابعةشركة
  الباب األول

  تأسيس الشركةفى 
  )١(ادة ــم

 ١٩٣٨ سـبتمبر  ١٢ تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكى الصادر بتاريخ     -١
   الـذى حـل محلـه قـانون شـركات          ١٩٥٤ لـسنة    ٢٦ووفقًا ألحكام القانون رقـم      
  الـصادر  ية باألسهم والشركات ذات المـسئولية المحـدودة       المساهمة وشركات التوص  

   .١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم  بالقانون
ساسـى وقيـدت الـشركة     صدر قانون الشركة األ  ١٩٣٨ سبتمبر   ٢١ بتاريخ   -٢

 بالقاهرة ووفقا ألحكـام     ١٩٣٨ نوفمبر   ١٢ بتاريخ   ٢٧٩٧٠بالسجل التجارى تحت رقم     
 تم تـأميم الـشركة تأميمـا    ١٩٦١لسنة ، ١١٩، ١١٨، ١١٧القوانين االشتراكية أرقام    

   تـم نقـل مركـز      ١٩٦٢ لـسنة    ٢٦١كامالً وبموجـب القـرار الجمهـورى رقـم          
 محافظة البحيرة بتـاريخ   -الشركة الرئيسى من القاهرة إلى مقر مصانعها بكفر الدوار          

   .١٩٦٢ أغسطس ٢٦
 شـركة المحموديـة     إدماج تقرر   ١٩٦٢ لسنة   ٥٣٨ووفقا للقرار الجمهورى رقم     

غزل والنسيج الرفيع شركة مساهمة مصرية فى شركة مصر للغزل والنسيج والرفيـع    لل
لغى قيد الشركة بالسجل التجارى بالقاهرة وقيدت بالسجل التجارى         أبكفر الدوار وبذلك    

   .١٩٦٥ يوليو سنة ١٤ بتاريخ ٢١٨٩٤بمحافظة البحيرة تحت رقم 
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  للغـزل والنـسيج  وبناء على قرار مجلـس إدارة المؤسـسة المـصرية العامـة      
   سـبتمبر  ٢٠تمت الموافقة على إطالة مدة الشركة لمدة ثالثين سنة أخرى تبـدأ مـن               

   .١٩٦٨سنة 
 فقد قررت   ١٩٩٢ ديسمبر   ٢٨ إن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ         -٣

توفيق أوضاع الشركة طبقا ألحكام قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون            
 الصادرة بقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم          والئحته التنفيذية  ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣رقم  

 وطبقا للنموذج المعتمد للنظام األساسى للشركة التابعة المـساهمة          ١٩٩١ لسنة   ١٥٩٠
   .١٩٩١ لسنة ١٩٠٠المصرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

ـ       ٣/١٠/١٩٩٨ وبتاريخ   -٤ رارا بفـصل    أصدرت الجمعية العامة غير العادية ق
  .مصنعى كوم حمادة والمحمودية عن شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار

 من شـركة     الجمعية العامة غير العادية لكلٍ      أصدرت ٢٣/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ   -٥
           بـدمج   امصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار وشركة مصر صباغى البيضا قـرار 

 للغزل والنسيج الرفيـع بكفـر الـدوار         شركة مصر صباغى البيضا فى شركة مصر      
  ) .شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار(وأصبحت مسماها 

 قررت الجمعية العامة غير العاديـة لـشركة مـصر           ٣٠/٦/٢٠٢١ وبتاريخ   -٦
للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الـدوار دمـج شـركات النـصر لألصـواف               

  سيوف للغــزلالــاألهليــة للغــزل والنــسيج ، ، )ســتيا(والمنــسوجات الممتــازة 
والنسيج ، المحمودية للغزل والنسيج فى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا             

  .بكفر الدوار 
تم توفيق أوضاع الشركة طبقًا ألحكام قانون شركات قطاع األعمال العام رقم             -٧
 شـركة  ٢٠٢٠نة  لـس ١٨٥ والئحته التنفيذية المعدل بالقانون رقـم       ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣

  .تابعة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فى هذا النظام 



  ٢٠٢٢ سنة ینایر ٢٣فى ) تابع (١٩ العدد – الوقائع المصریة

  

٦

  )٢(ادة ــم
 شـركة   زل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار     غشركة مصر لل   :اسم الشركة   

  .بالجنسية المصرية  مساهمة متمتعةتابعة 
  )٣(ادة ــم

  شركةلغرض ا
ن المـواد الليفيـة      م همزاولة صناعة الغزل والنسيج من القطن المصرى أو بغير        

الصناعية أو غير الصناعية وخيوط الحياكة والصيادى والمالبس الجـاهزة لحـسابها            
ولحساب الغير فى مصر وفى الخارج وكذلك جميع الصناعات المتصلة أو التى يمكـن       
أن تتصل بغزل ونسيج القطن أو بغيره وكذا المالبس الجاهزة والتجـارة فـى المـواد            

  .المالبس الجاهزة وبنوع خاص زولة والمنسوجة وغالم
  .شراء وبيع المواد السابق ذكرها وهى خام فى مصر والخارج  ) ١(
  .التجارة فى مصر وفى الخارج فى المنتجات التى تصنعها الشركة  )٢(
  .بناء وإعداد وشراء معامل الغزل والنسيج  )٣(
  .استئجار وتأجير المعامل واستغاللها  )٤(
   المتعلقة بمواد النـسيج علـى العمـوم وبـالغزل والنـسيج            غالاألشالقيام بكافة   ) ٥(

أو بالمواد المنسوجة التى تتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أى وجه من الوجـوه                
  .ض الشركة ربغ

مزاولة صناعة الصباغة والطباعة والتهيئة والبـرم وإزالـة اللـون والتجفيـف             ) ٦(
طرية وكذلك كافة الصناعات األخرى التـى مـن         تبالتمشيط والكبس والتبييض والتنشية وال    

 والكتان والصوف والقنـب     هذا القبيل المتعلقة باألنسجة والخيوط والغزل الناتجة من القطن        
والحرير الطبيعى أو الصناعى والمتعلقة أيضا بكافة الموارد الليفية الطبيعيـة أو الـصناعية        

فة المواد الكيماوية ومواد الـصباغة      سواء كانت من المواد الخام أو المشغوالت وصناعة كا        
وبيع وشراء واستيراد وتصدير كافة أنواع الخيوط والغزول واألنسجة وكافة المواد الليفيـة             

  .الطبيعية أو الصناعية سواء كانت من المواد الخام أو المشغوالت 
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فرز وخلط الصوف التوبس طبقا لمراحل إنتاجه الممثلة وهى الغـسيل والكـرد             ) ٧(
يط وصباغة التوبس الصوف واأللياف الصناعية وإجراء عمليـة التمـشيط لتـوبس          والتمش

الصوف وإجراء المراحل الصناعية لأللياف الـصناعية وتـشمل تقطيـع حبـل األليـاف         
الصناعية وإنتاجه على هيئة توبس بعد مراحل التقطيع والتبخير والسحب وكـذلك العـوادم           

  .الناتجة من تشغيل المنتجات السابقة 
وتسويق القطن الطبى الماص وغير المعقـم والقطـن المبـيض وتبيـيض      إنتاج  ) ٨(

  .الكتان الشعر وكذلك العوادم الناتجة عن تشغيل القطن الطبى
   :تيةويجوز للشركة أيضا القيام باألعمال اآل) ٩(
 القيام بكافة األشغال المتعلقة بمواد النسيج على العموم والمتصلة بطريقـة مباشـرة          )أ( 

  .غير مباشرة على أى وجه من الوجوه بغرض الشركة أو 
 التى تنتجها محالت أخرى فى مصر أو الخارج تزاول نفس           األصناف التجارة فى    )ب(

  .الصناعة أو التجارة التى تزاولها الشركة 
 القيام بكافة األعمال المالية أو الصناعية المتعلقة باألغراض السالف ذكرهـا سـواء          )ج(

  ان ثابت أو منقولة ويجوز للشركة أن تباشر أعمالها فـى مـصر            كانت متعلقة بكي  
  .أو الخارج 

صناعة وتجارة التريكو والخـردوات والقيـام بجميـع عمليـات صـناعات             ) ١٠(
المنسوجات الناتجة على األخص من المواد مثل الجوت ومن جميع مواد البالستيك وجميـع     

قار أو المنقول الالزمة لتحقيـق غـرض        العمليات الصناعية أو المالية أو المنصبة على الع       
  .الشركة وللشركة أن تمارس العمليات السالفة الذكر لحسابها أو لحساب الغير 

وال يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيهـا إال بموافقـة              ) ١١(
  .الجمعية العامة للشركة

  )٤(ادة ــم
 ، ويجوز لمجلس اإلدارة كفر الدوار مدينة  فىيكون مركز الشركة ومحلها القانونى

  .الخارج  وأ  العربيةمصرجمهورية أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت فى 
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  )٥(ادة ــم
من تاريخ القيد فى السجل التجـارى ، ويجـوز           سنة   وسبعون مدة الشركة خمس  

  .بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها 
  ثانىالباب ال

  رأس مال الشركة
  )٦(ادة ــم

المـصدر  مـال   ال وحدد رأس     جنيه ات مليار ٤المرخص به بمبلغ    حدد رأس مال    
ـ ا جنيه٣٧٧٠٢٧٥٣٤٨بمبلغ   ٣٧٧٠٢٧٥٣٤٨ علـى  ا موزع سـمية اقيمـة  ب ا سـهم  
  . سهملل  جنيهواحد

  )٧(مادة 
 على  وموزعة ٪١٠٠ مملوكة بالكامل للمصريين بنسبة      سميةاجميع أسهم الشركة    

  :النحو التالى 

  عدد األسهم  االســـم
القيمة 
االسمية 
  للسهم

  ٪النسبة   القيمة

الشركة القابضة للقطن والغزل 
  والنسيج والمالبس

٩٩,٩٩١٨  ٣٧٦٩٩٦٧٢٣٨  ١  ٣٧٦٩٩٦٧٢٣٨  

التأمينات االجتماعية والتأمين   
  والمعاشات

٠,٠٠١٠  ٣٨٥٦٧  ١  ٣٨٥٦٧  

شركة قطاع األعمال وهيئـات     
  أخرى

٠,٠٠٠٤  ١٢٤٢٩  ١  ١٢٤٢٩  

أشخاص اعتباريـة خاصـة     
  وأفراد

٠,٠٠٦٨  ٢٥٧١١٤  ١  ٢٥٧١١٤  

  ١٠٠,٠٠٠  ٣٧٧٠٢٧٥٣٤٨    ٣٧٧٠٢٧٥٣٤٨  جمالىاإل
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  )٨(ادة ــم
ـ        ا تستخرج األسهم أو الشهادات الممثلة لألسهم من دفتر ذى قسائم وتعطـى أرقام

  .  اإلدارة وتختم بخاتم الشركةمجلسعضوان من أعضاء مسلسلة ويوقع عليها 
 أن يتضمن السهم على األخص اسم الشركة وتاريخ صدور قرار التأسيس            ويجب

وتاريخ قيدها فى السجل التجارى ورقمه وقيمة رأس المـال بنوعيـه وعـدد األسـهم          
  الموزع عليها وخصائصها وغرض الـشركة ومركزهـا ومـدتها والتـاريخ المحـدد       

قـام مسلـسلة ومـشتملة      لألسهم كوبونات ذات أر   ويكون  الجتماع الجمعية العامة العادية     
  .أيضا على رقم السهم 

  )٩(ادة ــم
   سـنوات علـى األكثـر      ثـالث وفاء بباقى قيمة كل سهم خـالل        يجب أن يتم ال   

   وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس اإلدارة        صدور قرار الزيادة  من تاريخ   
قل وتقيد المبـالغ  على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على األ            

المدفوعة على شهادات األسهم ، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشـيرا صـحيحا بالوفـاء                
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لبـاقى قيمـة         . ا تداوله    يبطل حتم  بالمبالغ الواجبة األداء  

   لصالح الـشركة بواقـع   االسهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له يستحق عنه تعويض 
١٥٪هاستحقاقا من يوم  سنوي.   

لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر             ويحق  
إلى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلـك        عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بال حاجة       

  :  اتخاذ اإلجراءات اآلتيةبعد 
 المبـين    بكتاب مـسجل علـى عنوانـه        وذلك ذار المساهم المتخلف بالدفع   عإ)  أ (

  .ا على ذلك ن يوميسجالت الشركة ومضى ستب
اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية أو فى صحيفة الشركات عن أرقام األسهم             ) ب(

  .التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها 
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إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من اإلعالن وعدد الجريدة أو الـصحيفة            ) ج(
مجلـس  يتم بقرار من    و.  يوما على ذلك     التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر      

ـ    خصم  إدارة الشركة    ا للـشركة مـن أصـل    من ثمن البيع مـا يكـون مطلوب
 وجديوتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد            

الـشركة إلـى    وال يؤثر التجاء     . بالفرق عند حصول عجز      همن الزيادة ويطالب  
السابقة على حقها فى االلتجاء إلى جميع ما تخوله         استعمال الحق المقرر بالفقرة     

  .خرآ فى نفس الوقت أو فى وقت القوانين من حقوق وضمانات أخرى 
  )١٠(ادة ــم

نونًـا بمزاولـة    اتحفظ أسهم الشركة مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها ق         
ات الماليـة  نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون اإليداع والقيد المركزى لـألوراق واألدو      

  . والئحته التنفيذية ٢٠٠٠ لسنة ٩٣الصادر بالقانون رقم 
 التنفيذية والالئحـة    ركات قطاع األعمال العام والئحته    ومع مراعاة أحكام قانون ش    

التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية األسهم المقيدة ببورصة األوراق الماليـة              
 المعدة لذلك أما ملكية األسهم االسمية غير المقيدة         بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل    

ببورصة األوراق المالية فيتم نقلها وفقا للقواعد واإلجراءات المنظمة ببورصة األوراق           
المالية فى هذا الشأن على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجالتها خالل أسـبوع               

لمالية بما يفيـد انتقـال ملكيـة        على األكثر من تاريخ إخطارها من بورصة األوراق ا        
  .األوراق المالية 

وفى جميع األحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الـشركة لـدى إحـدى              
قل ملكية األسهم بإثبـات     الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون ن        

 التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية األسهم وذلـك      
بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليـه بمراعـاة األحكـام القانونيـة                
المقررة لتداول األوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التـصديق علـى توقيـع               
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ويظل المكتتبـون األصـليون والمتنـازلون       ا بالطرق القانونية    مبإثبات أهليته الطرفين  
ن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية مـن            المتعاقبون مسئولين بالتضام  

األسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة األسهم ، وفى جميـع األحـوال ينقـضى                 
اثنان التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع               

يد األسهم االسمية فى سـجل نقـل         مجلس اإلدارة على الشهادات المثبتة لق      من أعضاء 
   وبالنسبة أليلولة األسهم إلى الغير باإلرث أو الوصية يجـب علـى الـوارث            .الملكية  

أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقـل ملكيـة                  
 وذلك  الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجالت على مقتضى هذا الحكم            

كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفى جميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيـد    
  .نقل الملكية باسم من انتقلت إليه 

  )١١(ادة ــم
ال يلزم المساهم إال بقيمة كل سهم من أسـهمه ، وال يجـوز زيـادة التزاماتـه ،        

  .وتخضع جميع األسهم من نفس النوع لنفس االلتزامات 
  )١٢(دة اــم

  .ا على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة يتترتب حتم
  )١٣(ادة ــم

  .ر قابل للتجزئة يكل سهم غ
  )١٤(ادة ــم

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوه بوضع األختام على              
سمتها أو بيعها جملة لعدم إمكـان      دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا ق         

 طريقة كانت فى إدارة الشركة ويجب عليهم فى اسـتعمال  ةيأالقسمة ، وال أن يتدخلوا ب     
حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قـرارات الجمعيـة             

  .العامة للشركة 
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  )١٥(ادة ــم
  األسهم من نفـس النـوع    كل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من           

  .بال تمييز فى اقتسام األرباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية 
  )١٦(ادة ــم

فـى سـجل الـشركة    تدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه           
               اويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سـواء كانـت حصـص  

فى موجودات الشركة ا فى األرباح أو نصيب.  
  )١٧(ادة ــم

 من قانون شركات قطـاع األعمـال العـام          )١٨ ،   ١٦(مع مراعاة حكم المادتين     
 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات ذات           ٣٣والمادة  

يجوز زيادة رأس مـال الـشركة       . المسؤولية المحدودة المشار إليها والئحته التنفيذية       
  كـذلك  التى لألسهم األصلية ، كمـا يجـوز         أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية     بإصدار

  .القانون والئحته التنفيذية هذا تخفيض رأس المال على الوجه المبين ب
  )١٨(ادة ــم

فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العاديـة تقريـر    
دامى كل بحسب عـدد األسـهم   دة للمساهمين القالكتتاب فى أسهم الزيا  لحقوق األولوية   

لكها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة فى التمتع بهـذه              التى يم 
  .الحقوق 

  )١٩(ادة ــم
 فى حالـة تقريـر حقـوق        -خطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة       يتم إ 

ا لما هو منصوص عليه      طبقً  بحسب األحوال  ل بكتاب مسج   بالنشر أو  أولوية خاصة بهم  
 مع منح المـساهمين القـدامى مهلـة         ١٩٨١ لسنة   ١٥٩بالالئحة التنفيذية للقانون رقم     

  .الكتتاب ال تقل عن ثالثين يوما من فتح باب االكتتاب ل
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  الباب الثالث
  السندات

  )٢٠(ادة ــم
كات المساهمة وشـركات    ر من قانون ش   ٥٢ إلى   ٤٩مع مراعاة أحكام المواد من      

 والئحتـه التنفيذيـة   ر إليـه توصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشا      ال
للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القـرار قيمـة                

  .إلى أسهم السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل 
  الباب الرابع

  جملس إدارة الشركة
  )٢١(ادة ــم

 األعمال العـام يتـولى إدارة        قطاع من قانون شركات  ) ٤(حكم المادة   مع مراعاة   
  .الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات 

 علـى  ال يقل عن خمسة وال يزيـد          من األعضاء  من عدد دارة  اإلمجلس  ويتكون  
   : اآلتىالنحو على بمن فيهم رئيس المجلس سبعة

مجلـس  بناء على ترشيح     الجمعية العامة للشركة   تختاره   رئيس غير تنفيذى   - ١
   . القابضةإدارة الشركة

  أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد           - ٢
تعينهم الجمعية العامة مع عدم اإلخـالل بحـق الـشخص االعتبـارى             التمثيل النسبى   

  .مجلس المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خالل مدة ال
العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقا ألحكام قـانون تنظـيم انتخـاب      ن  م ممثل   - ٣

 للقطاع العام وقطاع األعمال العـام        التابعة ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات     
   .٢٠١٨ لسنة ١٨الصادر بالقانون رقم 
ال يزيـد   دارة  اإلمجلس  ب من ذوى الخبرة   مستقلين إضافيين    أعضاءويجوز تعيين   

   على ترشـيح مجلـس إدارة الـشركة القابـضة ويـصدر             عددهم على عضوين بناء 
   .باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة
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 ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار          وتحدد الجمعية العامة سنويا   
 ارة اإلد مجلـس رئيس  ل والمقابل الشهرى  جلساتيهم من بدالت الحضور واالنتقال لل     إل

 قـانون   مـن ) ٣٤( المادة   بمراعاة نص والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس اإلدارة       
المزايا األخرى لألعضاء المنتـدبين      كما تحدد الجمعية العامة      شركات قطاع األعمال العام   

  .بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل االنتقال 
تقال لرئيس وأعـضاء    وفى جميع األحوال ، ال يجوز أن يزيد بدل الحضور واالن          

المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كمـا ال يجـوز أن       
   ا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عـن نـصف            يزيد ما يصرف شهري

  .الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذى 
 المنتـدب التنفيـذى     ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو        

وغيره من األعضاء المنتدبين لإلدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب باإلضافة إلى مـا              
 ويحدد المجلس من يحل محـل  -يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة  

  .العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره 
 فى عضوية مجلـس إدارة الـشركة مـع عـدم            وتختار الشركة القابضة ممثليها   

  .اإلخالل بأحقيتها فى تغيير ممثليها خالل مدة المجلس 
وفى جميع األحوال يرفق بالترشيح الختيار رئـيس أو أعـضاء مجلـس اإلدارة              
سواء ممثلى المساهمين أو المستقلين ممن ذوى الخبرة عند العـرض علـى الجمعيـة               

ة الذاتية لكل مرشح واإلنجازات التى حققهـا فـى          العامة بيان مختصر بالخبرة والسير    
أعماله السابقة ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعيـة العامـة للـشركة           

  .الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى 
  )٢٢(ادة ــم

 اإلدارة جلسة مرة كل شهر على األقل أو كلما دعت الحاجة لالنعقـاد      يعقد مجلس   
  من فى المركز الرئيسى بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة            

  .بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماع 
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وال يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إال عند الضرورة وبحـضور     
  .ربية  إال داخل جمهورية مصر الع االنعقاد الحالة ال يكون هذهجميع أعضائه وفى

ويجوز فى الظروف الطارئة عقد مجلس اإلدارة بأحد نظم االتصاالت الحديثة مع            
  .التزام الشركة بتوثيق هذه االجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبالً 

  )٢٣(ادة ــم
حـضر  إذا مع مراعاة أحكام المادة السابقة ال يكون اجتماع المجلس صـحيحا إال    

   .أغلبية أعضائه
  )٢٤(ادة ــم

وعنـد التـساوى     بأغلبية أصوات الحاضرين الشركةإدارةتصدر قرارات مجلس  
ـ  وال يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلـس اإلدارة            الجانب الذى منه الرئيس    حيرج ن م

  .غيره من األعضاء فى حضور جلسات المجلس أو فى التصويت على القرارات 
  )٢٥(ادة ــم

لجنة أو لجانًـا يعهـد إليهـا بـبعض          لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه        
اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى العضو المنتدب التنفيذى أو أحـد المـديرين                
ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المـديرين فـى القيـام     

  .بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال 
من ذوى    بهم االستعانة من يرى    اجتماعاتهأن يدعو إلى حضور     ولمجلس اإلدارة   

الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيمـا يتخـذه                
  .المجلس من قرارات 

  )٢٦(ادة ــم
من الالئحة التنفيذية لقانون شـركات قطـاع األعمـال          )  ٥٧( م المادة   اكحأمع مراعاة   

شركة كل السلطات الالزمة لتصريف أمورهـا والقيـام بكافـة األعمـال          العام لمجلس إدارة ال   
 فيما عدا ما تختص به الجمعيـة العامـة طبقًـا            هالالزمة لتحقيق الغرض الذى ُأنشئت من أجل      

  . لقانون شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية وهذا النظام
ت ووضـع اللـوائح     وللمجلس فى سبيل ذلك مباشرة جميع اإلجراءات والتصرفا       

المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وشئون العاملين بالشركة كما يضع المجلـس الئحـة         
  .لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات 
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  )٢٧(ادة ــم
يتولى العضو المنتدب التنفيذى رئاسة العمل التنفيذى للشركة وتصريف أمورهـا           

ير العمل فى جميع قطاعات الشركة بما فـى ذلـك أعمـال             شراف على س  اليومية واإل 
األداء لجميع األنشطة واتخاذ ما يراه من قـرارات   األعضاء المنتدبين األخرين ومتابعة     

   :اآلتيةلتنظيم العمل وتحقيق األهداف وله على األخص مباشرة االختصاصات 
إلدارة التى تطرح فى االجتماعـات الدوريـة لمجلـس ا    اقتراح الموضوعات   -١

  .ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس 
 مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض علـى مجلـس اإلدارة قبـل               -٢

  .إرسالها إلى رئيس المجلس 
 اإلشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التـالى والقـوائم             -٣

 نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها      المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن       
  .ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير 

  . اإلشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة -٤
 مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات االستثمارية الالزمـة لإلحـالل            -٥

  .توسع والتجديد وال
 مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيـذ مـا يـتم          -٦

  .إقراره منها 
 تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهـام              -٧

  .التى يحددها واختيار أعضائها 
ها ويعرض   التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغل          -٨

  .ترشيحاته على مجلس اإلدارة للنظر فيها وإقرارها 
منح المكافأة الخاصة عن األعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شـاغلى              -٩

الوظائف المختلفة طبقا للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود االعتمـادات             
  .المالية المخصصة لهذا الغرض 
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  . صالتها مع الغير وأمام القضاء  تمثيل الشركة فى-١٠
  . تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس اإلدارة من مهام وأعمال -١١

  )٢٨(ادة ــم
   :يتولى رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذى المهام اآلتية

  . رئاسة جلسات مجلس اإلدارة - ١
  . وضع جدول األعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى - ٢
  المعلومـات الكافيـة والدقيقـة فـى الوقـت المناسـب            التأكد من إتاحـة      - ٣

  .ألعضاء المجلس 
  . التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس - ٤
مـال الـشركة والمـشروعات     التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتـائج أع   - ٥

  .االستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس 
ـ      - ٦   اليـة أداء  ع المطبـق بالـشركة وكـذلك ف       ة التأكد من فاعلية نظام الحوكم

  .لجان المجلس 
 التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه األكمل بما يحقـق أفـضل               - ٧
  .ة للشركة مصلح
  . عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة على المجلس - ٨
 الصادرة تنفيذًا ألحكام قانون     ة االختصاصات األخرى الواردة بقواعد الحوكم     - ٩

  .شركات قطاع األعمال العام 
  )٢٩(ادة ــم

   للـشركة  التنفيـذى لعـضو المنتـدب     اعلى انفراد   يملك حق التوقيع عن الشركة      
ن أن يعي ولمجلس اإلدارة الحق فى     عضاء المنتدبين وفقا للصالحيات المقررة لهم       أو األ 

 التوقيـع عـن    أيـضا حـق  بين مديرى الشركة من يكون لهم        من بين أعضائه أو من    
  .ر أو موضوعات محددة ومجتمعين وذلك فى أممنفردين أو الشركة 

ألى من األشـخاص     يجوز التوقيع على المعامالت البنكية       الوفى جميع األحوال    
  .المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردا 
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١٨

  )٣٠(ادة ــم
ال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم            

ثـار أى  وتنصرف إلى الـشركة وحـدها آ   .أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة    
أحد أعضائه باسم الـشركة فـى   تصرف من التصرفات التى يجريها مجلس اإلدارة أو  

  .حدود اختصاصاته 
  الباب اخلامس

  اجلمعية العامة
  )٣١(ادة ــم

وفقًا لما هو مبين فى قانون شركات قطاع األعمـال   معية العامة للشركة    تتكون الج 
  .العام والئحته التنفيذية 

  )٣٢(ادة ــم
بل بدايـة الـسنة     تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على األقل سنويا إحداهما ق         

 للنظر فى الموازنة التقديرية للـشركة    بما ال يقل عن خمسة وأربعون يوما وذلك        المالية
   : أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل اآلتيةثالثةواألخرى خالل 

   .ركة عليهرير مراقبى الحسابات ورد الشاإلحاطة بتق - ١
 عن نشاط الشركة والنظر فـى إخـالء          التصديق على تقرير مجلس اإلدارة     - ٢

  .مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير 
  . القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة اعتماد - ٣
  . الموافقة على توزيع األرباح - ٤
  . الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية - ٥
  . مجلس إدارة الشركة  تشكيل- ٦
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 النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة           - ٧
  وتقويم أدائها ، وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين مـن الجمعيـة العامـة للـشركة               

  .، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأنها ) إن وجد ( 
  .ة عرضه عليها  كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس اإلدار- ٨
 عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغييـر       للشركة للجمعية العامة العادية  و

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وفـى حالـة               
تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض إلدارة الشركة بصفة مؤقتـة             

الثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا ألحكام قانون شركات           ولمدة ال تجاوز ث   
  .قطاع األعمال العام 

  )٣٣(ادة ــم
لرئيس الجمعية العامة دعوتها لالنعقاد فى اجتماع عادى أو غير عادى كلمـا رأى    

 وعليه دعوتها لالنعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الـشركة أو مراقـب            ، مقتضى لذلك 
على أن يوضح    من رأس المال على األقل       ٪١٠مساهمون الذين يملكون    أو ال الحسابات  

  .بالطلب األسباب الداعية إلى عقد االجتماع والمسائل المطلوب عرضها 
  )٣٤(ادة ــم

يتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد قبل الموعد المقرر النعقادهـا    
  الت الـشركة سـواء بالبريـد المـسجل        بأسبوع على األقل على عناوينهم الثابتة بسج      

وتكـون  أو بتسليم اإلخطارات باليد أو على بريدهم اإللكترونى المسلم مـنهم للـشركة        
على أن يرفـق باإلخطـار جـدول األعمـال          خطار على نفقة الشركة     مصروفات اإل 

وفى حالـة    ومشروعات القرارات والتوصيات والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها      
تتم الدعوة إلـى    النصاب   االجتماع األول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال         عدم انعقاد 

  .االجتماع الثانى وفقًا لإلجراءات الواردة بهذه المادة 
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وفى حالة وجود مساهمين من األفراد أو األشخاص االعتبارية الخاصـة بهيكـل             
جمعيـة  خطار بدعوة المـساهمين لل    مساهمى الشركة فيسرى بشأن مواعيد ووسائل اإل      

العامة األحكام الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية       
  .باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 

  )٣٥(ادة ــم
ال يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جـدول األعمـال              

 .كشف أثناء االجتماع    تمداولة فى الوقائع الخطيرة التى ت     ومع ذلك يكون للجمعية حق ال     
) ٤٤(والمـادة    ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية         

 ،من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المـساهمين              
   .وعلى مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة

  )٣٦(ادة ــم
 ومـا إذا    سجل أسماء األعضاء الحاضرين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم         تُ
 مراقـب   مـن  ويوقع هذا السجل قبل بداية االجتماع من كل الوكالة ، ب أو   باألصالةكان  

الحسابات وجامعى األصوات ويكون لكل عضو يحضر اجتماع الجمعية العامة الحـق            
 واسـتجواب أعـضاء مجلـس اإلدارة         جدول األعمال  المدرجة فى فى مناقشة الموضوعات    
ويشترط تقديم األسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثـة       ومراقبى الحسابات بشأنها  

ويجيـب  أيام على األقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال              
 يعـرض مـصلحة     الالـذى   مجلس اإلدارة على أسئلة األعضاء واستجواباتهم بالقدر        

كم إلـى   تح ا وإذا رأى العضو أن الرد غير كافٍ      الشركة أو المصلحة العامة للضرر ،       
الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ويكون التصويت فـى الجمعيـة العامـة               

 ويجب أن يكـون      العامة  الجمعية ا رئيس االجتماع وتوافق عليه    يقترحهابالطريقة التى   
قة سرية إذا كان القرار يتعلق باختيار أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم            التصويت بطري 

 أو عـدد مـن    أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس الجمعية العامة             
   .يمثل عشر األصوات الحاضرة فى االجتماع على األقلاألعضاء 
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  )٣٧(ادة ــم
اب االنعقـاد وكـذلك   يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـص    

إثبات حضور الممثل القانونى لجماعة حملة السندات كما يتضمن خالصة وافية لجميع            
  مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع والقـرارات التـى اتخـذت            
فى الجمعية وعدد األصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل مـا يطلـب األعـضاء           

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمـة عقـب          و . فى المحضر    إثباته
 خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمـين الـسر            لكل جلسة فى سج   

   . الحساباتبوجامعا األصوات ومراق
  )٣٨(ادة ــم

 كل قرار يصدر من الجمعية      مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطالً        
بطال كل قرار يـصدر  ب إويجوز طل .ام القانون أو نظام الشركة العامة بالمخالفة ألحك 

ضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلـس         لصالح فئة معينة من األعضاء أو لإل      
وال يجوز أن يطلب البطالن فى هـذه   .اإلدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة  

 الجلسة أو الذين تغيبـوا      الحالة إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر        
لم يكـن   ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن         .عن الحضور بسبب مقبول     

بالنسبة إلى جميع المساهمين ، وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن فـى              
وتسقط دعوى البطالن طبقًا للقـانون       .إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات       

وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القـرار          تاريخ صدور القرار  بمضى سنة من    
  .ما لم تأمر المحكمة بذلك 

  )٣٩(ادة ــم
من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر        ) ٢٣(مع مراعاة أحكام المادة     

ى اجتمـاع  أو فى أ) ٣٣(ار إليهما فى المادة المسائل التالية فى أى من االجتماعين المش  
   :ر تعقده لهذا الغرض خالل السنة الماليةآخ

  . وقف تجنيب االحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال - ١
  . التصرف فى االحتياطيات والمخصصات فى غير األبواب المخصصة لها - ٢
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   الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويـل وعلـى الـضمانات التـى              - ٣
   .عليهاتقرر 

  .فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات  النظر - ٤
 تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، باإلضافة إلى مراقب الجهاز المركزى            - ٥

للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجالت الهيئة العامـة للرقابـة الماليـة ،              
  .وتحديد أتعابه 

   .يها مع الغيرأو المشاركة ف كاتشر فى إنشاء المساهمة الموافقة على - ٦
  )٤٠(ادة ــم

تخـتص  من قانون شركات قطاع األعمـال العـام   ) ١٩(مع مراعاة أحكام المادة     
   :الجمعية العامة غير العادية بما يأتى

 تعديل نظام الشركة بمراعاة أال يترتب على ذلك زيـادة التزامـات المـساهمين ،      : أوالً  
الً كل قرار يـصدر مـن الجمعيـة       لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ، ويقع باط         ما

  .يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم األساسية التى يستمدها بصفته شريكًا العامة 
   :وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديالت التالية فى نظام الشركة

 زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجـود رأس مـال        - ١
  .وكذا الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة  مرخص به

  إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة مـن غـرض الـشركة األصـلى ،      - ٢
   .الوزير المختصوال تكون الموافقة على تغيير الغرض األصلى نافذة إال بموافقة 

  . إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها - ٣
  .  إدماج الشركة فى غيرها من الشركاتفقة علىالموا : ثانيا
  .الموافقة على التصرف بالبيع فى أصل من خطوط اإلنتاج الرئيسية بالشركة  : ثالثًا

  . تقسيم الشركة الموافقة على : رابعا
 الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نـصف   النظر فى حل وتصفية    : خامسا

  .رأس المال المصدر 
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  )٤١(ادة ــم
نـصف  معية العامة صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلـون           الج انعقادال يكون   

 فيهم رئيس الجمعية وفى حالة عدم اكتمال النـصاب          ا األقل بم  رأس مال الشركة على   
 ويكون االجتماع الثـانى صـحيحا إذا حـضره      جتماع آخر الدعوة الجمعية العامة    يتم  

ز أن تتضمن دعوة االجتماع األول موعد        ويجو  رأسمال الشركة   ربع مساهمون يمثلون 
  .االجتماع الثانى ومكانه 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبى          
 المعـين مـن الجمعيـة        ومراقب الحسابات  الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات    

ن يكـون مجلـس      معدود ويجب أ   دون أن يكون له صوت    ) إن وجد  (العمومية للشركة 
 فى الجمعية العامة بما ال يقل عن العدد الواجب تـوافره بـصحة انعقـاد    اإلدارة ممثالً 

جلساته وال يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغيـر             
عذر مقبول وفى حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس اإلدارة فى اجتماع الجمعية العامـة          

 وتوافرت لالجتماع شروط صحة انعقـاده التـى يتطلبـه قـانون     عن الحد المشار إليه 
شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية بما فى ذلك نصاب اجتمـاع المـساهمين         

  . فى مناقشة جدول أعمالها ةستمر الجمعية العامتف
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية األسهم الحاضرة باالجتماع وفـى           

رجح الجانب الذى منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعيـة العامـة             تساوى ي حالة ال 
غير العادية باألغلبية ذاتها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وذلـك    

  .كله ما لم يتضمن هذا النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات 
شخاص االعتباريـة   وال يجوز ألعضاء الجمعية من ممثلى الشركات القابضة واأل        

العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة األسهم من ممثلـى              
القطاع الخاص فى حضور الجمعية العامة أو فى التصويت ، كمـا ال يجـوز لحملـة                

  .األسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤالء 



  ٢٠٢٢ سنة ینایر ٢٣فى ) تابع (١٩ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٤

  )٤٢(ادة ــم
ن شركات قطاع األعمال العام والئحتـه  يسرى فيما لم يرد به نص خاص فى قانو  

  التنفيذية وهذا النظام بشأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعيـة العامـة العاديـة             
) ٢٠٠(وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من            

ألسـهم  من الالئحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية با        ) ٢٣١(إلى  
  .والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد 

  )٤٣(ادة ــم
يجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو اإللكترونية            

والتصويت عليهـا   العامة   الجمعية   فىلعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت       
 ، ويكون للمـساهم     ةالمشاركة والتصويت فى الجمعية العام    من قبل المساهمين الذين يحق لهم       

وضوعات المعروضة على الجمعيـة دون أن يلتـزم بحـضور اجتماعاتهـا            مإبداء رأيه فى ال   
شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتـى تـاريخ انعقـاد الجمعيـة وعـدم تكـرار          

  .يسهل الرجوع إليها مستقبالً مع التزام الشركة بتوثيق هذه االجتماعات بطريقة التصويت 
  الباب السادس

   احلساباتومراقب
  )٤٤(ادة ــم

باشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على حسابات الشركة          ي
وفى حالة تعيين الجمعية العامة مراقـب حـسابات آخـر            .م أدائها وفقًا لقانونه     يوتقو

ة للرقابة المالية ، فعلى الشركة تمكينـه مـن          للشركة من المقيدين بسجالت الهيئة العام     
وتقديم المستندات والسجالت التى تحتاجها أعمال المراجعة وفقًا للقانون          مباشرة أعماله 

  .ومعايير المراجعة المصرية 
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  الباب السابع
   االحتياطيات - توزيع األرباح -السنة املالية للشركة 
  )٤٥(ادة ــم

علـى أن  من كل سـنة    يونيوخرآيوليو وتنتهى فى أول من  السنة المالية للشركة    
خر يونيـه مـن   آقضى من تاريخ تأسيس الشركة حتى نالسنة األولى تشمل المدة التى ت   

  .السنة التالية 
  )٤٦(ادة ــم

 الجمعيـة  بعقدعلى مجلس اإلدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح             
اريخ انتهائهـا ميزانيـة الـشركة وحـساب        أشهر على األكثر من ت     ثالثةالعامة خالل   

األرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المـالى             
نتائج األعمال والقوائم المالية الدوريـة والـسنوية          الشركة رسلوتفى ختام السنة ذاتها     

ذ ما يلـزم بـشأنها      وتقارير مراقبى الحسابات بشأنها للشركة القابضة للنظر فيها واتخا        
  .وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األعمال العام 

  )٤٧(ادة ــم
يجب على مجلس اإلدارة عند إعداد الميزانية وحـساب األربـاح والخـسائر أن              

    جنب من األرباح الصافية جزءا من عشرين على األقل لتكـوين احتيـاطى قـانونى           ي
غ مـا يـساوى نـصف رأس      تجنيب هذا االحتياطى إذا بل     ويجوز للجمعية العامة وقف   

 مـن األربـاح      ٪٢٥ كما يجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقـصى          المال المصدر 
بشرط تحديد مجلس اإلدارة ألسباب تكوينها واألغراض الموجهة لها علـى أن         الصافية  

مـال العـام    وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع األع     يتم اعتمادها من الجمعية العامة      
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    األربـاح    على عرض مجلس اإلدارةوالئحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة للشركة بناء
وذلك بعـد    من العاملين ومجلس اإلدارة والمساهمين منهاالقابلة للتوزيع وما يخص كال    

التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب األرباح والخسائر الـسنوية واسـتبعاد            
 وتسرى فى شـأن األربـاح القابلـة         الية وتجنيب االحتياطيات الواجبة   الرأسماألرباح  

مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون        ) ٤٣ ،   ٣٩ ،   ٣٨(للتوزيع فى الشركة أحكام المواد      
  شركات قطاع األعمال العام ؛

   :وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات األرباح باآلتى
 القابلة للتوزيع بنسبة ال تقل عـن   السنويةألرباحيكون نصيب العاملين فى ا   : أوالً

  . األرباح تصرف نقدا هذهمن ) ٪١٢(وال تزيد على ) ٪١٠(
من األرباح الـسنوية    ) ٪١٠(أال يتم تقدير مكافأة مجلس اإلدارة بأكثر من          : ثانيا

 خـصم بعـد  ومن رأسمال الشركة المـدفوع  ) ٪٥(القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة   
   .المشار إليها بالبند أوالًعاملين حصة ال

شأن توزيع باقى أرباح الشركة     بيكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا         : ثالثًا
، بعد خصم حصة العاملين ومجلس اإلدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء               

  .التزامات الشركة ومشروعاتها 
  اء مجلـس اإلدارة الجهـود     يراعى عند تقدير مكافـآت رئـيس وأعـض         :رابعا  

تخفـيض   وأالتى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية السابقة           
   .ةخسائر الشرك
يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس اإلدارة أحكام قانون           :خامسا  

  ٢٠١٩ لسنة ١٨تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 
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  )٤٨(ادة ــم
 التصرف فى االحتياطيات والمخصصات األخـرى فـى غيـر األبـواب             يكون

 بناء على اقتراح مجلس اإلدارة فيمـا يكـون          المخصصة لها بقرار من الجمعية العامة     
أوفى بمصالح الشركة ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيـع كـل أو بعـض           

شركات قطاع األعمال العـام     بموجب قانون    األرباح المرحلة التى تملك التصرف فيها     
   .أو الالئحة التنفيذية أو نظام الشركة على المساهمين

  )٤٩(ادة ــم
تدفع األرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحـددها مجلـس اإلدارة             

ويجوز أن يتـضمن    . بشرط إال تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع           
توزيع هذه األرباح على دفعات فـى ضـوء التـدفقات النقديـة             قرار الجمعية العامة    

  .والسيولة المالية بالشركة 
  الباب الثامن

   الشركة وتقسيمهااندماج
  )٥٠(ادة ــم

دماج الشركة فى شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثـر              انيكون  
العاديـة للـشركة    إدارة الشركة القابضة واعتماد الجمعيات العامـة        بقرار من مجلس    

المقسمة حسب األحوال وذلك فى ضوء تقريـر مراقـب الحـسابات             وأالمندمجة فيها   
ـ              ا ويكون لكل شركة نشأت عن االندماج أو التقسيم الشخصية االعتبارية المـستقلة بم

 العام  ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع األعمال      يترتب على ذلك من آثار قانونية       
 مـن   ١٣٥ إلـى    ١٣٠تسرى على حاالت االندماج أحكام المواد من        والئحته التنفيذية   
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قانون شركات المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات المـسئولية         
 مـن  ٢٩٨ إلـى  ٢٨٩ والمواد مـن     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩المحدودة الصادر بالقانون رقم     

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  )٥١(ادة ــم
 والتقـدير المبـدئى   سيم الشركة بيان الغرض من التقسيم     تقيجب أن يتضمن قرار     

لصافى أصول الشركة واألسس التى استند إليها هذا التقدير وما سيؤول إلى كل شركة              

 وكيفية تحديد حقـوق     لتزاماتهااشركة وما تتحمل به من      ناشئة عن التقسيم من حقوق ال     

  .المساهمين فى كل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم 

  )٥٢(ادة ــم
تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليهـا فـى             

ويتم اعتماد تقريـر اللجنـة وفقًـا        العام  من قانون شركات قطاع األعمال      ) ١٩(المادة  

  .ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األعمال العام 

  )٥٣(ادة ــم
همين فى الشركة على التقسيم وحقوق حملة       يسرى فى شأن اعتراض بعض المسا     

 من  ٢٩٨ و   ٢٩٧ و   ٢٩٥ أحكام المواد     السندات سنداتها وحقوق الدائنين من غير حملة     

الالئحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات ذات           

 النسبة لما تتحمله   وتعامل الشركات الناشئة عن التقسيم ب      االمسئولية المحدودة المشار إليه   

 ٢٩٨ و ٢٩٧من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها فى تطبيـق أحكـام المـادتين              

  .المشار إليهما 
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  الباب التاسع
  املنازعاتفى 

  )٥٤(ادة ــم
مع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قانونًا ال يجوز رفع المنازعات التـى             

  لشركة ضد مجلس اإلدارة أو ضد واحـد أو أكثـر          تمس المصلحة العامة والمشتركة ل    
من أعضائه إال باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كـل    
مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس اإلدارة قبل انعقاد الجمعية               

 هذا االقتراح فـى      ويجب على المجلس أن يدرج      ، العامة التالية بشهر واحد على األقل     
  .جدول أعمال الجمعية 

  الباب العاشر
  حل الشركة وتصفيتها

  )٥٥(ادة ــم
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس اإلدارة أن             
يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها وفـى               

ائر الشركة كامل حقوق المـساهمين بالـشركة يـتم          جميع األحوال إذا بلغت قيمة خس     
عرض األمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخـسائر المرحلـة              
وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة               

علـى حقـوق   غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ   
 ودون اإلخـالل بأحكـام   ا تضمنه قانون العمل المشار إليـه العاملين بها بما ال يقل عم     

 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمـال، وذلـك كلـه وفقًـا           ٢٠١٠ لسنة   ١٢٥القانون رقم   
  .للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األعمال العام 
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  )٥٦(ادة ــم
 ١٥٩نقضية فى حالة التصفية ومع مراعاة أحكام القـانون رقـم            تكون الشركة م  

وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة         . والئحته التنفيذية    ١٩٨١لسنة  
   :يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ، وعلى األخص ما يلى

  .فية  ومدة التص .تعيين المصفى أو المصفين وتحديد أتعابهم) أ(
  .مد المدة المقررة للتصفية بعد االطالع على تقرير المصفى ) ب(
  .النظر فى الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفى ) جـ(
  .التصديق على الحساب الختامى ألعمال التصفية ) د(
تعيين المكان الذى تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعـد إتمـام التـصفية              ) هـ(

  .ى وشطبها من السجل التجار
مـة  وتظل سلطة الجمعية العامة قائ     نيوتنتهى وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصف     

  .خالء طرف المصفين لى أن يتم إعطوال مدة التصفية 
  رالباب احلادى عش

  اإلفصاح وقواعد احلوكمة واإلدارة الرشيدة
  )٥٧(ادة ــم

ت تلتزم الشركة باإلفصاح ونـشر التقـارير والقـرارات وغيرهـا مـن البيانـا          
من قانون شركات قطاع األعمـال      )  مكررا ٣٥(والمعلومات المنصوص عليها بالمادة     

  .من الئحته التنفيذية ") ١" مكررا ٧٧(العام ، والمادة 
كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة التى يصدر بتحديـدها قـرار             

رير سنوى عن مـدى     من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تق          
تطبيق قواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة بها وخطتها لالمتثال لباقى متطلباتهـا وذلـك              

  .للعرض على الجمعية العامة 
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  الباب الثانى عشر
  أحكام ختامية

  )٥٨(ادة ــم
تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب              

  .المصروفات العامة 
  )٥٩(ادة ــم

  .ودع هذا النظام وينشر طبقًا للقانون ي

 


