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30/6/2020القاھرة فى

الـبـورصـة المصـريـةالسادة/ 

تحیة طیبة وبعد،

االسكندرية على تحقیق الكفاءة والعدالة والشفافیة فى –فى اطار حرص شركة العز الدخیلة للصلب 

مجلس بملخص قرارات نتشرف بأن نحیط سیادتكم علماً السوق وحرصاً منھا على االلتزام بضوابط االفصاح  ، 

2020يونیو 30المنعقدة بتاريخ جلسته فىإدارة الشركة 

الموافقة االساسي المتعلقة بغرض الشركة و ) من النظام3التعديل المقترح على المادة (الموافقة على -1

) المخصص لھذا الشأن وتفويض رئیس مجلس االدارة فى اجراء اي تعديالت 48نموذج افصاح (على 

تطلبھا الجھات االدارية بشأن ھذا التعديل.

ظام االساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات ) من الن4الموافقة على التعديل المقترح على المادة (-2

الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 

) 159الموافقة على التعديالت المقترحة لمواد النظام االساسي بما يتوافق مع قانون الشركات رقم (-3

مة الغیر والئحته التنفیذية ، للعرض علي الجمعیة العا2018لسنة 4م المعدل بالقانون رق1981لسنة 

عادية.

:كما نتشرف بأن نرفق لسیادتكـم 

التعديالت المقترحة قبل التعديل وبعد التعديل -

وتقرير مراقب الحسابات 2019ديسمبر 31تقرير الحوكمة عن الفترة المنتھیة فى -

لم تحجب أي ھذا وتتعھد الشركة بأنھا أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تھم المساھمین وأنھا 
معلومات من شأنھا التأثیر على سعر السھم.

....وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق االحترام

االسكندرية ش.م.م –شركة العز الدخیلة للصلب 

عالقات المستثمرين
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) من النظام االساسي للشركة3التعدیل المقترح على المادة (

نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

) :3مادة (
غرض الشركة ھو:

إنتاج وتشكیل وتصنیع الحدید والصلب بكافة أشكالھ -1
ونوعیاتھ.

إنتاج وتصنیع السلع الوسیطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة -2
لصناعة الحدید والصلب.

شراء وبیع وتسویق واالتجار فى خامات ومنتجات الحدید -3
والصلب والسلع الوسیطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة 

لصناعة الحدید والصلب فیما یتعلق بإنتاج المصنع.
القیام بكافة الخدمات واالستشارات المتعلقة بالنواحى -4

التكنولوجیة والفنیة واإلداریة والمالیة الخاصة بصناعة 
الحدید والصلب. 

القیام بكافة األنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما -5
سبق.

ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأى وجھ من 
لشركات التى تزاول أعماال شبیھة أو مكملة الوجوه مع الھیئات وا

ألعمالھا أو التى قد تعاونھا على تحقیق غرضھا على تحقیق 
غرضھا فى مصر أو فى الخارج ، كما یجوز لھا أن تندمج فى 
الھیئات والشركات السالفة أو تشتریھا أو تلحقھا بھا وذلك 

بموافقة الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

) :3مادة (
غرض الشركة ھو:

إنتاج وتشكیل وتصنیع الحدید والصلب بكافة أشكالھ -1
ونوعیاتھ.

إنتاج وتصنیع السلع الوسیطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة -2
لصناعة الحدید والصلب.

شراء وبیع وتسویق واالتجار فى خامات ومنتجات الحدید -3
والصلب والسلع الوسیطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة 

الحدید والصلب فیما یتعلق بإنتاج المصنع.لصناعة
القیام بكافة الخدمات واالستشارات المتعلقة بالنواحى -4

التكنولوجیة والفنیة واإلداریة والمالیة الخاصة بصناعة 
الحدید والصلب. 

الصناعیة وأعمال كافة المجاالتالقیام باالستثمار في -5
وإدارة اقامة وتملكاالستثمارات االقتصادیة في مجاالت

واستغالل المصانع والمنشآت والمشروعات الصناعیة.
القیام بكافة األنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما -6

سبق.
ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأى وجھ من 
الوجوه مع الھیئات والشركات التى تزاول أعماال شبیھة أو مكملة 

لى تحقیق غرضھا على تحقیق ألعمالھا أو التى قد تعاونھا ع
غرضھا فى مصر أو فى الخارج ، كما یجوز لھا أن تندمج فى 
الھیئات والشركات السالفة أو تشتریھا أو تلحقھا بھا وذلك 

بموافقة الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

افصاح والمستندات الالزمة سیتم التقدم بھا للھیئة العامة للرقابة المالیة ، ثم 48من قواعد القید واالفصاح ، نموذج 48طبقأ للمادة -
العرض على الجمعیة العامة الغیر عادیة للشركة بعد موافقة الھیئة 
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) من النظام االساسي للشركة 4التعدیل المقترح على المادة (
بما یتوافق مع متطلبات الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

): 4مادة (

مركز الشركة ومحلھا القانونى فى مدینة اإلسكندریة، یكون 
ویجوز لمجلس اإلدارة أن ینشىء لھا فروعا أو توكیالت فى مصر 

أو فى الخارج بموافقة الھیئة العامة لالستثمار.

): 4مادة (

یكون مركز الشركة ومحلھا القانونى فى مدینة اإلسكندریة، 
أو توكیالت مكاتبفروعا او ویجوز لمجلس اإلدارة أن ینشىء لھا

فیلزم فیما عدا منطقة شبھ جزیرة سیناءفي مصر أو في الخارج 
موافقة الھیئة العامة لإلستثمار مسبقا على فتح فروع فیھا مع 

٢٠٠٧لسنة ٣٥٠مراعاة ما ورد بقرار رئیس الوزراء رقم 
١٤والقانون رقم ٢٠٠٨لسنة ٣٥٦وقرار رئیس الجمھوریة 

أن التنمیة المتكاملة في شبھ جزیرة سیناء.بش٢٠١٢لسنة 
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التعدیالت المقترحة لمواد النظام االساسي 
والئحتھ التنفیذیة2018لسنة 4المعدل بالقانون رقم 1981) لسنة 159بما یتوافق مع قانون الشركات رقم (

نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

):19مادة (

یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة للشركة أن تقرر إصدار سندات 
أو صكوك تمویل متنوعة ذات عائد متغیر لمواجھة االحتیاجات 

التمویلیة للشركة أو تمویل نشاط أو عملیة بذاتھا بشرط أداء رأس 
المال المصدر بالكامل وعلى أال تزید قیمتھا عن صافي أصول 

حدده مراقب الحسابات، وفقا آلخر میزانیة الشركة، حسبما ی
وافقت علیھا الجمعیة العامة.

ویتضمن قرار الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة قیمة السندات 
أو الصكوك وشروط إصدارھا ومدى قابلیتھا للتحویل إلى أسھم 

والعائد الذي یغلھ السند أو الصك وأساس حسابھ، كما یجوز أن 
المذكور القیمة اإلجمالیة للسندات أو الصكوك وما یتضمن القرار 

لھا من ضمانات وتأمینات مع تفویض مجلس إدارة الشركة في 
تحدید الشروط األخرى المتعلقة بھا، ویجب إصدار تلك األوراق 

خالل مدة أقصاھا نھایة السنة المالیة التالیة لقرار الجمعیة العامة 
غیر العادیة بإصدارھا.

رات الجمعیة العامة غیر العادیة الصادرة في ھذا وال تنفذ قرا
الشأن إال بموافقة الھیئة العامة لالستثمار.

):19مادة (

) من قانون الشركات 52) إلى (49مع مراعاة أحكام المواد من (
وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر والئحتیھما التنفیذیتین، 

لتمویل واألوراق یجوز للشركة أن تقرر إصدار سندات أو صكوك ا
المالیة األخرى لمواجھة االحتیاجات التمویلیة للشركة أو لتمویل 

نشاط أو عملیة بذاتھا.

):20مادة (
یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (تسعة عشر) عضواً 

على األكثر تعینھم الجمعیة العامة ویشترط في كل منھم أن یكون 
جنیھ مصري 5000ل قیمتھا عن مالكا لعدد من أسھم الشركة ال تق

ویجوز أن یكون من بینھم عضوین من ذوى الخبرة ممن ال یتوافر 
في شأنھم النصاب القانوني لملكیة األسھم، ویراعى في تعیین 

باقي أعضاء المجلس أن یمثل مالكو األسھم بعدد من األعضاء 
یتناسب مع نسبة مساھمتھم في رأس المال بقدر اإلمكان، ویكون 

منھم صوت معدود، ویلتزم عضو مجلس اإلدارة من لكل 

):20مادة (
یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة عشر عضواً 

یجوز ضم عضوین مستقلین و.على األكثر تعینھم الجمعیة العامة
من ذوي الخبرة إلى مجلس اإلدارة ضمن الحد األقصى لعدد 

أعضاء المجلس.
انتخاب أعضاء فينظام التصویت التراكمي ویجوز استخدام 

بما یسمح بالتمثیل النسبي في عضویة مجلس مجلس اإلدارة 
اإلدارة كلما كان ذلك ممكناً.
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نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

المساھمین بإیداع أسھم ضمان العضویة أو شھاداتھا أحد البنوك 

المعتمدة خالل ثالثین یوما من تاریخ انتخابھ أو تعیینھ وتبطل 
عضویتھ إن نقصت ملكیتھ ألسھم الشركة عن الحد األدنى 

ت.المنصوص علیھ في ھذه المادة في أي وقت من األوقا

):25مادة (
یعقد مجلس اإلدارة جلساتھ كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بناء 

على دعوة الرئیس أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس اإلدارة.

ویجب أن یجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة 
المالیة الواحدة وال یجوز أن تنقضي أربعة أشھر كاملة دون انعقاد 

المجلس. 
ویجوز عقد اجتماعات استثنائیة لمجلس إدارة الشركة في مدینة 

معینة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبیح ھذا 
االستثناء.

):25ة (ماد
یعقد مجلس اإلدارة جلساتھ كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بناء 

على دعوة الرئیس أو بناء على طلب ثلث أعضائھ.

ویجب أن یجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة 
المالیة الواحدة. 

ویجوز أیضاً أن ینعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة 

ل الحدیثة.تقنیات االتصا

):39مادة (

لكل مساھم الحق في حضور الجمعیة العامة للمساھمین بطریق 
األصالة أو اإلنابة، وال یجوز للمساھم أن ینیب عنھ أحد أعضاء 

مجلس اإلدارة في حضور الجمعیة العامة. 

ویشترط لصحة النیابة أن تكون ثابتة بتوكیل كتابي وأن یكون 
الوكیل مساھما. 

وال یجوز للمساھم أن یمثل في اجتماع الجمعیة العامة للشركة عن 
% من مجموع 10طریق الوكالة عدداً من األصوات یجاوز 

):39مادة (

لكل مساھم الحق في حضور الجمعیة العامة للمساھمین بطریق 
مجلس من غیر أعضاءاالصالة أو اإلنابة، وال یجوز للمساھم 

أن ینیب عنھ أحد أعضاء مجلس االدارة في حضور اإلدارة
الجمعیة العامة.

ومع ذلك یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن ینیبوا بعضھم في 

حضور الجمعیة العامة مع مراعاة نصاب مجلس اإلدارة المقرر 
حضوره لصحة اجتماع الجمعیة العامة، ویعتبر حضور الولي 

لشخص االعتباري حضوراً لألصول. الطبیعي أو الوصي وممثل ا
كما یجوز ان یكون النائب أحد أمناء الحفظ أو المالك المسجلین 

وفقاً ألحكام قانون اإلیداع والقید المركزي لألوراق المالیة الصادر 
.2000لسنة 93بالقانون رقم 

توكیل فيیشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتھ وفى جمیع األحوال،
.  لحضور اجتماع واحد أو أكثرأو تفویض كتابي 

وال یجوز للمساھم أن یمثل في اجتماع الجمعیة العامة للشركة عن 
من (عشرة في المائة)طریق الوكالة عدداَ من االصوات یجاوز 
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نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

% من 20األسھم االسمیة من رأس مال الشركة، وبما ال یجاوز 

األسھم الممثلة في االجتماع.
ویجب أن یكون مجلس اإلدارة ممثال في الجمعیة العامة بما ال یقل 

العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساتھ وذلك في غیر عن 
األحوال التي ینقص فیھا عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك، وال 

یجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع بغیر عذر 
مقبول. 

وفى جمیع األحوال، ال یبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء 
ون من بینھم رئیس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة على األقل یك

أحد األعضاء المنتدبین لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط 
األخرى التي یتطلبھا القانون والئحتھ التنفیذیة. 

مجموع االسھم االسمیة في رأس مال الشركة، وبما ال یجاوز 

من االسھم الممثلة في االجتماع. (عشرین في المائة)
الجمعیة العامة اجتماعویجب أن یكون مجلس اإلدارة ممثالً في 

بما ال یقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساتھ، وذلك 
في غیر األحوال التي ینقص فیھا عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن 

ذلك، وال یجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع 
بغیر عذر مقبول.

حوال، ال یبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء وفى جمیع األ
أو مجلس اإلدارة على األقل یكون من بینھم رئیس مجلس اإلدارة 

أو أحد األعضاء المنتدبین لإلدارة، وذلك إذا توافرت نائبھ
والئحتھ الشركاتلالجتماع الشروط األخرى التي یتطلبھا قانون 

التنفیذیة.

):40مادة (

مین الذین یرغبون في حضور الجمعیة العمومیة یجب على المساھ
مصرف أو أن یثبتوا أنھم أودعوا أسھمھم في مركز الشركة أو في 

مصارف بجمھوریة مصر العربیة أو الخارج التي تكون قد عینت 
قبـل انعقاد الجمعیة العمومیة بثالثة أیام في اعالن الدعوة وذلك

كاملة على األقل. 
ملكیة األسھم في سجل الشركة من تاریخ وال یجوز قید أي نقل ل

نشر الدعوة لالجتماع إلى انفضاض الجمعیة العمومیة. 

):40مادة (

یجب على المساھمین الذین یرغبون في حضور اجتماع الجمعیة 
في مركز الشركة أو أحد البنوك العامة أن یثبتوا أنھم أودعوا

المعتمدة أو احدى الشركات المالیة المرخص لھا بذلك من الھیئة 
حدى كشف حساب معتمداً صادراً من االعامة للرقابة المالیة 

قبل انعقاد الجمعیة بثالثة أیام على شركات سجالت األوراق المالیة
ركة ، على أن یرفق مع كشف الحساب شھادة صادرة من شاألقل

إدارة سجالت األوراق المالیة بتجمید ھذا الرصید من األسھم لحین 
انفضاض الجمعیة العامة.

):42مادة (
یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة خالل الثالثة شھور االولى من 

تاریخ انتھاء السنة المالیة للشركة ویتم نشر اإلخطار لدعوة 
الجمعیة العامة لالجتماع مرتین في صحیفتین یومیتین على أن یتم 

النشر في المرة الثانیة بعد انقضاء خمسة أیام على األقل من تاریخ 
ألول. نشر اإلخطار ا

ویجوز للشركة االكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساھمین 
على عناوینھم الثابتة بسجالت الشركة بالبرید المسجل. 

):42مادة (
یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة خالل الثالثة شھور االولى من 

تاریخ انتھاء السنة المالیة للشركة، ویتم نشر اإلخطار لدعوة 
أحدھما على الجمعیة العامة لالجتماع مرتین في صحیفتین یومیتین، 

على أن یتم النشر في المرة الثانیة بعد انقضاء األقل باللغة العربیة،
ام على األقل من تاریخ نشر اإلخطار األول.خمسة أی

ویجوز للشركة االكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساھمین 
على عناوینھم الثابتة بسجالت الشركة بالبرید المسجل. 
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ویتم النشر أو اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعیة األول 

بخمسة عشر یوما على األقل وقبل موعد االجتماع الثاني في حالة 
بسبعة أیام على األقل. عدم اكتمال النصاب

الھیئة وترسل صورة مما ینشر أو یخطر بھ المساھمون إلى كل من 
وممثل جماعة حملة والھیئة العامة لسوق المالالعامة لالستثمار

السندات أو صكوك التمویل في نفس الوقت الذي یتم فیھ النشر أو 
نویة اإلرسال إلى المساھمین وتجتمع الجمعیة العامة العادیة الس

للنظر على األخص فیما یأتي:
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلھم. .1

مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في إخالئھ من مسئولیتھ..2

المصادقة على المیزانیة وحساب األرباح والخسائر. .3
المصادقة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة. .4

مكافآت وبدالت أعضاء الموافقة على توزیع األرباح وتحدید.5
مجلس اإلدارة.

تعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابھ..6

كل ما یرى مجلس اإلدارة أو الجھة اإلداریة المختصة أو .7
% من رأس المال عرضھ على 5المساھمون الذین یملكون 

الجمعیة العامة. 

ویتم النشر أو اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعیة األول 

جتماع الثاني في یوماً على األقل، وقبل موعد االبواحد وعشرین
حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أیام على األقل. 

الجھة وترسل صورة مما ینشر أو یخطر بھ المساھمون إلى كل من 
وممثل جماعة حملة السندات والھیئة العامة للرقابة المالیةاإلداریة

أو صكوك التمویل في نفس الوقت الذي یتم فیھ النشر أو اإلرسال 
ن، وتجتمع الجمعیة العامة العادیة السنویة؛ للنظر إلى المساھمی

على األخص فیما یأتي:
والنظر في إخالئھم من انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلھم .1

المسئولیة.
مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في إخالئھ من مسئولیتھ..2

. القوائم المالیةالمصادقة على .3
ن نشاط الشركة. المصادقة على تقریر مجلس اإلدارة ع.4

الرواتب المقطوعةالموافقة على توزیع األرباح وتحدید .5
ألعضاء مجلس والمزایا األخرى المقررةوالمكافأت والبدالت 

اإلدارة.
.والنظر في عزلھتعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابھ .6

كل ما یرى مجلس اإلدارة أو الجھة اإلداریة المختصة أو .7
% من رأس المال عرضھ على 5المساھمون الذین یملكون

الجمعیة العامة.

):43مادة (

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة كلما دعت الضرورة 
الى ذلك. وعلى المجلس أن یدعوھا إذا طلب الیھ ذلك مراقب 

% من رأس مال الشركة 5الحسابات أو عدد من المساھمین یمثل 
على األقل بشرط أن یوضحوا أسباب الطلب وأن یودعوا أسھمھم 

ة، وال یجوز سحب ھذه األسھم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمد
اال بعد انفضاض الجمعیة. 

):43مادة (

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة كلما دعت الضرورة 
الى ذلك. وعلى المجلس أن یدعوھا إذا طلب الیھ ذلك مراقب 

% من رأس مال الشركة 5الحسابات أو عدد من المساھمین یمثل 
في مركز أسباب الطلب، وأن یودعواعلى األقل، بشرط أن یوضحوا

الشركة أو في أحد البنوك أو في احدى الشركات المالیة المرخص 
لھا بذلك من الھیئة العامة للرقابة المالیة كشف حساب معتمداً 

على أن صادراً من احدى شركات إدارة سجالت األوراق المالیة، 
سجالت یرفق مع كشف الحساب شھادة صادرة من شركة إدارة 
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األوراق المالیة بتجمید ھذا الرصید من األسھم لحین انفضاض 

العامة.الجمعیة

):45مادة (
ً اال إذا حضره  ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا

مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل. فإذا لم یتوافر الحد 
ة إلى اجتماع األدنى في االجتماع األول، وجب دعوة الجمعیة العام

ثان یعقد خالل الثالثین یوما التالیة لالجتماع األول. 

ویجوز االكتفاء بالدعوة الى االجتماع األول إذا حدد فیھا موعد 
االجتماع الثاني، ویعتبر االجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد األسھم 

الممثلة فیھ. 
صدر قرارات ) من ھذا النظام، ت46ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة (

الجمعیة العامة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع. 

):45مادة (
ً اال إذا حضره  ال یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحا

مساھمون یمثلون نصف رأس المال على األقل. فإذا لم یتوافر الحد 
اجتماع األدنى في االجتماع األول، وجب دعوة الجمعیة العامة إلى 

ثان یعقد خالل الثالثین یوما التالیة لالجتماع األول. 

ویجوز االكتفاء بالدعوة الى االجتماع األول إذا حدد فیھا موعد 
االجتماع الثاني، ویعتبر االجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد األسھم 

الممثلة فیھ. 
ارات ) من ھذا النظام، تصدر قر46ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة (

الجمعیة العامة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع.
نظام یجوز استخداموإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

من )مكرراً 240(التصویت التراكمي طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 
الالئحة التنفیذیة لقانون الشركات.

):46مادة (

غیر العادیة بتعدیل نظام الشركة مع مراعاة تختص الجمعیة العامة
ما یأتي:

ال یجوز زیادة التزامات المساھمین، ویقع باطال كل قرار -أ

یصدر من الجمعیة العامة یكون من شأنھ المساس بحقوق 
المساھم األساسیة التي یستمدھا بصفتھ شریكا. 

یجوز إضافة أغراض جدیدة بموافقة الھیئة العامة -ب
مار. لالستث

ویكون للجمعیة العامة غیر العادیة النظر في إطالة أمد -جـ
الشركة أو تقصیره أو حلھا قبل موعدھـا أو تغییر نسبة 

الخسارة التي یترتب علیھا حل الشركة إجباریا أو إدماج 
الشركة. وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال 

المصدر وجب على مجلس اإلدارة أن یبادر الى دعوة 
الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في حل الشركة أو 

):46مادة (

للشركة النظام األساسيتختص الجمعیة العامة غیر العادیة بتعدیل 
مع مراعاة ما یأتي:

ال یجوز زیادة التزامات المساھمین، ویقع باطال كل قرار -أ

یصدر من الجمعیة العامة یكون من شأنھ المساس بحقوق 
المساھم األساسیة التي یستمدھا بصفتھ شریكا. 

افة أغراض جــدیدة بموافقة الھیئة العامة ــــیجــوز إض-ب
لالستثمار. 

ویكون للجمعیة العامة غیر العادیة النظر في إطالة أمد الشركة -جـ
أو تقصیره أو حلھا قبل موعدھا أو تغییر نسبة الخسارة التي 

ً أو إدماج الشركة  أو یترتب علیھا حل الشركة إجباریا
في سنة مالیة واحدة أو . وإذا بلغت خسائر الشركة تقسیمھا

آلخر قوائم مالیة أكثر نصف قیمة حقوق المساھمین وفقا
وجب على مجلس اإلدارة أن یبادر الى دعوة سنویة معتمدة
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استمرارھا.

وال ینفذ أي تعدیل في نظام الشركة إال بموافقة الھیئة العامة 

لالستثمار. 

وال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا إال إذا - د 

حضره مساھمون یمثلون نصف أسھم رأس المال على 
األقل فإذا لم یتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجھت 

دعوة الجمعیة إلـى اجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوما 
ذا حضره التالیة لالجتماع األول، ویعتبر االجتماع صحیحا إ

% مـن رأس المال (على 25عدد من المساھمین یمثل 
األقل). 

تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم -ھـ
الممثلة في االجتماع وإذا كان القرار یتعلق بزیادة رأس المال 

األصليأو خفضھ أو حل الشركة قبل المیعاد أو تغییر الغرض 
لصحة القرار في ھذه األحوال أن یصدر أو إدماجھا فیشترط

بأغلبیة ثالثة أرباع األسھم الممثلة في االجتماع.

الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في حل الشركة أو 

استمرارھا.
بعد إخطار للشركة إال النظام األساسيوال ینفذ أي تعدیل في 

الجھة اإلداریة بھذا التعدیل. 
اًء على دعوة من مجلس تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة بن- د

اإلدارة. وعلى المجلس توجیھ الدعوة إذا طلب الیھ ذلك عدد 
% من رأس مال الشركة على األقل، 10من المساھمین یمثل 

ویشترط أن یودع الطالبون في مركز الشركة أو أحد البنوك 
المعتمدة أو احدى الشركات المالیة المرخص لھا بذلك من 

كشف حساب معتمداً صادراً من مالیة الھیئة العامة للرقابة ال
حدى شركات سجالت األوراق المالیة قبل انعقاد الجمعیة ا

بثالثة أیام على األقل، على أن یرفق مع كشف الحساب شھادة 
صادرة من شركة إدارة سجالت األوراق المالیة بتجمید ھذا 

الرصید من األسھم لحین انفضاض الجمعیة العامة.
ع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا إال إذا وال یكون اجتما-ھـ

حضره مساھمون یمثلون نصف أسھم رأس المال على األقل، 
فإذا لم یتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجھـت دعوة 

ً التالیة  الجمعیة إلـى اجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوما
من لالجتماع األول، ویعتبر االجتماع صحیحا إذا حضره عدد

% مـن رأس المال على األقل. 25المساھمین یمثل 
تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسھم -و

القرار بزیادة رأس المال فإذا تعلقالممثلة في االجتماع، 
أو حل الشركة قبل تخفیض رأس المالأو المرخص بھ

، فیشترط اأو تقسیمھالمیعاد، أو تغییر الغرض أو إدماجھا 
لصحة القرار في ھذه األحوال أن یصدر بأغلبیة ثالثة أرباع 

األسھم الممثلة في االجتماع.
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):47مادة (

ال یجوز للجمعیة العمومیة أن تتداول في غیر المسائل الواردة في 
جدول األعمال المبین في إعالن الدعوة. 

):47مادة (

أن تتداول في غیر المسائل الواردة في العامةال یجوز للجمعیة 
جدول األعمال المبین في إعالن الدعوة. 

ستخدام أي من األنظمة اإللكترونیة لعرض بنود اجتماعات اویجوز 
الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة والتصویت علیھا عن بُعد من 

قبل المساھمین الذین یحق لھم المشاركة والتصویت في الجمعیة.

)49مادة (

یكون للشركة على األقل مراقبا حسابات من األشخاص الطبیعیین 
المتمتعین بالجنسیة المصریة وتعین الجمعیة العمومیة كل مراقب 

وتقدر أتعابھ.
واستثناءاً مما تقدم عین المؤسسون األستاذ/ حافظ مصطفى راغب 

شارع قصر النیل / القاھرة واألستاذ/ حازم زكى 33وعنوانھ 
شارع عبد الخالق ثروت بالقاھرة أول مراقبي 34ن وعنوانھ حس

حسابات للشركة.
ویسأل المراقب عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفة 

وكیال عن مجموع المساھمین ولكل مساھم أثناء عقـد الجمعیة 
العمومیة أن یناقش تقریر المراقب وأن یستوضحھ عما ورد بھ.

)49مادة (

أو أكثر ممن تتوافر في شأنھم حسابات مراقبیكون للشركة 
الشروط المنصوص علیھا في قانون مزاولة مھنة المحاسبة 

وتقدر العامةتعینھ الجمعیة 1951لسنة 133والمراجعة رقم 
أتعابھ.

ویسأل المراقب عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفة 

ـد الجمعیة وكیال عن مجموع المساھمین ولكل مساھم أثناء عق
العمومیة أن یناقش تقریر المراقب وأن یستوضحھ عما ورد بھ.

):51مادة (
على مجلس اإلدارة أن یعد عن كل سنة مالیة في موعد یسمح بعقد 

الجمعیة العامة للمساھمین (خالل ثالثة أشھر على األكثر من 
تاریخ انتھائھا) میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر 

مشتملین على جمیع البیانات الواردة في قانون سوق رأس المال 
ذیة. والئحتھ التنفی1992لسنة 95رقم 

وكذلك تلك التي تحددھا الھیئة العامة لالستثمار طبقا ألحكام 
. 1997لسنة 8القانون رقم 

على المجلس أیضا أن یعد تقریره عن نشاط الشركة خالل السنة 
المالیة وعن مركزھا المالي في ختام السنة ذاتھا.

ویجب على مجلس اإلدارة أن ینشر القوائم المالیة وخالصة وافیة 

):51مادة (
القوائم المالیة ى مجلس االدارة أن یعد عن كل سنة مالیة عل

للشركة، وتقریراً عن نشاطھا خالل السنة المالیة، وعن مركزھا 
المالي في ختام السنة ذاتھا، وذلك خالل شھرین على األكثر من 

تاریخ انتھائھا. وتوضع ھذه الوثائق تحت تصرف مراقبي 
ل، وذلك كلھ طبقاً الحسابات قبل نشرھا بأسبوعین على األق

لألوضاع والشروط والبیانات المنصوص علیھا بقانون الشركات 
وقانون سوق المال والئحتیھما التنفیذیتین. 

ویجب على مجلس االدارة أن ینشر القوائم المالیة، وخالصة وافیة 
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نص المادة وفقا للتعدیلنص المادة قبل التعدیل

لتقریر مجلس اإلدارة وتقریر مراقبي الحسابات قبل اجتماع 

الجمعیة العامة بخمسة عشر یوما على األقل.
یجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبینة في الفقرة 

السابقة إلى كل مساھم بطریق البرید المسجل قبل اجتماع الجمعیة 
العامة بخمسة عشر یوما على األقل.

لتقریر مراقب الحسابات قبل تاریخ عقد والنص الكامل، لتقریره

ً بثالثیالجمعیة العامة  على األقل.ن یوما
ویجوز االكتفاء بإرسال نسخة من االوراق المبینة في الفقرة 

، وذلك قبل الموصي علیھاألولي إلي كل مساھم بطریق البرید 
ً تاریخ عقد الجمعیة العامة  على األقل.بثالثین یوما

):56مادة (
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلھا 

قررت الجمعیة العمومیة غیر العادیة خالف ذلك.اال إذا

):56مادة (
إذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالیة واحدة أو أكثر نصف قیمة 

حقوق المساھمین وفقا آلخر قوائم مالیة سنویة معتمدة؛ وجب 
على مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر في 

حل الشركة او استمرارھا.






































