ﺷرﻛﺔ اﻟﻌز اﻟدﺧﯾﻠﺔ ﻟﻠﺻﻠب  -اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ )ش.م.م(

)AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E

اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻰ  14ﯾﻮﻟﯿﻮ 2020
اﻟﺴﺎدة /اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ اﻟﻤﺼـﺮﯾـﺔ
ﺗﺤﯿﺔ طﯿﺒﺔ وﺑﻌﺪ،
ﻓﻰ اطﺎر ﺣﺮص ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻟﻠﺼﻠﺐ – اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮق وﺣﺮﺻﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻻﻓﺼﺎح  ،ﻧﺘﺸﺮف ﺑﺄن ﻧﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎدﺗﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﯾﻮم  14ﯾﻮﻟﯿﻮ
 2020اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮاً  ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،وھﻲ اﻟﻤﻮاد أرﻗﺎم ) ، 4 ،3
 ( 56 ، 51 ، 49 ، 47 ، 46 ، 45 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 25 ، 20 ، 19ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(4
ﻟﺴﻨﺔ  2018ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  159ﻟﺴﻨﺔ .1981
ھﺬا وﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ أرﺳﻠﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺠﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﮭﻢ.
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺳﯿﺎدﺗﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام ....
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰ اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻟﻠﺼﻠﺐ – اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ش.م.م
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ

شـركة العـز الدخيلة للصلب – اإلسكندرية (ش.م.م)
)AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E

قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/7/14
بالموافقة على تعديل المواد أرقام (،49 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،40 ،39 ،25 ،20 ،19 ،4 ،3
 )56 ،51من النظام األساسي للشركة على النحو التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل
مادة (: )3
غرض الشركة هو:

مادة (: )3
غرض الشركة هو:

 -1إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته.

 -1إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته.

 -2إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة

 -2إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة

لصناعة الحديد والصلب.

لصناعة الحديد والصلب.

 -3شراء وبيع وتسويق واالتجار فى خامات ومنتجات الحديد

 -3شراء وبيع وتسويق واالتجار فى خامات ومنتجات الحديد

والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة

والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لصناعة

الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع.

الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع.

 -4القيام بكافة الخدمات واالستشارات المتعلقة بالنواحى

 -4القيام بكافة الخدمات واالستشارات المتعلقة بالنواحى

التكنولوجية والفنية واإلدارية والمالية الخاصة بصناعة الحديد

التكنولوجية والفنية واإلدارية والمالية الخاصة بصناعة الحديد

والصلب.

والصلب.
 -5القيام باالستثمار في كافة المجاالت الصناعية وأعمال
االستثمارات االقتصادية في مجاالت اقامة وتملك وإدارة
واستغالل المصانع والمنشآت والمشروعات الصناعية.

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

 -6القيام بكافة األنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه
مع الهيئات والشركات التى تزاول أعماال شبيهة أو مكملة ألعمالها مع الهيئات والشركات التى تزاول أعماال شبيهة أو مكملة ألعمالها
أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها على تحقيق غرضها فى أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها على تحقيق غرضها فى
مصر أو فى الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات والشركات مصر أو فى الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات والشركات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة (:)4

لالستثمار والمناطق الحرة.
مادة (:)4

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة اإلسكندرية ،ويجوز يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة اإلسكندرية ،ويجوز
لمجلس اإلدارة أن ينشىء لها فروعا أو توكيالت فى مصر أو فى لمجلس اإلدارة أن ينشىء لها فروعا او مكاتب أو توكيالت في مصر
الخارج بموافقة الهيئة العامة لالستثمار.

أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة العامة لإلستثمار مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

الجمهورية  356لسنة  200٨والقانون رقم  14لسنة 2012
بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
مادة (:)19

مادة (:)19

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات مع مراعاة أحكام المواد من ( )49إلى ( )52من قانون الشركات
أو صكوك تمويل متنوعة ذات عائد متغير لمواجهة االحتياجات وأحكام قانون سوق رأس المال الصادر والئحتيهما التنفيذيتين،
التمويلية للشركة أو تمويل نشاط أو عملية بذاتها بشرط أداء رأس يجوز للشركة أن تقرر إصدار سندات أو صكوك التمويل واألوراق
المال المصدر بالكامل وعلى أال تزيد قيمتها عن صافي أصول المالية األخرى لمواجهة االحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل
الشركة ،حسبما يحدده مراقب الحسابات ،وفقا آلخر ميزانية وافقت نشاط أو عملية بذاتها.
عليها الجمعية العامة.
ويتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة قيمة السندات أو
الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم والعائد
الذي يغله السند أو الصك وأساس حسابه ،كما يجوز أن يتضمن
القرار المذكور القيمة اإلجمالية للسندات أو الصكوك وما لها من
ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد
الشروط األخرى المتعلقة بها ،ويجب إصدار تلك األوراق خالل مدة
أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية
بإصدارها.
وال تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الشأن
إال بموافقة الهيئة العامة لالستثمار.
مادة (:)20

مادة (:)20

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (تسعة عشر) عضوا ً يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة عشر عضواً على
على األكثر تعينهم الجمعية العامة ويشترط في كل منهم أن يكون األكثر تعينهم الجمعية العامة .ويجوز ضم عضوين مستقلين من
مالكا لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها عن  5000جنيه مصري ذوي الخبرة إلى مجلس اإلدارة ضمن الحد األقصى لعدد أعضاء
ويجوز أن يكون من بينهم عضوين من ذوى الخبرة ممن ال يتوافر المجلس.
في شأنهم النصاب القانوني لملكية األسهم ،ويراعى في تعيين باقي ويجوز استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس
أعضاء المجلس أن يمثل مالكو األسهم بعدد من األعضاء يتناسب اإلدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس اإلدارة كلما
مع نسبة مساهمتهم في رأس المال بقدر اإلمكان ،ويكون لكل منهم كان ذلك ممكناً.
صوت معدود ،ويلتزم عضو مجلس اإلدارة من المساهمين بإيداع
أسهم ضمان العضوية أو شهاداتها أحد البنوك المعتمدة خالل ثالثين
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل
يوما من تاريخ انتخابه أو تعيينه وتبطل عضويته إن نقصت ملكيته
ألسهم الشركة عن الحد األدنى المنصوص عليه في هذه المادة في
أي وقت من األوقات.
مادة (:)25

مادة (:)25

يعقد مجلس اإلدارة جلساته كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بناء يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه فى
على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس اإلدارة.

حالة خلو منصب الرئيس .ويجوز لثلث أعضاء المجلس أن يتقدموا
بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد اجتماع له.

ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة
المالية الواحدة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المالية الواحدة.
المجلس.
ويجوز عقد اجتماعات استثنائية لمجلس إدارة الشركة في مدينة ويجوز أيضا ً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة أو بواسطة
معينة خارج مصر إذا توافرت لدى الشركة ظروف خاصة تبيح هذا تقنيات االتصال الحديثة.
االستثناء.
مادة (:)39

مادة (:)39

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق
األصالة أو اإلنابة ،وال يجوز للمساهم أن ينيب عنه أحد أعضاء االصالة أو اإلنابة ،وال يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس
مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.

اإلدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس االدارة في حضور الجمعية
العامة.
ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن ينيبوا بعضهم في حضور
الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس اإلدارة المقرر حضوره
لصحة اجتماع الجمعية العامة ،ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو
الوصي وممثل الشخص االعتباري حضورا ً لألصول .كما يجوز ان
يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو المالك المسجلين وفقا ً ألحكام قانون
اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93
لسنة .2000

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي وأن يكون وفى جميع األحوال ،يشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابته في توكيل
الوكيل مساهما.

أو تفويض كتابي لحضور اجتماع واحد أو أكثر.

وال يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن وال يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن
طريق الوكالة عددا ً من األصوات يجاوز  %10من مجموع األسهم طريق الوكالة عددا َ من االصوات يجاوز (عشرة في المائة) من
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

االسمية من رأس مال الشركة ،وبما ال يجاوز  %20من األسهم مجموع االسهم االسمية في رأس مال الشركة ،وبما ال يجاوز
الممثلة في االجتماع.

(عشرين في المائة) من االسهم الممثلة في االجتماع.

ويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال في الجمعية العامة بما ال يقل ويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثالً في اجتماع الجمعية العامة بما
عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير ال يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ،وذلك في غير
األحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك ،وال األحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك ،وال
يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع بغير عذر يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع بغير عذر
مقبول.

مقبول.

وفى جميع األحوال ،ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء وفى جميع األحوال ،ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء
مجلس اإلدارة على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة أو
أحد األعضاء المنتدبين لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط نائبه أو أحد األعضاء المنتدبين لإلدارة ،وذلك إذا توافرت لالجتماع
األخرى التي يتطلبها القانون والئحته التنفيذية.

الشروط األخرى التي يتطلبها قانون الشركات والئحته التنفيذية.

مادة (:)40

مادة (:)40

يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية
أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف أو العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز الشركة أو أحد البنوك
مصارف بجمهورية مصر العربية أو الخارج التي تكون قد عينت في المعتمدة أو احدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة
اعالن الدعوة وذلك قبـل انعقاد الجمعية العمومية بثالثة أيام كاملة العامة للرقابة المالية كشف حساب معتمدا ً صادراً من احدى شركات
على األقل.

سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل،

وال يجوز قيد أي نقل لملكية األسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر على أن يرفق مع كشف الحساب شهادة صادرة من شركة إدارة
الدعوة لالجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية.

سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسهم لحين
انفضاض الجمعية العامة.

مادة (:)42

مادة (:)42

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية خالل الثالثة شهور االولى من يكون اجتماع الجمعية العامة العادية خالل الثالثة شهور االولى من
تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ويتم نشر اإلخطار لدعوة الجمعية تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ،ويتم نشر اإلخطار لدعوة الجمعية
العامة لالجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في العامة لالجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين ،أحدهما على األقل
المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار باللغة العربية ،على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة
األول.

أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول.

ويجوز للشركة االكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساهمين على ويجوز للشركة االكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساهمين على
عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بالبريد المسجل.

عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بالبريد المسجل.
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

ويتم النشر أو اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعية األول ويتم النشر أو اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعية األول
بخمسة عشر يوما على األقل وقبل موعد االجتماع الثاني في حالة بواحد وعشرين يوما ً على األقل ،وقبل موعد االجتماع الثاني في حالة
عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على األقل.

عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على األقل.

وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون إلى كل من الهيئة وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون إلى كل من الجهة
العامة لالستثمار والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة اإلدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وممثل جماعة حملة السندات
السندات أو صكوك التمويل في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو أو صكوك التمويل في نفس الوقت الذي يتم فيه النشر أو اإلرسال إلى
اإلرسال إلى المساهمين وتجتمع الجمعية العامة العادية السنوية المساهمين ،وتجتمع الجمعية العامة العادية السنوية؛ للنظر على
للنظر على األخص فيما يأتي:

األخص فيما يأتي:

 .1انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.

 .1انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والنظر في إخالئهم من
المسئولية.

 .2مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في إخالئه من مسئوليته.

 .2مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر في إخالئه من مسئوليته.

 .3المصادقة على الميزانية وحساب األرباح والخسائر.

 .3المصادقة على القوائم المالية.

 .4المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.

 .4المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.

 .5الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافآت وبدالت أعضاء  .5الموافقة على توزيع األرباح وتحديد الرواتب المقطوعة
مجلس اإلدارة.

والمكافأت والبدالت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس
اإلدارة.

 .6تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

 .6تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في عزله.

 .7كل ما يرى مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدارية المختصة أو  .7كل ما يرى مجلس اإلدارة أو الجهة اإلدارية المختصة أو
المساهمون الذين يملكون  %5من رأس المال عرضه على

المساهمون الذين يملكون  %5من رأس المال عرضه على

الجمعية العامة.

الجمعية العامة.

مادة (:)43

مادة (:)43

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية كلما دعت الضرورة الى لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية كلما دعت الضرورة الى
ذلك .وعلى المجلس أن يدعوها إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات ذلك .وعلى المجلس أن يدعوها إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات
أو عدد من المساهمين يمثل  %5من رأس مال الشركة على األقل أو عدد من المساهمين يمثل  %5من رأس مال الشركة على األقل،
بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب ،وأن يودعوا في مركز الشركة أو
أو أحد البنوك المعتمدة ،وال يجوز سحب هذه األسهم اال بعد انفضاض في أحد البنوك أو في احدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من
الجمعية.

الهيئة العامة للرقابة المالية كشف حساب معتمدا ً صادرا ً من احدى
شركات إدارة سجالت األوراق المالية ،على أن يرفق مع كشف
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

الحساب شهادة صادرة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية
بتجميد هذا الرصيد من األسهم لحين انفضاض الجمعية العامة.
مادة (:)45

مادة (:)45

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا ً اال إذا حضره مساهمون ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا ً اال إذا حضره مساهمون
يمثلون نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر الحد األدنى في يمثلون نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر الحد األدنى في
االجتماع األول ،وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل االجتماع األول ،وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل
الثالثين يوما التالية لالجتماع األول.

الثالثين يوما التالية لالجتماع األول.

ويجوز االكتفاء بالدعوة الى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد ويجوز االكتفاء بالدعوة الى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد
االجتماع الثاني ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم االجتماع الثاني ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم
الممثلة فيه.

الممثلة فيه.

ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )46من هذا النظام ،تصدر قرارات ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة ( )46من هذا النظام ،تصدر قرارات
الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة يجوز استخدام نظام
التصويت التراكمي طبقا ً للضوابط المقررة بالمادة ) 240مكرراً( من
الالئحة التنفيذية لقانون الشركات.

مادة (:)46

مادة (:)46

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام األساسي للشركة
ما يأتي:

مع مراعاة ما يأتي:

أ -ال يجوز زيادة التزامات المساهمين ،ويقع باطال كل قرار أ -ال يجوز زيادة التزامات المساهمين ،ويقع باطال كل قرار يصدر
يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق

من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم

المساهم األساسية التي يستمدها بصفته شريكا.

األساسية التي يستمدها بصفته شريكا.

ب -يجوز إضافة أغراض جديدة بموافقة الهيئة العامة ب -يجــوز إضــــافة أغراض جــديدة بموافقة الهيئة العامة
لالستثمار.

لالستثمار.

جـ -ويكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد جـ -ويكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة
الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدهـا أو تغيير نسبة

أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي

الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج

يترتب عليها حل الشركة إجباريا ً أو إدماج الشركة أو تقسيمها.

الشركة .وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر

وإذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف

وجب على مجلس اإلدارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة

قيمة حقوق المساهمين وفقا آلخر قوائم مالية سنوية معتمدة

غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

وجب على مجلس اإلدارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة
وال ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إال بموافقة الهيئة العامة

غير العادية للنظر في حال الشركة أو استمرارها.

لالستثمار.

وال ينفذ أي تعديل في النظام األساسي للشركة إال بعد إخطار
الجهة اإلدارية بهذا التعديل.
د -تجتمع الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على دعوة من مجلس
اإلدارة .وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد
من المساهمين يمثل  %10من رأس مال الشركة على األقل،
ويشترط أن يودع الطالبون في مركز الشركة أو أحد البنوك
المعتمدة أو احدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من
الهيئة العامة للرقابة المالية كشف حساب معتمدا ً صادراً من
احدى شركات سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثالثة
أيام على األقل ،على أن يرفق مع كشف الحساب شهادة صادرة
من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من

د  -وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا

األسهم لحين انفضاض الجمعية العامة.

حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم رأس المال على األقل هـ -وال يكون اجتما ع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا
فإذا لم يتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجهت دعوة

حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم رأس المال على األقل،

الجمعية إلـى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية

فإذا لم يتوافر الحد األدنى في االجتماع األول وجهـت دعوة

لالجتماع األول ،ويعتبر االجتماع صحيحا إذا حضره عدد من

الجمعية إلـى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما ً التالية

المساهمين يمثل  %25مـن رأس المال (على األقل).

لالجتماع األول ،ويعتبر االجتماع صحيحا إذا حضره عدد من

هـ -تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم

المساهمين يمثل  %25مـن رأس المال على األقل.

الممثلة في االجتماع وإذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو و -تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم
خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض األصلي أو

الممثلة في االجتماع ،فإذا تعلق القرار بزيادة رأس المال

إدماجها فيشترط لصحة القرار في هذه األحوال أن يصدر

المرخص به أو تخفيض رأس المال أو حل الشركة قبل الميعاد،

بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

أو تغيير الغرض أو إدماجها أو تقسيمها ،فيشترط لصحة القرار
في هذه األحوال أن يصدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة
في االجتماع.
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نص المادة قبل التعديل
مادة (:)47

نص المادة وفقا للتعديل
مادة (:)47

ال يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في ال يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسـائل المدرجة في
جدول األعمال المبين في إعالن الدعوة.

جدول األعمال ،ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فـي الوقائع

الخطيرة التي تتكشف أثناء االجتماع.
ويجوز استخدام أي من األنظمة اإللكترونية لعرض بنود اجتماعات
الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من
قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
مادة ()49

مادة ()49

يكون للشركة على األقل مراقبا حسابات من األشخاص الطبيعيين يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم
المتمتعين بالجنسية المصرية وتعين الجمعية العمومية كل مراقب الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة
وتقدر أتعابه.

والمراجعة رقم  133لسنة  1951تعينه الجمعية العامة وتقدر

واستثناءا ً مما تقدم عين المؤسسون األستاذ /حافظ مصطفى راغب أتعابه.
وعنوانه  33شارع قصر النيل  /القاهرة واألستاذ /حازم زكى حسن
وعنوانه  34شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة أول مراقبي حسابات
للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيال ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيال
عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقـد الجمعية العمومية عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقـد الجمعية العمومية
أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

مادة (:)51

مادة (:)51

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد على مجلس االدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة،
الجمعية العامة للمساهمين (خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ وتقريراً عن نشاطها خالل السنة المالية ،وعن مركزها المالي في
انتهائها) ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر مشتملين على ختام السنة ذاتها ،وذلك خالل شهرين على األكثر من تاريخ انتهائها.
جميع البيانات الواردة في قانون سوق رأس المال رقم  95لسنة وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات قبل نشرها
 1992والئحته التنفيذية.

بأسبوعين على األقل ،وذلك كله طبقا ً لألوضاع والشروط والبيانات

وكذلك تلك التي تحددها الهيئة العامة لالستثمار طبقا ألحكام القانون المنصوص عليها بقانون الشركات وقانون سوق المال والئحتيهما
رقم  ٨لسنة .1997

التنفيذيتين.

على المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خالل السنة
المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
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نص المادة وفقا للتعديل

نص المادة قبل التعديل

ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر القوائم المالية وخالصة وافية ويجب على مجلس االدارة أن ينشر القوائم المالية ،وخالصة وافية
لتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي الحسابات قبل اجتماع الجمعية لتقريره ،والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد
العامة بخمسة عشر يوما على األقل.

الجمعية العامة بثالثين يوما ً على األقل.

يجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة في الفقرة السابقة ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من االوراق المبينة في الفقرة األولي
إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل اجتماع الجمعية العامة إلي كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه ،وذلك قبل تاريخ عقد
بخمسة عشر يوما على األقل.

الجمعية العامة بثالثين يوما ً على األقل.

مادة (:)56

مادة (:)56

في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف قيمة
اال إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خالف ذلك.

حقوق المساهمين وفقا آلخر قوائم مالية سنوية معتمدة؛ وجب على
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حال
الشركة او استمرارها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  2020/7/14على تفويض السيد المهندس /رئيس مجلس
اإلدارة أو من يفوضه في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية
في اتخاذ إجراءات تعديل النظام األساسي وإدخال أية تعديالت تراها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
في هذا الشأن.
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