
 

  السنة
 ھـ١٩٢

  ١٤٤٠سنة  صفر ٢١الثالثاء الصادر فى یوم 
  ٢٤٤العـدد  ) ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠( الموافق 

 )  تابع ( 
 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٢

  ددـات العـويـحمت

  رقم الصفحة    

  االستثمار والتعاون الدولى  وزارة    ٣   ....٢٠١٨ لسنة ١٦٦قرار رقم : 
  ١٨   ....٢٠١٨ لسنة ١٦٧قرار رقم :   
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٣

  قـــرارات 
  وزارة االستثمار والتعاون الدوىل

  ٢٠١٨ لسنة ١٦٦قرار رقم 
  بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات األشخاص

  ستثمار والتعاون الدوىلوزيرة اال
   ؛بعد االطالع على القانون المدنى

  على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات          و
 ١٥٩ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقـم           

  ؛ والئحته التنفيذية ١٩٨١لسنة 

   ؛١٩٩٩لسنة  ١٧وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 

وبعد أخذ رأى كل من الهيئة العامة للرقابة الماليـة والهيئـة العامـة لالسـتثمار            
  الدولة ؛مجلس وبناء على ما ارتآه  ؛والمناطق الحرة 

  :قـــررت 
  )املــادة األوىل ( 

وفقًا للنمـاذج   )  توصية بسيطة  -تضامن  ( شركات األشخاص    تكون عقود تأسيس  
  .المرفقة بهذا القرار 

  )املــادة الثانية ( 
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  ١٢/٩/٢٠١٨صدر فى 
  وزيرة االستثمار والتعاون الدولى

  سحر نصر/ د.أ
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٤

  )شركة توصية بسيطة(                      عقد شركة
                      والسمة التجارية 

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 
  : نتحرر هذا العقد بين كل م     /   /  الموافق                      :إنه فى يوم

 إثبات الشخصية تاريخ الميالد الصفة الجنسية االسـم م

١      

٢      

  متهيد
االستثمار والئحته التنفيذية  بإصدار قانون ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم قانون ال إطارى ف

اتفق الشركاء على تكوين شركة توصية بسيطة تعمل فى المجاالت المحددة بهذا 
ى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الت  إلىالقانون وعلى هذا األساس تقدموا

 ٧٢قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء بما يرد بأحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم 
  . المشار إليه والئحته التنفيذية٢٠١٧لسنة 

يستخدموا  أو يساهموا أو لم يقدموا مويقر الشركاء الموقعون على هذا العقد أنه
 من األصول اإقامة المشروع االستثمار المتمتع بالحافز أي أو يستأس أو فى إنشاء

قام بتصفية تلك  أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو المادية لشركة
 من قانون االستثمار ١٢من المادة ) ٢(المنشأة خالل المدة المبينة بالبند  أو الشركة

لحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب جديد يتمتع باى بغرض إنشاء مشروع استثمار
على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة بسداد جميع 

  .المستحقات الضريبية 
بعد أن أقر جميع -  ال يتجزأ من عقد الشركة ، وقد اتفقوا ايعتبر هذا التمهيد جزء 

   :ركة توصية بسيطة بالبنود اآلتية على تكوين ش-  بأهليتهم الكاملة للتصرف ينالمتعاقد
   )ىـادة األولـامل( 

اتفق األطراف المشار إليهم فى صدر هذا االتفاق على تكـوين شـركة توصـية               
ا ألحكام قـانون االسـتثمار الـصادر    طبقًى  فيما بينهم بنظام االستثمار الداخل    –بسيطة  

  ، ربيـة  وبترخيص من حكومـة جمهوريـة مـصر الع         ٢٠١٧ لسنة   ٧٢بالقانون رقم   
  .ا ألحكام القوانين النافذة فى مصروطبقً
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٥

   )ةـادة الثانيـامل( 
             شركة توصية بسيطة ، وسمتها التجارية                :اسم الشركة

  )الثالثة ادة ـامل( 
                      :  غرض الشركة

اللوائح والقرارات السارية وعلى الـشركة الحـصول         القوانين و  أحكاممع مراعاة   
  . على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

  )الرابعة ادة ـامل( 
  : للشركةى موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيس

                       :ى الرئيسالمركز 
                       : موقع ممارسة النشاط

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف

مسئولية على الهيئـة  ى دنأخارج المناطق الصناعية دون  أو   حالة إقامة المشروع داخل   
 . لحرة فى هذا الشأنالعامة لالستثمار والمناطق ا

توكيالت فى جمهورية مصر  أو مكاتب أو اويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروع
  .  فيلزم موافقة الهيئة مسبقامنطقة شبه جزيرة سيناءفى الخارج فيما عدا  أو العربية

  )اخلامسة ادة ـامل( 
رى جنيه مص)  ثالثمائة ألف(  جنيه ٣٠٠٠٠٠رأس مال الشركة عند التأسيس 

باأللف جنيه مصرى بين الشركاء على النحو التالىاموزع  :  
  إجمالى الصفة الجنسية مـاالس

    
    

    االجمالي
  )السادسة ادة ـامل( 

سنة ، تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد                              ىالمدة المحددة للشركة ه   
المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفى حالة رغبـة          وتكون هذه   ى  فى السجل التجار  

  الـشركاء بعـدم رغبتـه   ى أحد الشركاء فى عدم التجديد يجب أن يقوم بإخطـار بـاق       
فى التجديد قبل حلول أجل االنتهاء بستة أشهر على األقل على أن يتم اإلخطار بموجب               

  .ى إنذار رسم أو خطاب موصى عليه
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٦

  )السابعة ادة ـامل( 
/  للشريك المتضامن ق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسميةيكون ح

  .                                                    : المدير 
  )الثامنة ادة ـامل( 

 كما تدون تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال،
بها جميع المصروفات واإليرادات وغيرها حسب األصول التجارية ويكون الشريك 

قد يترتب عليها مخالفة هذا ى  قبل باقى الشركاء عن األضرار التالمدير مسئوالً
  .طالع عليها خالل األسبوع األول من كل شهراالااللتزام ، ولكل من الشركاء 

  )التاسعة ادة ـامل( 
  فى نهاية ديسمبر مـن كـل عـام   ى المالية للشركة من أول يناير وتنته    تبدأ السنة   

آخر ديسمبر مـن العـام       إلى   على أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة         
ـ     ى  بمض أو   وتنفذ الميزانية فى حق الشركاء باعتمادهم لها      ى  التال اخمـسة عـشر يوم  

  . من تاريخ إخطارهم بصورة منها دون اعتراض منهم
  )العاشرة ادة ـامل( 

يتم توزيع األرباح بعد اعتماد الميزانية على الشركاء كل بنسبة حصته فى رأس 
السنة  إلى المال، وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها

  . التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر وال توزع األرباح إال بعد ذلك
  )احلادية عشرة ادة ـامل( 

ال يحق ألحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها وال أن يبيع حصته 
  . عن جزء منها إال بموافقة الشركاء اآلخرين كتابةً أو يتنازل عنها أو فيها

  )عشرة الثانية ادة ـامل( 
لمتوفى فى حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة ا

   .اولو كانوا قصرمنهم لنهاية مدتها 
انسحابه  أو إفالسه أو إشهار إعساره أو ى أحد الشركاء علزالحجوفى حالة 

تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة ال يكون لهذا الشريك إال 
 ىحادث الذأموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الى نصيبه ف

 ، وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك اخروجه من الشركة ويدفع له نقد إلى أدى
  .من حقوق ، إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث 
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٧

  )عشرة الثالثة ادة ـامل( 
ـ              اوزت فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك وإذا تج

  .  من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك)٪٥٠(الخسائر 
  )عشرة الرابعة ادة ـامل( 
إلشهار هـذا العقـد واتخـاذ                                   / وكيل الشركاء هو األستاذ 

  . كافة اإلجراءات الالزمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة
  )عشرة اخلامسة ادة ـامل( 

بنظـر  ى  دائرتها مركز الـشركة الرئيـس     ى  يقع ف ى  تختص المحكمة التجارية الت   
ـ                ا المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح بـه موطنً

بتغييرها فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابةًمختار  .  
  )ة عشرالسادسة ادة ـامل( 

  .  للقانونابجمهورية مصر العربية ، وينشر طبقً           بمدينة حرر هذا العقد 
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٨

 ـــ                     عقد شركة ـ 

  ) شركة تضامن (
  ـــــ                     ـ : التجارية  ومستها

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم الصادر بالقانون االستثمار  قانون ألحكامخاضعة 
 :  تحرر هذا العقد بين كل من      /    /   الموافق            إنه فى يوم

 إثبات الشخصية تاريخ الميالد الصفة الجنسية االســم م

١      

٢      

  متهيد
نفيذية االستثمار والئحته الت بإصدار قانون ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم قانون الطار إى ف

اتفق الشركاء على تكوين شركة تضامن تعمل فى المجاالت المحددة بهذا القانون 
قامت ى الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة الت إلى وعلى هذا األساس تقدموا

 لسنة ٧٢بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء بما يرد بأحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم 
  . ئحته التنفيذية المشار إليه وال٢٠١٧

يـستخدموا   أو يـساهموا  أو لم يقدموا مويقر الشركاء الموقعون على هذا العقد أنه      
ـ       أو   تأسيس أو   فى إنشاء  مـن األصـول     اإقامة المشروع االستثمار المتمتع بالحافز أي 

قـام بتـصفية تلـك      أو   منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القـانون        أو   المادية لشركة 
 من قـانون االسـتثمار      ١٢من المادة   ) ٢(نشأة خالل المدة المبينة بالبند      الم أو   الشركة

جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتـب        ى  بغرض إنشاء مشروع استثمار   
على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليـه والتـزام الـشركة بـسداد جميـع       

  .المستحقات الضريبية 
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٩

  بعد أن أقـر جميـع      -  ال يتجزأ من عقد الشركة ، وقد اتفقوا          اءيعتبر هذا التمهيد جز   
   : بالبنود اآلتية على تكوين شركة تضامن-ن بأهليتهم الكاملة للتصرف يالمتعاقد

  )األوىل ادة ـامل( 
 –اتفق األطراف المشار إليهم فى صدر هذا االتفاق على تكوين شركة تـضامن               

  بقا ألحكام قانون االسـتثمار الـصادر بالقـانون        طى  فيما بينهم بنظام االستثمار الداخل    
ـ ٢٠١٧ لسنة   ٧٢رقم   ا ألحكـام   وبترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وطبقً

   . القوانين النافذة فى مصر
  )الثانية ادة ـامل( 

                       :شركة تضامن ، وسمتها التجارية                      :اسم الشركة
  )الثالثة ادة ـامل( 

                       :ة الشرك غرض
 القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول أحكاممع مراعاة 

  . على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
  )الرابعة ادة ـامل( 
  : للشركةى الرئيسموقع ممارسة النشاط والمركز 

                       :ى المركز الرئيس 
                       :موقع ممارسة النشاط 

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  تنميـة الـصناعية  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة ال         

مـسئولية علـى    ى  دنأخارج المناطق الصناعية دون      أو   حالة إقامة المشروع داخل   ى  ف
 . الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن

توكيالت فى جمهورية مصر  أو مكاتب أو اويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروع
 . ا فيلزم موافقة الهيئة مسبقًزيرة سيناءمنطقة شبه جفى الخارج فيما عدا  أو العربية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٠

  )اخلامسة ادة ـامل( 
 اجنيه مصرى موزع)           ( جنيه            رأس مال الشركة عند التأسيس

  :بين الشركاء على النحو التالى باأللف جنيه مصرى

 إجمالي الصفة الجنسية مــاالس

    

        
        ىجمالاإل

  )السادسة ادة ـامل( 
سنة ، تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد فى            ى المدة المحددة للشركة ه

وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفى حالة رغبة أحد ى السجل التجار
الشركاء بعدم رغبته فى التجديد ى الشركاء فى عدم التجديد يجب أن يقوم بإخطار باق

ل حلول أجل االنتهاء بستة أشهر على األقل على أن يتم اإلخطار بموجب خطاب قب
  .ى إنذار رسم أو موصى عليه

  )السابعة ادة ـامل( 
/  للشريك المتضامن يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية

                                           :المدير 
  )الثامنة ادة ـامل( 

تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال، كما تدون 
بها جميع المصروفات واإليرادات وغيرها حسب األصول التجارية ويكون الشريك 

ا قد يترتب عليها مخالفة هذى  قبل باقى الشركاء عن األضرار التالمدير مسئوالً
  .طالع عليها خالل األسبوع األول من كل شهرلتزام ، ولكل من الشركاء االاال
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١١

  )التاسعة ادة ـامل( 
  فى نهاية ديسمبر من كل عامى تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنته

 ىآخر ديسمبر من العام التال إلى على أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة
ا من تاريخ خمسة عشر يومى بمض أو زانية فى حق الشركاء باعتمادهم لهاوتنفذ المي

  . إخطارهم بصورة منها دون اعتراض منهم
  )العاشرة ادة ـامل( 

يتم توزيع األرباح بعد اعتماد الميزانية على الشركاء كل بنسبة حصته فى رأس 
السنة  إلى لها، يجب ترحي المال، وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية إحدى السنوات

  .التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر وال توزع األرباح إال بعد ذلك
  )عشرة احلادية ادة ـامل( 

ال يحق ألحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها وال أن يبيع حصته 
   . ابةًعن جزء منها إال بموافقة الشركاء اآلخرين كت أو يتنازل عنها أو فيها

  )عشرة الثانية ادة ـامل( 
فى حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى 

   .اولو كانوا قصرمنهم لنهاية مدتها 
انسحابه  أو إفالسه أو إشهار إعساره أو ى أحد الشركاء علزالحجوفى حالة 

فى هذه الحالة ال يكون لهذا الشريك إال تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، و
ى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى نصيبه ف

 ، وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك اخروجه من الشركة ويدفع له نقد إلى أدى
  .الحادث من حقوق ، إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك 

  )عشرة الثالثة ادة ـامل( 
وإذا تجاوزت  فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك

   .  من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك)٪٥٠( الخسائر
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١٢

  )عشرة الرابعة ادة ـامل( 
إلشهار هـذا العقـد واتخـاذ كافـة                          /  وكيل الشركاء هو األستاذ 

   . اإلجراءات الالزمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة
  )عشرة اخلامسة ادة ـامل( 

بنظر ى دائرتها مركز الشركة الرئيسى يقع فى تختص المحكمة التجارية الت
ا المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنً

   . بتغييرها فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابةًارمخت
  )عشرة السادسة ادة ـامل( 

   .  للقانونابجمهورية مصر العربية ، وينشر طبقً            بمدينةحرر هذا العقد 
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١٣

            عقد شركة 
            عامةبنظام املناطق احلرة ال )           شركة (

            : والسمة التجارية 
  ٢٠١٧ لسنة ٧٢ القانون رقم ألحكامخاضعة 

  : تحرر هذا العقد بين كل من           الموافق           : إنه فى يوم
             : المقيم فى            الجنسية           / السيد 

  )          طرف أول وشريك ( 
             :  المقيم فى            الجنسية           / السيد

  )          طرف ثان وشريك ( 
             :  المقيم فى            الجنسية           / السيد

  )          طرف ثالث وشريك ( 
 متهيد

             صدر قـرار مجلـس إدارة المنطقـة الحـرة العامـة                        بتاريخ  
 )           شـركة    (           إقامـة مـشروع     ى  إقامة عل ى   بالموافقة عل            رقم  

   .           منطقة الحرة العامة بال
االسـتثمار والئحتـه    بإصـدار قـانون   ٢٠١٧ لسنة   ٧٢رقم  قانون  الطار  إى  و ف 

            بنظام المناطق الحرة العامة                التنفيذية اتفق الشركاء على تكوين شركة       
الهيئـة العامـة     إلى   هذا األساس تقدموا  تعمل فى المجاالت المحددة بهذا القانون وعلى        

قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشركاء بما يـرد بأحكـام     ى  لالستثمار والمناطق الحرة الت   
  . المشار إليه والئحته التنفيذية ٢٠١٧ لسنة ٧٢هذا العقد وأحكام القانون رقم 

ة الحرة  مع التزام الشركة بالشروط والضوابط الواردة بموافقة مجلس إدارة المنطق         
  .            بموجب القرار رقم            بتاريخ           
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١٤

   ايعتبر هذا التمهيد جزء  بعد أن أقر جميع    - من عقد الشركة ، وقد اتفقوا        ا ال يتجز  
    :تية بالبنود اآل           على تكوين شركة -ن بأهليتهم الكاملة للتصرف يالمتعاقد

  )األوىل ادة ـامل( 
            اتفق األطراف المشار إليهم فى صدر هذا االتفاق على تكـوين شـركة              

قانون االستثمار الـصادر     م طبقا ألحكا            فيما بينهم بنظام المناطق الحرة العامة       
  ، عربيـة  وبترخيص من حكومـة جمهوريـة مـصر ال         ٢٠١٧ لسنة   ٧٢بالقانون رقم   

  .  وطبقا ألحكام القوانين النافذة فى مصر
  )الثانية ادة ـامل( 

            بنظام المناطق الحرة العامـة     )           شركة   (           : اسم الشركة 
              :وسمتها التجارية

  )الثالثة ادة ـامل( 
             :غرض الشركة 

 الحـصول  الـشركة   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلىأحكاممع مراعاة 

  .نشاطها  لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على
  )الرابعة ادة ـامل( 

  : للشركةى موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيس
              :ىيكون للشركة مركز رئيس
             :موقع ممارسة النشاط فى 

              :اإلدارىالفرع 
      توكيالت فـى جمهوريـة    أو مكاتب أو  اويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروع

  .  فيلزم موافقة الهيئة مسبقامنطقة شبه جزيرة سيناءفى الخارج فيما  أو مصر العربية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول
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١٥

  )اخلامسة ادة ـامل( 
  ) "اسـم العملـة الحـرة    "            (           رأس مال الشركة عنـد التأسـيس        

بين الشركاء على النحو التالى" اسم العملة الحرة" باأللف اموزع  :  

 إجمالي الصفة الجنسية مــاالس م

١                                             

٢                                             

٣                                             

                                  اإلجمالي 

  )السادسة ادة ـامل( 
   سنة ، تبدأ من تـاريخ تـسجيل هـذا العقـد                       ىللشركة ه المدة المحددة   

وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وفى حالة رغبـة            ى  فى السجل التجار  
  الـشركاء بعـدم رغبتـه   ى أحد الشركاء فى عدم التجديد يجب أن يقوم بإخطـار بـاق       

 على األقل على أن يتم اإلخطار بموجب        فى التجديد قبل حلول أجل االنتهاء بستة أشهر       
  .ى إنذار رسم أو خطاب موصى عليه

  )السابعة ادة ـامل( 
/  للشريك المتـضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية   

  .                                         : المدير 
  )الثامنة دة اـامل( 

تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال، كما تـدون             
بها جميع المصروفات واإليرادات وغيرها حسب األصول التجارية ويكـون الـشريك            

ا قد يترتـب عليهـا مخالفـة هـذ       ى   قبل باقى الشركاء عن األضرار الت      المدير مسئوالً 
  .  طالع عليها خالل األسبوع األول من كل شهرااللتزام ، ولكل من الشركاء اال
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١٦

  )التاسعة ادة ـامل( 
  فى نهاية ديسمبر مـن كـل عـام   ى تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنته      

آخر ديسمبر مـن العـام       إلى   على أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة         
ـ     ى  بمض أو   ادهم لها وتنفذ الميزانية فى حق الشركاء باعتم     ى  التال اخمـسة عـشر يوم  

  . من تاريخ إخطارهم بصورة منها دون اعتراض منهم
  )العاشرة ادة ـامل( 

يتم توزيع األرباح بعد اعتماد الميزانية على الشركاء كل بنسبة حصته فـى رأس              
الـسنة   إلـى  المال، وفى حالة وجود خسارة فى ميزانية إحدى السنوات، يجب ترحيلها       

  . مر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر وال توزع األرباح إال بعد ذلكالتالية ويست
  )عشرة احلادية ادة ـامل( 

ال يحق ألحد الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها وال أن يبيع حصته               
  .  عن جزء منها إال بموافقة الشركاء اآلخرين كتابةً أو يتنازل عنها أو فيها

  )عشرة  الثانيةادة ـامل( 
فى حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى             

   .اولو كانوا قصرمنهم لنهاية مدتها 
انـسحابه   أو   إفالسـه  أو   إشهار إعـساره   أو   ى أحد الشركاء   عل زالحجوفى حالة   

ا الشريك إال   تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة ال يكون لهذ             
ى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الـذ            ى  نصيبه ف 

 ، وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلـك    اخروجه من الشركة ويدفع له نقد      إلى   أدى
  .من حقوق ، إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث 

  )عشرة ة الثالثادة ـامل( 
فسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك وإذا تجـاوزت              

  .   من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك٪        الخسائر 
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١٧

  )الرابعة عشرة ادة ـامل( 
هار هـذا العقـد واتخـاذ كافـة          إلش                      /وكيل الشركاء هو األستاذ   

  .  اإلجراءات الالزمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة
  )اخلامسة عشرة ادة ـامل( 

بنظـر  ى  دائرتها مركز الـشركة الرئيـس     ى  يقع ف ى  تختص المحكمة التجارية الت   
ـ                ا المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح بـه موطنً

الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابة بتغييرها فى هذا مختار .  
  )السادسة عشرة ادة ـامل( 

   .  للقانونابجمهورية مصر العربية ، وينشر طبقً           بمدينة حرر هذا العقد 
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١٨

  وزارة االستثمار والتعاون الدوىل
  ٢٠١٨ لسنة ١٦٧قرار رقم 

   لشركات المساهمةالعقود واألنظمة األساسيةبإصدار نماذج 
  وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

  وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل
الشركات المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم       قانون  بعد االطالع على    

والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقـانون          
   ؛حته التنفيذية والئ١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

   ؛ والئحته التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢ رقم االستثمار الصادر بالقانونوعلى قانون 
  وبعد أخذ رأى كل من الهيئة العامـة للرقابـة الماليـة والهيئـة العامـة لالسـتثمار                 

  ؛والمناطق الحرة 
   الدولة ؛ مجلسوبناء على ما ارتآه

  :قـــررت 
  )املــادة األوىل ( 

 واألنظمة األساسية لشركات المساهمة وشركات التوصـية باألسـهم          العقودتكون  
   .نماذج المرفقة بهذا القرارلوالشركات ذات المسئولية المحدودة وفقًا ل

  )املــادة الثانية ( 
  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  ١٢/٩/٢٠١٨صدر فى 
   والتعاون الدولىوزيرة االستثمار

  سحر نصر/ د.أ
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١٩

                      العقد االبتدائى لشركة

شركة مساهمة مؤسسة وفق
ً
  . ألحكام القانون املصريا

 شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية ألحكامخاضعة 
  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ن رقم الصادر بالقانووشركات الشخص الواحد المحدودة 

  :فیما بین كل من         /   /   الموافق            فى یوم تم إبرام ھذا العقد

  اإلقامة  إثبات الشخصیة  تاریخ المیالد  الجنسیة  مــاالس  م
١           
٢           
٣           

  متهيد
 علـى   فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد          

ا على ذلك تقـدموا  ، وتأسيس                     تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم       
والتـى  الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       إلى   المرفقى  بهذا العقد والنظام األساس   
  .الزمة  بإجراء المراجعة ال ، حيث قامت"الجهة اإلدارية"يشار إليها فيما بعد باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحـة مخلـة بالـشرف      أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة وبأنه   

، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(فـى المـواد   المشار إليها بعقوبة من العقوبات  أو   األمانةأو  
ة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات        المساهم قانون شركات من  ) ١٦٤(

  ، ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩الصادر بالقانون رقـم     وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
  . ألحكام القانون اوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً

والنظـام األساسـى المرفـق      حكام هذا العقد    أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق 
وقـانون سـوق   المشار إليـه  شركات الوبصفة خاصة قانون    المصرى  وأحكام القانون   

  .والئحتيهما التنفيذية  ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم 
  )١(ادة ــم

ال يتجزأ من هذا العقدايعتبر التمهيد السابق جزء  .  
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 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٢٠

  )٢(ادة ــم
   )م.م.ش( .                      : اسم هذه الشركة

   ألحكام القانون المصرياشركة مساهمة مؤسسة وفقً
 )٣(مادة 

                       : غرض الشركة
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة استصدار
ه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول        ويجوز للشركة أن تشترك بأى وج     

 ،الخـارج   فى   أو   التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر        أو    شبيهة بأعمالها  أعماالً
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

 )٤(ادة ــم
                       :انونى فى العنوان اآلتى إلدارة الشركة ومحلها القالمركز الرئيسى  يكون

                      : فى موقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

ئة التنمية الصناعية فـى     النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هي         
  .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل

 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيـرة        ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   

  .خارجها أو مصر العربية

 )٥(ادة ــم

اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             دة المحددة لهذه الشركة هى    الم
  .الشخصية االعتبارية

تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 
العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             

  .قانون الشركات المشار اليه والئحته التنفيذية ب
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٢١

  )٦(ادة ــم
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

  ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
عملة رأس المال ")١(          قيمة كل سهم ،  سهم            على عدد اموزع. "  

  )٧(ادة ــم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             مقدارها  وطرحت باقى األسهم و   

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
  من القيمة االسـمية لألسـهم       )٢()٪          (وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      

 )٪٢٥ ( إلى على أن تزاد المرخص له بتلقى االكتتابات           عند االكتتاب لدى بنك  
، على أن يسدد بـاقى  خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى    

 سنوات من تـاريخ تأسـيس الـشركة ،          )٣(          هذه القيمة خالل مدة ال تزيد على        
  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية وتلتزم الشركة بإخطار 

  األسهمعدد 
  الصفة  الجنسية  مـاالس  م

  ممتاز  عينى  اسمي

القيمة 
االسمية 
بعملة 
رأس 
  المال

عملة 
  الوفاء

١                   

٢                  

٣                  

                ــالىاالجم  

                                                
  )١( لحكم المـادة     اقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً            ت يراعى أال    )١(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
  .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الً ، عم٪١٠ يراعى أال تقل عن نسبة )٢(
  .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الًيراعى أال تزيد المدة عن خمس سنوات ، عم )٣(
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٢٢

  )٨(ادة ــم
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس      

                     / الشركة وفقا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد              
باتمام إجراءات التأسـيس والـشهر      فى القيام              والكائن مقره   ) وكيل المؤسسين (

والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة          
علـى   أو   سواء على هذا العقـد    ،   الزمة   ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

  ركة ، مجلـس إدارة الـش     إلـى    نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثـائق واألوراق       
  لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى الـسجل التجـارى            التأسيسيةودعوة الجمعية   

  .هذا الشأن طبقا ألحكام القانون فى على األكثر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده 
  )٩(ادة ــم

تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا             
  . الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة بسبب تأسيس

  )١٠(ادة ــم
نسخة لكـل               بجمهورية مصر العربية من                حرر هذا العقد بمدينة     

  .من المتعاقدين نسخة 
  التوقيعات
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٢٣

            النظام األساسى لشركة 
  )١(ادة ــم

  كام القوانين المعمول بها فى جمهورية مـصر العربيـة         تأسست الشركة طبقا ألح   
المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات    أحكام قانون شركات    فى إطار   

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
الـصادر  المال   قانون سوق رأس     ، وأحكام " قانون الشركات "ويشار إليه فيما بعد باسم      

،  "قانون سوق رأس المـال    "، ويشار إليه فيما بعد باسم        ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ رقم   بالقانون
  .النظام األساسى هذا ، ووالئحتيهما التنفيذيتين 

  )٢(ادة ــم
  . )م.م.ش(                     : اسم هذه الشركة
  .صرى  ألحكام القانون الماؤسسة وفقًشركة مساهمة م

 )٣(ادة ــم

                      :  غرض الشركة
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة استصدار
ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول             

 ،الخـارج   فى   أو   التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر        أو    شبيهة بأعمالها  االًأعم
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

 )٤(ادة ــم

                      : إلدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان اآلتى المركز الرئيسى  يكون
                      : فى موقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
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٢٤

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           

  . خارج المناطق الصناعية أو خلفى حالة إقامة المشروع دا
 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيـرة        ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   
  .خارجها أو مصر العربية

 )٥(ادة ــم

اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    
  . الشخصية االعتبارية

  تقصير لمدة الشركة يجـب أن توافـق عليهـا الجمعيـة العامـة              أو   وكل إطالة 
غير العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخـاذ اإلجـراءات المنـصوص              

  .ة  والئحته التنفيذيإليهعليها بقانون الشركات المشار 
  )٦(ادة ــم

، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     
  . "عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 

عملة رأس المال ")٤(          قيمة كل سهم ،  سهم            على عدد اموزع. "  
  )٧(ادة ــم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             وطرحت باقى األسهم ومقدارها     

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
                                                

  )١( لحكم المـادة     اقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً            ت يراعى أال    )٤(
   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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٢٥

   من القيمـة االسـمية لألسـهم       )٪          (وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      
 )٪( إلـى  على أن تـزاد  المرخص له بتلقى االكتتابات             بنك  عند االكتتاب لدى    

وتلتـزم الـشركة   ، خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجـارى        
  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية بإخطار 

  األسهمعدد 
  الصفة  الجنسية  مــاالس  م

  ممتاز  يعين  اسمي

القيمة 
االسمية 
بعملة 
رأس 
  المال

عملة 
  الوفاء

١                   
٢                  
٣                  
                االجمــالى  

  .)٪          ( المصريةوتبلغ نسبة المساهمة 
  )٨(ادة ــم

        ا مسلسلة ويوقع عليهـا     تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقام
  .ضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركةع

 السهم على األخص اسـم الـشركة وشـكلها القـانونى             شهادة تضمنتويجب أن   
وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل قيـدها         

ع الـسهم   بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـو            
واسم المالك ، ويكون لألسـهم كوبونـات        ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       

  .ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم
ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمـد مـن إحـدى شـركات إدارة        

  .سجالت األوراق المالية لكل مساهم علي حدة 
فى أى وقـت آخـر    أو  العامةتهاه الدعوة النعقاد جمعيعند توجي ،  وعلى الشركة   

أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفـظ المركـزى         ،   الضرورة   هتقتضي
موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هـو سـجل               

  .المساهمين بالشركة 
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٢٦

  )٩(ادة ــم
  سهم خـالل خمـس سـنوات علـى األكثـر          يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل        

 يعينها مجلـس اإلدارة   ى  ـركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة الت     ـمن تاريخ تأسيس الش   
ـ       ،   الجمعية العامة أو   اعلى أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمـسة عـشر يوم  

هم لم يؤشر عليـه     المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل س      باقى  على األقل وتقيد    
تأشيرا صحيحبطل تداولها بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه ي .  

    لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له          وكل مبلغ واجب السداد وفاء 
 ا من يوم استحقاقه باإلضافة     سنوي )٥()٪          (تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع       

  . ات المترتبة على ذلكالتعويضإلى 
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر              

   :عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية
 الوصـول   مسجل مصحوب بعلـم   الدفع بخطاب   عن  إخطار المساهم المتخلف    -١

األقـل مـن   ن يوما علـى     يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      
  . تاريخ إبالغه بذلك

   اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم التى تـأخر أصـحابها             -٢
  .  الوفاء بقيمتهاعن

   الوصول مرفق بـه صـورة      مسجل مصحوب بعلم   إخطار المساهم بخطاب     -٣
  .ا على ذلك يومتم نشره بها ومضى خمسة عشر التى من اإلعالن وعدد الجريدة 

تباع بهذه الكيفية علـى أن تـسلم شـهادات جديـدة            التى  وتلغى شهادات األسهم    
  ،كانـت علـى الـشهادات القديمـة         التـى   للمشترين عوضا عنها تحمل ذات األرقام       

أنها بديلة للشهادات الملغاة وتبلغ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسـهم             إلى   يشارو
سـوق  من الالئحة التنفيذية لقـانون      ) ٦(ة ما تنص عليه المادة      الشركة بذلك مع مراعا   

  .رأس المال
         ا للشركة مـن أصـل      ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوب

وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد مـن الزيـادة              
استعمال الحق المقـرر     إلى   ةويطالبه بالفرق عند حصول عجز وال يؤثر التجاء الشرك        

جميع ما تخوله القـوانين مـن        إلى    على حقها فى االلتجاء    الثالثة من هذه المادة   بالفقرة  
  . خرآوقت فى أى  أو نفس الوقتفى حقوق وضمانات أخرى 

                                                
  .من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي)٪٧(نسبة عن يراعى أال تزيد ال )٥(
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٢٧

  يجب أن يتضمن كشف الحساب الـصادر والمعتمـد مـن إحـدى الـشركات              و
تـم  التـى   فوعة من قيمة األوراق المالية      المبالغ المد المركزى  تزاول نشاط الحفظ    التى  

احفظها مركزي.   
  )١٠(ادة ــم

مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة األسـهم              
  لدى بورصة األوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسـائل المعـدة لـذلك ،              

 بورصة األوراق المالية فيتم نقلها بإخطـار        أما ملكية األسهم االسمية غير المقيدة لدى      
 وعلى الشركة إثبات نقل الملكيـة بـسجالتها         ، لديها   االبورصة بالتصرف وإتمام قيده   
   .صاحب الشأن أو البورصةبذلك من  هاخالل أسبوع من تاريخ إخطار

الوصية يجب قيد الـسبب المنـشئ        أو   الغير باإلرث  إلى   بالنسبة أليلولة األسهم  و
تحفظ أسهم رأسـمال  المركزى التى بدفاتر شركة الحفظ    أو   سجالت الشركة فى   للملكية

تثبـت وجـود الـسبب      التى  الشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات           
  .المشار إليه 

إذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائى جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ،               و
  . الدالة على ذلك وذلك بعد تقديم المستندات

   إليـه  انتقلـت  من   باسموفى جميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية           
  .مع إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركزى 

   )١١(ادة ــم
 لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نـشاط الحفـظ           ،   اتُحفظ مركزي
  . لحكم المادة السابقة ايتها وفقًالتى نقلت ملكالمركزى األسهم 

  )١٢(ادة ــم
يمتلكها ، وتخضع جميع األسهم مـن       التى  ال يلتزم المساهم إال بأداء قيمة األسهم        

  .نفس النوع لنفس االلتزامات 
  )١٣( ادة ــم

  .يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة 
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٢٨

  )١٤(ادة ــم
  .جزئة كل سهم غير قابل للت

  )١٥(ادة ــم
دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع األختام علـى      أو   ال يجوز لورثة المساهم   

  . القسمة إمكانبيعها جملة لعدم  أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو دفاتر الشركة
  )١٦(ادة ــم

 نفـس  من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل
   . التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامفى  تمييز بال النوع

  .)٦(............ لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما
 )١٧(ادة ــم

  سـجل الـشركة  فـى  تدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه           
المركـزى  لدى إحدى شركات الحفـظ      المركزى  دفاتر القيد والحفظ    فى  سمه  امقيد  أو  

قـبض المبـالغ   فـى  ويكون له وحـده الحـق   ، المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة     
  .موجودات الشركةفى نصيبا  أو األرباحفى المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 

   )١٨(ادة ــم
طبقـا ألحكـام قـانون      تخفيضه   أو   تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة      

ويجوز بقرار مـن الجمعيـة       تين التنفيذي يهماسوق رأس المال والئحت    وقانون   الشركات
 العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة إصدار أسهم ممتـازة              

زيادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الثانية مـن المـادة       أو  
  . من قانون الشركات ٣٣رقم 

فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حـق األولويـة             و
يمتلكهـا وذلـك بـشرط أن    التى أسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم     فى  االكتتاب  فى  

التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكـون  فى  يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       
  . بها لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة

                                                
  يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،             )٦(

  )١٣٢( بحكـم المـادة   الًمتيازى التصويت وناتج التصفية ، عماومراعاة عدم جواز الجمع بين     
 .من قانون الشركات 
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٢٩

التـى  يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس اإلدارة ولألسباب     و
بعض منهـا لالكتتـاب العـام        أو   يقرها مراقب الحسابات ان تطرح أسهم الزيادة كلها       

   . مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى
ى حالـة تقريـر حقـوق       ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة ف       

حـسب  مصحوب بعلـم الوصـول ب     بكتاب مسجل    أو   النشرطريق  أولوية خاصة بهم ب   
مـع مـنح    الـشركات ،    األحوال طبقا لما هو منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون          

        ا من فتح باب االكتتـاب وفقـا    المساهمين القدامى مهلة لالكتتاب ال تقل عن ثالثين يوم
  . من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال )٣٣، ٣١(ألحكام المادتين 

  ) ١٩(ادة ــم
نوع من أنواع األسهم    بأى  القيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   

 بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملـة نـوع    إال
تمثلـه  الـذى  صوات الممثلة لثلثى رأس المال   يتعلق بها التعديل بأغلبية األ    التى  األسهم  

  . هذه األسهم
 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع        

  .غير العادية 
  )٢٠(ادة ــم

قانون سوق  وأحكام  شركات  ال من قانون    ٥٢ إلى   ٤٩حكام المواد من    أمع مراعاة   
  ن تقـرر إصـدار سـندات      أيجوز للشركة   يذيتين  التنف والئحتيهمارأس المال الصادر    

  لمواجهة االحتياجات التمويليـة للـشركة     األخرى   واألوراق المالية تمويل  الصكوك  أو  
  .عملية بذاتها  أو لتمويل نشاطأو 

  )٢١(ادة ــم
  )٧(أعـضاء علـى األقـل                يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف مـن         

  .أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة            ومن 
                                                

  )٧٧( بحكم المـادة     الًعى أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن ثالثة أعضاء ، عم            يرا) ٧(
 .من قانون الشركات 
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٣٠

  واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عـين المؤسـسون أول مجلـس إدارة             
 :  أعضاء وهم           من

  السن  الصفة  الجنسية  مــاالس  م

١          
٢          
٣          

  )٢٢(ادة ــم
عـين   مجلـس اإلدارة الم    بقى، وي يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات        

وال يخـل   سـنوات ،     )٨(           ا بأعماله لمدة   المادة السابقة قائم    للفقرة الثانية من   اوفقً
المجلس علـى النحـو المبـين    فى استبدال من يمثله    فى  ذلك بحق الشخص االعتبارى     

  .ات شركالمن الالئحة التنفيذية لقانون )  ٢٣٨ ، ٢٣٧ (بالمادتين رقمى 
  )٢٣(ادة ــم

ن يعين  أ األصلى ،  لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو         إذا ،لمجلس اإلدارة   
 الحـال فى  تخلو أثناء السنة ويباشر األعضاء المعينون العمل        التى  المراكز  فى  أعضاء  

  . منهمالًتعيين آخرين بد أو تقرر تعيينهمالتى ان تنعقد الجمعية العامة إلى 
 أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة ، وجب على من            وفى حالة خلو منصب   

 لتنتخـب مـن يحـل       ااالنعقاد فور  إلى   تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة      
امحلهم ، على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية فى موعد ال يجاوز ثالثين يوم.   

قالة ، عـن ثالثـة      االسـت  أو   وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب الوفاة       
  ته ، ويجب علـى األعـضاء البـاقين        اقرار أو   أعضاء ، فال تصح اجتماعات المجلس     

ـ         أو   مدير عام الشركة  أو    أيـام   ةمراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالث
عمل على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد األدنـى ودعـوة الجمعيـة                

 تعيين خلف لمن انتهت عضويته من األعـضاء ، علـى أن             العامة لالنعقاد والنظر فى   
ايكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد ال يجاوز ثالثين يوم.  

  . وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها
                                                

 .من قانون الشركات ) ٧٧( بحكم المادة الًيراعى أال تتجاوز مدة المجلس المعين خمس سنوات ، عم) ٨(
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٣١

  )٢٤(ادة ــم
له أثنـاء  ه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محئيعين المجلس من بين أعضا   

 ، كمـا   يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتـا        همغيابه وفى حالة غياب   
ايجوز لمجلس اإلدارة أن يعين رئيسللشركة ا تنفيذي .  

  )٢٥(ادة ــم
أكثر ويحـدد المجلـس     أو   لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا        

أكثـر يمنحهـا     أو   ف من بين أعضائه لجنة    اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤل      
  .يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس أو بعض اختصاصاته

  )٢٦(ادة ــم
انعقـاده   إلـى    يعقد مجلس اإلدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها         

مـع مجلـس   أعضائه ، ويجـب أن يجت  بناء على طلب ثلث أو الرئيس بناء على دعوة
  . مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           اإلدارة 

  بواسـطة تقنيـات    أو   ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خـارج مركـز الـشركة          
  .االتصال الحديثة 

  ) ٢٧(ادة ــم
بشرط المجلس أحد زمالئه    فى  لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة         

  .  عليها من رئيس المجلسامكتوبة ومصدقًأن تكون اإلنابة 
  ) ٢٨(ادة ــم

 ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية األعضاء وبما ال يقل عن             
، أحد األعضاء المنتدبين   أو   نائبه أو   وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس     ،  أعضاء   ثالثة

مجلـس اإلدارة تعـدد   ويراعى عند احتساب النصاب القانونى لصحة انعقاد اجتماعات        
  . فى المجلس ممثليهالشخص االعتبارى بتعدد حضور ممثلى 

  )٢٩(ادة ــم
  تصدر قـرارات مجلـس اإلدارة بأغلبيـة األعـضاء الحاضـرين والممثلـين             

  .فى االجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى 
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٣٢

  )٣٠(ادة ــم
الئحتـه  أحكـام   ت و  من قانون الشركا   ١٠١ إلى   ٩٦مع مراعاة أحكام المواد من      

بمـا فيهـا وضـع اللـوائح         رتهاداالسلطات الالزمة إل   كافةلمجلس اإلدارة   ،  التنفيذية  
بتنظـيم أعمالـه    واللوائح الخاصـة    والمالية وشئون العاملين    المتعلقة بالشئون اإلدارية    

 ، وذلك كله فيما عدا مـا احـتفظ بـه       واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات   
  . الشركة للجمعية العامة صراحة نظام

  ) ٣١(ادة ــم
  .)٩(يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة إمام القضاء

  )٣٢(ادة ــم
يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفـوض بـالتوقيع             

 الحق فى أن يعين عـدة       وللمجلسعلى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،         
  ين وأن يخولهم أيضا حق التوقيـع عـن الـشركة منفـردين            وكالء مفوض  أو   مديرين

  . مجتمعينأو 
                                                                                           

  )٣٣(ادة ــم
ضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهما بمهـام وظـائفهم ضـمن حـدود          ال يتحمل أع  

  . الشركة بالتزاماتوكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق 
   )٣٤( ادة ــم

) ٥٥(المـادة  فى تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها        
  .من هذا النظام 

ور والمزايـا األخـرى     الرواتب المقطوعة وبدالت الحـض    تحدد الجمعية العامة    و
المقررة ألعضاء المجلس ، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبـات وبـدالت         

  .بقرار من مجلس اإلدارة لعضو المنتدب ا
                                                

ـ ها أمام القـضاء ،  ل الًيجوز أن يكون الرئيس التنفيذى للشركة ممث    ) ٩(   )٨٥( بحكـم المـادة   الًعم
  .من قانون الشركات 
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٣٣

  اللجنـة اإلدارية املعاونــة
   )٣٥( ادة ــم

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ، تخـتص بدراسـة              
سة برامج العمالة بالشركة ورفع اإلنتاج وتطويره مـع         المتعلقة بدر كافة الموضوعات ا  

مراعاة اإلدارة االقتصادية السليمة وحسن اسـتخدام المـوارد المتاحـة فـضال عـن               
عـضو مجلـس اإلدارة      أو   تحال إليها من مجلـس اإلدارة     التى  الموضوعات األخرى   

  . إلدارةمجلس ا إلى المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها
  )٣٦(ادة ــم

 وفى حالة غيابه تعين العضو الـذى يقـوم           ، تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا     
من  أو   بأعمال الرئاسة مؤقتا ، ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب          

يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من المديرين المـسئولين بالـشركة يختـارهم     
  . المداوالتفى أن يكون لهم صوت معدود مجلس اإلدارة دون 

  )٣٧(ادة ــم
يتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط اختيـار أعـضاء اللجنـة اإلداريـة              
المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنـة           

عـدد   إذا حـضره ثلـث   إالمرة على األقل كل شهرين وال يكون االجتماع صـحيحا         
 بأغلبية أصوات الحاضـرين فـإذا تـساوت         ات وتصدر القرار   ، األعضاء على األقل  

  . من يقوم مقامه أو األصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس
  )٣٨(ادة ــم

تضع اللجنة تقريرا خالل السنة المالية للشركة ويعـرض علـى مجلـس اإلدارة              
التـى  شأنها واقتراحاتهـا   فىأحيلت إليها وما أوصت به التى توضح فيه الموضوعات   

  . تحقيق مصلحة الشركة إلى يؤدى األخذ بهاوالتى ترى عرضها على المجلس 
  )٣٩(ادة ــم

             مدينـة فـى  تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال      
  .)١٠(          فى مدينة أو 

                                                
ـ        يراعى ان ت  ) ١١(  بحكـم المـادة   الًكون احدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عم

  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(
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٣٤

  )٤٠(ادة ــم
  .)١١(اإلنابة أو ضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق األصالةحفى لكل مساهم الحق 

ال يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عنـه أحـد أعـضاء           و
، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن        مجلس اإلدارة فى حضور الجمعية العامة       

دارة المقـرر   ينيبوا بعضهم فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلـس اإل           
الوصـى   أو   حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولى الطبيعـى          

لألصول اوممثل الشخص االعتبارى حضور .  
ـ     أو   كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ         ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً

  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣ قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم
  يـشترط لـصحة اإلنابـة أن تكـون ثابتـة فـى توكيـل         فى جميع األحـوال     و

  .كتابى تفويض أو 
اجتماع الجمعية العامة بما ال يقل عـن        فى  ويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال       

ينقص فيها عدد   التى  غير األحوال   فى  العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك        
رة عن ذلك ، وال يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور            أعضاء مجلس اإلدا  

  . االجتماع بغير عذر مقبول
وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة             

أحد األعـضاء المنتـدبين      أو   نائبه أو   على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة       
الـشركات  يتطلبهـا قـانون     التـى   ع الشروط األخرى    لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتما    

  . والئحته التنفيذية
  )٤١(ادة ــم

 أن يثبتوا    العامة يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية        
 قبل انعقاد الجمعيـة   فى أحد البنوك المعتمدة      أو   فى مركز الشركة  أسهمهم  أنهم أودعوا   

  . بثالثة أيام على األقل العامة
من تـاريخ نـشر الـدعوة    فى سجل الشركة  ملكية األسهم   لنقل  قيد أى   ال يجوز   و

  .حين انفضاض الجمعية العامة  إلى إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام أو لالجتماع
                                                

  )١٢٦( بحكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            الًحكم اختيارى يجوز االتفاق على خالفه ، عم       ) ١١(
  .ن قانون الشركات م
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٣٥

 أن   العامـة  يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتمـاع الجمعيـة          و
  .يثبتوا أنهم أودعوا فى مركز الشركة 

 من احدى شركات سـجالت األوراق الماليـة قبـل           ا صادر ااب معتمد كشف حس 
بثالثة أيام على األقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة              انعقاد الجمعية 

  . سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسهم لحين انفضاض الجمعية 
  )٤٢(ادة ــم

كل سنة بدعوة من رئـيس  مرة على األقل  ساهمين  تنعقد الجمعية العامة العادية للم    
الزمان والمكان اللذين يحددهما إعالن الدعوة خالل الثالثـة أشـهر           فى  مجلس اإلدارة   

  . التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة
  .ذلك إلى ة كلما دعت الضرورةامولمجلس اإلدارة ان يقرر دعوة الجمعية الع

االنعقاد إذا طلب ذلك مراقـب       إلى   ن يدعو الجمعية العامة   وعلى مجلس اإلدارة أ   
 أن من راس مال الشركة على األقل بـشرط  ٪٥عدد من المساهمين يمثل   أو   الحسابات

أحد البنوك المعتمـدة ،      أو   مركز الشركة أسهمهم    يودعوا يوضحوا أسباب الطلب وأن   
   .وال يجوز سحب هذه األسهم اال بعد انفضاض الجمعية

األحـوال  فـى    الجمعية العامة لالنعقاد     دعوة الحسابات والجهة اإلدارية     ولمراقب
بـدء   أو يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعـة     التى  

االجتماع كما يكون للجهة اإلدارية أن تـدعوا        إلى   التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة     
 اإلدارة عن الحد األدنى الواجـب تـوافره   الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس    

ن لذلك الحد عن الحضور وفى جميع األحوال        وأمتنع األعضاء المكمل   أو   لصحة انعقاده 
  تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة اإلدارية رئاسـة االجتمـاع             

  . هذه الحالةفى 
  )٤٣(ادة ــم

األعمال المحدد لها ، وعلـى األخـص        تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول       
  : ىللنظر فيما يأت

  . إخالئهم من المسئوليةفى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والنظر  -١
  . إخالئه من المسئوليةفى  مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر -٢
  .القوائم المالية  المصادقة على -٣
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٣٦

  .  الشركة المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط-٤
ـ الرواتب المقطوعة وال الموافقة على توزيع األرباح وتحديد  -٥  وبـدالت  تآمكاف

  . مجلسالعضاء الحضور والمزايا األخرى المقررة أل
  .عزله فى  تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر -٦
  المساهمون الـذين يملكـون     أو   الجهة اإلدارية  أو    كل ما يرى مجلس اإلدارة     -٧

  . من رأس المال عرضه على الجمعية العامة ٪٥
  )٤٤( ادةــم

ن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عـن           أعلى مجلس اإلدارة    
ختام السنة ذاتهـا وذلـك خـالل        فى  نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها المالى        

  تـصرف شهرين على األكثر من تـاريخ انتهائهـا وتوضـع هـذه الوثـائق تحـت                 
ـ   على األقـل وذلـك كلـه طبقـا لألوضـاع      أسبوعينمراقبى الحسابات قبل نشرها ب

قـانون سـوق رأس المـال    المنصوص عليها بقانون الـشركات و     والشروط والبيانات   
  .  تين التنفيذيماهيوالئحت

ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر القوائم المالية وخالصة وافية لتقريره والنص            
  .  على األقلابثالثين يوماقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة الكامل لتقرير مر

كـل   إلـى    ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة فى الفقرة األولـى          
بثالثـين   قبل تاريخ عقد الجمعيـة العامـة   ، وذلكمساهم بطريق البريد الموصى عليه    

على األقلايوم  .  
  )٤٥(ادة ــم

صحيفتين يـوميتين  فى ار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين  يجب نشر اإلخط  
 خمسةالمرة الثانية بعد انقضاء     فى  على أن يتم النشر      العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   

 إلـى   ، ويجب إرسال اإلخطار بالدعوى    أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول         
  .ى شركة بطريق البريد العادالمساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت ال

االكتفـاء  للشركة التى لم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوى و      ويجوز  
المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الـشركة بالبريـد         إلى   بإرسال إخطار الدعوة  

  . ليد مقابل التوقيعبابتسليم اإلخطارات للمساهمين  أو المسجل
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ر قبل الموعد المقـرر الجتمـاع الجمعيـة األول بواحـد            اإلخطا أو   ويتم النشر 
 على األقل وقبل موعد االجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمـال النـصاب              اوعشرين يوم 

  .بسبعة أيام على األقل 
كل مـن الجهـة اإلداريـة       إلى   يخطر به المساهمين   أو   وترسل صورة مما ينشر   

نفس الوقت الذى يتم فيه     فى  ملة السندات   وممثل جماعة ح  للرقابة المالية   والهيئة العامة   
  . المساهمين إلى اإلرسال فيه أو النشر

  )٤٦(ادة ــم
 ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مـساهمون يمثلـون           

االجتمـاع  فـى  فإذا لم يتوافر الحد األدنـى  ،  )١٢( من رأس المال على األقل     ٪          
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يومـا التاليـة           إلى    دعوة الجمعية العامة   األول وجب 

  . لالجتماع األول
الثـانى   حدد فيها موعد االجتماع      إذااالجتماع األول    إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  

  .أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه اصحيحالثانى ويعتبر االجتماع 
  .االجتماعفى لبية المطلقة لألسهم الممثلة وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغ

  وإذا تعلق القرار بانتخاب أعـضاء مجلـس اإلدارة فيجـوز اسـتخدام طريقـة              
من الالئحة التنفيذيـة    ) ا مكرر ٢٤٠( للضوابط المقررة بالمادة     االتصويت التراكمى طبقً  

  . شركاتالقانون ل
  )٤٧(ادة ــم

أال يترتب على   مراعاة  ، ب ام الشركة   تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظ      
ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون          المساهمين ،    التزاماتذلك زيادة   

   .بصفته شريكا من شأنه المساس بحقوق المساهم األساسية التى يستمدها
   التعـديالت التاليـة   – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        

  : فى نظام الشركة
  .تخفيضه  أو زيادة رأس المال المرخص به -١
  .الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  -٢

                                                
يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقرر لحضور الجمعية العامة العاديـة عـن عـدد مـن                  ) ١٢(

ـ               )٦٧( لحكـم المـادة      االمساهمين يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، وفقً
 .من قانون الشركات 
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  .األصليغرض الشركة من  قريبة أو مرتبطة أو أغراض مكملة إضافة -٣
  .القيود المتعلقة بأنواع األسهم  أو المميزات أو  تعديل الحقوق-٤
تغييـر نـسبة     أو   ،قبـل موعـدها     حلها   أو   ره ، تقصي أو   الشركةأمد  إطالة   -٥

  . إدماج الشركة أو ،حل الشركة إجباريا  يترتب عليهاالتى الخسارة 
  . تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية باألسهم -٦

للنظـر  كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة مجلس اإلدارة ،              
أكثـر   أو فى سنة مالية واحدةالشركة إذا بلغت خسائر  ،   استمرارها أو   فى حل الشركة  

  . ألخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة اوفقًنصف قيمة حقوق المساهمين 
وفى جميع األحوال ال ينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إال بعـد إخطـار الجهـة                 

  .اإلدارية بهذا التعديل 
  )٤٨(ادة ــم

ية تسرى على الجمعيـة العامـة       مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العاد      
  : غير العادية األحكام اآلتية

مجلس اإلدارة وعلـى    من  تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة          -١
 مـن راس    ٪١٠المجلس توجيه الدعوة إذا طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يمثلـون             

أحـد البنـوك     أو   يودع الطالبون أسهمهم مركز الـشركة     ن  أبشرط  والمال على األقل    
وإذا لـم يقـم      ،   وال يجوز سحب هذه األسهم اال بعد انفـضاض الجمعيـة          المعتمدة ،   

 المجلس بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقـدموا بطلـبهم              
  . تتولى توجيه الدعوة وفقا ألحكام القانونالتى الجهة اإلدارية إلى 

عامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون         ال يكون اجتماع الجمعية ال     -٢
  فـإذا لـم يتـوافر الحـد األدنـى     ، )١٣(رأس المال على األقـل  من ٪           يمثلون  

اجتماع ثان يعقد خـالل الثالثـين يومـا        إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    فى  
ا حضره عدد من المـساهمين      صحيحا إذ الثانى  التالية لالجتماع األول ويعتبر االجتماع      

  .)١٤(رأس المال على األقل من ٪            يمثل
                                                

لعادية عن عدد من المساهمين يمثلون يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير ا     ) ١٣(
 .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠

يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية فى االجتماع الثانى عن عدد من ) ١٤(
  .من القانون ذاته ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥المساهمين يمثلون 
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٣٩

  الممثلـة  األسـهم  ثلثـى  بأغلبيـة  العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر -٣
  تخفـيض  أو   بـه  المـرخص  المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال االجتماعفى  
 تقـسيمها  أو   إدماجهـا  أو   الغـرض  تغييـر أو   الميعاد قبل الشركة حل أو   المال رأس

 ، االجتمـاع  فـى  الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترط
 فيـشترط زيادة رأس المال بأسـهم ممتـازة         أو   بإصدار أسهم ممتازة   القرار تعلق وإذا

  .أسهم الشركة قبل الزيادة  أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة
  )٤٩(ادة ــم

غير المسائل المدرجـة    فى  ال يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة         
التـى  الوقائع الخطيـرة    فى  ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة       ،  جدول األعمال   فى  

  . تتكشف أثناء االجتماع
ومع مراعاة أحكام قانون الشركات والئحته التنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون       
القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضـرين            

غائبين ، وعلـى مجلـس اإلدارة تنفيـذ          أو   االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات     
  . قرارات الجمعية العامة

  )٥٠(ادة ــم
سجل خاص يثبت فيـه حـضورهم ،   فى تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين      

بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل       أو   ا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة      هذفى  ويبين  
  .قبل بداية االجتماع من مراقب الحسابات وجامعى األصوات 
مناقـشة الموضـوعات   فـى  ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامـة الحـق         

  .ت بشأنهاالحساباومراقبى جدول األعمال ، واستجواب أعضاء مجلس اإلدارة فى المدرجة 
ويشترط تقديم األسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام علـى األقـل              

  .باليد مقابل إيصال  أو مركز إدارة الشركة بالبريد المسجلفى 
ويجيب مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى ال يعرض           

، وإذا رأى المساهم أن الرد غيـر كـاف          المصلحة العامة للضرر     أو   مصلحة الشركة 
  . الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ إلى احتكم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٤٠

يقترحهـا رئـيس االجتمـاع      التى  الجمعية العامة بالطريقة    فى  ويكون التصويت   
ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية إذا كـان القـرار           ،  )١٥(وتوافق عليها الجمعية  

  بإقامة دعـوى المـسئولية علـيهم       أو   عزلهم أو   دارةيتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإل    
ـ        أو   إذا طلب ذلك رئـيس مجلـس اإلدارة       أو     ٪١٠ ونعـدد مـن المـساهمين يمثل

  . من األصوات الحاضرة على األقل
التصويت علـى قـرارات الجمعيـة    فى وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك       

  . ذمتهم وإخالء مسئوليتهم عن اإلدارةإبراء  أو شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهمفى العامة 
  )٥١(ادة ــم

يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك       
الممثل القانونى لجماعة حملة الـسندات كمـا    أو  إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية    

تمـاع  يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثنـاء االج            
خالفتها وكـل   أو وافقت عليهاالتى الجمعية وعدد األصوات فى اتخذت التى والقرارات  

  . المحضرفى ما يطلب المساهمون إثباته 
سجل فى  وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة           

 الجهـة اإلداريـة    إلى   خاص ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة        
  . الل شهر على األكثر من تاريخ انعقادهاخ

 )٥٢(ادة ــم
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية              

  .نظام الشركة أو العامة بالمخالفة ألحكام القانون
 ، لإلضرار بهم  أو   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين         و

 ، غيرهم دون اعتبار لمصلحة الـشركة  أو ص ألعضاء مجلس اإلدارة   لجلب نفع خا  أو  
هذه الحالة إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار        فى  وال يجوز أن يطلب البطالن      

أن جهـة اإلداريـة   ولل، الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول    أو   محضر الجلسة فى  
  . طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جديةفى تنوب عنهم 

                                                
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٣٠( لحكم المادة ايجوز تعيين نظام أخر للتصويت وفقً) ١٥(
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٤١

جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           
إحـدى الـصحف    فـى   المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن         

  . اليومية وفى صحيفة االستثمار
وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، وال يترتـب علـى              

  . ار ما لم تأمر المحكمة بذلكرفع الدعوى وقف تنفيذ القر
)٥٣(ادة ــم  

شركات والئحته التنفيذية   ال من قانون    ١٠٩ إلى   ١٠٣حكام المواد من    أمع مراعاة   
شـأنهم الـشروط المنـصوص     فى  أكثر ممن تتوافر     أو   يكون للشركة مراقب حسابات   

  ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقـم   قـانون مزاولـة مهنـة المحاسـبة والمراجعـة           فى  عليها  
  عية العامـة وتقـدر أتعابـه ، واسـتثناء ممـا تقـدم عـين المؤسـسون                 تعينه الجم 

 مراقبا أول لحسابات                         فى    الكائن مقره                                 /السيد  
فه وكـيال عـن     تقريره بوص ى  فالشركة ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة         

مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقـب              
  . وأن يستوضحه عما ورد به

  )٥٤(ادة ــم
، علـى أن تبـدأ                           وتنتهى             تبدأ السنة المالية للشركة من      

 للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بـشرط            األولىالمالية  السنة  
  . شهر ٢٤أال تزيد هذه الفترة عن 

  )٥٥(ادة ــم
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خـصم جميـع المـصروفات العموميـة         

  : )١٦(يأتيوالتكاليف األخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما 
من األرباح لتكوين االحتياطى القانونى ويقـف       ٪            مبلغ يوازى   اقتطاع -١

 من رأس مال الشركة     ٪           هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدرا يوازى       
  . االقتطاع إلى المصدر ومتى نقص االحتياطى تعين العودة

                                                
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٦(
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٤٢

على العـاملين بالـشركة طبقـا        انقد األرباح    من تلك  ٪           توزيع نسبة    -٢
يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامـة وبمـا ال يجـاوز             التى  للقواعد  

  .مجموع األجور السنوية للعاملين
رأسمال فى   على المساهمين    ٪             توزيع حصة أولى من األرباح قدرها      -٣

  . من قيمة أسهمهمالمدفوع الشركة تحسب على أساس
 ٪           بنسبةاألرباح  ى  فالشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها      ى  فإذا كان    -٤

   .القابلة للتوزيعمن األرباح 
  . من الباقى لمكافأة مجلس اإلدارة٪             سداد نسبة-٥
ـ فرباح بعد ذلك على المساهمين كحـصة إضـافية          من األ الباقى   ويوزع   -٦ ى ف
يكون بـه   أو   السنة المالية المقبلة   إلى   يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة      أو   األرباح

  .مال الستهالك غير عادى أو احتياطى غير عادى
  تكـشف عنهـا   التـى   بعـض األربـاح      أو   توزيع كل ى  فوللجمعية العامة الحق    

  قريـر تعـدها الـشركة علـى أن يكـون مرفقـا بهـا ت      التـى  القوائم المالية الدورية   
  . من مراقب الحسابات

  )٥٦(ادة ــم
يستعمل االحتياطى بقرار من الجمعية العامة العادية بناء علـى اقتـراح مجلـس              

  . اإلدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة
  )٥٧(ادة ــم

يحـددها مجلـس اإلدارة     التى  المكان والمواعيد   فى  المساهمين   إلى   تدفع األرباح 
اريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع من تابشرط أال تتجاوز شهر  .  

  )٥٨(ادة ــم
قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية         أى  ال يترتب على    

  .تنفيذ مهمتهم فى تقع منهم التى ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء 
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامـة بتقريـر مـن               

مراقب الحسابات تسقط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ صـدور            أو   مجلس اإلدارة 
  . قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة
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٤٣

  )٥٩(ادة ــم
   المنازعـات  إقامـة مع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قانونا ال يجـوز           

  ضـد واحـد    أو   اإلدارةتمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضـد مجلـس          التى  
  .   باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامةإالأكثر من أعضائه أو 

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بـذلك مجلـس اإلدارة           
قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على األقل ويجب على المجلس أن يـدرج هـذا            

   . ول أعمال الجمعيةجدفى االقتراح 
   )٦٠(ادة ــم

 ألخـر قـوائم ماليـة     اوفقً قيمة حقوق المساهمين  نصف   إذا بلغت خسائر الشركة   
  سنوية للشركة ، وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العاديـة للنظـر              

  .استمرارها  أو فى حل الشركة
   )٦١(ادة ــم

  لتنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفيا  شركات والئحته ا المع مراعاة أحكام قانون     
   .أكثر وتحدد أتعابهمأو 

من غيرهم ، وفى حالة صدور حكم        أو   ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين     
   .بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه  أو بحل الشركة

بالحجز  أو   إعسارهم أو   سهمإشهار إفال  أو   ال ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء     و
   .عليهم ولو كان معينا من قبلهم

 سلطة الجمعية العامة قائمة      ، وتبقى  وتنتهى وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين     
   .أن يتم إخالء عهدة المصفين إلى طوال مدة التصفية

   )٦٢(ادة ــم
  ١٧قـم  رالمحامـاة الـصادر بالقـانون    من قانون ) ٦٠(مع مراعاة أحكام المادة   

 يجب على مجلس اإلدارة أن يتعاقد مع أحد المحـامين المقبـولين أمـام               ١٩٨٣لسنة  
     ا قانونيا للـشركة وذلـك بالـشروط والمـدة    محاكم استئناف على األقل للعمل مستشار  

   .يتفق عليهاالتى 
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٤٤

  والكـائن مقـره   المحـامى              / واستثناء من ذلك عين المؤسسون األسـتاذ      
حين اجتمـاع    إلى   ا قانونيا للشركة عن السنة المالية األولى وذلك        مستشار           فى  

  . هذا الشأنفى مجلس اإلدارة وإعمال اختصاصه 
  )٦٣(ادة ــم

سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب        فى  تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة     
  . الشأن هذافى المصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية التأسيسية 

  )٦٤(ادة ــم
  . هذا النظامفى تسرى أحكام القانون المصرى فيما لم يرد به نص خاص 

  )٦٥(ادة ــم
  .ينشر هذا النظام طبقا للقانون 
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٤٥

                      لشركةى العقد االبتدائ
شركة مساهمة مؤسسة وفق
ً
  ى ألحكام القانون املصرا

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم الستثمار الصادر بالقانون ا قانون ألحكامخاضعة 
   :فيما بين كل من     /   /  الموافق           فى يوم  تم إبرام هذا العقد

  اإلقامة  إثبات الشخصية  تاريخ الميالد  الجنسية  مــاالس  م

١           
٢           
٣           

  متهيد
قعون على هذا العقد علـى      فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون المو       

، وتأسيسا على ذلك تقـدموا                       تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم       
ـ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       إلى   المرفقى  بهذا العقد والنظام األساس    ى والت
  . إجراء المراجعة الالزمة ب ، حيث قامت"الجهة اإلدارية"يشار إليها فيما بعد باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة جنايةعليهم لم يسبق صدور أحكام الشركة وبأنه 

ـ المـشار إليهـا     بعقوبة من العقوبات     أو   األمانةأو   ، ) ١٦٢(،  )٨٩(المـواد   ى  ف
 المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات       نون شركات قامن  ) ١٦٤(،  ) ١٦٣(

  ١٥٩الـصادر بالقـانون رقـم    وشركات الـشخص الواحـد   ذات المسئولية المحدودة    
   . ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً ، ١٩٨١لسنة 

 إنـشاء يستخدموا فى    أو   يساهموا أو   لم يقدموا  مويقر الموقعون على هذا العقد أنه     
  من األصول المادية لـشركة     اإقامة مشروع االستثمار المتمتع بالحافز أي      أو   تأسيسأو  
المنـشأة   أو   يقوم بتصفية تلك الشركة    أو   منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون      أو  

 من قانون االستثمار بغرض إنشاء مشروع       ١٢من المادة   ) ٢(خالل المدة المبينة بالبند     
يد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط            جدى  استثمار

  .)١(التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة بسداد جميع المستحقات الضريبية
                                                

  حكم اختيارى فى حالة رغبة الشركاء فـى التمتـع بـالحوافز الخاصـة المنـصوص عليهـا                 ) ١(
  .٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ) ١١(بالمادة 
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٤٦

ـ   حكام هذا العقد    أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق  المرفـق  ى  والنظـام األساس
وقـانون سـوق   المشار إليـه  ركات شالوبصفة خاصة قانون    ى  المصروأحكام القانون   

االستثمار الصادر بالقـانون     وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم      
   .ولوائحها التنفيذية" قانون االستثمار " ويشار إليه فيما بعد باسم ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 

  )١(ادة ـم
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  

  )٢(ادة ـم
   )م .م .ش( .                      : اسم هذه الشركة
  . ألحكام القانون المصرى اؤسسة وفقًشركة مساهمة م

 )٣(ادة ـم
                       : غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  
  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  تشترك بأ  أن   ويجوز للشركة 
 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  

  . م القانون ألحكااتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاتندمج في أن كما يجوز لها
 )٤(ادة ـم

ـ ى إلدارة الشركة ومحلها القـانون ى المركز الرئيس يكون ـ  ى ف : ى العنـوان اآلت
                      

                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
تـراخيص مزاولـة   وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى      

ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل

شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت  و   أ  فروع يقرروا إنشاء  أن   الشركةى  لمديرسيناء ،   

  .خارجها أو مصر العربية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٤٧

 )٥(ادة ـم
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر       أن   تقصير لمدة الشركة يجب    أو   وكل إطالة 

للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا            العادية  
   .ليه والئحته التنفيذيةإبقانون الشركات المشار 

  )٦(ادة ـم
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."س المالعملة رأ"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   ."عملة رأس المال")٢(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(ادة ـم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             وطرحت باقى األسهم ومقدارها     

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
من القيمة االسمية لألسهم عند      )٣(٪           وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      

 ٪ ٢٥ إلـى  تـزاد  أن  علـى االكتتابات  ى   المرخص له بتلق             االكتتاب لدى بنك    
ى يسدد بـاق ن  أ، علىخالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى    

 سنوات من تـاريخ تأسـيس الـشركة ،          )٤(          هذه القيمة خالل مدة ال تزيد على        
  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية وتلتزم الشركة بإخطار 

  الصفة  الجنسية  مــاالس  م  سهمعدد األ
  ممتاز  عينى  اسمي

القيمة االسمية 
  بعملة رأس المال

عملة 
  الوفاء

١                  
٢                  
٣                  
                االجمالى  

                                                
من ) ١( لحكم المادة ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً) ٢(

  .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
 .من قانون الشركات ) ٣٢(كم المادة  بحالً ، عم٪١٠يراعى أال تقل عن نسبة ) ٣(
 .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الًيراعى أال تزيد المدة عن خمس سنوات ، عم) ٤(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٤٨

  )٨(ادة ـم
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس      

وكيـل   (          / الشركة وفقا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد             
تمام إجراءات التأسيس والشهر والنـشر      إ فى القيام ب              مقره   والكائن) المؤسسين

والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة وإدخال          
علـى نظـام    أو   سواء على هـذا العقـد     ،   الزمة   ة اإلدارية التعديالت التى تراها الجه   

مجلـس إدارة الـشركة ، ودعـوة         إلى    الوثائق واألوراق  الشركة المرفق وتسليم كافة   
علـى  ى   لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار          التأسيسيةالجمعية  

   .هذا الشأن طبقا ألحكام القانونى فاألكثر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده 
  )٩(ادة ـم

التكاليف التـى تـم إنفاقهـا       تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور و      
   .بسبب تأسيس الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة

  )١٠(ادة ـم
نسخة لكـل               بجمهورية مصر العربية من                حرر هذا العقد بمدينة     

  . من المتعاقدين نسخة
  التوقيعات



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٤٩

            لشركة ى النظام األساس
  )١(ادة ـم

  تأسست الشركة طبقا ألحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مـصر العربيـة             
المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات    أحكام قانون شركات    فى إطار   

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
الـصادر   قانون سوق رأس المال ، وأحكام " ن الشركات   قانو"ويشار إليه فيما بعد باسم      

،  "قانون سوق رأس المـال    "، ويشار إليه فيما بعد باسم        ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ رقم   بالقانون
هـذا  ، و، ولوائحها التنفيذيـة     ٢٠١٧ لسنة   ٧٢رقم  االستثمار الصادر بالقانون    قانون  و

  .ى النظام األساس
  )٢(ادة ـم

   )م .م .ش( .                     : اسم هذه الشركة
  . ألحكام القانون المصرى اؤسسة وفقًشركة مساهمة م

 )٣(ادة ـم
  .                     : غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  
  . ذه األنشطة التراخيص الالزمة لممارسة هاستصدار

تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  تشترك بأ  أن   ويجوز للشركة 
 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاتندمج في أن كما يجوز لها
 )٤(مادة 

ـ ى إلدارة الشركة ومحلها القـانون ى لمركز الرئيسا يكون ـ  ى ف : ى العنـوان اآلت
                      

                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

  الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية        النشاط فى هذا    
   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف

شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
  داخـل جمهوريـة    للشركةوكاالت   أو    فروع يقرروا إنشاء  أن   الشركةى  لمديرسيناء ،   

  .خارجها أو مصر العربية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٥٠

 )٥(ادة ـم
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر       أن   تقصير لمدة الشركة يجب    أو   وكل إطالة 

دارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا       العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإل      
   . والئحته التنفيذيةإليهبقانون الشركات المشار 

  )٦(ادة ـم
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   ."عملة رأس المال ")٥(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(ادة ـم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             وطرحت باقى األسهم ومقدارها     

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
 من القيمة االسمية لألسهم عنـد       ٪           تتبون نسبة   وقد دفع المؤسسون والمك   

خـالل   ٪  إلى   تزاد أن   علىاالكتتابات  ى   المرخص له بتلق             االكتتاب لدى بنك    
وتلتزم الـشركة بإخطـار   ، مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى      

  :ى اآلتعلى النحو  شهادة بنكية تفيد ذلكبالجهة اإلدارية 

  األسهمعدد 
  الصفة  الجنسية  مــاالس  م

  ممتاز  عينى  ىاسم

القيمة 
االسمية 
بعملة 
رأس 
  المال

عملة 
  الوفاء

١                   

٢                  

٣                  

                االجمالى  

  .٪           المصريةوتبلغ نسبة المساهمة 
                                                

  )١( لحكم المـادة     ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً              ) ٥(
  .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣ من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٥١

  )٨(ادة ـم
خرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليهـا             تست

   .عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة
 السهم على األخص اسـم الـشركة وشـكلها القـانونى             شهادة تضمنت أن   ويجب

يـدها  وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل ق       
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـوع الـسهم               

واسم المالك ، ويكون لألسـهم كوبونـات        ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       
   .ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

دارة ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمـد مـن إحـدى شـركات إ       
  .سجالت األوراق المالية لكل مساهم علي حدة 

وقـت آخـر   ى أى ف أو  العامةتهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي ،  الشركة  ى  وعل
ى تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفـظ المركـز       ، أن    الضرورة   هتقتضي

هـو سـجل    تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان      ى  موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين ف     
  .المساهمين بالشركة 

  )٩(ادة ـم
يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خالل خمس سنوات علـى األكثـر مـن                أن   يجب

 أو  يعينهـا مجلـس اإلدارة    تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التـى          
يومـا علـى   يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر  أن   على،   الجمعية العامة 

المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا           ى  باقاألقل وتقيد   
بطل تداولهصحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه ي.   

وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له              
  سنويا من يوم استحقاقه باإلضـافة      ٪)٦(          تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع       

   .التعويضات المترتبة على ذلكإلى 
                                                

 .من القانون المدنى) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧يراعى أال تزيد النسبة عن ) ٦(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٥٢

يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر          أن   ويحق لمجلس إدارة الشركة   
   :عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية

 الوصـول   مسجل مصحوب بعلم  طاب  الدفع بخ عن  إخطار المساهم المتخلف     -١
األقـل مـن   ن يوما علـى     يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      

   .تاريخ إبالغه بذلك
 عن اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم التى تأخر أصحابها             -٢

   .الوفاء بقيمتها
ه صورة من    الوصول مرفق ب   مسجل مصحوب بعلم   إخطار المساهم بخطاب     -٣

   .تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلكى التاإلعالن وعدد الجريدة 
تسلم شهادات جديدة للمشترين  أن تباع بهذه الكيفية علىى التوتلغى شهادات األسهم 

أنها بديلة  إلى يشارو ،كانت على الشهادات القديمة ى التعوضا عنها تحمل ذات األرقام 
غ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة للشهادات الملغاة وتبل
   .سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(ما تنص عليه المادة 

ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة مـن أصـل               
 مـن الزيـادة    وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد          

استعمال الحق المقـرر     إلى   ويطالبه بالفرق عند حصول عجز وال يؤثر التجاء الشركة        
جميع ما تخوله القـوانين مـن        إلى    على حقها فى االلتجاء    الثالثة من هذه المادة   بالفقرة  

   .وقت أخرى أى ف أو نفس الوقتى فحقوق وضمانات أخرى 
ـ مد من إحدى الـشركات      يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والمعت      و تـزاول  ى  الت

   .تم حفظها مركزياى التالمبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية ى المركزنشاط الحفظ 
  )١٠(ادة ـم

مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة األسـهم لـدى                
سـائل المعـدة لـذلك ، أمـا ملكيـة           بورصة األوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالو       

األسهم االسمية غير المقيدة لدى بورصة األوراق الماليـة فيـتم نقلهـا بإخطـار البورصـة                 
 وعلى الشركة إثبات نقل الملكية بسجالتها خالل أسـبوع مـن            ، لديها   ابالتصرف وإتمام قيده  

   .صاحب الشأن أو البورصةبذلك من  هاتاريخ إخطار



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٥٣

الوصية يجب قيد الـسبب المنـشئ        أو   الغير باإلرث  إلى   سهمبالنسبة أليلولة األ  و
تحفظ أسهم رأسـمال  ى التى المركزبدفاتر شركة الحفظ   أو   سجالت الشركة ى  فللملكية  

تثبـت وجـود الـسبب      ى  التالشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات           
   .المشار إليه

جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ،       ى  ئإذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نها       و
   .وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

مع  إليه   انتقلت من   باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية          ى  وف
  .ى إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركز

  )١١(ادة ـم
 ها قانونا بمزاولة نـشاط الحفـظ       لدى إحدى الشركات المرخص ل    ،   اتُحفظ مركزي
   . لحكم المادة السابقةانقلت ملكيتها وفقًى التالمركزى األسهم 

  )١٢(ادة ـم
يمتلكها ، وتخضع جميع األسهم مـن       ى  التال يلتزم المساهم إال بأداء قيمة األسهم        

   .نفس النوع لنفس االلتزامات
  )١٣( ادة ـم

   .قرارات جمعيتها العامةيترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة و
  )١٤(ادة ـم

   .كل سهم غير قابل للتجزئة
  )١٥(ادة ـم

يطالبوا بوضع األختام علـى   أن دائنيه بأية حجة كانت    أو   ال يجوز لورثة المساهم   
   . القسمةمكانإبيعها جملة لعدم  أو يطلبوا قسمتها أن ممتلكاتها وال أو دفاتر الشركة

  )١٦(ادة ـم
 نفس من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل

    .التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامى ف تمييز بال النوع
   .)٧(........... لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما

                                                
  يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،            ) ٧(

  )١٣٢(دة   بحكـم المـا    الًمتيازى التصويت وناتج التصفية ، عم     اومراعاة عدم جواز الجمع بين      
 .من قانون الشركات 
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 )١٧(ادة ـم
ـ تدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه               الـشركة سـجل ى ف

ى المركـز لدى إحدى شركات الحفـظ      ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فسمه  اأو مقيد   
ـ ويكون له وحـده الحـق   ، المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة      قـبض المبـالغ   ى ف

   .موجودات الشركةى فنصيبا  أو األرباحى فالمستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 
   )١٨(ادة ـم

طبقـا ألحكـام قـانون      تخفيضه   أو   صدار أسهم جديدة  تكون زيادة رأس المال بإ    
  . تين التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتالشركات وقانون 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع أسـهم الـشركة           
زيادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلـك كلـه مـع            أو   قبل الزيادة إصدار أسهم ممتازة    

   . من قانون الشركات٣٣ الفقرة الثانية من المادة رقم مراعاة حكم
وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حـق األولويـة             

 أن يمتلكهـا وذلـك بـشرط   ى التأسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم     ى  فاالكتتاب  ى  ف
مع مراعاة ما يكـون  التمتع بهذه الحقوق ى  فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       

  . لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها
ـ يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس اإلدارة ولألسباب     و ى الت

بعض منهـا لالكتتـاب العـام        أو   تطرح أسهم الزيادة كلها    أن   يقرها مراقب الحسابات  
   . مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى

ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة فى حالـة تقريـر حقـوق              
حـسب  مصحوب بعلـم الوصـول ب     بكتاب مسجل    أو   النشرطريق  أولوية خاصة بهم ب   

مـع مـنح    الـشركات ،    األحوال طبقا لما هو منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون          
ين يوما من فتح باب االكتتـاب وفقـا     المساهمين القدامى مهلة لالكتتاب ال تقل عن ثالث       

   .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ٣٣، ٣١ألحكام المادتين 
  ) ١٩(ادة ـم

نوع من أنواع األسهم    ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   
ملـة نـوع    بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم ح إال

تمثلـه  ى الـذ رأس المال ى يتعلق بها التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلث      ى  التاألسهم  
   .هذه األسهم

 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع        
   .غير العادية
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  )٢٠(ادة ـم
قانون سوق  أحكام  وشركات  ال من قانون    ٥٢ إلى   ٤٩حكام المواد من    أمع مراعاة   

  تقـرر إصـدار سـندات      أن   يجوز للشركة التنفيذيتين   والئحتيهمارأس المال الصادر    
  لمواجهة االحتياجات التمويليـة للـشركة     األخرى   واألوراق المالية تمويل  الصكوك  أو  
  . عملية بذاتها أو لتمويل نشاطأو 

  )٢١(ادة ـم
   )٨(أعـضاء علـى األقـل                يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف مـن         

   .أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة            ومن
  واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عـين المؤسـسون أول مجلـس إدارة             

 :  أعضاء وهم           من

  السن  الصفة  الجنسية  مــاالس  م
١          
٢          
٣          

  )٢٢(مادة 
عـين   مجلـس اإلدارة الم    ، ويبقى يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات        

وال يخـل   سـنوات ،     )٩(            المادة السابقة قائما بأعماله لمدة      للفقرة الثانية من   اوفقً
المجلس علـى النحـو المبـين    ى فاستبدال من يمثله    ى  فى  ذلك بحق الشخص االعتبار   

  . شركاتالمن الالئحة التنفيذية لقانون )  ٢٣٨ ، ٢٣٧ (ى بالمادتين رقم
  )٢٣(ادة ـم

يعين  أن   ،ى  األصل لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو         إذا ،لمجلس اإلدارة   
 الحـال ى  فتخلو أثناء السنة ويباشر األعضاء المعينون العمل        ى  التالمراكز  ى  فأعضاء  

   . منهمالًتعيين آخرين بد أو تقرر تعيينهمى التتنعقد الجمعية العامة أن إلى 
                                                

  )٧٧( بحكم المـادة     الًيراعى أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن ثالثة أعضاء ، عم            ) ٨(
  .من قانون الشركات

ـ         ) ٩(   )٧٧( بحكـم المـادة   الًيراعى أال تتجـاوز مـدة المجلـس المعـين خمـس سـنوات ، عم
 .من قانون الشركات 
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وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة ، وجب على من               
 لتنتخـب مـن يحـل       ااالنعقاد فور  إلى   تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة      

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية ف أن محلهم ، على
االسـتقالة ، عـن ثالثـة        أو   قص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب الوفاة      وإذا ن 

 أو   ، ويجب على األعضاء البـاقين      قراراته أو   أعضاء ، فال تصح اجتماعات المجلس     
 أيام عمـل   ثةيخطر الجهة اإلدارية خالل ثال     أن   مراقب الحسابات  أو   مدير عام الشركة  

األدنى ودعـوة الجمعيـة العامـة    على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد    
يكـون   أن   تعيين خلف لمن انتهت عضويته من األعضاء ، علـى         ى  لالنعقاد والنظر ف  

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
   .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها

  )٢٤(ادة ـم
ه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثنـاء  ئين أعضايعين المجلس من ب   

 ، كمـا   يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتـا        همغيابه وفى حالة غياب   
   . للشركةا تنفيذيايعين رئيس أن يجوز لمجلس اإلدارة

  )٢٥(ادة ـم
 المجلـس  أكثر ويحـدد   أو   يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا      أن   لمجلس اإلدارة 

أكثـر يمنحهـا     أو   يؤلف من بين أعضائه لجنة     أن   اختصاصاته ومكافآته كما يكون له    
   .يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس أو بعض اختصاصاته

  )٢٦(ادة ـم
 انعقـاده  إلـى    مركز الشركة كلما دعت مصلحتها    ى  يعقد مجلس اإلدارة جلساته ف    

يجتمـع مجلـس    أن أعضائه ، ويجـب  بناء على طلب ثلث أو ئيسالر بناء على دعوة
   . مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           اإلدارة

  بواسـطة تقنيـات    أو   ينعقد المجلس خـارج مركـز الـشركة        أن   ويجوز أيضا 
   .االتصال الحديثة

  ) ٢٧(ادة ـم
 بشرطالمجلس أحد زمالئه    ى  فة  ينيب عنه عند الضرور    أن   لعضو مجلس اإلدارة  

   . عليها من رئيس المجلساتكون اإلنابة مكتوبة ومصدقًأن 
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  ) ٢٨(ادة ـم
 ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية األعضاء وبما ال يقل عن             

، أحد األعضاء المنتدبين   أو   نائبه أو   يكون من بينهم الرئيس    أن   وبشرط،  أعضاء   ثالثة
لصحة انعقاد اجتماعات مجلـس اإلدارة تعـدد     ى  حتساب النصاب القانون  عند ا ى  ويراع

   .المجلسى  فممثليهبتعدد حضور ى الشخص االعتبارى ممثل
  )٢٩(ادة ـم

ـ          ى تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبيـة األعـضاء الحاضـرين والممثلـين ف
   .االجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلى

  )٣٠(ادة ـم
الئحتـه  أحكـام    من قانون الشركات و    ١٠١ إلى   ٩٦حكام المواد من    مع مراعاة أ  

بمـا فيهـا وضـع اللـوائح         رتهاداالسلطات الالزمة إل   كافةلمجلس اإلدارة   ،  التنفيذية  
بتنظـيم أعمالـه    واللوائح الخاصـة    والمالية وشئون العاملين    المتعلقة بالشئون اإلدارية    

 وذلك كله فيما عدا مـا احـتفظ بـه       ، واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات   
   .صراحة نظام الشركة للجمعية العامة

  ) ٣١(ادة ـم
   .)١٠(مام القضاءأيمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة 
  )٣٢(ادة ـم

يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفـوض بـالتوقيع             
يعين عـدة   أن  ى   الحق ف  وللمجلسعلى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،         

  وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيـع عـن الـشركة منفـردين              أو   مديرين
    .مجتمعينأو 

                                                                                           
  )٣٣(ادة ـم

ال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهما بمهـام وظـائفهم ضـمن حـدود            
   .لتزامات الشركةاوكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق ب

                                                
ـ    ل الًيذى للشركة ممث  يجوز أن يكون الرئيس التنف    ) ١٠(   )٨٥( بحكـم المـادة   الًها أمام القضاء ، عم

 .من قانون الشركات 
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٥٨

   )٣٤( ادة ـم
) ٥٥(المـادة  ى فتتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها        

  . من هذا النظام
الرواتب المقطوعة وبدالت الحـضور والمزايـا األخـرى         جمعية العامة   تحدد ال و

المقررة ألعضاء المجلس ، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبـات وبـدالت         
   .بقرار من مجلس اإلدارةلعضو المنتدب ا

  اللجنة اإلدارية املعاونة
   )٣٥( ادة ـم

عاملين ، تخـتص بدراسـة      يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من ال        
 برامج العمالة بالشركة ورفع اإلنتاج وتطويره مـع         بدراسةكافة الموضوعات المتعلقة    

مراعاة اإلدارة االقتصادية السليمة وحسن اسـتخدام المـوارد المتاحـة فـضال عـن               
عـضو مجلـس اإلدارة      أو   تحال إليها من مجلـس اإلدارة     ى  التالموضوعات األخرى   

   .مجلس اإلدارة إلى نة توصياتها ونتائج دراستهاالمنتدب وترفع اللج
  )٣٦(ادة ـم

 وفى حالة غيابه تعين العضو الـذى يقـوم           ، تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا     
من  أو   بأعمال الرئاسة مؤقتا ، ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب          

ين بالـشركة يختـارهم   يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من المديرين المـسئول  
   .المداوالتى فيكون لهم صوت معدود  أن مجلس اإلدارة دون

  )٣٧(ادة ـم
يتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط اختيـار أعـضاء اللجنـة اإلداريـة              
المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنـة           

 إذا حـضره ثلـث عـدد    إالون االجتماع صـحيحا   مرة على األقل كل شهرين وال يك      
 بأغلبية أصوات الحاضـرين فـإذا تـساوت         ات وتصدر القرار   ، األعضاء على األقل  

   .من يقوم مقامه أو األصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس
  )٣٨(ادة ـم

تضع اللجنة تقريرا خالل السنة المالية للشركة ويعـرض علـى مجلـس اإلدارة              
ـ شأنها واقتراحاتهـا  ى فأحيلت إليها وما أوصت به ى التات توضح فيه الموضوع   ى الت

   .تحقيق مصلحة الشركة إلى يؤدى األخذ بهاى والتترى عرضها على المجلس 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٥٩

  )٣٩(ادة ـم
ـ تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال                    مدينـة ى ف

  .)١١(          فى مدينة أو 
  )٤٠(ادة ـم

  حضور الجمعيـة العامـة للمـساهمين بطريـق األصـالة          ى  فلكل مساهم الحق    
   .)١٢(اإلنابةأو 

ينيب عنـه أحـد أعـضاء     أن ال يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة       و
 أن  ، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة      حضور الجمعية العامة    ى  مجلس اإلدارة ف  
معية العامة مع مراعاة نصاب مجلـس اإلدارة المقـرر          حضور الج ى  ينيبوا بعضهم ف  

ـ ى  حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الول         ـ  أو   ىالطبيع ى الوص
   . لألصولاحضورى وممثل الشخص االعتبار

ـ     أو   يكون النائب أحد أمناء الحفظ     أن   كما يجوز   ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً
   .٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى قانون اإليداع والقيد المركز

ـ    أن يـشترط لـصحة اإلنابـة     فى جميع األحـوال     و   توكيـل ى تكـون ثابتـة ف
  .ى كتابتفويض أو 

اجتماع الجمعية العامة بما ال يقل عـن        ى  فيكون مجلس اإلدارة ممثال      أن   ويجب
ينقص فيها عدد   ى  الت غير األحوال ى  فالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك        

أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك ، وال يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور               
   .االجتماع بغير عذر مقبول

وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة             
تـدبين  أحد األعـضاء المن    أو   نائبه أو   على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة       

ـ لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط األخرى         الـشركات  يتطلبهـا قـانون     ى  الت
   .والئحته التنفيذية

                                                
ـ        إ تكونن  أيراعى  ) ١١(  بحكـم المـادة   الًحدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عم

 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(
  )١٢٦(حكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            ب الًحكم اختيارى يجوز االتفاق على خالفه ، عم       ) ١٢(

 .من قانون الشركات 
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٦٠

  )٤١(ادة ـم
يثبتوا  أن    العامة حضور اجتماع الجمعية  ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل 
 عيـة قبل انعقاد الجم  أحد البنوك المعتمدة    ى  ف أو   مركز الشركة ى  فأسهمهم  أنهم أودعوا   

  . األقلى  بثالثة أيام علالعامة
من تـاريخ نـشر الـدعوة    سجل الشركة ى  فملكية األسهم   لنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و

   .حين انفضاض الجمعية العامة إلى إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام أو لالجتماع
 أن   العامـة  حضور اجتمـاع الجمعيـة    ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل و
شـركات  ى  حدإ من   ا صادر اكشف حساب معتمد   مركز الشركة ى  أنهم أودعوا ف  يثبتوا  

األقل وأن يرفقوا مـع هـذا   ى بثالثة أيام عل سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية 
الكشف شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسـهم   

    .لحين انفضاض الجمعية
  )٤٢(ادة ـم

كل سنة بدعوة من رئـيس  مرة على األقل  تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين      
الزمان والمكان اللذين يحددهما إعالن الدعوة خالل الثالثـة أشـهر           ى  فمجلس اإلدارة   

   .التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة
   .ذلك إلى ورةة كلما دعت الضراميقرر دعوة الجمعية الع أن ولمجلس اإلدارة

االنعقاد إذا طلب ذلك مراقـب       إلى   يدعو الجمعية العامة   أن   وعلى مجلس اإلدارة  
 أن س مال الشركة على األقل بـشرط أ من ر٪٥عدد من المساهمين يمثل   أو   الحسابات

أحد البنوك المعتمـدة ،      أو   مركز الشركة أسهمهم    يودعوا يوضحوا أسباب الطلب وأن   
   . بعد انفضاض الجمعيةإال وال يجوز سحب هذه األسهم

ـ  الجمعية العامة لالنعقاد     دعوةولمراقب الحسابات والجهة اإلدارية      األحـوال  ى  ف
بـدء   أو يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعـة     ى  الت

تـدعو   أن   االجتماع كما يكون للجهة اإلدارية     إلى   التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة     
ية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الواجـب تـوافره       الجمع

ن لذلك الحد عن الحضور وفى جميع األحوال        ومتنع األعضاء المكمل  ا أو   لصحة انعقاده 
  تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة اإلدارية رئاسـة االجتمـاع             

   .هذه الحالةى ف
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٦١

  )٤٣(ادة ـم
 جدول األعمال المحدد لها ، وعلى األخص         فى معية العامة العادية للنظر   تنعقد الج 
  : ىللنظر فيما يأت

  .إخالئهم من المسئولية ى فانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والنظر  -١
  .إخالئه من المسئولية ى ف مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر -٢
  .القوائم المالية  المصادقة على -٣
  .دقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة  المصا-٤
ـ الرواتب المقطوعة وال الموافقة على توزيع األرباح وتحديد  -٥  وبـدالت  آتمكاف

  .مجلس العضاء الحضور والمزايا األخرى المقررة أل
  .عزله ى ف تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر -٦
  المساهمون الـذين يملكـون     أو   اريةالجهة اإلد  أو    كل ما يرى مجلس اإلدارة     -٧

  . من رأس المال عرضه على الجمعية العامة ٪٥
  )٤٤(ادةـم

  يعد عن كل سنة مالية القوائم الماليـة للـشركة وتقريـرا            أن   على مجلس اإلدارة  
  ختـام الـسنة ذاتهـا وذلـك       ى  فى  عن نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها المال       

 انتهائها وتوضع هـذه الوثـائق تحـت تـصرف           خالل شهرين على األكثر من تاريخ     
   علـى األقـل وذلـك كلـه طبقـا لألوضـاع      أسبوعينالحسابات قبل نشرها بى  مراقب

قـانون سـوق رأس المـال    المنصوص عليها بقانون الـشركات و     والشروط والبيانات   
    .تين التنفيذيماهيوالئحت

 لتقريره والنص   ينشر القوائم المالية وخالصة وافية     أن   ويجب على مجلس اإلدارة   
    . على األقلابثالثين يومالكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة 

ـ  ى  ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة ف        كـل   إلـى    ىالفقرة األول
بثالثـين   قبل تاريخ عقد الجمعيـة العامـة   ، وذلكعليه ى مساهم بطريق البريد الموص   

ألقل على اايوم.   
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٦٢

  )٤٥(ادة ـم
صحيفتين يـوميتين  ى فيجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين    

 خمسةالمرة الثانية بعد انقضاء     ى  فيتم النشر    أن   على العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   
 إلـى  ة، ويجب إرسال اإلخطار بالـدعو أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول       

  .ى  على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العادالمساهمين
االكتفـاء   و ةلم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعو       ى  للشركة الت ويجوز  

المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الـشركة بالبريـد         إلى   بإرسال إخطار الدعوة  
   . التوقيعليد مقابلبابتسليم اإلخطارات للمساهمين  أو المسجل

اإلخطار قبل الموعد المقـرر الجتمـاع الجمعيـة األول بواحـد             أو   ويتم النشر 
 حالة عدم اكتمـال النـصاب      ى  فى   على األقل وقبل موعد االجتماع الثان      اوعشرين يوم

   .بسبعة أيام على األقل
كل مـن الجهـة اإلداريـة     إلى نويخطر به المساهم أو وترسل صورة مما ينشر 

نفس الوقت الذى يتم فيه     ى  فوممثل جماعة حملة السندات     للرقابة المالية   ة  والهيئة العام 
   .المساهمين إلى اإلرسال فيه أو النشر

  )٤٦(ادة ـم
  ال يكون انعقاد الجمعية العامـة العاديـة صـحيحا إال إذا حـضره مـساهمون               

ـ       ،  )١٣( من رأس المال على األقـل      ٪           يمثلون   د األدنـى  فـإذا لـم يتـوافر الح
اجتماع ثان يعقد خـالل الثالثـين        إلى   االجتماع األول وجب دعوة الجمعية العامة     ى  ف

   .يوما التالية لالجتماع األول
ى الثـان  حدد فيها موعد االجتماع      إذااالجتماع األول    إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  

   .أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه اصحيحى الثانويعتبر االجتماع 
   .االجتماعى فصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة وت

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت           
  مـن الالئحـة التنفيذيـة     ) ا مكـرر  ٢٤٠( للضوابط المقـررة بالمـادة       اطبقًى  التراكم

   .شركاتالقانون ل
                                                

يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقرر لحضور الجمعية العامة العادية عن عدد من المـساهمين                ) ١٣(
 .من قانون الشركات ) ٦٧(يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال وفقًا لحكم المادة 
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٦٣

  )٤٧(ادة ـم
أال يترتب على   مراعاة  ، ب ية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة        تختص الجمع 

ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون         لتزامات المساهمين ،    اذلك زيادة   
   .من شأنه المساس بحقوق المساهم األساسية التى يستمدها بصفته شريكا

  لتعـديالت التاليـة   ا – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        
  : نظام الشركةى ف

  .تخفيضه  أو زيادة رأس المال المرخص به -١
  .الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  -٢
  .ى األصلغرض الشركة من  قريبة أو مرتبطة أو أغراض مكملة إضافة -٣
  .القيود المتعلقة بأنواع األسهم  أو المميزات أو  تعديل الحقوق-٤
تغييـر نـسبة     أو   ،حلها قبـل موعـدها       أو   ره ، تقصي أو   الشركةأمد   إطالة -٥

  .إدماج الشركة  أو ،يترتب عليها حل الشركة إجباريا ى التالخسارة 
  .لشركة التوصية باألسهم ى  تغيير الشكل القانون-٦

للنظـر  كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة مجلس اإلدارة ،              
أكثـر   أو سنة مالية واحدةى فإذا بلغت خسائر الشركة  ،   استمرارها أو   ةفى حل الشرك  

  .خر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة  آلاوفقًنصف قيمة حقوق المساهمين 
نظام الشركة إال بعـد إخطـار الجهـة         ى  تعديل ف ى  جميع األحوال ال ينفذ أ    ى  وف

  .اإلدارية بهذا التعديل 
  )٤٨(ادة ـم

 المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعيـة العامـة           مع مراعاة األحكام  
  : غير العادية األحكام اآلتية

مجلـس اإلدارة وعلـى   من تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة         -١
س أ مـن ر   ٪١٠ ذلك عدد من المساهمين يمثلـون        إليهالمجلس توجيه الدعوة إذا طلب      

أحـد البنـوك     أو   دع الطالبون أسهمهم مركز الـشركة     يوبشرط أن   والمال على األقل    
وإذا لـم يقـم      ،    بعد انفـضاض الجمعيـة     إالوال يجوز سحب هذه األسهم      المعتمدة ،   

 المجلس بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقـدموا بطلـبهم              
  .تتولى توجيه الدعوة وفقا ألحكام القانون ى التالجهة اإلدارية إلى 
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٦٤

 ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون             -٢
ـ فإذا لم يتـوافر الحـد األدنـى         ،  )١٤(رأس المال على األقل    من   ٪          يمثلون   ى ف

اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التاليـة         إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثـل        ى  الثانيعتبر االجتماع   لالجتماع األول و  

   .)١٥(أس المال على األقلر من ٪           
ـ  بأغلبيـة  العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر -٣   الممثلـة  األسـهم  ىثلث

 رأس تخفيض أو   به المرخص المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال االجتماعى  ف
 فيـشترط  تقـسيمها  أو   إدماجهـا  أو   الغرض تغيير أو   الميعاد قبل الشركة حل أو   المال

، وإذا تعلـق     االجتماعى  ف الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن   القرار لصحة
 القـرار  لصحة فيشترطزيادة رأس المال بأسهم ممتازة       أو   القرار بإصدار أسهم ممتازة   

   .أسهم الشركة قبل الزيادة باعأر ثالثة بأغلبية يصدرأن 
  )٤٩(ادة ـم

غير المسائل المدرجـة    ى  فال يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة         
ـ الوقائع الخطيـرة    ى  فومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة       ،  جدول األعمال   ى  ف ى الت

  .تتكشف أثناء االجتماع 
تنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون    ومع مراعاة أحكام قانون الشركات والئحته ال   

القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضـرين            
غائبين ، وعلـى مجلـس اإلدارة تنفيـذ          أو   االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات     

  .قرارات الجمعية العامة 
  )٥٠(ادة ـم

 يثبت فيـه حـضورهم ،   سجل خاصى فتسجل أسماء الحاضرين من المساهمين      
بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل       أو   هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة      ى  فويبين  

  .األصوات ى قبل بداية االجتماع من مراقب الحسابات وجامع
                                                

 األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية عن عدد من المساهمين يمثلون   يراعى أال يقل الحد   ) ١٤(
 .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠

  يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية فى االجتماع الثانى عن عـدد               ) ١٥(
   .من القانون ذاته ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥من المساهمين يمثلون 
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٦٥

ـ ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامـة الحـق          مناقـشة الموضـوعات   ى ف
  .الحسابات بشأنها ى ومراقبء مجلس اإلدارة جدول األعمال ، واستجواب أعضاى فالمدرجة 

ويشترط تقديم األسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام علـى األقـل              
  .باليد مقابل إيصال  أو مركز إدارة الشركة بالبريد المسجلى ف

ويجيب مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى ال يعرض           
المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غيـر كـاف              أو   الشركةمصلحة  

  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى احتكم
يقترحهـا رئـيس االجتمـاع      ى  التالجمعية العامة بالطريقة    ى  فويكون التصويت   
قـرار  ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كـان ال         ،  )١٦(وتوافق عليها الجمعية  

  بإقامة دعـوى المـسئولية علـيهم       أو   عزلهم أو   يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة    
ـ        أو   إذا طلب ذلك رئـيس مجلـس اإلدارة       أو     ٪١٠ ونعـدد مـن المـساهمين يمثل

  .من األصوات الحاضرة على األقل 
ـ وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك     التـصويت علـى قـرارات الجمعيـة     ى ف

  .إبراء ذمتهم وإخالء مسئوليتهم عن اإلدارة  أو حديد رواتبهم ومكافآتهمشأن تى فالعامة 
  )٥١(ادة ـم

يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك       
لجماعة حملة الـسندات كمـا   ى الممثل القانون أو  الجهات اإلدارية ى  إثبات حضور ممثل  

ة العامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع         يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعي     
خالفتها وكـل   أو وافقت عليهاى التالجمعية وعدد األصوات ى فاتخذت ى التوالقرارات  

  .المحضر ى فما يطلب المساهمون إثباته 
سجل ى  فوتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة           

 الجهـة اإلداريـة    إلى   عية العامة خاص ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجم       
  .خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 

                                                
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٣٠( لحكم المادة اخر للتصويت وفقًآيجوز تعيين نظام ) ١٦(
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٦٦

  )٥٢(ادة ـم
 كل قرار يصدر من الجمعية      مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطالً        

  .نظام الشركة  أو العامة بالمخالفة ألحكام القانون
 ، لإلضرار بهم  أو   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين         و

 ، غيرهم دون اعتبار لمصلحة الـشركة  أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة     أو  
هذه الحالة إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار        ى  فوال يجوز أن يطلب البطالن      

جهـة اإلداريـة أن   ولل، الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول    أو   محضر الجلسة ى  ف
  .ب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية طلى فتنوب عنهم 

جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           
ـ المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن          إحـدى الـصحف    ى  ف

  .اليومية وفى صحيفة االستثمار 
تـب علـى    سنة من تاريخ صدور القرار، وال يتر      ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   

  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 
  )٥٣(ادة ـم

شركات والئحته التنفيذية   ال من قانون    ١٠٩ إلى   ١٠٣حكام المواد من    أمع مراعاة   
شـأنهم الـشروط المنـصوص     ى  فأكثر ممن تتوافر     أو   يكون للشركة مراقب حسابات   

تعينـه   ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقـم   عـة   قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراج    ى  فعليها  
/ الجمعية العامة وتقدر أتعابـه ، واسـتثناء ممـا تقـدم عـين المؤسـسون الـسيد                   

                                         فــى  الكــائن مقــره                                         
تقريـره  ى ففا أول لحسابات الشركة ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة       مراقب

 عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقـاد الجمعيـة العامـة أن              بوصفه وكيالً 
  .يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به 

  )٥٤(ادة ـم
تبـدأ الـسنة     أن   ، علـى             ى  وتنته            تبدأ السنة المالية للشركة من    

األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد             المالية  
  . ا شهر٢٤هذه الفترة عن 
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٦٧

  )٥٥(ادة ـم
    ا بعد خـصم جميـع المـصروفات العموميـة     توزع أرباح الشركة الصافية سنوي

  : )١٧(ىيأتا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما خرى وفقًوالتكاليف األ
ويقـف  ى القانونى  من األرباح لتكوين االحتياط   ٪           اقتطاع مبلغ يوازى     -١

 من رأس مال الشركة     ٪          ا يوازى   قدرى  هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياط     
  .االقتطاع  إلى تعين العودةى حتياطالمصدر ومتى نقص اال

ـ       انقد من تلك األرباح     ٪           توزيع نسبة    -٢ ا على العـاملين بالـشركة طبقً
يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامـة وبمـا ال يجـاوز             ى  التللقواعد  

  .مجموع األجور السنوية للعاملين 
 رأسمالى  ف على المساهمين    ٪          رها   توزيع حصة أولى من األرباح قد      -٣

  .الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم 
 ٪           بنسبةاألرباح  ى  فالشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها      ى  فإذا كان   -٤

   .القابلة للتوزيعمن األرباح 
  .مجلس اإلدارة لمكافأة ى  من الباق٪           سداد نسبة -٥
ـ رباح بعد ذلك على المساهمين كحـصة إضـافية          من األ ى  الباق ويوزع   -٦ ى ف
يكون بـه   أو   السنة المالية المقبلة   إلى    على اقتراح مجلس اإلدارة    يرحل بناء  أو   األرباح
  .مال الستهالك غير عادى  أو غير عادىى احتياط

تكشف عنها القـوائم    ى  تالبعض األرباح    أو   توزيع كل ى  فوللجمعية العامة الحق    
  . تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات ى التالمالية الدورية 

  )٥٦(ادة ـم
 علـى اقتـراح مجلـس       بقرار من الجمعية العامة العادية بناء     ى  يستعمل االحتياط 

    .اإلدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة
  )٥٧(ادة ـم

يحـددها مجلـس اإلدارة     ى  التالمكان والمواعيد   ى  فمساهمين  ال إلى   تدفع األرباح 
ا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيعبشرط أال تتجاوز شهر.    

                                                
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٧(
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٦٨

  )٥٨(ادة ـم
قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية         ى  أال يترتب على    

  .  مهمتهمتنفيذى فتقع منهم ى التضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء 
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامـة بتقريـر مـن               

سنة من تاريخ صـدور     ى  مراقب الحسابات تسقط هذه الدعوى بمض      أو   مجلس اإلدارة 
   .قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة

  )٥٩(ادة ـم
ى الت المنازعات   إقامةا ال يجوز    ونًمع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قان      

أكثر من   أو   ضد واحد  أو   تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس اإلدارة       
    .ال باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامةإأعضائه 

يخطر بـذلك مجلـس اإلدارة    أن وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل        
يـدرج هـذا    أن جمعية العامة التالية بشهر على األقل ويجب على المجلس       قبل انعقاد ال  

    .جدول أعمال الجمعيةى فاالقتراح 
   )٦٠(ادة ـم

خـر قـوائم ماليـة     آل اوفقً قيمة حقوق المساهمين  نصف   إذا بلغت خسائر الشركة   
  سنوية للشركة ، وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العاديـة للنظـر              

   .استمرارها أو حل الشركةى ف
   )٦١(ادة ـم

  اشركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفي   المع مراعاة أحكام قانون     
    .أكثر وتحدد أتعابهمأو 

من غيرهم ، وفـى حالـة صـدور حكـم           أو   ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين     
    .ا تعين المصفى وتحدد أتعابهبطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كم أو بحل الشركة

بالحجز  أو   إعسارهم أو   إشهار إفالسهم  أو   عمل المصفى بوفاة الشركاء   ى  ال ينته و
    .عليهم ولو كان معينا من قبلهم

 سلطة الجمعية العامة قائمة      ، وتبقى  وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين    ى  وتنته
    .يتم إخالء عهدة المصفينأن  إلى طوال مدة التصفية
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٦٩

   )٦٢(ادة ـم
 لـسنة   ١٧رقـم   المحاماة الصادر بالقـانون     من قانون   ) ٦٠(مع مراعاة أحكام المادة     

يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمام محاكم استئناف         أن    يجب على مجلس اإلدارة    ١٩٨٣
على األقل للعمل مستشاريتفق عليهاى التا للشركة وذلك بالشروط والمدة ا قانوني.    

والكـائن  المحـامى                       / ناء من ذلك عين المؤسسون األسـتاذ     واستث
حـين   إلـى  ا للشركة عن السنة المالية األولى وذلـك ا قانوني مستشار          فى   مقره

   .هذا الشأنى فاجتماع مجلس اإلدارة وإعمال اختصاصه 
  )٦٣(ادة ـم

سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب        ى  فتعاب المدفوعة   تخصم المصاريف واأل  
   .هذا الشأنى فا لما تقرره الجمعية التأسيسية المصروفات العامة وفقً

  )٦٤(ادة ـم
   .هذا النظامى ففيما لم يرد به نص خاص ى تسرى أحكام القانون المصر

  )٦٥(ادة ـم
   .ا للقانونينشر هذا النظام طبقً
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٧٠

                      لشركةى العقد االبتدائ
شركة مساهمة مؤسسة وفق
ً
  ى ألحكام القانون املصرا

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 
  بنظام المناطق الحرة العامة

  :فيما بين كل من       /   /  الموافق           فى يوم  تم إبرام هذا العقد

  اإلقامة  إثبات الشخصية  تاريخ الميالد  الجنسية  مــساال  م
١           
٢           
٣           

  متهيد
             صدر قـرار مجلـس إدارة المنطقـة الحـرة العامـة                        بتاريخ  

ـ نظام  ب )           شركة   (           إقامة مشروع   ى   بالموافقة عل            رقم   طق االمن
    .الحرة العامة

فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد علـى             
 ،بنظام المناطق الحرة العامة                      تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم 

ـ ا على ذلك تقدموا بهذا العقد والنظام ا    وتأسيس الهيئـة العامـة    إلـى  المرفـق ى ألساس
 ، حيـث  "الجهـة اإلداريـة  "يشار إليها فيما بعد باسم ى  والتلالستثمار والمناطق الحرة    

   .له بإجراء المراجعة الالزمة قامت
قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     

  جنحـة مخلـة بالـشرف      أو   قوبة جناية بععليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة وبأنه   
ـ المشار إليها بعقوبة من العقوبات  أو   األمانةأو   ، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد  ى ف

 المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات        قانون شركات من  ) ١٦٤(
  ،١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   

   . ألحكام القانوناغير محظور عليهم تأسيس شركات طبقًوأنهم 
ـ   حكام هذا العقد    أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق  المرفـق  ى  والنظـام األساس

وقـانون سـوق   المشار إليـه  شركات الوبصفة خاصة قانون    ى  المصروأحكام القانون   
در بالقـانون   االستثمار الصا  وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم      

   . ولوائحها التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 
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٧١

  )١(ادة ـم
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  

  )٢(ادة ـم
   )م .م .ش( .                      :اسم هذه الشركة

ـ       و بنظـام المنـاطق    ى   ألحكـام القـانون المـصر      اشركة مساهمة مؤسسة وفقً
  .ة العامة الحر

 )٣(ادة ـم
                       : غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  
  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

 تزاولى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    
 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو    شبيهة بأعمالها  أعماالً

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في
 )٤(ادة ـم

ـ ى إلدارة الشركة ومحلها القـانون ى المركز الرئيس يكون ـ  ى ف : ى العنـوان اآلت
                      

                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
   .خارج المناطق الصناعية أو  داخلحالة إقامة المشروع

شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   

  .خارجها أو مصر العربية
 )٥(ادة ـم

اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    
   .الشخصية االعتبارية

تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 
العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             

   .ذيةليه والئحته التنفيإبقانون الشركات المشار 
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٧٢

  )٦(ادة ـم
  ،" عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الـشركة المـرخص بـه بمبلـغ         

   ."عملة رأس المال"           وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   ."عملة رأس المال ")١(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(دة اـم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              ما وقيمتها   سه          وطرحت باقى األسهم ومقدارها     

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
من القيمة االسمية لألسهم عند      )٢(٪           وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      

 ٪ ٢٥ إلـى  علـى أن تـزاد   االكتتابات  ى   المرخص له بتلق             نك  االكتتاب لدى ب  
ى ، على أن يسدد بـاق خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى    

 سنوات من تـاريخ تأسـيس الـشركة ،          )٣(          هذه القيمة خالل مدة ال تزيد على        
  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية شركة بإخطار وتلتزم ال

  سهمعدد األ
  ممتاز  عينى  ىاسم  الصفة  الجنسية  مــاالس  م

القيمة 
االسمية 

  بعملة
  رأس المال

عملة 
  الوفاء

١                  
٢                  
٣                  

                جمــالىاإل

                                                
 )١( لحكم المـادة     ا على ألف جنيه ، طبقً     قل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد       تيراعى أال    )١(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
  .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الً ، عم٪١٠يراعى أال تقل عن نسبة ) ٢(
  .ركات من قانون الش) ٣٢( بحكم المادة الًيراعى أال تزيد المدة عن خمس سنوات ، عم) ٣(
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٧٣

  )٨(ادة ـم
عقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس    يتعهد الموقعون على هذا ال  

                     / ا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد             الشركة وفقً 
 فى القيام باتمام إجراءات التأسـيس والـشهر                  والكائن مقره   ) وكيل المؤسسين (

ل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة        والنشر والقيد بالسج  
علـى   أو   سواء على هذا العقـد    ،   الزمة   ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

مجلس إدارة الشركة ، ودعـوة   إلى   نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق واألوراق      
علـى  ى  ن تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار       لالنعقاد خالل شهر م    التأسيسيةالجمعية  

   .ا ألحكام القانونهذا الشأن طبقًى فاألكثر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده 
  )٩(ادة ـم

تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا             
ا من حساب المصروفات العامةبسبب تأسيس الشركة وذلك خصم.   

  )١٠(دة اـم
نسخة لكـل               بجمهورية مصر العربية من                حرر هذا العقد بمدينة     

   .من المتعاقدين نسخة
  التوقيعات
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٧٤

            النظام األساسى لشركة 
  )١(ادة ـم

ى فها  ا ألحكام القوانين المعمول ب    طبقًبنظام المناطق الحرة العامة     تأسست الشركة   
المساهمة وشركات التوصية   أحكام قانون شركات    فى إطار   ، و جمهورية مصر العربية    

الصادر بالقانون  وشركات الشخص الواحد    باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة      
 قـانون   ، وأحكـام  " قانون الشركات   "ويشار إليه فيما بعد باسم       ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  

، ويشار إليه فيما بعـد باسـم         ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ رقم   نونالصادر بالقا سوق رأس المال    
،  ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢رقم  االستثمار الصادر بالقانون    قانون  ، و  "قانون سوق رأس المال   "

  .ى النظام األساسهذا ، وولوائحها التنفيذية 
  )٢(ادة ـم

   )م .م .ش( .                      :اسم هذه الشركة
ـ   شركة مساهم    و بنظـام المنـاطق    ى   ألحكـام القـانون المـصر      اة مؤسسة وفقً

  الحرة العامة
 )٣(ادة ـم

                       : غرض الشركة
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ن تشترك بأ  ويجوز للشركة أ  

 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو    شبيهة بأعمالها  أعماالً
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

 )٤(ادة ـم
ـ ى كة ومحلها القـانون إلدارة الشرى المركز الرئيس يكون ـ  ى ف : ى العنـوان اآلت

                      
                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية    النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول        

   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف
شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

   داخـل  للـشركة وكـاالت    أو    فـروع  أن يقـرروا إنـشاء    الـشركة   ى  لمديرسيناء ،   
  .خارجها أو جمهورية مصر العربية



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٧٥

 )٥(ادة ـم
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 

لمنـصوص عليهـا    العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات ا         
   .ليه والئحته التنفيذيةإبقانون الشركات المشار 

  )٦(ادة ـم
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   ."عملة رأس المال ")٤(          ة كل سهم قيم،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(ادة ـم
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             قى األسهم ومقدارها    وطرحت با 

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
 من القيمة االسمية لألسهم عنـد       ٪           وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      

 ٪ ٢٥ إلـى  علـى أن تـزاد   االكتتابات  ى   المرخص له بتلق             االكتتاب لدى بنك    
ى ، على أن يسدد بـاق خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى    

وتلتـزم   سنوات من تاريخ تأسيس الشركة ،           هذه القيمة خالل مدة ال تزيد على     
  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية الشركة بإخطار 

  سهمعدد األ
  ممتاز  عينى  اسمي  الصفة  الجنسية  االسم  م

القيمة 
االسمية 

  بعملة
  رأس المال

عملة 
  الوفاء

١                  
٢                  
٣                  

                الىجمــاإل
  . ٪           المصريةوتبلغ نسبة المساهمة 

                                                
  )١( لحكم المـادة     اقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً            تيراعى أال   ) ٤(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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٧٦

  )٨(ادة ـم
        ا مسلسلة ويوقع عليهـا     تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقام

   .عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة
شـكلها القـانونى     السهم على األخص اسـم الـشركة و         شهادة تضمنتويجب أن   

وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل قيـدها         
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـوع الـسهم               

واسم المالك ، ويكون لألسـهم كوبونـات        ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       
   . السهمذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم

   شـركات  ىحـد إويتم التعامل بموجب كشف حـساب صـادر ومعتمـد مـن             
  . حدة ىإدارة سجالت األوراق المالية لكل مساهم عل

فى أى وقـت آخـر    أو  العامةتهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي ،  وعلى الشركة   
أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفـظ المركـزى         ،   الضرورة   هتقتضي
تها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هـو سـجل               موافا

  .المساهمين بالشركة 
  )٩(ادة ـم

يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خالل خمس سنوات علـى األكثـر مـن                 
  يعينهـا مجلـس اإلدارة    تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيـد وبالطريقـة التـى            

ـ       ،   أو الجمعية العامة   اعلى أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمـسة عـشر يوم  
المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليـه           ى  باقعلى األقل وتقيد    

تأشيرةا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداا صحيحبطل تداوله ي.   
د المحدد له   وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعا           

 ا من يوم استحقاقه باإلضـافة      سنوي )٥(٪          تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع       
   .التعويضات المترتبة على ذلكإلى 

                                                
  .من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧يراعى أال تزيد النسبة عن ) ٥(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٧٧

ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر              
   :جراءات اآلتيةعن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإل

 الوصـول   مسجل مصحوب بعلم  الدفع بخطاب   عن  إخطار المساهم المتخلف     -١
األقـل مـن   ن يوما علـى     يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      

   .تاريخ إبالغه بذلك
 عن اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم التى تأخر أصحابها             -٢

   .الوفاء بقيمتها
 الوصول مرفق به صورة من      مسجل مصحوب بعلم   إخطار المساهم بخطاب     -٣

   .ا على ذلكتم نشره بها ومضى خمسة عشر يومى التاإلعالن وعدد الجريدة 
تباع بهذه الكيفية على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين ى التوتلغى شهادات األسهم 

أنها بديلة  إلى يشارو ،ت القديمة كانت على الشهاداى التعوضا عنها تحمل ذات األرقام 
للشهادات الملغاة وتبلغ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة 

   .سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(ما تنص عليه المادة 
         ا للشركة مـن أصـل      ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوب

د ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد مـن الزيـادة              وفوائ
استعمال الحق المقـرر     إلى   ويطالبه بالفرق عند حصول عجز وال يؤثر التجاء الشركة        

جميع ما تخوله القـوانين مـن        إلى    على حقها فى االلتجاء    الثالثة من هذه المادة   بالفقرة  
   .خرآوقت ى أى ف  أونفس الوقتى فحقوق وضمانات أخرى 

  يجب أن يتضمن كشف الحساب الـصادر والمعتمـد مـن إحـدى الـشركات              و
تـم  التـى   المبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية       المركزى  تزاول نشاط الحفظ    التى  

احفظها مركزي.   
  )١٠(ادة ـم

مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة األسـهم              
ى بورصة األوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لـذلك ، أمـا         لد

ملكية األسهم االسمية غير المقيدة لدى بورصة األوراق المالية فيـتم نقلهـا بإخطـار               
 وعلى الشركة إثبات نقل الملكيـة بـسجالتها         ، لديها   االبورصة بالتصرف وإتمام قيده   

   .صاحب الشأن أو البورصةبذلك من  هارخالل أسبوع من تاريخ إخطا
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٧٨

الوصية يجب قيد الـسبب المنـشئ        أو   الغير باإلرث  إلى   بالنسبة أليلولة األسهم  و
تحفظ أسهم رأسـمال  ى التى المركزبدفاتر شركة الحفظ   أو   سجالت الشركة ى  فللملكية  

ب تثبـت وجـود الـسب     ى  التالشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات           
   .المشار إليه

جرى القيد على مقتضى هذا الحكم ،       ى  إذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نهائ       و
   .وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

مع  إليه   انتقلت من   باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية          ى  وف
  .ى إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركز

   )١١(ادة ـم
 لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نـشاط الحفـظ           ،   اتُحفظ مركزي
   . لحكم المادة السابقةانقلت ملكيتها وفقًى التالمركزى األسهم 

  )١٢(ادة ـم
يمتلكها ، وتخضع جميع األسهم مـن       ى  التال يلتزم المساهم إال بأداء قيمة األسهم        

   .اتنفس النوع لنفس االلتزام
  )١٣( ادة ـم

   .يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة
  )١٤(ادة ـم

   .كل سهم غير قابل للتجزئة
  )١٥(ادة ـم

دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع األختام علـى      أو   ال يجوز لورثة المساهم   
   . القسمةأمكانها جملة لعدم بيع أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو دفاتر الشركة

  )١٦(ادة ـم
 نفس من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل

    .التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامى ف تمييز بال النوع
   .)٦(. . . . . . . . . . . . لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما

                                                
   تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،            يجوز) ٦(

  )١٣٢( بحكـم المـادة     الًومراعاة عدم جواز الجمع بين إمتيازى التصويت وناتج التصفية ، عم          
 .من قانون الشركات 
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٧٩

 )١٧(ادة ـم

ـ تدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه              سـجل الـشركة  ى ف
ى المركـز لدى إحدى شركات الحفـظ      ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فأو مقيد أسمه    

ـ ويكون له وحـده الحـق   ، المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة      قـبض المبـالغ   ى ف
   .موجودات الشركةى فنصيبا  أو رباحاألى فالمستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 

   )١٨(ادة ـم
طبقـا ألحكـام قـانون      تخفيضه   أو   تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة      

   تين التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتالشركات وقانون 
ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع أسـهم الـشركة           

زيادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلـك كلـه مـع            أو   ر أسهم ممتازة  قبل الزيادة إصدا  
   . من قانون الشركات٣٣مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة رقم 

وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حـق األولويـة             
 بـشرط أن  يمتلكهـا وذلـك  ى التأسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم     ى  فاالكتتاب  ى  ف

التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكـون  ى  فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       
  . لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها

ـ يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس اإلدارة ولألسباب     و ى الت
نهـا لالكتتـاب العـام      بعض م  أو   ن تطرح أسهم الزيادة كلها    أيقرها مراقب الحسابات    

    .مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى
ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة فى حالـة تقريـر حقـوق              

حـسب  مصحوب بعلـم الوصـول ب     بكتاب مسجل    أو   النشرطريق  أولوية خاصة بهم ب   
مـع مـنح    الـشركات ،    انون  األحوال طبقا لما هو منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لق        

المساهمين القدامى مهلة لالكتتاب ال تقل عن ثالثين يوما من فتح باب االكتتـاب وفقـا            
   .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ٣٣، ٣١ألحكام المادتين 
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٨٠

  ) ١٩(ادة ـم
ال إنوع من أنـواع األسـهم       ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   

بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تـضم حملـة نـوع األسـهم      
   .تمثله هذه األسهمى الذرأس المال ى يتعلق بها التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلثى الت

 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع        
  . غير العادية

  )٢٠(ادة ـم
قانون سوق  وأحكام  شركات  ال من قانون    ٥٢ إلى   ٤٩حكام المواد من    أمع مراعاة   

  يجوز للشركة ان تقـرر إصـدار سـندات        التنفيذيتين   والئحتيهمارأس المال الصادر    
  لمواجهة االحتياجات التمويليـة للـشركة     األخرى   واألوراق المالية تمويل  الصكوك  أو  
  . ذاتهاعملية ب أو لتمويل نشاطأو 

  )٢١(ادة ـم
  )٧(أعـضاء علـى األقـل                يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف مـن         

   .أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة            ومن
  واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عـين المؤسـسون أول مجلـس إدارة             

 : ء وهم أعضا           من

  السن  الصفة  الجنسية  مــاالس  م
١          
٢          
٣          

  )٢٢(ادة ـم
عـين   مجلـس اإلدارة الم    ، ويبقى يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات        

وال يخـل   سـنوات ،     )٨(            المادة السابقة قائما بأعماله لمدة      للفقرة الثانية من   اوفقً
المجلس علـى النحـو المبـين    ى فاستبدال من يمثله    ى  فى  ارذلك بحق الشخص االعتب   

  . شركاتالمن الالئحة التنفيذية لقانون )  ٢٣٨ ، ٢٣٧ (ى بالمادتين رقم
                                                

  )٧٧ ( بحكم المـادة   الًيراعى أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن ثالثة أعضاء ، عم            ) ٧(
 .من قانون الشركات 

ـ         ) ٨(   )٧٧( بحكـم المـادة   الًيراعى أال تتجـاوز مـدة المجلـس المعـين خمـس سـنوات ، عم
 .من قانون الشركات 
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٨١

  )٢٣(ادة ـم
ن يعين  أ ،ى  األصل لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو         إذا ،لمجلس اإلدارة   

 الحـال ى  فمعينون العمل   تخلو أثناء السنة ويباشر األعضاء ال     ى  التالمراكز  ى  فأعضاء  
   . منهمالًتعيين آخرين بد أو تقرر تعيينهمى التان تنعقد الجمعية العامة إلى 

وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة ، وجب على من               
 لتنتخـب مـن يحـل       ااالنعقاد فور  إلى   تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة      

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى تاريخ انعقاد الجمعية العادية فمحلهم ، على أن يكون 
االسـتقالة ، عـن ثالثـة        أو   وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب الوفاة       

 أو قرارته ، ويجب على األعـضاء البـاقين   أو  أعضاء ، فال تصح اجتماعات المجلس     
ة خالل ثالث أيام عمـل  مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلداري   أو   مدير عام الشركة  

على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ودعـوة الجمعيـة العامـة       
تعيين خلف لمن انتهت عضويته من األعضاء ، علـى أن يكـون             ى  لالنعقاد والنظر ف  

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
   . فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدهاوإذا لم يتم دعوة الجمعية

  )٢٤(ادة ـم
يعين المجلس من بين أعضاءه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء             

 ، كمـا   يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتـا        همغيابه وفى حالة غياب   
ايجوز لمجلس اإلدارة أن يعين رئيسللشركةا تنفيذي .   

  )٢٥(ادة ـم
أكثر ويحـدد المجلـس     أو   لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا        

أكثـر يمنحهـا     أو   اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة          
   .يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس أو بعض اختصاصاته

  )٢٦(ادة ـم
 انعقـاده  إلـى    مركز الشركة كلما دعت مصلحتها    ى  ته ف يعقد مجلس اإلدارة جلسا   

  أعـضائه ، ويجـب أن يجتمـع    بناء علـى طلـب ثلـث    أو الرئيس بناء على دعوة
   . مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           مجلس اإلدارة

  بواسـطة تقنيـات    أو   ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خـارج مركـز الـشركة          
   .ال الحديثةاالتص
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٨٢

  ) ٢٧(ادة ـم
بشرط المجلس أحد زمالئه    ى  فلعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة         

   . عليها من رئيس المجلساأن تكون اإلنابة مكتوبة ومصدقً
  ) ٢٨(ادة ـم

 ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية األعضاء وبما ال يقل عن             
، أحد األعضاء المنتدبين   أو   نائبه أو   ن من بينهم الرئيس   وبشرط أن يكو  ،  أعضاء   ثالثة

لصحة انعقاد اجتماعات مجلـس اإلدارة تعـدد     ى  عند احتساب النصاب القانون   ى  ويراع
   .المجلسى  فممثليهبتعدد حضور ى الشخص االعتبارى ممثل

  )٢٩(ادة ـم
ـ          ى تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبيـة األعـضاء الحاضـرين والممثلـين ف

   .تماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلىاالج
  )٣٠(ادة ـم

الئحتـه  أحكـام   من قانون الشركات و١٠١ على ٩٦مع مراعاة أحكام المواد من      
بمـا فيهـا وضـع اللـوائح         رتهاداالسلطات الالزمة إل   كافةلمجلس اإلدارة   ،  التنفيذية  

بتنظـيم أعمالـه    ح الخاصـة    واللوائوالمالية وشئون العاملين    المتعلقة بالشئون اإلدارية    
 ، وذلك كله فيما عدا مـا احـتفظ بـه       واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات   

   .صراحة نظام الشركة للجمعية العامة
  ) ٣١(ادة ـم

   .)٩(يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة إمام القضاء
  )٣٢(ادة ـم

ض بـالتوقيع   يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفـو          
ـ    وللمجلسعلى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة ،            أن يعـين  ى   الحـق ف

  وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الـشركة منفـردين            أو   عدة مديرين 
    .مجتمعينأو 

                                                                                           

                                                
ـ  ل الًيجوز أن يكون الرئيس التنفيذى للشركة ممث    ) ٩(   )٨٥( بحكـم المـادة   الًها أمام القـضاء ، عم

  .من قانون الشركات 
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٨٣

  )٣٣(ادة ـم
ال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهما بمهـام وظـائفهم ضـمن حـدود            

   . الشركةبالتزاماتوكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق 
   )٣٤( ادة ـم
) ٥٥(المـادة  ى فة المئوية المنصوص عليها   تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسب     

  . من هذا النظام
الرواتب المقطوعة وبدالت الحـضور والمزايـا األخـرى         تحدد الجمعية العامة    و

المقررة ألعضاء المجلس ، واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبـات وبـدالت         
   .بقرار من مجلس اإلدارةلعضو المنتدب ا

  ملعاونـــــةاللجنـــــة اإلدارية ا
   )٣٥( مادة 

يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين ، تخـتص بدراسـة              
كافة الموضوعات المتعلقة بدارسة برامج العمالة بالشركة ورفع اإلنتاج وتطويره مـع            
مراعاة اإلدارة االقتصادية السليمة وحسن اسـتخدام المـوارد المتاحـة فـضال عـن               

عـضو مجلـس اإلدارة      أو   تحال إليها من مجلـس اإلدارة     ى  التى  الموضوعات األخر 
   .مجلس اإلدارة إلى المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها
  )٣٦(مادة 

 وفى حالة غيابه تعين العضو الـذى يقـوم           ، تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا     
من  أو   دارة المنتدب بأعمال الرئاسة مؤقتا ، ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإل         

يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من المديرين المـسئولين بالـشركة يختـارهم     
   .المداوالتى فمجلس اإلدارة دون أن يكون لهم صوت معدود 

  )٣٧(ادة ـم
يتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط اختيـار أعـضاء اللجنـة اإلداريـة              

ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنـة      المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد      
 إذا حـضره ثلـث عـدد    إالمرة على األقل كل شهرين وال يكون االجتماع صـحيحا         

 بأغلبية أصوات الحاضـرين فـإذا تـساوت         ات وتصدر القرار   ، األعضاء على األقل  
   .من يقوم مقامه أو األصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٨٤

  )٣٨(ادة ـم
قريرا خالل السنة المالية للشركة ويعـرض علـى مجلـس اإلدارة            تضع اللجنة ت  

ـ شأنها واقتراحاتهـا  ى فأحيلت إليها وما أوصت به ى التتوضح فيه الموضوعات    ى الت
   .تحقيق مصلحة الشركة إلى يؤدى األخذ بهاى والتترى عرضها على المجلس 

  )٣٩(ادة ـم
ـ دها إال تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وال يجوز انعقا                   مدينـة ى ف

   .)١٠(          فى مدينة أو 
  )٤٠(ادة ـم

  حضور الجمعيـة العامـة للمـساهمين بطريـق األصـالة          ى  فلكل مساهم الحق    
   .)١١(اإلنابةأو 

ال يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عنـه أحـد أعـضاء           و
، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن        ية العامة   حضور الجمع ى  مجلس اإلدارة ف  
حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلـس اإلدارة المقـرر           ى  ينيبوا بعضهم ف  

ـ ى  حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الول         ـ  أو   ىالطبيع ى الوص
   . لألصولاحضورى وممثل الشخص االعتبار

ـ     أو   مناء الحفظ كما يجوز أن يكون النائب أحد أ        ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً
   .٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى قانون اإليداع والقيد المركز

  .ى كتابتفويض  أو توكيلى يشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة ففى جميع األحوال و
بما ال يقل عـن     اجتماع الجمعية العامة    ى  فويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال       

ينقص فيها عدد   ى  التغير األحوال   ى  فالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك        
أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك ، وال يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور               

   .االجتماع بغير عذر مقبول
                                                

ـ     يراعى ان يكون احدى هذه الم     ) ١٠(  بحكـم المـادة   الًدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عم
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(

  )١٢٦( بحكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            الًحكم اختيارى يجوز االتفاق على خالفه ، عم       ) ١١(
  .من قانون الشركات 
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٨٥

ة وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء مجلس اإلدار            
أحد األعـضاء المنتـدبين      أو   نائبه أو   على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة       

ـ لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط األخرى         الـشركات  يتطلبهـا قـانون     ى  الت
   .والئحته التنفيذية

  )٤١(ادة ـم
 أن يثبتوا    العامة حضور اجتماع الجمعية  ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل 

 قبل انعقاد الجمعيـة   أحد البنوك المعتمدة    ى  ف أو   مركز الشركة ى  فأسهمهم  م أودعوا   أنه
  . األقلى  بثالثة أيام علالعامة
من تـاريخ نـشر الـدعوة    سجل الشركة ى  فملكية األسهم   لنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و

   .حين انفضاض الجمعية العامة إلى إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام أو لالجتماع
 أن   العامـة  حضور اجتمـاع الجمعيـة    ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل و

  مركز الشركة ى يثبتوا أنهم أودعوا ف
  اكشف حساب معتمد شركات سـجالت األوراق الماليـة قبـل        ى   من احد  ا صادر

األقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة          ى  بثالثة أيام عل   انعقاد الجمعية 
    .اق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسهم لحين انفضاض الجمعيةسجالت األور

  )٤٢(ادة ـم
كل سنة بدعوة من رئـيس  مرة على األقل  تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين      

الزمان والمكان اللذين يحددهما إعالن الدعوة خالل الثالثـة أشـهر           ى  فمجلس اإلدارة   
   .المالية للشركةالتالية على األكثر لنهاية السنة 

   .ذلك إلى ة كلما دعت الضرورةام يقرر دعوة الجمعية العأنولمجلس اإلدارة 
االنعقاد إذا طلب ذلك مراقـب       إلى   وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة      

 أنس مال الشركة على األقل بـشرط  أ من ر٪٥عدد من المساهمين يمثل   أو   الحسابات
أحد البنوك المعتمـدة ،      أو   مركز الشركة أسهمهم   ودعوا ي يوضحوا أسباب الطلب وأن   
   . بعد انفضاض الجمعيةإالوال يجوز سحب هذه األسهم 
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ـ  الجمعية العامة لالنعقاد     دعوةولمراقب الحسابات والجهة اإلدارية      األحـوال  ى  ف
بـدء   أو يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعـة     ى  الت

االجتماع كما يكون للجهة اإلدارية أن تـدعوا        إلى   ى يجب فيه توجيه الدعوة    التاريخ الذ 
الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الواجـب تـوافره       

ن لذلك الحد عن الحضور وفى جميع األحوال        وأمتنع األعضاء المكمل   أو   لصحة انعقاده 
   وتتولى الجهة اإلدارية رئاسـة االجتمـاع       تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ،      

   .هذه الحالةى ف
  )٤٣(ادة ـم

تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر جدول األعمال المحدد لها ، وعلـى األخـص              
  : ىللنظر فيما يأت

  .إخالئهم من المسئولية فى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والنظر  -١
  .إخالئه من المسئولية فى نظر  مراقبة أعمال مجلس اإلدارة وال-٢
  .القوائم المالية  المصادقة على -٣
  . المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة -٤
 وبـدالت  والمكافـآت الرواتب المقطوعة  الموافقة على توزيع األرباح وتحديد  -٥

  .مجلس العضاء الحضور والمزايا األخرى المقررة أل
  .عزله فى  وتحديد أتعابه والنظر  تعيين مراقب الحسابات-٦
  المساهمون الـذين يملكـون     أو   الجهة اإلدارية  أو    كل ما يرى مجلس اإلدارة     -٧

  . من رأس المال عرضه على الجمعية العامة ٪ ٥
  )٤٤(ادةـم

  على مجلس اإلدارة ان يعد عن كل سنة مالية القوائم الماليـة للـشركة وتقريـرا               
ختام السنة ذاتها وذلك خـالل      ى  فى  عن مركزها المال  عن نشاطها خالل السنة المالية و     

ـ               ى شهرين على األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحـت تـصرف مراقب
ـ         علـى األقـل وذلـك كلـه طبقـا لألوضـاع            أسبوعينالحسابات قبل نـشرها بـ

قـانون سـوق رأس المـال    المنصوص عليها بقانون الـشركات و     والشروط والبيانات   
    .تينالتنفيذي ماهيوالئحت
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  ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر القوائم الماليـة وخالصـة وافيـة لتقريـره              
ـ   والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة            ابثالثـين يوم 

    .على األقل
ـ  ى  ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة ف        كـل   إلـى    ىالفقرة األول

بثالثـين   قبل تاريخ عقد الجمعيـة العامـة   ، وذلكعليه ى لبريد الموص مساهم بطريق ا  
على األقلايوم .   

  )٤٥(ادة ـم
صحيفتين يـوميتين  ى فيجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين    

 خمسةالمرة الثانية بعد انقضاء     ى  فعلى أن يتم النشر      العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   
 إلـى   ، ويجب إرسال اإلخطار بالدعوى    قل من تاريخ نشر اإلخطار األول       أيام على األ  

  .ى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العاد
االكتفـاء  لم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوى و    ى  للشركة الت ويجوز  

تة بسجالت الـشركة بالبريـد     المساهمين على عناوينهم الثاب    إلى   بإرسال إخطار الدعوة  
   .ليد مقابل التوقيعبابتسليم اإلخطارات للمساهمين  أو المسجل

اإلخطار قبل الموعد المقـرر الجتمـاع الجمعيـة األول بواحـد             أو   ويتم النشر 
 حالة عدم اكتمـال النـصاب      ى  فى   على األقل وقبل موعد االجتماع الثان      اوعشرين يوم

   .بسبعة أيام على األقل
كل مـن الجهـة اإلداريـة       إلى   يخطر به المساهمين   أو   صورة مما ينشر  وترسل  

نفس الوقت الذى يتم فيه     ى  فوممثل جماعة حملة السندات     للرقابة المالية   والهيئة العامة   
   .المساهمين إلى اإلرسال فيه أو النشر

  )٤٦(ادة ـم
 مثلـون ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مـساهمون ي          

ـ فإذا لم يتوافر الحد األدنـى  ،  )١٢( من رأس المال على األقل     ٪           االجتمـاع  ى ف
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يومـا التاليـة           إلى   األول وجب دعوة الجمعية العامة    

   .لالجتماع األول
                                                

ة العامة العاديـة عـن عـدد مـن          يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقرر لحضور الجمعي         )١٢(
من ) ٦٧( لحكم المادة    االمساهمين يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، وفقً           

 .قانون الشركات 
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ى الثـان ع   حدد فيها موعد االجتما    إذااالجتماع األول    إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  
   .ا كان عدد األسهم الممثلة فيهأي اصحيحى الثانويعتبر االجتماع 

   .االجتماعى فوتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 
  وإذا تعلق القرار بانتخاب أعـضاء مجلـس اإلدارة فيجـوز اسـتخدام طريقـة              

من الالئحة التنفيذيـة    ) ا مكرر ٢٤٠(دة   للضوابط المقررة بالما   اطبقًى  التصويت التراكم 
   .شركاتالقانون ل

  )٤٧(ادة ـم
أال يترتب على   مراعاة  ، ب تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة         

ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون         لتزامات المساهمين ،    اذلك زيادة   
   .االتى يستمدها بصفته شريكًمن شأنه المساس بحقوق المساهم األساسية 
   التعـديالت التاليـة   – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        

  : فى نظام الشركة
  .تخفيضه  أو زيادة رأس المال المرخص به -١
  .الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  -٢
  .لى األصغرض الشركة من  قريبة أو مرتبطة أو أغراض مكملة إضافة -٣
  .القيود المتعلقة بأنواع األسهم  أو المميزات أو  تعديل الحقوق-٤
تغييـر نـسبة     أو   ،حلها قبـل موعـدها       أو   ره ، تقصي أو   الشركةأمد  إطالة   -٥

  .إدماج الشركة  أو ،ا يترتب عليها حل الشركة إجباريالتى الخسارة 
  . تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية باألسهم -٦

للنظـر   الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة مجلس اإلدارة ،             كما تجتمع 
أكثـر   أو فى سنة مالية واحدةإذا بلغت خسائر الشركة  ،   استمرارها أو   فى حل الشركة  

  . ألخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة اوفقًنصف قيمة حقوق المساهمين 
شركة إال بعـد إخطـار الجهـة        وفى جميع األحوال ال ينفذ أى تعديل فى نظام ال         

  .اإلدارية بهذا التعديل 
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  )٤٨(ادة ـم
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعيـة العامـة             

  :غير العادية األحكام اآلتية
مجلـس اإلدارة وعلـى   من تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة         -١

س أ مـن ر   ٪١٠ليه ذلك عدد من المساهمين يمثلـون        إ طلب   المجلس توجيه الدعوة إذا   
أحـد البنـوك     أو   يودع الطالبون أسهمهم مركز الـشركة     ن  أبشرط  والمال على األقل    

وإذا لـم يقـم      ،   ال بعد انفـضاض الجمعيـة     إوال يجوز سحب هذه األسهم      المعتمدة ،   
 قـدموا بطلـبهم   المجلس بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يت           

  .ا ألحكام القانون تتولى توجيه الدعوة وفقًالتى الجهة اإلدارية إلى 
٢-        ا إال إذا حضره مساهمون      ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح
فـى  فإذا لم يتـوافر الحـد األدنـى         ،  )١٣(رأس المال على األقل    من   ٪          يمثلون  

ا التاليـة   اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوم      إلى   ت دعوة الجمعية  االجتماع األول وجب  
ا إذا حضره عدد من المساهمين يمثـل        صحيحالثانى  لالجتماع األول ويعتبر االجتماع     

   .)١٤(أس المال على األقلر من ٪          
ـ  بأغلبيـة  العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر -٣   لـة الممث األسـهم  ىثلث

  تخفـيض  أو   بـه  المـرخص  المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال االجتماعى  ف
 تقـسيمها  أو   إدماجهـا  أو   الغـرض  تغييـر  أو   الميعاد قبل الشركة حل أو   المال رأس

ـ  الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترط ،  االجتمـاع ى  ف
 فيـشترط زيادة رأس المال بأسـهم ممتـازة        أو   ازةوإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممت     

   .أسهم الشركة قبل الزيادة أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة
  )٤٩(ادة ـم

غير المسائل المدرجـة    فى  ال يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة         
التـى  ع الخطيـرة    الوقائفى  ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة       ،  جدول األعمال   فى  

  .تتكشف أثناء االجتماع 
                                                

  يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية عن عـدد مـن المـساهمين                 )١٣(
 . قانون الشركات من) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠يمثلون 

  يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية فى االجتماع الثانى عن عـدد                )١٤(
  .من القانون ذاته ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥من المساهمين يمثلون 
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ومع مراعاة أحكام قانون الشركات والئحته التنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون       
القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضـرين            

 غائبين ، وعلـى مجلـس اإلدارة تنفيـذ         أو   االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات     
  .قرارات الجمعية العامة 

  )٥٠(ادة ـم
سجل خاص يثبت فيـه حـضورهم ،   فى تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين      

بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل       أو   هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة      فى  ويبين  
  .قبل بداية االجتماع من مراقب الحسابات وجامعى األصوات 

مناقـشة الموضـوعات   فـى  الجمعية العامـة الحـق    ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع      
  .الحسابات بشأنها ومراقبى جدول األعمال ، واستجواب أعضاء مجلس اإلدارة فى المدرجة 

ويشترط تقديم األسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام علـى األقـل              
  .باليد مقابل إيصال  أو مركز إدارة الشركة بالبريد المسجلفى 

ويجيب مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى ال يعرض           
المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غيـر كـاف              أو   مصلحة الشركة 

  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى احتكم
 االجتمـاع   يقترحهـا رئـيس   التى  الجمعية العامة بالطريقة    فى  ويكون التصويت   
ن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كـان القـرار          أويجب  ،  )١٥(وتوافق عليها الجمعية  

  بإقامة دعـوى المـسئولية علـيهم       أو   عزلهم أو   يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة    
ـ       أو   إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة     أو    مـن   ٪١٠ ونعدد مـن المـساهمين يمثل

  .األصوات الحاضرة على األقل 
التصويت على قرارات الجمعيـة     فى  يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك      وال  

  .إبراء ذمتهم وإخالء مسئوليتهم عن اإلدارة  أو شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهمفى العامة 
                                                

  .ذية لقانون الشركات من الالئحة التنفي) ٢٣٠(خر للتصويت وفقًا لحكم المادة آيجوز تعيين نظام  )١٥(
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٩١

  )٥١(ادة ـم
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك       

الممثل القانونى لجماعة حملة الـسندات كمـا     أو إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية    
يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع              

خالفتها وكـل   أو وافقت عليهاالتى الجمعية وعدد األصوات فى اتخذت التى والقرارات  
  .المحضر فى ما يطلب المساهمون إثباته 

سجل فى  ة العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة        وتدون محاضر اجتماعات الجمعي   
 الجهـة اإلداريـة    إلى   خاص ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة        

  .خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 
  )٥٢(ادة ـم

مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية              
  .نظام الشركة  أو القانونالعامة بالمخالفة ألحكام 

  ، لإلضـرار بهـم    أو   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين         و
 ، غيرهم دون اعتبار لمصلحة الـشركة  أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة     أو  

هذه الحالة إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار        فى  وال يجوز أن يطلب البطالن      
أن جهـة اإلداريـة   ولل، الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول    أو   جلسةمحضر ال فى  

  .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية فى تنوب عنهم 
جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           

إحـدى الـصحف    فـى   المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن         
  .فى صحيفة االستثمار اليومية و

وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، وال يترتـب علـى              
  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 
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٩٢

  )٥٣(ادة ـم
ـ  من قـانون     ١٠٩ إلى   ١٠٣حكام المواد من    أمع مراعاة    شركات والئحتـه التنفيذيـة    ال

  شـأنهم الـشروط المنـصوص عليهـا     فى  ممن تتوافر   أكثر   أو   يكون للشركة مراقب حسابات   
تعينـه الجمعيـة العامـة       ١٩٥١ لسنة   ١٣٣رقم  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      فى  

                                         / وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين المؤسـسون الـسيد            
ا أول لحـسابات الـشركة ، ويـسأل المراقـب      مراقب                              فى ن مقره   الكائ

تقريره بوصفه وكيال عن مجموع المـساهمين ولكـل مـساهم     ى  ففعن صحة البيانات الواردة     
  .رد به أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما و

  )٥٤(ادة ـم
، علـى أن تبـدأ الـسنة                   ى  وتنته            تبدأ السنة المالية للشركة من    

األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد             المالية  
   . شهر٢٤هذه الفترة عن 

  )٥٥(ادة ـم
ا بعد خـصم جميـع المـصروفات العموميـة     فية سنوي توزع أرباح الشركة الصا   

  : )١٦(يأتيا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما والتكاليف األخرى وفقً
 من األرباح لتكوين االحتياطى القانونى ويقـف     ٪           اقتطاع مبلغ يوازى     -١

      من رأس مال الشركة     ٪          ا يوازى   هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدر 
  .االقتطاع  إلى المصدر ومتى نقص االحتياطى تعين العودة

ـ       انقد من تلك األرباح     ٪           توزيع نسبة    -٢ ا على العـاملين بالـشركة طبقً
يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامـة وبمـا ال يجـاوز             التى  للقواعد  
  .ألجور السنوية للعاملين مجموع ا
   علـى المـساهمين  ٪           توزيع حـصة أولـى مـن األربـاح قـدرها       -٣

  .رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم فى 
ـ الشركة حصص تأسيس يـدفع نـصيبها        ى  فإذا كان    -٤  بنـسبة األربـاح   ى  ف

   .يعالقابلة للتوز من األرباح ٪          
                                                

 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة  )١٦(
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٩٣

  . من الباقى لمكافأة مجلس اإلدارة ٪           سداد نسبة -٥
  رباح بعد ذلـك علـى المـساهمين كحـصة إضـافية           من األ الباقى   ويوزع   -٦

  الـسنة الماليـة المقبلـة    إلـى  يرحل بناء على اقتراح مجلـس اإلدارة  أو   األرباحى  فف
  .عادى مال الستهالك غير  أو يكون به احتياطى غير عادىأو 

تكـشف عنهـا القـوائم      التى  بعض األرباح    أو   توزيع كل ى  فوللجمعية العامة الحق    
  . ا بها تقرير من مراقب الحسابات تعدها الشركة على أن يكون مرفقًالتى المالية الدورية 

  )٥٦(ادة ـم
 علـى اقتـراح مجلـس       بقرار من الجمعية العامة العادية بناء     ى  يستعمل االحتياط 

    . يكون أوفى بمصالح الشركةاإلدارة فيما
  )٥٧(ادة ـم

يحـددها مجلـس اإلدارة     ى  التالمكان والمواعيد   ى  فالمساهمين   إلى   تدفع األرباح 
ا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيعبشرط أال تتجاوز شهر.    

  )٥٨(ادة ـم
 قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية        ى  أال يترتب على    

  . تنفيذ مهمتهمى فتقع منهم ى التضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء 
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامـة بتقريـر مـن               

سنة من تاريخ صـدور     ى  مراقب الحسابات تسقط هذه الدعوى بمض      أو   مجلس اإلدارة 
   .رةقرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدا

  )٥٩(ادة ـم
ى الت المنازعات   إقامةا ال يجوز    مع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قانونًَ      

أكثر من   أو   ضد واحد  أو   تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس اإلدارة       
    .ال باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامةإأعضائه 

 نزاع من هذا القبيل أن يخطر بـذلك مجلـس اإلدارة       وعلى كل مساهم يريد إثارة    
قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على األقل ويجب على المجلس أن يـدرج هـذا            

    .جدول أعمال الجمعيةى فاالقتراح 
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٩٤

  )٦٠(ادة ـم
خـر قـوائم ماليـة     آلاوفقً قيمة حقوق المساهمين  نصف  إذا بلغت خسائر الشركة     

  على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العاديـة للنظـر          سنوية للشركة ، وجب     
   .استمرارها أو حل الشركةى ف

  )٦١(ادة ـم
  اشركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفي   المع مراعاة أحكام قانون     

    .أكثر وتحدد أتعابهمأو 
ر حكم  من غيرهم ، وفى حالة صدو      أو   ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين     

    .بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه أو بحل الشركة
بالحجز  أو   إعسارهم أو   إشهار إفالسهم  أو   عمل المصفى بوفاة الشركاء   ى  ال ينته و

    .ا من قبلهمعليهم ولو كان معينً
لعامة قائمة   سلطة الجمعية ا    ، وتبقى  وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين    ى  وتنته

    .أن يتم إخالء عهدة المصفين إلى طوال مدة التصفية
  )٦٢(ادة ـم

  ١٧رقـم  المحامـاة الـصادر بالقـانون    من قانون ) ٦٠(مع مراعاة أحكام المادة   
   يجب على مجلـس اإلدارة أن يتعاقـد مـع أحـد المحـامين المقبـولين              ١٩٨٣لسنة  

      ا قان أمام محاكم استئناف على األقل للعمل مستشارا للشركة وذلك بالشروط والمـدة      وني
    .يتفق عليهاى الت

  والكـائن مقـره   المحـامى              / واستثناء من ذلك عين المؤسسون األسـتاذ      
حين اجتمـاع    إلى   ا للشركة عن السنة المالية األولى وذلك      ا قانوني  مستشار           فى  

   .ا الشأنهذى فمجلس اإلدارة وإعمال اختصاصه 
  )٦٣(ادة ـم

سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب        ى  فتخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة     
   .هذا الشأنى فا لما تقرره الجمعية التأسيسية المصروفات العامة وفقً

  )٦٤(ادة ـم
   .هذا النظامى ففيما لم يرد به نص خاص ى تسرى أحكام القانون المصر

  )٦٥( ادةـم
   .للقانونا ينشر هذا النظام طبقً



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٩٥

                      لشركةى العقد االبتدائ
شركة مساهمة مؤسسة وفق
ً
   ألحكام القانون املصرىا

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 
  بنظام المناطق الحرة الخاصة

  :فيما بين كل من      /    / وافقالم           فى يوم  تم إبرام هذا العقد

  اإلقامة  إثبات الشخصية  تاريخ الميالد  الجنسية  مــاالس  م
١           
٢           
٣           

  متهيد
إقامة ى  بالموافقة عل           رقم مجلس الوزراء صدر قرار           بتاريخ 

   .مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصةال
اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد علـى        ى  المصرأحكام القانون   فى إطار   

بنظـام المنـاطق الحـرة                           تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم       
الهيئـة   إلـى  المرفـق ى ا على ذلك تقدموا بهذا العقد والنظام األساس   وتأسيس،   الخاصة

 ،  "الجهـة اإلداريـة   "يشار إليها فيما بعد باسم      ى  والت الحرة   العامة لالستثمار والمناطق  
   .له بإجراء المراجعة الالزمة حيث قامت

قد توافرت فيهم األهلية الالزمة لتأسيس ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه 
  جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة جنايةعليهم لم يسبق صدور أحكام الشركة وبأنه 

 ، )١٦٣( ، )١٦٢( ، )٨٩(المواد ى فالمشار إليها ة من العقوبات بعقوب أو األمانةأو 
 المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات قانون شركاتمن ) ١٦٤(

  ،١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد المسئولية المحدودة 
  .  ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً

المرفق ى والنظام األساسحكام هذا العقد أ على االلتزام ب المؤسسونوقد اتفق
وقانون سوق المشار إليه شركات الوبصفة خاصة قانون ى المصروأحكام القانون 

االستثمار الصادر بالقانون  وقانون ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم 
   . ولوائحها التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٩٦

  )١(مـادة 
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  

  )٢(مـادة 
  . )م .م .ش(                      : اسم هذه الشركة

   .وبنظام المناطق الحرة الخاصةى  ألحكام القانون المصراشركة مساهمة مؤسسة وفقً
 )٣(مـادة 

                       : غرض الشركة
 استصداروبشرط ،  أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةب وذلك دون اإلخالل

  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
تزاول ى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى ويجوز للشركة أن تشترك بأ

  ، الخارجى ف أو مصرى يق غرضها فقد تعاونها على تحقى الت أو  شبيهة بأعمالهاأعماالً
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

 )٤(مـادة 
                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة ومحلها القانونى المركز الرئيس يكون

                       :ى فشاط موقع ممارسة النويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل

شبه جزيرة ى  بشأن التنمية المتكاملة ف٢٠١٢ لسنة ١٤ن رقم ومع مراعاة القانو
 داخل جمهورية للشركةوكاالت  أو  فروعأن يقرروا إنشاءالشركة ى لمدير ، سيناء

  .خارجها أو مصر العربية
 )٥(مـادة 

 اكتـسابها سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    
   .الشخصية االعتبارية

تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير  أو وكل إطالة
وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنصوص عليها  ، العادية للشركة

   . والئحته التنفيذيةإليهبقانون الشركات المشار 
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٩٧

  )٦(مـادة 
وحـدد  ،   "عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   ."عملة رأس المال ")١(          قيمة كل سهم ،   سهم          عدد ى موزع عل

  )٧(مـادة 
 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      

           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  
اب العام بموافقـة    لالكتت          سهما وقيمتها             وطرحت باقى األسهم ومقدارها     

            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 
من القيمة االسمية لألسهم عند      )٢(٪           وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      

 ٪ ٢٥ إلـى  علـى أن تـزاد   االكتتابات  ى   المرخص له بتلق             االكتتاب لدى بنك    
ى على أن يسدد بـاق ،  خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى   

 ،   سنوات من تـاريخ تأسـيس الـشركة        )٣(          هذه القيمة خالل مدة ال تزيد على        
  :ى اآلتلى النحو ع بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية وتلتزم الشركة بإخطار 

  عدد االسهم
  الصفة  الجنسية  مــاالس  م

  ممتاز  عينى  اسمي

القيمة االسمية 
  بعملة رأس المال

عملة 
  الوفاء

١                  

٢                  

٣                  

                االجمــالى  
                                                

  )١( لحكم المـادة     ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً              ) ١(
   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 

  .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الً ، عم٪١٠يراعى أال تقل عن نسبة ) ٢(
  .من قانون الشركات ) ٣٢( بحكم المادة الًيراعى أال تزيد المدة عن خمس سنوات ، عم) ٣(
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٩٨

  )٨(مـادة 
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس      

                     / وقد وكلـوا عـنهم الـسيد         ،   ا ألحكام القانون المصرى   الشركة وفقً 
 فى القيام باتمام إجراءات التأسـيس والـشهر                  والكائن مقره   ) وكيل المؤسسين (

ستندات الالزمة  والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء الم        
علـى   أو   سواء على هذا العقـد    ،    الزمة ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

ودعـوة   ، مجلس إدارة الشركة إلى   نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق واألوراق      
علـى  ى   لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار          التأسيسيةالجمعية  
   .ا ألحكام القانونهذا الشأن طبقًى فنظر فى جدول األعمال الذى يعده األكثر لل

  )٩(مـادة 
تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا             

ا من حساب المصروفات العامةبسبب تأسيس الشركة وذلك خصم.   
  )١٠(مـادة 

نسخة لكـل              بجمهورية مصر العربية من                حرر هذا العقد بمدينة     
   .من المتعاقدين نسخة

  التوقيعات
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٩٩

            لشركة ى النظام األساس
  )١(مـادة 

طبقا ألحكام القوانين المعمول بها بنظام المناطق الحرة الخاصة تأسست الشركة 
المساهمة وشركات ركات أحكام قانون شفى إطار و،  جمهورية مصر العربيةى ف

وشركات الشخص الواحد التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
 ، "قانون الشركات"ويشار إليه فيما بعد باسم  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

ويشار إليه ،  ١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم الصادر بالقانون قانون سوق رأس المال وأحكام
 ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون قانون و،  "نون سوق رأس المالقا"فيما بعد باسم 

  .ى النظام األساسهذا و،  ولوائحها التنفيذية،  ٢٠١٧لسنة 
  )٢(مـادة 

  . )م .م .ش(                      : اسم هذه الشركة
   . الحرة الخاصةو بنظام المناطقى  ألحكام القانون المصراشركة مساهمة مؤسسة وفقً

 )٣(مـادة 
                       : غرض الشركة

وبشرط ،  أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةب وذلك دون اإلخالل
  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

تزاول ى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى ويجوز للشركة أن تشترك بأ
 ، الخارجى ف أو مصرى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى الت أو أعماال شبيهة بأعمالها

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في
 )٤(مـادة 

                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة ومحلها القانونى المركز الرئيس يكون
                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           

   .خارج المناطق الصناعية أو شروع داخلحالة إقامة المى ف
  ،شـبه جزيـرة سـيناء     ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

   داخـل جمهوريـة    للـشركة وكـاالت    أو    فـروع  أن يقرروا إنـشاء   الشركة  ى  لمدير
  .خارجها أو مصر العربية
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١٠٠

 )٥(مـادة 
اكتسابها سنة تبدأ من تاريخ                       المدة المحددة لهذه الشركة هى

   .الشخصية االعتبارية
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير  أو وكل إطالة
وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنصوص عليها  ، العادية للشركة

   .تنفيذيةليه والئحته الإبقانون الشركات المشار 
  )٦(مـادة 

  ، "عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الـشركة المـرخص بـه بمبلـغ         
   ."عملة رأس المال"           وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 

   ."عملة رأس المال ")٤(          قيمة كل سهم ،   سهم          عدد ى موزع عل
  )٧(مـادة 

 أسهم اسمية وقد اكتتـب المؤسـسون      )           (يتكون رأسمال الشركة من عدد      
           سـهم وقيمتهـا    )           ( فى رأسمال الشركة بأسـهم عـددها        والمكتتبون  

لالكتتاب العام بموافقـة              سهما وقيمتها             وطرحت باقى األسهم ومقدارها     
            بتاريخ           الهيئة العامة للرقابة المالية بتصريح رقم 

 من القيمة االسمية لألسهم عنـد       ٪           وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة      
خالل  ٪٢٥ إلى   على أن تزاد  االكتتابات  ى   المرخص له بتلق             بنك  االكتتاب لدى   

هـذه  ى  على أن يسدد باق   ،   مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى         
وتلتـزم   ،  سنوات من تاريخ تأسـيس الـشركة                القيمة خالل مدة ال تزيد على       

  :ى اآلتعلى النحو  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلدارية ة بإخطار الشرك
  سهمعدد األ

  الصفة  الجنسية  مــاالس  م
  ممتاز  عينى  اسمي

القيمة االسمية 
بعملة رأس 

  المال

عملة 
  الوفاء

١                   
٢                  
٣                  
                جمــالىاإل  

  . ٪           المصريةوتبلغ نسبة المساهمة 
                                                

  )١( لحكم المـادة     ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً              ) ٤(
  ٢٠٠٨ لسنة ١٢٣رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم من قانون سوق 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٠١

  )٨(مـادة 
تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها 

   .عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركة
 السهم على األخص اسم الشركة وشكلها القانونى  شهادةتضمنتويجب أن 

ار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختص
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم 

ويكون لألسهم كوبونات  ، واسم المالك، وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها 
   .ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

 شركات إدارة ىحدإمن ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد 
  . حدة ىسجالت األوراق المالية لكل مساهم عل

فى أى وقت آخر  أو  العامةتهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي، وعلى الشركة 
أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ، تقتضية الضرورة 

بر هذا البيان هو سجل موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعت
  .المساهمين بالشركة 

  )٩(مـادة 
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خالل خمس سنوات علـى األكثـر مـن                 

  يعينهـا مجلـس اإلدارة    ركة وذلك فى المواعيد وبالطريقـة التـى         ـتاريخ تأسيس الش  
 يوما على   على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر         ،   و الجمعية العامة  أ

المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا           ى  باقاألقل وتقيد   
بطل تداولهصحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه ي.   

وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له 
  سنويا من يوم استحقاقه باإلضافة٪)٥(          تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع 

   .التعويضات المترتبة على ذلكإلى 
                                                

  .من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧يراعى أال تزيد النسبة عن ) ٥(
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١٠٢

ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المساهم المتأخر 
   :عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية

 الوصول مسجل مصحوب بعلمخطاب الدفع بعن إخطار المساهم المتخلف  - ١
األقل من ن يوما على يمضى ستذلك بعد و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة

   .تاريخ إبالغه بذلك
 عن اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم التى تأخر أصحابها - ٢

   .الوفاء بقيمتها
به صورة من  الوصول مرفق مسجل مصحوب بعلم إخطار المساهم بخطاب - ٣

   .تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلكى التاإلعالن وعدد الجريدة 
تباع بهذه الكيفية على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين ى التوتلغى شهادات األسهم 

أنها بديلة  إلى يشارو،  كانت على الشهادات القديمةى التعوضا عنها تحمل ذات األرقام 
لغ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما للشهادات الملغاة وتب

   .سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(مادة تنص عليه ال
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل 

د من الزيادة وفوائد ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوج
استعمال الحق المقرر  إلى ويطالبه بالفرق عند حصول عجز وال يؤثر التجاء الشركة

جميع ما تخوله القوانين من  إلى على حقها فى االلتجاءمـادة الثالثة من هذه البالفقرة 
   .وقت أخرى أى ف أو نفس الوقتى فحقوق وضمانات أخرى 

تـزاول  التـى   عتمد من إحدى الـشركات      يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والم      و
   .تم حفظها مركزياالتى المبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية المركزى نشاط الحفظ 

  )١٠(مـادة 
مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية األسهم 

   ،لوسائل المعدة لذلكلدى بورصة األوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة با
أما ملكية األسهم االسمية غير المقيدة لدى بورصة األوراق المالية فيتم نقلها بإخطار 

وعلى الشركة إثبات نقل الملكية بسجالتها ،   لديهااالبورصة بالتصرف وإتمام قيده
   .صاحب الشأن أو البورصةبذلك من  هاخالل أسبوع من تاريخ إخطار
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١٠٣

الوصية يجب قيد السبب المنشئ  أو الغير باإلرث إلى ألسهمبالنسبة أليلولة او
تحفظ أسهم رأسمال ى التى المركزبدفاتر شركة الحفظ  أو سجالت الشركةى فللملكية 

تثبت وجود السبب ى التويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات  ، الشركة لديها
   .المشار إليه

 ، جرى القيد على مقتضى هذا الحكمى هائإذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم نو
   .وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

مع  إليه انتقلت من باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية ى وف
  .ى إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركز

   )١١(مـادة 
ص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ لدى إحدى الشركات المرخ،  اتُحفظ مركزي
   .السابقةمـادة  لحكم الانقلت ملكيتها وفقًى التالمركزى األسهم 

  )١٢(مـادة 
وتخضع جميع األسهم من  ، يمتلكهاى التال يلتزم المساهم إال بأداء قيمة األسهم 

   .نفس النوع لنفس االلتزامات
  )١٣( مادة

   . وقرارات جمعيتها العامةيترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة
  )١٤(مـادة 

   .كل سهم غير قابل للتجزئة
  )١٥(مـادة 

دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع األختام على  أو ال يجوز لورثة المساهم
   . القسمةمكانإبيعها جملة لعدم  أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو دفاتر الشركة

  )١٦(مـادة 
 نفس من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق بهلصاح يخول سهم كل

   . التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامى ف تمييز بال النوع
   .)٦(. . . . . . . . . . . . لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما

                                                
  يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،            ) ٦(

  )١٣٢( بحكم المـادة     الًلتصويت وناتج التصفية ، عم    متيازى ا اومراعاة عدم جواز الجمع بين      
 .من قانون الشركات 
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١٠٤

 )١٧(مـادة 
مقيـد   أو   سجل الشركة ى  فيد اسمه   تدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مق        

المـودع  ى  المركـز لدى إحدى شركات الحفظ     ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فسمه  ا
قبض المبالغ المستحقة عـن     ى  فويكون له وحده الحق     ،   سهم رأسمال الشركة  اطرفها  

   .موجودات الشركةى فنصيبا  أو األرباحى فالسهم سواء كانت حصصا 
   )١٨(مـادة 

طبقا ألحكام قانون تخفيضه  أو ة رأس المال بإصدار أسهم جديدةتكون زياد
   تين التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتالشركات وقانون 

ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرباع أسهم الشركة 
مع زيادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله  أو قبل الزيادة إصدار أسهم ممتازة

   . من قانون الشركات٣٣رقم مـادة مراعاة حكم الفقرة الثانية من ال
وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق األولوية 

يمتلكها وذلك بشرط أن ى التأسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم ى فاالكتتاب ى ف
ع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون التمتى فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة 

  . لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها
ى التيجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس اإلدارة ولألسباب و

بعض منها لالكتتاب العام  أو ن تطرح أسهم الزيادة كلهاأيقرها مراقب الحسابات 
   . اهمين القدامىمباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمس

ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة فى حالة تقرير حقوق 
حسب مصحوب بعلم الوصول ببكتاب مسجل  أو النشرطريق أولوية خاصة بهم ب

مع منح  ، الشركاتاألحوال طبقا لما هو منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون 
ال تقل عن ثالثين يوما من فتح باب االكتتاب وفقا المساهمين القدامى مهلة لالكتتاب 

   .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ٣٣ ، ٣١ألحكام المادتين 
  ) ١٩(مـادة 

نوع من أنواع األسهم    ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   
معية خاصة تضم حملـة نـوع   ال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة ج إ

تمثلـه  ى الـذ رأس المال ى يتعلق بها التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلث      ى  التاألسهم  
   .هذه األسهم

 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع        
   .غير العادية
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١٠٥

  )٢٠(مـادة 
قانون سوق وأحكام شركات القانون  من ٥٢ إلى ٤٩حكام المواد من أمع مراعاة 

  ن تقرر إصدار سنداتأيجوز للشركة التنفيذيتين  والئحتيهمارأس المال الصادر 
  لمواجهة االحتياجات التمويلية للشركةاألخرى  واألوراق الماليةتمويل الصكوك أو 
  . عملية بذاتها أو لتمويل نشاطأو 

  )٢١(مـادة 
  )٧(أعـضاء علـى األقـل                ف مـن    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤل     

   .أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة            ومن
  واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عـين المؤسـسون أول مجلـس إدارة             

 :  أعضاء وهم           من

  السن  الصفة  الجنسية  مــاالس  م
١          
٢          
٣          

  )٢٢(مـادة 
عين  مجلس اإلدارة المويبقى،  يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات

وال يخل  ،  سنوات)٨(           السابقة قائما بأعماله لمدةمـادة  ال للفقرة الثانية مناوفقً
المجلس على النحو المبين ى فاستبدال من يمثله ى فى ذلك بحق الشخص االعتبار

  . شركاتالمن الالئحة التنفيذية لقانون )  ٢٣٨ ، ٢٣٧ (ى بالمادتين رقم
  )٢٣(مـادة 

ن يعين أى ، األصل لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو إذا،  لمجلس اإلدارة
 الحالى فتخلو أثناء السنة ويباشر األعضاء المعينون العمل ى التالمراكز ى فأعضاء 

   . منهمالًتعيين آخرين بد أو تقرر تعيينهمى لتان تنعقد الجمعية العامة أإلى 
                                                

  )٧٧( بحكم المـادة     الًيراعى أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن ثالثة أعضاء ، عم            ) ٧(
 .من قانون الشركات 

ـ         ) ٨(   )٧٧( بحكـم المـادة   الًيراعى أال تتجـاوز مـدة المجلـس المعـين خمـس سـنوات ، عم
 .شركات من قانون ال
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١٠٦

وجب على من    ،   وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة          
 لتنتخـب مـن يحـل       ااالنعقاد فور  إلى   تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة      

   .ان يومموعد ال يجاوز ثالثيى على أن يكون تاريخ انعقاد الجمعية العادية ف ، محلهم
عـن ثالثـة     ،   االسـتقالة  أو   وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب الوفاة       

  ويجب علـى األعـضاء البـاقين       ،   تهاقرار أو   فال تصح اجتماعات المجلس    ،   أعضاء
مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثـالث أيـام            أو   مدير عام الشركة  أو  

ألعضاء عن الحد األدنـى ودعـوة الجمعيـة         عمل على األكثر من تاريخ نقص عدد ا       
علـى أن    ،   تعيين خلف لمن انتهت عضويته من األعـضاء       ى  العامة لالنعقاد والنظر ف   

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
   .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها

  )٢٤(مـادة 
ه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثنـاء  ئعين المجلس من بين أعضا   ي

كمـا   ،  يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتـا        همغيابه وفى حالة غياب   
ايجوز لمجلس اإلدارة أن يعين رئيسللشركةا تنفيذي .   

  )٢٥(مـادة 
أكثر ويحـدد المجلـس     أو   المجلس اإلدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدب        

أكثـر يمنحهـا     أو   اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة          
   .يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس أو بعض اختصاصاته

  )٢٦(مـادة 
   إلـى مركـز الـشركة كلمـا دعـت مـصلحتها     ى يعقد مجلس اإلدارة جلساته ف   

ويجـب أن يجتمـع    ، أعـضائه  بناء على طلب ثلث أو الرئيس ء على دعوةبنا انعقاده
   . مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           مجلس اإلدارة

   .بواسطة تقنيات االتصال الحديثة أو ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة
  ) ٢٧(مـادة 

بشرط المجلس أحد زمالئه    ى  ف عنه عند الضرورة     لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب    
   . عليها من رئيس المجلساأن تكون اإلنابة مكتوبة ومصدقً
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١٠٧

  ) ٢٨(مـادة 
  ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أغلبية األعـضاء وبمـا ال يقـل       

أحـد األعـضاء     أو   نائبـه  أو   وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس     ،   أعضاء ثالثة عن
لصحة انعقاد اجتماعـات مجلـس      ى  عند احتساب النصاب القانون   ى  ويراع ،   نالمنتدبي

   .المجلسى  فممثليهبتعدد حضور ى الشخص االعتبارى ممثلاإلدارة تعدد 
  )٢٩(مـادة 

  تصدر قـرارات مجلـس اإلدارة بأغلبيـة األعـضاء الحاضـرين والممثلـين             
   .االجتماع ما لم تقرر الجمعية العامة نسبة أعلىى ف

  )٣٠(مـادة 
الئحتـه  أحكـام   من قانون الشركات و١٠١ على ٩٦مع مراعاة أحكام المواد من      

بمـا فيهـا وضـع اللـوائح         رتهاداالسلطات الالزمة إل   كافةلمجلس اإلدارة   ،   التنفيذية
بتنظـيم أعمالـه    واللوائح الخاصـة    والمالية وشئون العاملين    المتعلقة بالشئون اإلدارية    

وذلك كله فيما عدا مـا احـتفظ بـه      ،   ات والمسئوليات واجتماعاته وتوزيع االختصاص  
   .صراحة نظام الشركة للجمعية العامة

  ) ٣١(مـادة 
   .)٩(مام القضاءأيمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة 

  )٣٢(مـادة 
يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفـوض بـالتوقيع             

أن يعين عـدة    ى   الحق ف  وللمجلس ،   دارةعلى هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإل      
  وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيـع عـن الـشركة منفـردين              أو   مديرين

   . مجتمعينأو 
                                                                                           

                                                
ـ  ل الًيجوز أن يكون الرئيس التنفيذى للشركة ممث    ) ٩(   )٨٥( بحكـم المـادة   الًها أمام القـضاء ، عم

  .من قانون الشركات 
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١٠٨

  )٣٣(مـادة 
ال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهما بمهـام وظـائفهم ضـمن حـدود            

   . الشركةبالتزاماتوكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق 
   )٣٤( مـادة 

ـ تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المئوية المنصوص عليهـا            مــادة  الى  ف
  . نظاممن هذا ال) ٥٥(

الرواتب المقطوعة وبدالت الحـضور والمزايـا األخـرى         تحدد الجمعية العامة    و
واستثناء من ذلك يكون تحديد مكافآت ومرتبـات وبـدالت      ،   المقررة ألعضاء المجلس  

   .بقرار من مجلس اإلدارةلعضو المنتدب ا
  اللجنـة اإلدارية املعاونــة

   )٣٥( مـادة 
تخـتص بدراسـة     ،   دارية معاونة من العاملين   يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إ     

كافة الموضوعات المتعلقة بدارسة برامج العمالة بالشركة ورفع اإلنتاج وتطويره مـع            
مراعاة اإلدارة االقتصادية السليمة وحسن اسـتخدام المـوارد المتاحـة فـضال عـن               

عـضو مجلـس اإلدارة      أو   تحال إليها من مجلـس اإلدارة     ى  التالموضوعات األخرى   
   .مجلس اإلدارة إلى المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها

  )٣٦(مـادة 
وفى حالة غيابه تعين العضو الـذى يقـوم          ،   تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا     

من  أو   ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب       ،   بأعمال الرئاسة مؤقتا  
ن المديرين المـسئولين بالـشركة يختـارهم    يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة وعدد م 

   .المداوالتى فمجلس اإلدارة دون أن يكون لهم صوت معدود 
  )٣٧(مـادة 

يتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط اختيـار أعـضاء اللجنـة اإلداريـة              
المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنـة           

 إذا حـضره ثلـث عـدد    إالقل كل شهرين وال يكون االجتماع صـحيحا       مرة على األ  
 بأغلبية أصوات الحاضـرين فـإذا تـساوت         اتوتصدر القرار  ،   األعضاء على األقل  

   .من يقوم مقامه أو األصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس
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١٠٩

  )٣٨(مـادة 
ة تضع اللجنة تقريرا خالل السنة المالية للشركة ويعرض على مجلس اإلدار

  شأنها واقتراحاتهاى فأحيلت إليها وما أوصت به ى التتوضح فيه الموضوعات 
   .تحقيق مصلحة الشركة إلى يؤدى األخذ بهاى والتترى عرضها على المجلس ى الت

  )٣٩(مـادة 
ـ تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال                    مدينـة ى ف

   .)١٠(          فى مدينة أو 
  )٤٠(مـادة 

  حضور الجمعيـة العامـة للمـساهمين بطريـق األصـالة          ى  فلكل مساهم الحق    
  )١١(. اإلنابةأو 

ال يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عنـه أحـد أعـضاء           و
ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن       ،   حضور الجمعية العامة  ى  مجلس اإلدارة ف  

حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلـس اإلدارة المقـرر           ى  ا بعضهم ف  ينيبو
ـ ى  ويعتبر حضور الول   ،   حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة     ـ  أو   ىالطبيع ى الوص

   . لألصولاحضورى وممثل الشخص االعتبار
ـ     أو   كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ         ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً

   .٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى داع والقيد المركزقانون اإلي
ـ        فى جميع األحـوال     و   توكيـل ى يـشترط لـصحة اإلنابـة أن تكـون ثابتـة ف

  .ى كتابتفويض أو 
اجتماع الجمعية العامة بما ال يقل عـن        ى  فويجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال       
ينقص فيها عدد   ى  التغير األحوال   ى  فوذلك  العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته       

وال يجوز تخلف أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور         ،   أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك    
   .االجتماع بغير عذر مقبول

                                                
ـ       إن يكون   أيراعى  ) ١٠(  بحكـم المـادة   الًحدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عم

  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(
  )١٢٦( بحكـم الفقـرة الثانيـة مـن المـادة            الًيارى يجوز االتفاق على خالفه ، عم      حكم اخت ) ١١(

  .من قانون الشركات 
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١١٠

وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة             
أحد األعـضاء المنتـدبين     أو   نائبه أو   على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة       

ـ لإلدارة وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط األخرى         الـشركات  يتطلبهـا قـانون     ى  الت
   .والئحته التنفيذية

  )٤١(مـادة 
 أن يثبتوا    العامة حضور اجتماع الجمعية  ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل 
 قبل انعقاد الجمعيـة   مدة  أحد البنوك المعت  ى  ف أو   مركز الشركة ى  فأسهمهم  أنهم أودعوا   

  . األقلى  بثالثة أيام علالعامة
من تـاريخ نـشر الـدعوة    سجل الشركة ى  فملكية األسهم   لنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و

   .حين انفضاض الجمعية العامة إلى إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام أو لالجتماع
ـ    ى  المساهمين الذين يرغبون ف   ى  يجب عل و  أن   العامـة  ةحضور اجتمـاع الجمعي

شـركات  ى  حدإ من   ا صادر امركز الشركة كشف حساب معتمد    ى  يثبتوا أنهم أودعوا ف   
األقل وأن يرفقوا مـع هـذا   ى بثالثة أيام عل سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية 

الكشف شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسـهم   
   . معيةلحين انفضاض الج

  )٤٢(مـادة 
كل سنة بدعوة من رئيس مرة على األقل تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين 

الزمان والمكان اللذين يحددهما إعالن الدعوة خالل الثالثة أشهر ى فمجلس اإلدارة 
   .التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة

   .ذلك إلى ة كلما دعت الضرورةاملع يقرر دعوة الجمعية اأنولمجلس اإلدارة 
االنعقاد إذا طلب ذلك مراقب  إلى وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة

 أنس مال الشركة على األقل بشرط أ من ر٪٥عدد من المساهمين يمثل  أو الحسابات
 ، أحد البنوك المعتمدة أو مركز الشركةأسهمهم   يودعوايوضحوا أسباب الطلب وأن

   . بعد انفضاض الجمعيةإاليجوز سحب هذه األسهم وال 
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١١١

األحوال ى ف الجمعية العامة لالنعقاد دعوةولمراقب الحسابات والجهة اإلدارية 
بدء  أو يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة ومضى شهر على تحقق الواقعةى الت

دارية أن تدعوا االجتماع كما يكون للجهة اإل إلى التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة
الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الواجب توافره 

ن لذلك الحد عن الحضور وفى جميع األحوال ومتنع األعضاء المكملا أو لصحة انعقاده
  وتتولى الجهة اإلدارية رئاسة االجتماع ، تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة

   .هذه الحالةى ف
  )٤٣(مـادة 

تنعقد الجمعية العامة العادية لنظر جدول األعمال المحدد لها ، وعلى األخص 
  : ىللنظر فيما يأت

  .إخالئهم من المسئولية فى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم والنظر  - ١
  .إخالئه من المسئولية فى  مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر - ٢
  .مالية القوائم ال المصادقة على - ٣
  . المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة - ٤
 وبدالت الرواتب المقطوعة والمكافآت الموافقة على توزيع األرباح وتحديد - ٥

  .مجلس العضاء الحضور والمزايا األخرى المقررة أل
  .عزله فى  تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر - ٦
 ٪٥المساهمون الذين يملكون  أو الجهة اإلدارية أو رة كل ما يرى مجلس اإلدا-٧

  .من رأس المال عرضه على الجمعية العامة 
  )٤٤(مـادة 

 يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عن أنعلى مجلس اإلدارة 
ختام السنة ذاتها وذلك خالل شهرين ى فى نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها المال

الحسابات قبل ى ى األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبعل
المنصوص  على األقل وذلك كله طبقا لألوضاع والشروط والبيانات أسبوعيننشرها بـ

   . تين التنفيذيماهيقانون سوق رأس المال والئحتعليها بقانون الشركات و
مالية وخالصة وافية لتقريره والنص ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر القوائم ال

   .  على األقلابثالثين يومالكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة 
كل مساهم  إلى ىالفقرة األولى ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة ف

   . على األقلاثالثين يومب قبل تاريخ عقد الجمعية العامة وذلك،  عليهى بطريق البريد الموص
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  )٤٥(مـادة 
صحيفتين يوميتين ى فيجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين 

 خمسةالمرة الثانية بعد انقضاء ى فعلى أن يتم النشر  العربية ةإحداهما على األقل باللغ
 إلى دعوىويجب إرسال اإلخطار بال،  أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول

  .ى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العاد
االكتفاء لم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوى وى للشركة التويجوز 

المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بالبريد  إلى بإرسال إخطار الدعوة
   .ليد مقابل التوقيعباساهمين بتسليم اإلخطارات للم أو المسجل

اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعية األول بواحد  أو ويتم النشر
حالة عدم اكتمال النصاب ى فى  على األقل وقبل موعد االجتماع الثاناوعشرين يوم

   .بسبعة أيام على األقل
ارية والهيئة كل من الجهة اإلد إلى يخطر به المساهمين أو وترسل صورة مما ينشر

 نفس الوقت الذى يتم فيه النشرى فوممثل جماعة حملة السندات للرقابة المالية العامة 
   .المساهمين إلى اإلرسال فيهأو 

  )٤٦(مـادة 
 ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون

االجتماع ى ففإذا لم يتوافر الحد األدنى  ، )١٢( من رأس المال على األقل٪          
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية  إلى األول وجب دعوة الجمعية العامة

   .لالجتماع األول
ى الثان حدد فيها موعد االجتماع إذااالجتماع األول  إلى ويجوز االكتفاء بالدعوة

   .هم الممثلة فيهأيا كان عدد األس اصحيحى الثانويعتبر االجتماع 
   .االجتماعى فوتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة 

وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة فيجوز استخدام طريقة التصويت 
  من الالئحة التنفيذية) ا مكرر٢٤٠(مـادة  للضوابط المقررة بالاطبقًى التراكم

   .شركاتالقانون ل
                                                

  يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقرر لحـضور الجمعيـة العامـة العاديـة عـن عـدد                  ) ١٢(
) ٦٧( لحكم المادة    امن المساهمين يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، وفقً            

 .قانون الشركات من 
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  )٤٧(ـادة م
أال يترتب على مراعاة ، بتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة 

ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون ذلك زيادة التزامات المساهمين ، 
   .من شأنه المساس بحقوق المساهم األساسية التى يستمدها بصفته شريكا

  :  التعديالت التالية فى نظام الشركة– بصفة خاصة –ادية وتنظر الجمعية العامة غير الع
  .تخفيضه  أو زيادة رأس المال المرخص به - ١
  .الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  - ٢
  .األصلى غرض الشركة من  قريبة أو مرتبطة أو أغراض مكملة إضافة - ٣
  .اع األسهم القيود المتعلقة بأنو أو المميزات أو  تعديل الحقوق- ٤
تغيير نسبة  أو ،حلها قبل موعدها  أو ره ،تقصي أو الشركةأمد إطالة  - ٥

  .إدماج الشركة  أو ،يترتب عليها حل الشركة إجباريا التى الخسارة 
  . تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية باألسهم - ٦

للنظر  ، كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة مجلس اإلدارة
أكثر  أو فى سنة مالية واحدةإذا بلغت خسائر الشركة  ، استمرارها أو فى حل الشركة

  .خر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة  آلاوفقًنصف قيمة حقوق المساهمين 
وفى جميع األحوال ال ينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إال بعد إخطار الجهة 

  .اإلدارية بهذا التعديل 
  )٤٨(مـادة 

مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة 
  : غير العادية األحكام اآلتية

مجلس اإلدارة وعلى من تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة  - ١
س أ من ر٪١٠ ذلك عدد من المساهمين يمثلون إليهالمجلس توجيه الدعوة إذا طلب 

أحد البنوك  أو يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركةن أبشرط والمال على األقل 
وإذا لم يقم  ،  بعد انفضاض الجمعيةإالوال يجوز سحب هذه األسهم  ، المعتمدة

 المجلس بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم
  .ه الدعوة وفقا ألحكام القانون تتولى توجيالتى الجهة اإلدارية إلى 
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 ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون             -٢
فـى  فإذا لم يتـوافر الحـد األدنـى     ، )١٣(رأس المال على األقل    من   ٪          يمثلون  

 يوما التاليـة    اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين     إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثـل        الثانى  لالجتماع األول ويعتبر االجتماع     

   .)١٤(أس المال على األقلر من ٪          
ى ف الممثلة األسهمى ثلث بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر - ٣

 رأس تخفيض أو به المرخص المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال االجتماع
 فيشترط تقسيمها أو إدماجها أو الغرض تغيير أو الميعاد قبل الشركة حل أو المال

وإذا تعلق ،  االجتماعى ف الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة
 قرارال لصحة فيشترطزيادة رأس المال بأسهم ممتازة  أو القرار بإصدار أسهم ممتازة

   .أسهم الشركة قبل الزيادة أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن
  )٤٩(مـادة 

غير المسائل المدرجة فى ال يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة 
التى الوقائع الخطيرة فى ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة ، جدول األعمال فى 

  .تتكشف أثناء االجتماع 
حكام قانون الشركات والئحته التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون ومع مراعاة أ

القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين 
غائبين ، وعلى مجلس اإلدارة تنفيذ  أو االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات

  .قرارات الجمعية العامة 
  )٥٠(مـادة 

سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، فى اضرين من المساهمين تسجل أسماء الح
بالوكالة ، ويوقع هذا السجل  أو هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالةفى ويبين 

  .قبل بداية االجتماع من مراقب الحسابات وجامعى األصوات 
                                                

يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية عن عدد من المساهمين يمثلون      ) ١٣(
 .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠

يراعى أال يقل الحد األدنى لحضور الجمعية العامة غير العادية فى االجتماع الثانى عن عدد من ) ١٤(
  .من القانون ذاته ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥المساهمين يمثلون 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١١٥

مناقشة الموضوعات فى ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق 
  .الحسابات بشأنها ومراقبى جدول األعمال ، واستجواب أعضاء مجلس اإلدارة  فىالمدرجة 

ويشترط تقديم األسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام على األقل 
  .باليد مقابل إيصال  أو مركز إدارة الشركة بالبريد المسجلفى 

هم بالقدر الذى ال يعرض ويجيب مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين واستجوابات
المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف  أو مصلحة الشركة

  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى احتكم
يقترحها رئيس االجتماع التى الجمعية العامة بالطريقة فى ويكون التصويت 

التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار ن يكون أويجب  ، )١٥(وتوافق عليها الجمعية
 أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو عزلهم أو يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 من األصوات ٪١٠ ونعدد من المساهمين يمثل أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة
  .الحاضرة على األقل 

قرارات الجمعية التصويت على فى وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك 
  .إبراء ذمتهم وإخالء مسئوليتهم عن اإلدارة  أو شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهمفى العامة 

  )٥١(مـادة 
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب االنعقاد وكذلك 

الممثل القانونى لجماعة حملة السندات كما  أو إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية
صة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء االجتماع يتضمن خال
خالفتها وكل  أو وافقت عليهاالتى الجمعية وعدد األصوات فى اتخذت التى والقرارات 

  .المحضر فى ما يطلب المساهمون إثباته 
سجل فى وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة 

 الجهة اإلدارية إلى إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامةخاص ويجب 
  .خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 

                                                
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٣٠( لحكم المادة اخر للتصويت وفقًآيجوز تعيين نظام ) ١٥(
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  )٥٢(مـادة 
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية 

  .نظام الشركة  أو العامة بالمخالفة ألحكام القانون
 ، لإلضرار بهم أو  لصالح فئة معينة من المساهمينيجوز إبطال كل قرار يصدرو

 ، غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارةأو 
هذه الحالة إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى وال يجوز أن يطلب البطالن 

أن ة اإلدارية جهولل، الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول  أو محضر الجلسةفى 
  .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية فى تنوب عنهم 

جميع  إلى ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة
إحدى الصحف فى المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن 

  .اليومية وفى صحيفة االستثمار 
من تاريخ صدور القرار ، وال يترتب على وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة 

  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 
  )٥٣(مـادة 

ـ  من قـانون     ١٠٩ إلى   ١٠٣حكام المواد من    أمع مراعاة    شركات والئحتـه التنفيذيـة    ال
  شـأنهم الـشروط المنـصوص عليهـا     فى  أكثر ممن تتوافر     أو   يكون للشركة مراقب حسابات   

تعينـه الجمعيـة العامـة       ١٩٥١ لسنة   ١٣٣رقم  ن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      قانوفى  
                                         / وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين المؤسـسون الـسيد            

 مراقبـا أول لحـسابات الـشركة ، ويـسأل                                                   فى  الكائن مقره   
تقريره بوصفه وكيال عن مجموع المـساهمين ولكـل        ى  ففالمراقب عن صحة البيانات الواردة      

  .مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به 
  )٥٤(مـادة 

على أن تبدأ السنة ،            ى وتنته            المالية للشركة منتبدأ السنة 
األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد المالية 

   .ا شهر٢٤هذه الفترة عن 
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١١٧

  )٥٥(مـادة 
وفات العمومية توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصر
  :)١٦(يأتيوالتكاليف األخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما 

 من األرباح لتكوين االحتياطى القانونى ويقف ٪           اقتطاع مبلغ يوازى - ١
 من رأس مال ٪           هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدرا يوازى 

  .االقتطاع  إلى الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطى تعين العودة
على العاملين بالشركة طبقا  انقد من تلك األرباح ٪           توزيع نسبة - ٢

يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يجاوز التى للقواعد 
  .مجموع األجور السنوية للعاملين 

رأسمال فى  على المساهمين ٪           ع حصة أولى من األرباح قدرها  توزي- ٣
  .الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم 

 ٪           بنسبةاألرباح ى فالشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها ى فإذا كان - ٤
   .القابلة للتوزيعمن األرباح 

  . من الباقى لمكافأة مجلس اإلدارة ٪            سداد نسبة - ٥
  رباح بعد ذلـك علـى المـساهمين كحـصة إضـافية           الأمن  الباقى   ويوزع   -٦

يكون  أو   السنة المالية المقبلة   إلى   يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة      أو   األرباحى  ف
  .مال الستهالك غير عادى  أو به احتياطى غير عادى

تكشف عنها القوائم التى بعض األرباح  أو وزيع كلتى فوللجمعية العامة الحق 
  . تعدها الشركة على أن يكون مرفقا بها تقرير من مراقب الحسابات التى المالية الدورية 

  )٥٦(مـادة 
بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس ى يستعمل االحتياط

   . اإلدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة
  )٥٧(مـادة 

يحددها مجلس اإلدارة ى التالمكان والمواعيد ى فالمساهمين  إلى تدفع األرباح
   . بشرط أال تتجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع

                                                
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٦(
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١١٨

  )٥٨(مـادة 
قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ى أال يترتب على 

  . تنفيذ مهمتهمى فتقع منهم ى الت ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من 

سنة من تاريخ صدور ى مراقب الحسابات تسقط هذه الدعوى بمض أو مجلس اإلدارة
   .قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اإلدارة

  )٥٩(مـادة 
ى الت المنازعات إقامةق المساهمين المقررة قانونا ال يجوز مع عدم اإلخالل بحقو

أكثر من  أو ضد واحد أو تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس اإلدارة
   . أعضائه اال باسم مجموع المساهمين بمقتضى قرار من الجمعية العامة

 اإلدارة قبل وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس
انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على األقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا 

   . جدول أعمال الجمعيةى فاالقتراح 
   )٦٠(مـادة 

ـ  قيمة حقـوق المـساهمين    نصف  إذا بلغت خسائر الشركة         ألخـر قـوائم    اوفقً
 غيـر العاديـة   وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامـة  ،   مالية سنوية للشركة  

   .استمرارها أو حل الشركةى للنظر ف
   )٦١(مـادة 

  شركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفياالمع مراعاة أحكام قانون 
   . أكثر وتحدد أتعابهمأو 

وفى حالة صدور حكم  ، من غيرهم أو ويجوز تعيين المصفى من بين المساهمين
   . حكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابهبطالنها تبين الم أو بحل الشركة

بالحجز  أو إعسارهم أو إشهار إفالسهم أو عمل المصفى بوفاة الشركاءى ال ينتهو
   . عليهم ولو كان معينا من قبلهم

 سلطة الجمعيـة العامـة قائمـة        وتبقى ،   وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين    ى  وتنته
   . تم إخالء عهدة المصفينأن ي إلى طوال مدة التصفية
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١١٩

   )٦٢(مـادة 
 ١٧رقـم  المحاماة الـصادر بالقـانون   من قانون ) ٦٠(مـادة مع مراعاة أحكام ال  

   يجب على مجلـس اإلدارة أن يتعاقـد مـع أحـد المحـامين المقبـولين              ١٩٨٣لسنة  
أمام محاكم استئناف على األقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمـدة             

   . يتفق عليها ىالت
المحـامى                                 / واستثناء من ذلك عين المؤسـسون األسـتاذ       

 إلـى    مستشارا قانونيا للشركة عن السنة المالية األولى وذلك                   فى   والكائن مقره 
   . الشأنهذاى فحين اجتماع مجلس اإلدارة وإعمال اختصاصه 

  )٦٣(مـادة 
سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب        ى  فتخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة     

   .هذا الشأنى فالمصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية التأسيسية 
  )٦٤(مـادة 

   .هذا النظامى ففيما لم يرد به نص خاص ى تسرى أحكام القانون المصر
  )٦٥(مـادة 

  .انون ينشر هذا النظام طبقا للق
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١٢٠

             العقد االبتدائى لشركة
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفق
ً
  ى ألحكام القانون املصرا

 شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية ألحكامخاضعة 
  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد المحدودة 

  : فيما بين كل من       الموافق       يومفى قد تم إبرام هذا الع

  اإلقامة  الصفة  الشخصية اتبإث  الميالد تاريخ  المهنة  م والجنسيةـاالس  م

١             
٢              

  متهيد
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد علـى             

 وتأسيسا على ذلك تقـدموا  ،                     مصرية تحت اسم    تأسيس شركة مساهمة    
ـ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       إلى   المرفقى  بهذا العقد والنظام األساس    ى والت
  .  بإجراء المراجعة الالزمة ، حيث قامت"الجهة اإلدارية"يشار إليها فيما بعد باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ه ويقر الموقعون على هذا العقد بأن    
  جنحـة مخلـة بالـشرف      أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة وبأنه   

ـ المشار إليها بعقوبة من العقوبات  أو   األمانةأو   ، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد  ى ف
 المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات        قانون شركات من  ) ١٦٤(
  ،١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    لمسئولية المحدودة   ا

   . ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً
ـ   حكام هذا العقد    أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق  المرفـق  ى  والنظـام األساس

وقـانون سـوق   إليـه  المشار شركات الوبصفة خاصة قانون    ى  المصروأحكام القانون   
   .والئحتيهما التنفيذية ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم 

  )١(مـادة 
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  
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١٢١

 )٢(مـادة 

    .                     :اسم هذه الشركة هو 
  .  قانون المصرى ألحكام الاشركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً 

  )٣(مـادة 
    .                     : غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  
  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

تزاول ى  توجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ال      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    
 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في
  )٤(مـادة 

                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون
                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف

   .خارج المناطق الصناعية أو  المشروع داخلحالة إقامة
شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   
  .خارجها أو مصر العربية

  )٥(مـادة 
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
   .ه التنفيذيةليه والئحتإبقانون الشركات المشار 
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١٢٢

  )٦(مـادة 
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
مالعملة رأس ال ")١(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى  علاموزع".   

  )٧(مـادة 
سـهما   )           (  وعـدد  ، حصة)            ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      

عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪           وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا
             فرع            االكتتاب لدى بنك

 خالل مـدة ال تجـاوز         ٪٢٥   إلى   على أن تزاد  االكتتابات  ى  المرخص له بتلق  
 الجهـة اإلداريـة   ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار           

   .بشهادة بنكية تفيد ذلك
رأس المال على   ى  كتتاب ف  ، وقد تم اال    ٪           وتبلغ نسبة مشاركة المصريين     

   :ىالنحو اآلت

 عدد الحصص واألسهم
 الصفة الجنسية االسم م

  أسهم  حصص

القيمة االسمية 
 بعملة رأس المال

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       االجمالى 

  
                                                

  )١( لحكم المـادة     ا يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً             يراعى أال ) ١(
   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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١٢٣

  )٨(مـادة 
أسـيس  يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام ت    

                     / الشركة وفقا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد              
تمام إجراءات التأسـيس والـشهر     إ فى القيام ب             والكائن مقره   ) وكيل المؤسسين (

 المستندات الالزمة   والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء       
علـى   أو   سواء على هذا العقـد    ،   الزمة   ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

مجلس إدارة الشركة ، ودعـوة   إلى   نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق واألوراق      
علـى  ى   لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار          التأسيسيةالجمعية  

   .هذا الشأن طبقا ألحكام القانونى فر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده األكث
  )٩(مـادة 

تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا             
   .بسبب تأسيسها وذلك خصما من حساب المصروفات العامة

  )١٠(مـادة 
  ،نـسخة              هورية مصر العربية مـن       بجم           حرر هذا العقد بمدينة     

  .لكل من المتعاقدين نسخة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٢٤

             لشركةى النظام األساس
   ألحكام القانون المصرىاؤسسة وفقًشركة توصية باألسهم م

  )١(مـادة 
، تأسست الشركة طبقا ألحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربيـة             

المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات ذات       أحكام قانون شركات    ر  فى إطا و
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   

الـصادر   قانون سوق رأس المال      ، وأحكام " قانون الشركات "ويشار إليه فيما بعد باسم      
،  "قانون سوق رأس المـال    "ما بعد باسم    ، ويشار إليه في    ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم   بالقانون

  .ى النظام األساسهذا ، ووالئحتيهما التنفيذيتين 
 )٢(مـادة 

              :اسم هذه الشركة هو 
  .   ألحكام القانون المصرىاشركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً 

  )٣(مـادة 
  .                      : غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب ذلك دون اإلخالل  و
  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    
ـ ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها    ،ارج  الخ

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في
  )٤(مـادة 

                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون
                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           

   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف
ـ    بـشأن  ٢٠١٢ لسنة  ١٤ومع مراعاة القانون رقم        شـبه ى التنميـة المتكاملـة ف

 داخـل   للـشركة وكـاالت    أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرجزيرة سيناء ،    
  .خارجها أو جمهورية مصر العربية
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١٢٥

  )٥(مـادة 
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   ل إطالة وك

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
   .بقانون الشركات المشار اليه والئحته التنفيذية

  )٦(مـادة 
ـ "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ      ، وحـدد   " ة رأس المـال   عمل

   ."عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
عملة رأس المال ")٢(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى  علاموزع".   

  )٧(مـادة 
سـهما   )           (  وعـدد  ، حصة)            ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      

عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪           وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا
 على أن تـزاد   االكتتابات  ى  المرخص له بتلق             فرع              االكتتاب لدى بنك  

 مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى وتلتزم             خالل     ٪٢٥  إلى  
   . بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلداريةالشركة بإخطار 

ـ       ٪          وتبلغ نسبة مشاركة المصريين        رأس المـال  ى   ، وقد تم االكتتـاب ف
  :ى على النحو اآلت

  عدد الحصص
 الصفة الجنسية االسم م واألسهم

  أسهم  حصص

ة االسمية بعملة القيم
 رأس المال

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       االجمالى 

                                                
من ) ١( لحكم المادة ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً) ٢(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣بعد تعديلها بموجب القانون رقم قانون سوق رأس المال 
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١٢٦

  )٨(مـادة 
تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليهـا             

   . يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركةالمراقبةعضوان من أعضاء مجلس 
 السهم على األخص اسـم الـشركة وشـكلها القـانونى             شهادة تضمنتويجب أن   

وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل قيـدها         
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـوع الـسهم               

واسم المالك ، ويكون لألسـهم كوبونـات        ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       
   .ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

 شـركات إدارة  ىحـد إويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمـد مـن      
  . حدة ىسجالت األوراق المالية لكل مساهم عل

 العامة أو فى أى وقـت آخـر   تهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي ،  وعلى الشركة   
والتسوية والحفـظ المركـزى   أن تطلب من شركة مصر للمقاصة       ،  تقتضية الضرورة   

موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هـو سـجل               
  .المساهمين بالشركة 

  )٩(مـادة 
خالل خمس سنوات على األكثـر      وحصة  يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم         

   إدارة الـشركة   تعينهـا من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التـى           
على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على            ،   الجمعية العامة أو  

المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا           ى  باقاألقل وتقيد   
   .بطل تداوله يةصحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤدا
مة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له        قيى  لباقوكل مبلغ واجب السداد وفاء      

  سنويا من يوم استحقاقه باإلضـافة      ٪)٣(          تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع       
   .التعويضات المترتبة على ذلكإلى 

                                                
  .من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧يراعى أال تزيد النسبة عن ) ٣(
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١٢٧

ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر              
   :تحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتيةعن الدفع وعلى ذمته و

 الوصـول  مسجل مصحوب بعلـم   الدفع بخطاب   عن   المتخلف   الشريكخطار   -١
األقـل مـن   ن يوما علـى     يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      

   .تاريخ إبالغه بذلك
 عن أصحابها   تأخرى  الت اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم          -٢

   .الوفاء بقيمتها
 الوصول مرفق به صورة مـن  مسجل مصحوب بعلم بخطاب  الشريك إخطار   -٣

   .تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلكى التاإلعالن وعدد الجريدة 
 جديـدة   صـكوك تباع بهذه الكيفية علـى أن تـسلم         ى  الت األسهم   صكوكوتلغى  

 الملغـاة  للـصكوك أنها بديلـة    إلى   يشارو ، أرقامهاللمشترين عوضا عنها تحمل ذات      
وتبلغ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليـه             

   .سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(مـادة ال
إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصـل وفوائـد               خصمتو

 المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبـه             ومصاريف ويحاسب 
  . بالفرق عند حصول عجز

استعمال الحـق المقـرر بـالفقرة     إلى   ال يؤثر التجاء الشركة   فى جميع األحوال    و
جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى         إلى   على حقها فى االلتجاء   السابقة  

   .خرآوقت ى أى ف أو نفس الوقتى ف
  يجب أن يتضمن كشف الحساب الـصادر والمعتمـد مـن إحـدى الـشركات              و
تـم  التـى   المبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية       المركزى  تزاول نشاط الحفظ    التى  

   .حفظها مركزيا
  )١٠(مـادة 

مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة األسـهم              
ذا كانت األسهم غير    إ،  بقيد العملية لديها     أو   صة األوراق المالية  رلها ببو بإتمام قيد تداو  

 ويتم إثبات هذا التصرف فى سجل خاص لدى الشركة خالل أسـبوع مـن                ، مقيدة بها 
تم حفظها مركزيـا    ، وي من صاحب الشأن     أو   تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة     

   .نشاط الحفظ المركزىلدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة 
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١٢٨

ـ جرى القيد   ى   كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم قضائ       وإذا الـسجالت علـى    ى  ف
   .مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

الوصية يجب قيد الـسبب المنـشئ        أو   الغير باإلرث  إلى   بالنسبة أليلولة األسهم  و
تحفظ أسهم رأسـمال  ى التى المركز شركة الحفظ   بدفاترأو   سجالت الشركة ى  فللملكية  

تثبـت وجـود الـسبب      ى  التالشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات           
   .المشار إليه

مع  إليه   انتقلت من   باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية          ى  وف
  .ى إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركز

  )١١(مـادة 
 وال يجـوز زيـادة   ،  بقيمة كل سـهم مـن أسـهمه   إالى يلزم الشريك الموص  ال

    .الحقوق والمميزات والقيودى ف النوع ذات األسهم من على أن تتساوى ، التزاماته
أما الشركاء المتضامنون أصحاب الحصص فيسألون عـن التزامـات الـشركة            

    .مسئولية غير محدودة
  )١٢( مادة

   .قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة الحصة أو لى ملكية السهميترتب ع
  )١٣(مـادة 

   .حصة غير قابل للتجزئة أو كل سهم
  )١٤(مـادة 

دائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختـام علـى    أو ال يجوز لورثة الشريك   
ـ إمكـان بيعها جملـة لعـدم     أو   قسمتها أو   ممتلكاتها أو   دفاتر الشركة  أن   وال، سمة الق

ـ     ، إدارة الشركة ى  ف طريقة كانت ى  يتدخلوا بأ  اسـتعمال حقـوقهم    ى  ويجب علـيهم ف
قرارات الجمعية العامةى وحساباتها الختامية وعل قوائم جرد الشركةى التعويل عل  

  )١٥(مـادة 
 نفـس  من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل

    .التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح ساماقتى ف تمييز بال النوع
  .)٤(. . . . . . . . . . . . لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما

                                                
  يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،            ) ٤(

  )١٣٢( بحكم المـادة     الًناتج التصفية ، عم   متيازى التصويت و  اومراعاة عدم جواز الجمع بين      
 .من قانون الشركات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٢٩

  )١٦(مـادة 
سـجل  ى  فالحصة آلخر مالك له مقيد اسمه        أو   تدفع األرباح المستحقة عن السهم    

لـدى إحـدى شـركات الحفـظ        ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فسمه  امقيد  والشركة  
قبض المبـالغ  ى فويكون له وحده الحق    المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة    ى  المركز

   .نصيبا فى موجودات الشركة أو األرباحى فالمستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 
  )١٧(مـادة 

طبقـا ألحكـام قـانون      تخفيضه  أو   تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة      
   .ة التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتانون الشركات وق

زيـادة   أو   وكما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم ممتازة          
 ٣٣رقـم  مـادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من ال         

   .من قانون الشركات
لمساهمين القدامى حـق األولويـة     وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون ل        

يمتلكهـا وذلـك بـشرط أن    ى التأسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم     ى  فاالكتتاب  ى  ف
التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكـون  ى  فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       

  . لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها
ـ  ولألسباب   إدارة الشركة اء على طلب    يجوز للجمعية العامة غير العادية بن     و ى الت

بعض منهـا لالكتتـاب العـام        أو   ن تطرح أسهم الزيادة كلها    أيقرها مراقب الحسابات    
    .مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى

فى حالة تقريـر حقـوق      ،  ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة        
حـسب األحـوال طبقـا لمـا هـو      على بكتاب مسجل   أو   شرالن، ب أولوية خاصة بهم    

مع منح المساهمين القدامى مهلـة      الشركات ،   منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون      
 )٣٣،  ٣١(لالكتتاب ال تقل عن ثالثين يوما من فتح باب االكتتاب وفقا ألحكام المادتين              

   .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
  )١٨(مـادة 

نوع من أنواع األسهم    ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   
 بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملـة نـوع    إال

رأس المال الـذى تمثلـه   ى يتعلق بها التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلث      ى  التاألسهم  
   .هذه األسهم

 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة عوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع       وتتم الد 
   .غير العادية
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١٣٠

  )١٩(مـادة 
صـكوك تمويـل     أو   ن تقرر إصدار سـندات    أ للجمعية العامة غير العادية   يجوز  

بـشرط  عملية بذاتها    أو   لتمويل نشاط  أو   لمواجهة االحتياجات التمويلية للشركة   متنوعة  
ر بالكامل ، وعلى أال تزيد قيمتها عن صافى أصـول الـشركة            أداء رأس المال المصد   

   .خر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة آلاحسبما يحدده مراقب الحسابات وفقً
الـصكوك وشـروط    أو ويتضمن قرار الجمعية غير العادية للشركة قيمة السندات 

الـصك وأسـاس    أو  السندأسهم والعائد الذى يغله    إلى   إصدارها ومدى قابليتها للتحويل   
الـصكوك   أو حسابه ، كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة اإلجمالية للـسندات    

تحديد الـشروط األخـرى   ى وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض إدارة الشركة ف   
المتعلقة بها ، ويجب إصدار تلك األوراق خالل مدة أقصاها نهاية السنة المالية التاليـة               

    . الجمعية العامة غير العادية بإصدارهالقرار
   )٢٠( مـادة 

  : يتولى ادارة الشركة 
   شريك متضامن             المقيم            الجنسية-           / السيد – ١ 
  شريك متضامن             المقيم           الجنسية -           / السيد – ٢ 
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية حكام عليهم   أوبأنه لم يسبق صدور      ضدهمأو  
ـ  المشار اليهـا  بعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  . الشركاتمن قانون 
  )٢١(مـادة 

مــادة  الى  الشركاء المديرين من النسبة المئوية المنصوص عليها ف        مكافأة   تتكون
الرواتب المقطوعـة والمزايـا األخـرى      لجمعية العامة   من هذا النظام ، وتحدد ا      )٤٨(

   .المقررة للشركاء المديرين
  )٢٢(مـادة 

تجـار  االين  لمـدير بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة للـشركاء ا        ال يجوز   
  . الشركةتزاولها ى التنشاط أحد فروع الى لحساب غيرهم ف أو لحسابهم

 الشركة  إدارةعمل يترتب عليه االنتقاص مما تتطلبه       ى  أ كما ال يجوز له مباشرة      
    .من وقت وجهد
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١٣١

  )٢٣(مـادة 
عزله ألى سبب من األسـباب أن   أو استقالته أو ال يترتب على وفاة المدير الوحيد 

ولمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتا للشركة يتولى أعمـال           ،   )٥(كة منحلة تعتبر الشر 
 ، الختيار مدير آخر للـشركة    غير العادية   أن تنعقد الجمعية العامة      إلى    العاجلة اإلدارة

ويجب على المدير المؤقت دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل خمسة عشر يوما مـن              
    .تعيينهتاريخ 

  .  عن تنفيذ وكالته فقطإال المؤقت مسئوال وال يكون المدير
تم عزله يستمر المدير اآلخر      أو    ألكثر من مدير وتوفى أحدهم     اإلدارة كانت   وإذا 

حين انعقاد الجمعية العامة وتعيين مدير جديد بـدال ممـن            إلى    بمفرده اإلدارةتولى  ى  ف
    .إدارتهانتهت 

   )الفصل الثانى( 
  مجلس المراقبة

   )٢٤( مـادة 
  علـى األقـل   اعـضو  )٦()          (كون للشركة مجلس مراقبـة مؤلـف مـن     ي

مـن   أو   المـساهمين عضو على األكثر تعينهم الجمعية العامة من بين          )            (و  
   .، وال يجوز أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من بين الشركاء المديرينغيرهم 
  سالفة الذكر عـين الـشركاء أول مجلـس مراقبـة          واستثناء من طريقة التعيين      

   : عضوا هم        من
  السن        الجنسية     االسم      
١-  
٢-  
٣-  

  )٢٥ (مـادة 
 مجلـس المراقبـة     ، ويبقـى  سنوات             يعين أعضاء مجلس المراقبة لمدة      

  السابقة قائما بأعمالهمـادة المعين فى ال
    .سنوات             لمدة

                                                
ـ  يجوز االتفاق على أن تنتهى الشركة بوفاة الشريك الذى يعهد إليه باإلدارة ، عم             ) ٥( ادة الً بنص الم

  .من قانون الشركات ) ١١٥(
 .من قانون الشركات ) ١١٢( بنص المادة الًيراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عم) ٦(
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١٣٢

  المراقبـة  فـى مجلـس    ،وجـد   ذا  إ ،ى  المعنـو  وال يخل ذلك بحق الـشخص       
الالئحـة التنفيذيـة    مـن   ) ٢٣٨(مـادة   لحكم ال  اوفقًفى استبدال من يمثله فى المجلس       

  . لقانون الشركات
    .ذا كانت هناك أسباب لذلكإبعضه  أو  وللجمعية العامة عزل المجلس كله

  )٢٦ (مـادة 
سبب ، فـال تـصح     ى  عضاء مجلس المراقبة عن الحد األدنى أل      وإذا نقص عدد أ   

   .تهاقرار أو اجتماعات المجلس
مراقب الحـسابات أن يخطـر       أو   الشريك المدير  أو   ويجب على األعضاء الباقين   

 أيام على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عـن الحـد            ةالجهة اإلدارية خالل ثالث   
تعيين خلف لمن انتهت عضويته مـن  ى عقاد والنظر فاألدنى ودعوة الجمعية العامة لالن    

   .األعضاء
   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى و يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف

   .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها
  )٢٧ (مـادة 

  ئيس يحـل  يعين المجلس من بين أعضائه رئيـسا ويجـوز تعيـين نائـب للـر              
محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العـضو الـذى يقـوم                

    .بأعمال الرياسة مؤقتا
   . من غيرهم أو كما يعين المجلس أمينا للسر من األعضاء 

  )٢٨ (مـادة 
 انعقـاده  إلـى  مركز الشركة كلما دعت مصلحتهاى يعقد مجلس المراقبة جلساته ف 

أعضائه ، ويجـب أن يجتمـع مجلـس     بناء على طلب ثلث أو الرئيس بناء على دعوة
   . مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           المراقبة

  بواســطة تقنيــاتأو  ويجــوز أن ينعقــد المجلــس خــارج مركــز الــشركة
   .االتصال الحديثة

  )٢٩ (مـادة 
  . حضور مجلس المراقبة مكافأة وبدالتالجمعية العامة العادية تحدد 
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١٣٣

  )٣٠(مـادة 
 ، )٧(عـضوا  )           ( ذا حضره   إال  إال يكون اجتماع مجلس المراقبة صحيحا       

  بأغلبية عدد أصوات األعضاء الحاضـرين فـى االجتمـاع          وتصدر قرارات المجلس  
    . الرئيسمنهيرجح الجانب الذى ى التساووفى حالة   ،على األقل

سجل خـاص مرقومـة   ى فمحاضر تدون ى ف المجلس وقراراته وتثبت مداوالت  
  صفحاته ويوقع عليه الرئيس وأمين السر ويـصدق رئـيس المجلـس علـى صـور               

    .مستخرجات هذه المحاضرأو 
  )٣١ (مادة

 وللمجلس أن يطلب   المديرين ،     الدائم على أعمال   اإلشراف مجلس المراقبة    يتولى 
سبيل تحقيق هـذا    ى  إدارتهم ،ويكون له ف    عن   اتتقديم حساب  شركةالمديرين باسم ال  إلى  

أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة            الغرض  
 أن المـديرين  ويجب علـى  ،والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها      

ـ    له من حقوق االطالع على مستندات الشركة وأوراقها ما         يوفروا رر لمراقبـى   هو مق
    .الحسابات

 الـشركة  مديروعرضها عليه يى التالمسائل ى  فى  الرأ ولمجلس المراقبة أن يبدى     
    .ذنه فيهاإعقد الشركة  التصرفات التى يتطلب بإجراءوله أن يأذن 

لنظـر  ى الـسنو اجتماعهـا  ى فالجمعية العامة العادية  إلى   ويقدم مجلس المراقبة  
    . الشركةإدارةحظاته على  تقريرا بمالالقوائم المالية

    .ويجوز لمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة لالجتماع 
  )٣٢(مـادة 

ـ  وال يجوز انعقادهـا إال       الشركاءتمثل الجمعية العامة جميع                   مدينـة ى ف
   .)٨(          فى مدينة أو 

                                                
 بحكم المـادتين    الًيراعى أال يقل عددهم عن نصف عدد األعضاء يكون من بينهم الرئيس ، عم              )٧(

  . من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ٢٦١ مكرر ، و٢٤٤
) ٢٠١( بحكم المادة الًحدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عمإيراعى ان يكون    ) ٨(

  .لشركات من الالئحة التنفيذية لقانون ا
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١٣٤

  )٣٣(مـادة 
  اإلنابـة ،  أو جمعيـة العامـة بطريـق األصـالة     شريك الحق فى حضور ال     لكل

ن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عـددا  أللشريك   يجوز وال
 من الحـصص    ٪٢٠ من رأسمال الشركة ، وبما ال يجاوز         ٪١٠من األصوات يجاوز    

    .واألسهم الممثلة فى االجتماع
ـ المراقبـة  أعضاء مجلـس  أو   المديرين أن ينيب عنه أحد      للشريكال يجوز   و ى ف

، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس المراقبة أن ينيبـوا بعـضهم        حضور الجمعية العامة    
فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس المراقبة المقرر حضوره لـصحة           

وممثـل الـشخص    ى  الوصى أو   الطبيعى  اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الول      
   .لألصول احضورى االعتبار

ـ     أو   كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ         ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً
   .٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى قانون اإليداع والقيد المركز

ـ        فى جميع األحـوال     و   توكيـل ى يـشترط لـصحة اإلنابـة أن تكـون ثابتـة ف
  .ى كتابتفويض أو 

 ممثال فى اجتماع الجمعية العامة بما ال يقل عـن           لمراقبةاويجب أن يكون مجلس     
ينقص فيها عدد   ى  التالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير األحوال           

 عـن  المراقبـة  عن ذلك ، وال يجوز تخلف أعـضاء مجلـس      المراقبةأعضاء مجلس   
   .حضور االجتماع بغير عذر مقبول

جتماع إذا حضره ثالثـة مـن أعـضاء مجلـس           وفى جميع األحوال ال يبطل اال     
نائبه وذلك إذا تـوافر لالجتمـاع      أو   لى األقل يكون من بينهم رئيس المجلس      ع المراقبة

   . الشروط األخرى التى يتطلبها القانون والئحته التنفيذية
   . نائبه فى حالة غيابه أو  ويرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة

   .  االجتماعهذاقل  المديرين على األويجب حضور أحد
  )٣٤(مـادة 

  العامـة  حضور اجتماع الجمعية  ى  الذين يرغبون ف  الشركاء الموصين   ى  يجب عل 
قبل انعقـاد  أحد البنوك المعتمدة ى فأو   مركز الشركة ى  فأسهمهم  أن يثبتوا أنهم أودعوا     

  . األقلى  بثالثة أيام عل العامةالجمعية
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١٣٥

مـن تـاريخ    سجل الشركة   ى  الحصص ف أو   لكية األسهم ملنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و
حـين انفـضاض    إلـى   إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام     أو   نشر الدعوة لالجتماع  

   .الجمعية العامة
أن يثبتـوا   حضور اجتماع الجمعيـة ى  الذين يرغبون فويجوز للشركاء الموصين  

شركات سجالت  ى  حدإن   م ا صادر اكشف حساب معتمد  مركز الشركة   ى  أنهم أودعوا ف  
األقل وأن يرفقوا مع هـذا الكـشف        ى  بثالثة أيام عل   األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية    

شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسـهم لحـين    
    .العامةانفضاض الجمعية 

  )٣٥(مـادة 
كل سنة بدعوة مـن رئـيس       ألقل  مرة على ا  تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة      

 الشركة فى الزمان والمكان اللذين يحـددهما إعـالن الـدعوة         إدارة أو   مجلس المراقبة 
   .خالل الثالثة أشهر التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة

   .ذلك إلى ولمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة
 ذلـك مجلـس   قـرر االنعقاد إذا  إلى ة أن تدعو الجمعية العامة الشركإدارةوعلى  

 مـن   ٪٥عدد من الشركاء يمثـل       أو   مراقب الحسابات طلب إليها ذلك من      أو   المراقبة
يـودع الـشركاء     يوضحوا أسباب الطلب وأن      أن مال الشركة على األقل بشرط       رأس

سـحب   وال يجوز    أحد البنوك المعتمدة ،   ى  فأو   مركز الشركة الموصون منهم أسهمهم    
   . بعد انفضاض الجمعيةإالهذه األسهم 

لالنعقاد فى   الجهة اإلدارية أن يدعو الجمعية العامة العادية       أو   ولمراقب الحسابات 
مجلس المراقبة عن الدعوة على الرغم من        أو   األحوال التى تتراخى فيها إدارة الشركة     

الذى يجـب فيـه توجيـه    بدء التاريخ    أو   وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة      
الدعوة لالنعقاد كما يكون للجهة اإلدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقـص              

متنـع  ا أو عن الحد األدنى الواجب توافره لصحة انعقـاده        عدد أعضاء مجلس المراقبة   
وفى جميع األحوال تكـون مـصاريف       ،  لذلك الحد عن الحضور      األعضاء المكملون 

   . الشركة ، وتتولى الجهة اإلدارية رئاسة االجتماع فى هذه الحالةالدعوة على نفقة
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١٣٦

  )٣٦(مـادة 
  تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر فى جـدول األعمـال المحـدد لهـا ،         

   :وعلى األخص للنظر فى المسائل اآلتية
  .انتخاب أعضاء مجلس المراقبة وعزلهم والنظر فى إخالئهم من المسئولية  - ١
بـشرط  المـسئولية ،     من   إخالئهم تعيين مديرى الشركة وعزلهم والنظر فى        – ٢

  .األحوال موافقة الشركاء المتضامنين فى جميع 
  . مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر فى إخالئها من المسئولية -٣
  .القوائم المالية  المصادقة على -٤
ـ   عـن نـشاط الـشركة      اإلدارة المصادقة على تقرير     -٥   ر فـى تقريـر    والنظ

  . مجلس المراقبة 
 الـشركة وأعـضاء   إدارة الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة وبدالت      -٦

  .مجلس المراقبة 
  . تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله -٧
الـشركاء  الجهة اإلداريـة أو  المراقبة أو كل ما ترى إدارة الشركة أو مجلس     -٨

  . من رأس المال على األقل عرضه على الجمعية العامة ٪٥الذين يملكون 
  )٣٧(مـادة 

أن تعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عـن   ب إدارة الشركة    تلتزم
فى ختام السنة ذاتهـا وذلـك خـالل         إلى   نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها الم      

ـ       شهرين على األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع ه        ى ذه الوثائق تحـت تـصرف مراقب
الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على األقل وذلك كلـه طبقـا لألوضـاع والـشروط               

سـوق  الشركات والالئحة التنفيذية لقانون والبيانات التى حددتها الالئحة التنفيذية لقانون       
  . رأس المال الصادر

ة لتقريرها والنص   ويجب على إدارة الشركة أن تنشر القوائم المالية وخالصة وافي         
   . على األقلابثالثين يومالكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة 

كـل شـريك     إلـى    ىالفقرة األول ى  ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة ف       
   .األقلى  علابثالثين يومعليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ى بطريق البريد الموص
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١٣٧

  )٣٨(مـادة 
يجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين فى صحيفتين يـوميتين     

 خمسةعلى أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء           العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   
 إلـى   ، ويجب إرسال اإلخطار بالدعوى    أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول         

   .ينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العادىالشركاء على عناو
االكتفاء لم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوة ، و         ى  للشركة الت ويجوز  

 على عناوينهم الثابتة بـسجالت الـشركة بالبريـد          الشركاء إلى   بإرسال إخطار الدعوة  
   .اليد مقابل التوقيعب اإلخطارات همبتسليم أو المسجل

 ايوم) ٢١(اإلخطار قبل الموعد المقرر الجتماع الجمعية األول ب          أو   لنشرويتم ا 
فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام علـى         ى  على األقل وقبل موعد االجتماع الثان     

   .األقل
كل من الجهة اإلدارية والهيئة      إلى   الشركاءيخطر به    أو   وترسل صورة مما ينشر   

 نفس الوقت الذى يتم فيه النـشر      ى  فماعة حملة السندات     وممثل ج  للرقابة المالية العامة  
   .الشركاء إلى اإلرسال فيهأو 

  )٣٩(مـادة 
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حـضره شـركاء يمثلـون               

االجتمـاع األول   ى  فمن رأس المال على األقل فإذا لم يتوافر الحد األدنى            )٩(٪          
  اجتماع ثـان يعقـد خـالل الثالثـين يومـا التاليـة             إلى    دعوة الجمعية العامة   وجبت

   .لالجتماع األول
ى الثـان االجتماع األول اذا حدد فيها موعد االجتماع         إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  

   .صحيحا أيا كان عدد الحصص و األسهم الممثلة فيهى الثانويعتبر االجتماع 
  لحـصص الممثلـة   واسـهم   لألمة باألغلبية المطلقة    وتصدر قرارات الجمعية العا   

   .فى االجتماع
وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة يجوز استخدام طريقة التصويت           

   مـن الالئحـة التنفيذيـة      ا مكـرر  ٢٤٠مــادة    للضوابط المقـررة بال    اطبقًى  التراكم
   .شركاتالقانون ل

                                                
  يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقـرر لحـضور الجمعيـة العامـة العاديـة عـن عـدد                    )٩(

  )٦٧( لحكـم المـادة      الًمن الشركاء يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، عم            
  .من قانون الشركات 
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١٣٨

  )٤٠(مـادة 
أال يترتب على   مراعاة  ، ب ادية بتعديل نظام الشركة     تختص الجمعية العامة غير الع    

ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامـة يكـون   لتزامات الشركاء ،  اذلك زيادة   
  .  األساسية الشريكمن شأنه المساس بحقوق 

   التعـديالت التاليـة   – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        
  : فى نظام الشركة

  .أس المال المرخص به أو تخفيضه زيادة ر -١
  .الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  -٢
  .األصلى غرض الشركة من  أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة إضافة -٣
  . تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع األسهم -٤
  ،لهـا قبـل موعـدها    أو ح ، دمج الشركةره ، أو الشركة أو تقصي أمد  إطالة   -٥

  . يترتب عليها حل الشركة إجباريا التى تغيير نسبة الخسارة أو 
للنظـر  كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة إدارة الـشركة ،           

فى سنة مالية واحدة أو أكثـر  إذا بلغت خسائر الشركة  ،   فى حل الشركة أو استمرارها    
  . ألخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة اوفقً الشركاءنصف قيمة حقوق 

وفى جميع األحوال ال ينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إال بعـد إخطـار الجهـة                 
  .اإلدارية بهذا التعديل 

  )٤١(مـادة 
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعيـة العامـة             

  : غير العادية األحكام اآلتية
  مـن إدارة الـشركة     الجمعية العامة غير العادية بنـاء علـى دعـوة            تجتمع -١

  ليـه ذلـك عـدد   إ توجيـه الـدعوة إذا طلـب    إدارة الشركةوعلى  أو مجلس المراقبة    
ألسـباب جديـة غيـر عاديـة ،     س المال على األقل أ من ر ٪١٠ يمثلون   الشركاءمن  

أحد البنوك   أو   يودع الطالبون من الشركاء الموصين أسهمهم مركز الشركة       ن  أبشرط  و
تقـم إدارة   وإذا لم    ،   ال بعد انفضاض الجمعية   إوال يجوز سحب هذه األسهم      المعتمدة ،   

 بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقـدموا بطلـبهم             الشركة  
   .قانون الشركاتتتولى توجيه الدعوة وفقا ألحكام التى الجهة اإلدارية إلى 
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١٣٩

 شـركاء ع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره           ال يكون اجتما   -٢
  فـإذا لـم يتـوافر الحـد األدنـى         ،  رأس المال على األقل      من   )١٠( ٪          يمثلون  

اجتماع ثان يعقد خـالل الثالثـين يومـا        إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    فى  
 الـشركاء صحيحا إذا حضره عدد مـن       انى  الثالتالية لالجتماع األول ويعتبر االجتماع      

  .أس المال على األقل رمن  )١١( ٪          يمثل 
 والحصص األسهم ىثلث بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر - ٣

 المرخص المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال،  االجتماعى ف الممثلةالحاضرة و
  إدماجهاأو  الغرض تغييرأو  الميعاد قبل الشركة حلأو  لمالا رأس تخفيضأو  به

والحصص  األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترط تقسيمهاأو 
زيادة رأس المال  أو ، وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة االجتماعى ف الممثلة

أسهم وحصص  أرباع ثةثال بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترطبأسهم ممتازة 
   .الشركة قبل الزيادة

  )٤٢(مـادة 
المداولة فى غير المسائل المدرجة     ) العادية وغير العادية  (ال يجوز للجمعية العامة     

التـى  فى جدول األعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقـائع الخطيـرة               
  .تتكشف أثناء االجتماع 

والئحته التنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون    شركات الومع مراعاة أحكام قانون    
القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء سواء كـانوا حاضـرين             

 الـشركة تنفيـذ     إدارةاالجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غـائبين ، وعلـى             
  .قرارات الجمعية العامة 

  )٤٣(مـادة 
جل خاص يثبـت فيـه حـضورهم ،       تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء فى س      

هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل              فى  ويبين  
  . قبل بداية االجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى األصوات 

                                                
 .قانون الشركات من ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠يراعى أال تقل النسبة عن  )١٠(
  .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥يراعى أال تقل النسبة عن  )١١(
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١٤٠

مناقشة الموضـوعات   فى  ويكون لكل شريك يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق         
 ،الحـسابات بـشأنها   ومراقبى  الشركة   إدارةاستجواب  و، المدرجة فى جدول األعمال     

فـى   الجمعية العامة بثالثة أيام علـى األقـل          انعقادويشترط تقديم األسئلة مكتوبة قبل      
   . إيصال الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إدارةمركز 

 الشركة على أسئلة الشركاء واستجواباتهم بالقدر الـذى ال يعـرض            إدارةوتجيب  
حة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى الشريك أن الرد غيـر كـاف                مصل
  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى احتكم

ويكون التصويت فى الجمعية العامة علنيا ويجب ان يكـون التـصويت بطريقـة         
  عـزلهم سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة أو المـديرين أو              

 الـشركة أو رئـيس مجلـس    إدارةأو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلبت ذلك  
   مـن األصـوات الحاضـرة والممثلـة        ٪١٠المراقبة أو عدد مـن الـشركاء يمثـل          

  .فى االجتماع على األقل 
  التـصويت فـى   وال يجوز ألعضاء مجلس المراقبـة أو المـديرين االشـتراك            

  فى شأن تحديـد رواتـبهم ومكافـآتهم أو إبـراء ذمـتهم      على قرارات الجمعية العامة     
  . وإخالء مسئوليتهم 

  )٤٤(مـادة 
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك       
إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية و الممثل القانونى لجماعة حملة الـسندات كمـا              

لعامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع        يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية ا      
وافقت عليها أو خالفتها وكـل  التى الجمعية وعدد األصوات فى اتخذت التى والقرارات  

  .المحضر فى ما يطلب الشركاء إثباته 
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل            

ن الـسر وجامعـا األصـوات    خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمي     
  . ومراقب الحسابات 

الجهـة اإلداريـة     إلى    ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة       
  .خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 
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١٤١

  )٤٥(مـادة 
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية              

  .قانون أو نظام الشركة العامة بالمخالفة ألحكام ال
لإلضـرار  الشركاء أو   وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من           

غيرهم دون اعتبـار    المديرين أو   بهم، أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس المراقبة أو          
  .لمصلحة الشركة 

وال يجوز أن يطلب البطالن فى هذه الحالة إال الشركاء الذين اعترضـوا علـى                
 اإلداريـة محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول وللجهة           فى   القرار

  .أن تنوب عنهم فى طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية 
جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           

يوميـة   الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن فى إحدى الصحف ال         إدارةالشركاء وعلى   
  .وفى صحيفة االستثمار 

وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، وال يترتـب علـى              
  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 

  )٤٦(مـادة 
شركات والئحته التنفيذية   ال من قانون    ١٠٩ إلى   ١٠٣مع مراعاة أحكام المواد من      

و أكثر ممن تتوافر فى شـأنهم الـشروط المنـصوص          يكون للشركة مراقب حسابات أ    
تعينـه   ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقـم   عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعـة         

                      /الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين الشركاء السيد            
  الـشركة ،  مراقبـا أول لحـسابات                 الكائن مقـره فـى       –المحاسب القانونى   

ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكـيال عـن مجمـوع               
الشركاء ولكل شريك أثناء انعقاد الجمعيـة العامـة أن ينـاقش تقريـر المراقـب وأن       

  .يستوضحه عما ورد به 
  )٤٧(مـادة 

، علـى أن تبـدأ الـسنة                   ى  وتنته           تبدأ السنة المالية للشركة من      
األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد             المالية  

  . شهرا٢٤هذه الفترة عن 
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١٤٢

  )٤٨(مـادة 
  توزع أربـاح الـشركة الـصافية سـنويا بعـد خـصم جميـع المـصروفات                

  خرى وفقا للقـانون ومعـايير المحاسـبة المـصرية المتبعـة           العمومية والتكاليف األ  
  : )١٢(على النحو اآلتي

 من األرباح لتكوين االحتياطى القـانونى ويقـف   ٪           اقتطاع مبلغ يوازى  -
 من رأس مال الشركة     ٪          هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدرا يوازى         

  .االقتطاع  إلى  العودةيتمص االحتياطى المصدر ومتى نق
على العـاملين بالـشركة طبقـا        انقد من تلك األرباح     ٪            توزيع نسبة  -٢
تضعها إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبمـا ال يجـاوز مجمـوع    التى للقواعد  

  .األجور السنوية للعاملين 
   علـى الـشركاء تحـسب      ٪            توزيع حصة أولى من األرباح قـدرها       -٣

  .على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم وحصصهم فى رأس مال الشركة 
 ٪           بنسبةإذا كان فى الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها فى األرباح           -٤

   .القابلة للتوزيعمن األرباح 
  .  الشركة إدارةأة  من الباقى لمكاف٪           سداد نسبة -٥
األربـاح  فى  ويوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية  -٦

السنة المالية المقبلة أو يكون به احتيـاطى    إلى    الشركة إدارةأو يرحل بناء على اقتراح      
  .غير عادى أو مال لالستهالك غير عادى 

  تكـشف عنهـا   التـى   توزيع كل أو بعـض األربـاح        فى  وللجمعية العامة الحق    
  تعدها الشركة على أن يكـون مرفقـا بهـا تقريـر عنهـا             التى  القوائم المالية الدورية    
  .من مراقب الحسابات 

  )٤٩(مـادة 
 إدارةبقرار من الجمعية العامة العاديـة بنـاء علـى اقتـراح      ى  يستعمل االحتياط 

    . يكون أوفى بمصالح الشركةالشركة فيما
                                                

 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٢(
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١٤٣

  )٥٠(مـادة 
 الشركة بـشرط  إدارةتحددها ى التالمكان والمواعيد ى فالشركاء لى  إ تدفع األرباح 

    .أال تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع
  )٥١(مـادة 

قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية         ى  أال يترتب على    
هـا وإذا كـان الفعـل    تنفيـذ مهمت ى  فتقع منها   ى  الت الشركة بسبب األخطاء     إدارةضد  

مراقـب   أو    الشركة إدارةالموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من          
سنة من تاريخ صدور قـرار الجمعيـة العامـة          ى  الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض    

    .إليهبالمصادقة على التقرير المشار 
  )٥٢(مـادة 

ـ  المنازعـات  إقامة يجوز لمقررة قانونا الامع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء      ى الت
ضـد مجلـس     أو   أحـدهم  أو   تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد المديرين      

  بمقتـضى   باسم مجمـوع الـشركاء و      إالأكثر من أعضائه     أو   ضد واحد  أو   المراقبة
    .قرار من الجمعية العامة

اقبـة  وعلى كل شريك يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس المر             
 الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على األقل ويجب أن يدرج              وإدارة

   .هذا االقتراح فى جدول أعمال الجمعية
  )٥٣(مـادة 

خر قوائم مالية سنوية     آل اقيمة حقوق الشركاء وفقً   نصف  إذا بلغت خسائر الشركة     
خر قوائم ماليـة     آل اوفقً مينقيمة حقوق المساه  نصف   إذا بلغت خسائر الشركة    للشركة

  سنوية للشركة ، وجب على إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غيـر العاديـة للنظـر        
   .استمرارها أو حل الشركةى ف

  )٥٤(مـادة 
  شركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفيا   المع مراعاة أحكام قانون     

   .أكثر وتحدد أتعابهمأو 
 وفى حالة صدور حكم بحل غيرهم،من  أو الشركاء من بين ويجوز تعيين المصفى

   .أتعابهبطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد  أو الشركة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٤٤

بالحجر  أو   إعسارهم أو   إشهار إفالسهم  أو   عمل المصفى بوفاة الشركاء   ى  وال ينته 
   .عليهم ولو كان معينا من قبلهم

   .بتعيين المصفين  ومجلس المراقبةوكالة ادارة الشركةى وتنته
  أن يـتم إخـالء   إلـى   سلطة الجمعية العامة قائمة طـوال مـدة التـصفية      وتبقى

   .عهدة المصفين
  )٥٥(مـادة 

 ١٧ الـصادر بالقـانون رقـم    المحاماةمن قانون ) ٦٠(مـادة مع مراعاة أحكام ال  
  بـولين  الـشركة أن تتعاقـد مـع أحـد المحـامين المق            إدارة يجب على    ١٩٨٣لسنة  

أمام محاكم االستئناف على األقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة            
   .التى يتفق عليها

 -                           /واستثناء من ذلك عـين الـشركاء األسـتاذ        
   . للشركةأولمستشارا قانونيا                      ى ف المحامى الكائن مقره

  )٥٦(مـادة 
تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب              

   . فى هذا الشأنالتأسيسيةالمصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية 
  )٥٧(مـادة 

   .ا النظامفيما لم يرد به نص خاص فى هذى تسرى أحكام القانون المصر
  )٥٨(مـادة 

  .ينشر هذا النظام طبقا للقانون
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١٤٥

        لشركة العقد االبتدائى
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفق
ً
  ى ألحكام القانون املصرا

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 
  :  فيما بين كل من     الموافق       يومى ف تم إبرام هذا العقد

  المهنة  االسم والجنسية  م
  تاريخ
  الميالد

  اتبإث
  الشخصية

  اإلقامة  الصفة

١             
٢              

  متهيد
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد علـى             

 وتأسيسا على ذلك تقـدموا  ،           مصرية تحت اسم    تأسيس شركة مساهمة    
ـ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       إلى   المرفقى  بهذا العقد والنظام األساس    ى والت
  .  بإجراء المراجعة الالزمة ، حيث قامت"الجهة اإلدارية"يشار إليها فيما بعد باسم 

ـ   ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه      ة لتأسـيس  قد توافرت فـيهم األهليـة الالزم
  جنحـة مخلـة بالـشرف      أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة وبأنه   

ـ المشار إليها بعقوبة من العقوبات  أو   األمانةأو   ، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد  ى ف
 المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات        قانون شركات من  ) ١٦٤(

  ، ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩الصادر بالقانون رقـم     الواحد  وشركات الشخص   المسئولية المحدودة   
  .  ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً

  يـستخدموا فـى إنـشاء    أو يـساهموا  أو   لم يقـدموا   مويقر الموقعون على هذا العقد أنه     
  أو  مـن األصـول الماديـة لـشركة        اإقامة مشروع االستثمار المتمتع بالحافز أي      أو   تأسيسأو  

المنـشأة خـالل     أو   يقوم بتصفية تلك الـشركة     أو   منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون      
 مـن قـانون االسـتثمار بغـرض إنـشاء مـشروع             ١٢مـادة  من ال ) ٢(المدة المبينة بالبند    

جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتب علـى مخالفـة ذلـك سـقوط                ى  استثمار
   .)١(ار إليه والتزام الشركة بسداد جميع المستحقات الضريبيةالتمتع بالحافز المش

                                                
) ١١(المادة حكم اختيارى فى حالة رغبة الشركاء فى التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها ب )١(

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
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١٤٦

ـ   حكام هذا العقد    أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق  المرفـق  ى  والنظـام األساس
وقـانون سـوق   المشار إليـه  شركات الوبصفة خاصة قانون    ى  المصروأحكام القانون   

ار الصادر بالقـانون    االستثم وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم      
  .  ولوائحهم التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 

  )١(مـادة 
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  

 )٢(مـادة 
  .             :اسم هذه الشركة هو

  .   ألحكام القانون المصرىاشركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً 
  )٣(مـادة 

  .        :غرض الشركة
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    

 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  نها على تحقيق غرضها ف    قد تعاو ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

  )٤(مـادة 
             :ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون

             :ى فع ممارسة النشاط موقويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل

ـ    ٢٠١٢ لسنة  ١٤راعاة القانون رقم    ومع م    شـبه ى  بـشأن التنميـة المتكاملـة ف
 داخـل   للـشركة وكـاالت    أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرجزيرة سيناء ،    

 . خارجها أو جمهورية مصر العربية
  )٥(مـادة 

اكتـسابها  ريخ  سنة تبدأ مـن تـا                 المدة المحددة لهذه الشركة هى    
   .الشخصية االعتبارية
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١٤٧

تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 
العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             

  . ليه والئحته التنفيذيةإبقانون الشركات المشار 
  )٦(مـادة 

، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "       خص به بمبلغ  حدد رأسمال الشركة المر   
   ."عملة رأس المال"      رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 

  . "عملة رأس المال ")٢(     قيمة كل سهم ،  سهم      عدد ى موزع عل
  )٧(مـادة 

سـهما   )      (  وعـدد  ، حصة)       ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      
عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪      وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا

 علـى أن تـزاد    االكتتابات  ى  المرخص له بتلق        فرع        االكتتاب لدى بنك  
ل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة بالـسجل التجـارى وتلتـزم      خال ٪٢٥إلى  

  .  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلداريةالشركة بإخطار 
ـ       ٪          وتبلغ نسبة مشاركة المصريين        رأس المـال  ى   ، وقد تم االكتتـاب ف

  :ى على النحو اآلت

 عدد الحصص واألسهم
 الصفة الجنسية االسم م

  أسهم  حصص
يمة االسمية بعملة الق

 رأس المال

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       االجمالى 

                                                
  )١(يراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقًا لحكم المـادة                   ) ٢(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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١٤٨

  )٨(مـادة 
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس      

           / الشركة وفقا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد              
تمام إجراءات التأسـيس والـشهر     إ فى القيام ب        والكائن مقره   ) وكيل المؤسسين (

والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة          
علـى   أو   العقـد سواء على هذا    ،   الزمة   ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

مجلس إدارة الشركة ، ودعـوة   إلى   نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق واألوراق      
علـى  ى   لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار          التأسيسيةالجمعية  

  . هذا الشأن طبقا ألحكام القانونى فاألكثر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده 
  )٩(مـادة 

م الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا             تلتز
  . بسبب تأسيسها وذلك خصما من حساب المصروفات العامة

  )١٠(مـادة 
  ،نـسخة          بجمهورية مصر العربية مـن            حرر هذا العقد بمدينة     

 . لكل من المتعاقدين نسخة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٤٩

        لشركةى ساسالنظام األ
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفق
ً
  ى ألحكام القانون املصرا

  )١(مـادة 
، تأسست الشركة طبقا ألحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربيـة             

المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات ذات       أحكام قانون شركات    فى إطار   و
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم  وشركات الشخص الواحد     المسئولية المحدودة 

الـصادر   قانون سوق رأس المال ، وأحكام " قانون الشركات   "ويشار إليه فيما بعد باسم      
،  "قانون سوق رأس المـال    "، ويشار إليه فيما بعد باسم        ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم   بالقانون

  ،، ولوائحهـا التنفيذيـة       ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢رقـم   االستثمار الصادر بالقانون    قانون  و
  .ى النظام األساسهذا و

 )٢(مـادة 
          :اسم هذه الشركة هو

  .   ألحكام القانون المصرىاشركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً 
  )٣(مـادة 

          :غرض الشركة
وبـشرط  ،  ارية  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـس       ب وذلك دون اإلخالل  

  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    

 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  
  .  ألحكام القانونابها وذلك طبقًتلحقها  أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

  )٤(مـادة 
             :ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة ومحلها القانونى المركز الرئيس يكون

             :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
لشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة    وتقع المسئولية كاملة على عاتق ا    

  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           
   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف

شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع  يقرروا إنشاء  أنالشركة  ى  لمديرسيناء ،   

 . خارجها أو مصر العربية
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١٥٠

  )٥(مـادة 
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                   المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   .الشخصية االعتبارية
 العامـة غيـر   تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة         أو   وكل إطالة 

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
  . ليه والئحته التنفيذيةإبقانون الشركات المشار 

  )٦(مـادة 
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "       حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   ."عملة رأس المال"      رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
  . "عملة رأس المال ")٣(     قيمة كل سهم ،  سهم      عدد ى موزع عل

  )٧(مـادة 
سـهما   )      (  وعـدد  ، حصة)       ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      

عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪      وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا
        فرع       االكتتاب لدى بنك

 خالل مـدة ال تجـاوز       ٪٢٥  إلى   على أن تزاد  االكتتابات  ى  المرخص له بتلق  
 الجهـة اإلداريـة   طار  ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى وتلتزم الشركة بإخ         

  . بشهادة بنكية تفيد ذلك
ـ       ٪     وتبلغ نسبة مشاركة المصريين        رأس المـال  ى   ، وقد تم االكتتـاب ف

  :على النحو اآلتى 
 عدد الحصص واألسهم

 الصفة الجنسية مـاالس م
  أسهم  حصص

القيمة االسمية 
 بعملة رأس المال

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       جمالىاإل 

                                                
  )١(ة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقًا لحكم المـادة             يراعى أال يقل قيمة السهم عن عشر      ) ٣(

   .٢٠٠٨ لسنة ١٢٣من قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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١٥١

  )٨(مـادة 
تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليهـا             

   . يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركةالمراقبةعضوان من أعضاء مجلس 
 السهم على األخص اسـم الـشركة وشـكلها القـانونى             شهادة تضمنتويجب أن   

ها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل قيـدها      وعنوان مركزها الرئيسى وغرض   
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـوع الـسهم               

واسم المالك ، ويكون لألسـهم كوبونـات        ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       
   .ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

 شـركات إدارة  ىحـد إ ومعتمـد مـن   ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر   
  . حدة ىسجالت األوراق المالية لكل مساهم عل

وقـت آخـر   ى أى ف أو  العامةتهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي ،  الشركة  ى  وعل
ى أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفـظ المركـز        ،   الضرورة   هتقتضي

حدد ويعتبر هذا البيان هـو سـجل        تاريخ م ى  موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين ف     
  . المساهمين بالشركة

  )٩(مـادة 
خالل خمس سنوات على األكثـر      وحصة  يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم         

 أو  تعينهـا إدارة الـشركة    من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى          
ها بخمسة عشر يومـا علـى   على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلول  ،   الجمعية العامة 

المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا           ى  باقاألقل وتقيد   
بطل تداولهصحيحا بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه ي.   
قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له        ى  لباقوكل مبلغ واجب السداد وفاء      

  سنويا من يوم استحقاقه باإلضـافة      ٪)٤(     ة بواقع   تستحق عنه فائدة لصالح الشرك    
   .التعويضات المترتبة على ذلكإلى 

ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم المتـأخر              
  : عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية

 الوصـول   مسجل مصحوب بعلم  الدفع بخطاب   عن    المتخلف الشريكإخطار   -١
األقـل مـن   ن يوما علـى     يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      

   .تاريخ إبالغه بذلك
                                                

  .من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧ لىعيراعى أال تزيد النسبة ) ٤(
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١٥٢

  تـأخر أصـحابها   ى  الت اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية عن أرقام األسهم          -٢
   . الوفاء بقيمتهاعن

  وصول مرفـق بـه صـورة    المسجل مصحوب بعلم بخطاب الشريك إخطار  -٣
  . تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلكى التمن اإلعالن وعدد الجريدة 

 جديـدة   صـكوك تباع بهذه الكيفية علـى أن تـسلم         ى  الت األسهم   صكوكوتلغى  
 الملغـاة  للـصكوك أنها بديلـة    إلى   يشارو ، أرقامهاللمشترين عوضا عنها تحمل ذات      

مقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليـه         وتبلغ بورصة األوراق المالية ال    
   .سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(مـادة ال

إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصـل وفوائـد               خصمتو
ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبـه              

  .  حصول عجزبالفرق عند
استعمال الحـق المقـرر بـالفقرة     إلى   ال يؤثر التجاء الشركة   فى جميع األحوال    و
جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى         إلى   على حقها فى االلتجاء   السابقة  

   .خرآوقت ى أى ف أو نفس الوقتى ف
اول تـز التـى   يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والمعتمد من إحدى الـشركات            و

   .تم حفظها مركزياالتى المبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية المركزى نشاط الحفظ 
  )١٠(مـادة 

مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكيـة األسـهم              
ر ذا كانت األسهم غي   إ،  بقيد العملية لديها     أو    األوراق المالية  ببورصةبإتمام قيد تداولها    

 ويتم إثبات هذا التصرف فى سجل خاص لدى الشركة خالل أسـبوع مـن                ، مقيدة بها 
تم حفظها مركزيـا    ، وي من صاحب الشأن     أو   تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة     

  . لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى
ـ لقيد  جرى ا ى  ذا كان نقل ملكية السهم تنفيذا لحكم قضائ       إو الـسجالت علـى    ى  ف

   .مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك
الوصية يجب قيد الـسبب المنـشئ        أو   الغير باإلرث  إلى   بالنسبة أليلولة األسهم  و
تحفظ أسهم رأسـمال  ى التى المركزبدفاتر شركة الحفظ   أو   سجالت الشركة ى  فللملكية  

تثبـت وجـود الـسبب      ى  التيد عن طريق تقديم المستندات      الشركة لديها ، ويتم هذا الق     
  . المشار إليه

مع  إليه   انتقلت من   باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية          ى  وف
  .ى إخطار كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركز
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١٥٣

  )١١(مـادة 
ـ ، ال بقيمة كل سـهم مـن أسـهمه   إى يلزم الشريك الموص  ال وز زيـادة   وال يج

    .الحقوق والمميزات والقيودى ف النوع ذات األسهم من على أن تتساوى ، التزاماته
أما الشركاء المتضامنون أصحاب الحصص فيسألون عـن التزامـات الـشركة            

   . مسئولية غير محدودة
  )١٢( مادة

  . قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة الحصة أو يترتب على ملكية السهم
  )١٣(دة مـا

  . حصة غير قابل للتجزئة أو كل سهم
  )١٤(مـادة 

دائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختـام علـى    أو ال يجوز لورثة الشريك   
أن   وال،  القـسمة إمكـان بيعها جملـة لعـدم     أو   قسمتها أو   ممتلكاتها أو   دفاتر الشركة 

ـ     ، إدارة الشركة ى  ف طريقة كانت ى  يتدخلوا بأ  سـتعمال حقـوقهم    اى  ويجب علـيهم ف
  .قرارات الجمعية العامةى وحساباتها الختامية وعل قوائم جرد الشركةى التعويل عل

  )١٥(مـادة 
 نفـس  من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل

   . التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامى ف تمييز بال النوع
  )٥(. . . . . . . . . . . . لصاحبها تخول فإنها الممتازة هملألس بالنسبة أما

  )١٦(مـادة 
سـجل  ى  فالحصة آلخر مالك له مقيد اسمه        أو   تدفع األرباح المستحقة عن السهم    

لـدى إحـدى شـركات الحفـظ        ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فسمه  امقيد  والشركة  
قبض المبـالغ  ى ف وحده الحق  ويكون له  المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة    ى  المركز

   .نصيبا فى موجودات الشركة أو األرباحى فالمستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 
                                                

  ويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،   يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـص         ) ٥(
  )١٣٢( بحكـم المـادة      الًمتيازى التصويت وناتج التصفية ، عم     اومراعاة عدم جواز الجمع بين      

 .من قانون الشركات 
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١٥٤

  )١٧(مـادة 
طبقـا ألحكـام قـانون      تخفيضه   أو   تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة      

   .ة التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتالشركات وقانون 
زيـادة   أو   العامة غير العادية إصدار أسهم ممتازة     وكما يجوز بقرار من الجمعية      

 ٣٣رقـم  مـادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من ال         
  . من قانون الشركات

وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حـق األولويـة             
يمتلكهـا وذلـك بـشرط أن    ى التاألسهم أسهم الزيادة كل بحسب عدد     ى  فاالكتتاب  ى  ف

التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكـون  ى  فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       
  . لألسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها

ـ  ولألسباب   إدارة الشركة يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب         و ى الت
بعض منهـا لالكتتـاب العـام        أو   هم الزيادة كلها  ن تطرح أس  أيقرها مراقب الحسابات    

    .مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى
فى حالة تقريـر حقـوق      ،  ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة        

حـسب األحـوال طبقـا لمـا هـو      على بكتاب مسجل   أو   النشر، ب أولوية خاصة بهم    
مع منح المساهمين القدامى مهلـة      الشركات ،   فيذية لقانون   منصوص عليه بالالئحة التن   

 )٣٣،  ٣١(لالكتتاب ال تقل عن ثالثين يوما من فتح باب االكتتاب وفقا ألحكام المادتين              
   .من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

  )١٨(مـادة 
ع األسهم  نوع من أنوا  ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   

ال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملـة نـوع    إ
رأس المال الـذى تمثلـه   ى يتعلق بها التعديل بأغلبية األصوات الممثلة لثلث      ى  التاألسهم  

   .هذه األسهم
 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع        

  .  العاديةغير
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١٥٥

  )١٩(مـادة 
صـكوك تمويـل     أو   ن تقرر إصدار سـندات    أ للجمعية العامة غير العادية   يجوز  

بـشرط  عملية بذاتها    أو   لتمويل نشاط  أو   لمواجهة االحتياجات التمويلية للشركة   متنوعة  
أداء رأس المال المصدر بالكامل ، وعلى أال تزيد قيمتها عن صافى أصـول الـشركة               

  . خر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة آلاب الحسابات وفقًحسبما يحدده مراق
الـصكوك وشـروط    أو ويتضمن قرار الجمعية غير العادية للشركة قيمة السندات 

الـصك وأسـاس    أو أسهم والعائد الذى يغله السند    إلى   إصدارها ومدى قابليتها للتحويل   
الـصكوك   أو اإلجمالية للـسندات حسابه ، كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة    

تحديد الـشروط األخـرى   ى وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض إدارة الشركة ف   
المتعلقة بها ، ويجب إصدار تلك األوراق خالل مدة أقصاها نهاية السنة المالية التاليـة               

   . لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها
   )٢٠( مـادة 

   : كةدارة الشرإيتولى 
   شريك متضامن        المقيم       الجنسية-      / السيد – ١ 
   شريك متضامن       المقيم       الجنسية -      / السيد – ٢ 
 هبق صدور أحكام قضائية ضـد     لم يس المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية حكام عليهم   أوبأنه لم يسبق صدور      ضدهمأو  
ـ  ليهـا إالمشار  بعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  . الشركاتمن قانون 
   )٢١( مـادة 

 )٤٨(مــادة  الى ص عليها فالشركاء المديرين من النسبة المئوية المنصو   مكافأة   تتكون
الرواتب المقطوعة والمزايا األخـرى المقـررة     لجمعية العامة   من هذا النظام ، وتحدد ا     

  . للشركاء المديرين
  )٢٢(مـادة 

ين اإلتجـار   لمـدير بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة للـشركاء ا        ال يجوز   
  . ركةالشتزاولها ى التنشاط أحد فروع الى لحساب غيرهم ف أو لحسابهم

 الشركة  إدارةعمل يترتب عليه االنتقاص مما تتطلبه       ى  أ كما ال يجوز له مباشرة      
   . من وقت وجهد
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١٥٦

  )٢٣(مـادة 
عزله ألى سبب من األسـباب أن   أو استقالته أو ال يترتب على وفاة المدير الوحيد 

ـ          ،   )٦(تعتبر الشركة منحلة   ال ولمجلس المراقبة أن يعين مديرا مؤقتا للشركة يتولى أعم
 ، الختيار مدير آخر للـشركة    غير العادية   أن تنعقد الجمعية العامة      إلى    العاجلة اإلدارة

  ويجب على المدير المؤقت دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل خمـسة عـشر يومـا              
   . تعيينهتاريخ من 

  .  عن تنفيذ وكالته فقطإالوال يكون المدير المؤقت مسئوال 
تم عزله يستمر المدير اآلخر      أو   من مدير وتوفى أحدهم    ألكثر   اإلدارة كانت   وإذا 

حين انعقاد الجمعية العامة وتعيين مدير جديد بـدال ممـن            إلى    بمفرده اإلدارةتولى  ى  ف
   . إدارتهانتهت 

   )الفصل الثانى( 
  مجلس المراقبة

  )٢٤(مـادة 
  قـل علـى األ  اعـضو )٧()      (يكون للشركة مجلس مراقبـة مؤلـف مـن     

مـن   أو   المـساهمين عضو على األكثر تعينهم الجمعية العامة من بـين           )       (و
  . ، وال يجوز أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من بين الشركاء المديرينغيرهم 
  واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عـين الـشركاء أول مجلـس مراقبـة               

   : عضوا هم       من
  السن     الجنسية    االسم    

١-  
٢-  
٣-  

                                                
ـ  يجوز االتفاق على أن تنتهى الشركة بوفاة الشريك الذى يعهد إليه باإلدارة ، عم             ) ٦( ادة الً بنص الم

  .من قانون الشركات ) ١١٥(
 .من قانون الشركات ) ١١٢( بنص المادة الًيراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عم )٧(
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١٥٧

  )٢٥ (مـادة 
 مجلـس المراقبـة     ، ويبقـى  سنوات        يعين أعضاء مجلس المراقبة لمدة      

   .  سنوات      السابقة قائما بأعماله لمدةمـادة المعين فى ال
  المراقبـة  فـى مجلـس    ،وجـد   ذا  إ ،ى  المعنـو  وال يخل ذلك بحق الـشخص       

الالئحـة التنفيذيـة    مـن   ) ٢٣٨(مـادة   لحكم ال  اوفقًبدال من يمثله فى المجلس      فى است 
  . لقانون الشركات

   . ذا كانت هناك أسباب لذلكإبعضه  أو  وللجمعية العامة عزل المجلس كله
  )٢٦ (مـادة 

سبب ، فـال تـصح     ى  وإذا نقص عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد األدنى أل         
  . اتهقرار أو اجتماعات المجلس

مراقب الحـسابات أن يخطـر       أو   الشريك المدير  أو   ويجب على األعضاء الباقين   
 أيام على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عـن الحـد            ةالجهة اإلدارية خالل ثالث   

تعيين خلف لمن انتهت عضويته مـن  ى األدنى ودعوة الجمعية العامة لالنعقاد والنظر ف    
  . األعضاء

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى لجمعية العامة العادية فويكون تاريخ انعقاد ا
  . وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها

  )٢٧ (مـادة 
يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثنـاء     

يقوم بأعمال الرياسـة    غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى           
   . مؤقتا

   . من غيرهم أو كما يعين المجلس أمينا للسر من األعضاء 
  )٢٨ (مـادة 

 انعقـاده  إلـى  مركز الشركة كلما دعت مصلحتهاى يعقد مجلس المراقبة جلساته ف 
أعضائه ، ويجـب أن يجتمـع مجلـس     بناء على طلب ثلث أو الرئيس بناء على دعوة

  .  مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة      المراقبة
   .بواسطة تقنيات االتصال الحديثة أو ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة
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١٥٨

  )٢٩ (مـادة 
  .مكافأة وبدالت حضور مجلس المراقبة الجمعية العامة العادية تحدد 

  )٣٠ (مـادة 
 ، )٨(عـضوا  )      (  حضره   ذاإال  إال يكون اجتماع مجلس المراقبة صحيحا       

  بأغلبية عدد أصوات األعضاء الحاضـرين فـى االجتمـاع          وتصدر قرارات المجلس  
   .  الرئيسمنهيرجح الجانب الذى ى التساووفى حالة   ،على األقل

سجل خـاص مرقومـة   ى فمحاضر تدون ى فوتثبت مداوالت المجلس وقراراته   
  أمين السر ويـصدق رئـيس المجلـس علـى صـور           صفحاته ويوقع عليه الرئيس و    

   . مستخرجات هذه المحاضرأو 
  )٣١ (ادةـم

 وللمجلس أن يطلب   المديرين ،     الدائم على أعمال   اإلشراف مجلس المراقبة    يتولى 
سبيل تحقيق هذا   ى  ويكون له ف   إدارتهم ،  عن   اتتقديم حساب  شركةالمديرين باسم ال  إلى  

ئقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة        أن يفحص دفاتر الشركة ووثا    الغرض  
 أن المـديرين  ويجب علـى  ،والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها      

هو مقـرر لمراقبـى       له من حقوق االطالع على مستندات الشركة وأوراقها ما         يوفروا
   . الحسابات

 الـشركة  مديروضها عليه عريى التالمسائل ى  فى  الرأ ولمجلس المراقبة أن يبدى     
   . ذنه فيهاإعقد الشركة  التصرفات التى يتطلب بإجراءوله أن يأذن 

لنظـر  ى الـسنو اجتماعهـا  ى فالجمعية العامة العادية  إلى   ويقدم مجلس المراقبة  
   .  الشركةإدارة تقريرا بمالحظاته على القوائم المالية

   . امة لالجتماعويجوز لمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية الع 
   )٣٢(مـادة 

ـ  وال يجوز انعقادهـا إال       الشركاءتمثل الجمعية العامة جميع              مدينـة ى ف
  .)٩(     فى مدينة أو 

                                                
 بحكم المـادتين    الًيراعى أال يقل عددهم عن نصف عدد األعضاء يكون من بينهم الرئيس ، عم             ) ٨(

  . من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ٢٦١ مكرر ، و٢٤٤
) ٢٠١( بحكم المادة الًالمركز الرئيسى للشركة ، عمحدى هذه المدن هى مدينة إن يكون   أيراعى  ) ٩(

  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 
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١٥٩

  )٣٣(مـادة 
  اإلنابـة ،  أو شريك الحق فى حضور الجمعيـة العامـة بطريـق األصـالة          لكل

 الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عـددا  ن يمثل فى اجتماعأللشريك   يجوز وال
 من الحـصص    ٪٢٠ من رأسمال الشركة ، وبما ال يجاوز         ٪١٠من األصوات يجاوز    

    .واألسهم الممثلة فى االجتماع
ـ المراقبـة  أعضاء مجلـس   أو  المديرين أن ينيب عنه أحد      للشريكال يجوز   و ى ف

المراقبة أن ينيبـوا بعـضهم   ، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس      حضور الجمعية العامة    
فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس المراقبة المقرر حضوره لـصحة           

وممثـل الـشخص    ى  الوصى أو   الطبيعى  اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الول      
  .  لألصولاحضورى االعتبار

ـ     أو   كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ         ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً
   .٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى قانون اإليداع والقيد المركز

ـ        فى جميع األحـوال     و   توكيـل ى يـشترط لـصحة اإلنابـة أن تكـون ثابتـة ف
  .ى كتابتفويض أو 

   ممثال فى اجتماع الجمعية العامـة بمـا ال يقـل           المراقبةويجب أن يكون مجلس     
ينقص فيها  ى  التلصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير األحوال        عن العدد الواجب توافره     

  المراقبـة  عن ذلك ، وال يجوز تخلف أعـضاء مجلـس            المراقبةعدد أعضاء مجلس    
   .عن حضور االجتماع بغير عذر مقبول

وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثـة مـن أعـضاء مجلـس                
نائبه وذلك إذا تـوافر لالجتمـاع      أو   المجلسلى األقل يكون من بينهم رئيس       ع المراقبة

    .الشروط األخرى التى يتطلبها القانون والئحته التنفيذية
   . نائبه فى حالة غيابه أو  ويرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة

   .  االجتماعهذاقل ويجب حضور أحد المديرين على األ
  )٣٤(مـادة 

  العامـة  حضور اجتماع الجمعية  ى  ذين يرغبون ف  الالشركاء الموصين   ى  يجب عل 
قبل انعقـاد  أحد البنوك المعتمدة ى ف أو  مركز الشركة ى  فأسهمهم  أن يثبتوا أنهم أودعوا     

  . األقلى  بثالثة أيام عل العامةالجمعية
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١٦٠

مـن تـاريخ    سجل الشركة   ى  الحصص ف  أو   ملكية األسهم لنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و
حـين انفـضاض    إلـى   ا بالطريقة المحددة بهذا النظام    إرساله أو   نشر الدعوة لالجتماع  

  . الجمعية العامة
أن يثبتـوا   حضور اجتماع الجمعيـة ى  الذين يرغبون فويجوز للشركاء الموصين  

شركات سجالت  ى  حدإ من   ا صادر اكشف حساب معتمد  مركز الشركة   ى  أنهم أودعوا ف  
قل وأن يرفقوا مع هـذا الكـشف        األى  بثالثة أيام عل   األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية    

شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من األسـهم لحـين    
    .العامةانفضاض الجمعية 

  )٣٥(مـادة 
كل سنة بدعوة مـن رئـيس       مرة على األقل    تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة      

 اللذين يحـددهما إعـالن الـدعوة      الشركة فى الزمان والمكان    إدارة أو   مجلس المراقبة 
   .خالل الثالثة أشهر التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة

   .ذلك إلى ولمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة
 ذلـك مجلـس   قـرر االنعقاد إذا  إلى  الشركة أن تدعو الجمعية العامةإدارةوعلى  

 مـن   ٪٥عدد من الشركاء يمثـل       أو   مراقب الحسابات يها ذلك من    طلب إل  أو   المراقبة
يـودع الـشركاء     يوضحوا أسباب الطلب وأن      أن مال الشركة على األقل بشرط       رأس

سـحب  أحد البنوك المعتمدة ، وال يجوز       ى  ف أو   مركز الشركة الموصون منهم أسهمهم    
   . بعد انفضاض الجمعيةإالهذه األسهم 

لالنعقاد فى   هة اإلدارية أن يدعو الجمعية العامة العادية      الج أو   ولمراقب الحسابات 
مجلس المراقبة عن الدعوة على الرغم من        أو   األحوال التى تتراخى فيها إدارة الشركة     

بدء التاريخ الذى يجـب فيـه توجيـه       أو   وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة      
و الجمعية العامة إذا نقـص      الدعوة لالنعقاد كما يكون للجهة اإلدارية المختصة أن تدع        

متنـع  ا أو عن الحد األدنى الواجب توافره لصحة انعقـاده        عدد أعضاء مجلس المراقبة   
وفى جميع األحوال تكـون مـصاريف       ،  لذلك الحد عن الحضور      األعضاء المكملون 

   .الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة اإلدارية رئاسة االجتماع فى هذه الحالة
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١٦١

  )٣٦(مـادة 
  تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر فى جـدول األعمـال المحـدد لهـا ،         

  : وعلى األخص للنظر فى المسائل اآلتية
  .انتخاب أعضاء مجلس المراقبة وعزلهم والنظر فى إخالئهم من المسئولية  -١
بـشرط  المـسئولية ،     من   إخالئهمى  الشركة وعزلهم والنظر ف   ى   تعيين مدير  – ٢
  .األحوال جميع ى لشركاء المتضامنين فموافقة ا
  .إخالئها من المسئولية ى والنظر ف  مراقبة أعمال إدارة الشركة-٣
  . القوائم المالية المصادقة على -٤
  تقريـر  والنظـر فـى    عـن نـشاط الـشركة      اإلدارة المصادقة على تقرير     -٥

   . مجلس المراقبة
وأعـضاء    الـشركة إدارةدالت  الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة وب     -٦

  . مجلس المراقبة
  .  تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله-٧
الـشركاء   أو الجهة اإلداريـة  أو المراقبةمجلس  أو كل ما ترى إدارة الشركة    -٨

  . من رأس المال على األقل عرضه على الجمعية العامة ٪ ٥الذين يملكون 
  )٣٧(مـادة 

أن تعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرا عـن   ب الشركة    إدارة تلتزم
فى ختام السنة ذاتهـا وذلـك خـالل         ى  نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها المال      

ـ               ى شهرين على األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحـت تـصرف مراقب
طبقـا لألوضـاع والـشروط      الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على األقل وذلك كلـه          

سـوق  الشركات والالئحة التنفيذية لقانون والبيانات التى حددتها الالئحة التنفيذية لقانون       
  . رأس المال الصادر

ويجب على إدارة الشركة أن تنشر القوائم المالية وخالصـة وافيـة لتقريرهـا والـنص              
    . على األقلابثالثين يوم الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة

كـل شـريك     إلـى    ىالفقرة األول ى  ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة ف       
   .األقلى  علابثالثين يومعليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة ى بطريق البريد الموص
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١٦٢

  )٣٨(مـادة 
 يـوميتين  يجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين فى صحيفتين   

 خمسةعلى أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء           العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   
 إلـى  ة، ويجب إرسال اإلخطار بالـدعو أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول       

   .الشركاء على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العادى
االكتفاء ح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوة ، و        لم تطر ى  للشركة الت ويجوز  

 على عناوينهم الثابتة بـسجالت الـشركة بالبريـد          الشركاء إلى   بإرسال إخطار الدعوة  
   .اليد مقابل التوقيعب اإلخطارات همبتسليم أو المسجل

ـ         أو   ويتم النشر    )٢١ (ـاإلخطار قبل الموعد المقرر الجتمـاع الجمعيـة األول ب
فى حالة عدم اكتمـال النـصاب بـسبعة        ى   األقل وقبل موعد االجتماع الثان      على ايوم  

  . أيام على األقل
كل من الجهة اإلدارية والهيئة      إلى   الشركاءيخطر به    أو   وترسل صورة مما ينشر   

 نفس الوقت الذى يتم فيه النـشر      ى  ف وممثل جماعة حملة السندات      للرقابة المالية العامة  
   .ركاءالش إلى اإلرسال فيهأو 

  )٣٩(مـادة 
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حـضره شـركاء يمثلـون               

ـ من رأس المال على األقل فإذا لم يتوافر الحـد األدنـى         )١٠(٪        االجتمـاع ى ف
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يومـا التاليـة           إلى   األول وجبت دعوة الجمعية العامة    

   .جتماع األوللال
ى الثـان ذا حدد فيها موعد االجتماع      إاالجتماع األول    إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  

   .صحيحا أيا كان عدد الحصص واألسهم الممثلة فيهى الثانويعتبر االجتماع 
  لحـصص الممثلـة   واسـهم   لألوتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة       

   .فى االجتماع
                                                

  يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقرر لحـضور الجمعيـة العامـة العاديـة عـن عـدد                  ) ١٠(
  )٦٧( لحكم المـادة     الًمن الشركاء يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، عم            

  .لشركات من قانون ا
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  ر بانتخاب أعضاء مجلـس المراقبـة يجـوز اسـتخدام طريقـة            وإذا تعلق القرا  
 من الالئحة التنفيذيـة     ا مكرر ٢٤٠مـادة   للضوابط المقررة بال   اطبقًى  التصويت التراكم 

   .شركاتالقانون ل
  )٤٠(مـادة 

أال يترتب على   مراعاة  ، ب تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة         
ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامـة يكـون   اء ، لتزامات الشرك اذلك زيادة   

  .   األساسيةالشريكمن شأنه المساس بحقوق 
   التعـديالت التاليـة   – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        

  : فى نظام الشركة
  . تخفيضه أو زيادة رأس المال المرخص به -١
  . ازةالموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممت -٢
  .ى األصلغرض الشركة من  قريبة أو مرتبطة أو أغراض مكملة إضافة -٣
  . القيود المتعلقة بأنواع األسهم أو المميزات أو  تعديل الحقوق-٤
  ،حلهـا قبـل موعـدها     أو  ،دمج الشركةأو  ره ،تقصي أو  الشركةأمد  إطالة   -٥

  .  احل الشركة إجباري يترتب عليهاى التتغيير نسبة الخسارة أو 
للنظـر  كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بناء على دعوة إدارة الـشركة ،           

أكثـر   أو سنة مالية واحدةى فإذا بلغت خسائر الشركة  ،   استمرارها أو   فى حل الشركة  
  . خر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة آلاوفقً الشركاءنصف قيمة حقوق 

نظام الشركة إال بعـد إخطـار الجهـة         ى  ل ف تعديى  جميع األحوال ال ينفذ أ    ى  وف
  . اإلدارية بهذا التعديل

  )٤١(مـادة 
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعيـة العامـة             

   :غير العادية األحكام اآلتية
 من إدارة الشركة أو مجلس    تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة          -١
 يمثلـون  الشركاءليه ذلك عدد من إ توجيه الدعوة إذا طلب    إدارة الشركة وعلى  بة  المراق

يودع الطالبون  ن  أبشرط  ألسباب جدية غير عادية ، و     س المال على األقل     أ من ر  ٪١٠
  أحـد البنـوك المعتمـدة ،       أو   من الـشركاء الموصـين أسـهمهم مركـز الـشركة          

تقـم إدارة الـشركة   وإذا لـم   ، ال بعد انفضاض الجمعيةإوال يجوز سحب هذه األسهم      
الجهـة   إلى بدعوة الجمعية خالل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم          

   .قانون الشركاتتتولى توجيه الدعوة وفقا ألحكام ى التاإلدارية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٦٤

 شـركاء  ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره              -٢
ـ فإذا لم يتـوافر الحـد األدنـى    ، رأس المال على األقل     من   )١١(٪     يمثلون   ى ف

اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التاليـة         إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    
  يمثـل الـشركاء صحيحا إذا حضره عدد مـن  ى الثانلالجتماع األول ويعتبر االجتماع  

  .مال على األقل أس الرمن  )١٢(٪     
والحـصص   األسـهم ى  ثلث بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر -٣

 المرخص المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال،   االجتماعى  ف الممثلةالحاضرة و 
 أو  إدماجهـا  أو   الغرض تغيير أو   الميعاد قبل الشركة حل أو   المال رأس تخفيض أو   به

 الممثلةوالحصص   األسهم أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترط تقسيمها
زيـادة رأس المـال بأسـهم        أو   ، وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة       االجتماعى  ف

أسهم وحـصص الـشركة      أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترطممتازة  
  . قبل الزيادة

  )٤٢(مـادة 
المداولة فى غير المسائل المدرجة     ) العادية وغير العادية  (ال يجوز للجمعية العامة     

ـ ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقـائع الخطيـرة             فى جدول األعمال   ى الت
  .تتكشف أثناء االجتماع 

شركات والئحته التنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون    الومع مراعاة أحكام قانون    
ة ملزمة لجميع الشركاء سواء كـانوا حاضـرين         القرارات الصادرة من الجمعية العام    

 الـشركة تنفيـذ     إدارةغـائبين ، وعلـى       أو   االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات     
  .قرارات الجمعية العامة 

  )٤٣(مـادة 
تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء فى سجل خاص يثبـت فيـه حـضورهم ،             

بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل       أو   هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة      ى  فويبين  
  . األصوات ى قبل بداية االجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامع

                                                
 .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٥٠يراعى أال تقل النسبة عن ) ١١(
  .من قانون الشركات ) ٧٠( للمادة ا من رأس المال ، وفقً٪٢٥يراعى أال تقل النسبة عن ) ١٢(
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مناقشة الموضوعات  ى  فويكون لكل شريك يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق          
 ،الحـسابات بـشأنها   ى  ومراقب  الشركة إدارةواستجواب   ،المدرجة فى جدول األعمال     
ـ  الجمعية العامة بثالثة أيام علـى األقـل          انعقادة قبل   ويشترط تقديم األسئلة مكتوب    ى ف

  .  إيصالباليد مقابل  أو  الشركة بالبريد المسجلإدارةمركز 
 الشركة على أسئلة الشركاء واستجواباتهم بالقدر الـذى ال يعـرض            إدارةوتجيب  

أن الرد غيـر كـاف       المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى الشريك       أو   مصلحة الشركة 
  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى احتكم

ن يكـون التـصويت بطريقـة    أويكون التصويت فى الجمعية العامة علنيا ويجب      
  عـزلهم  أو   المـديرين  أو   سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة        

س مجلـس  رئـي  أو  الـشركة إدارةإذا طلبت ذلك  أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم،أو  
 من األصوات الحاضرة والممثلة فى االجتماع       ٪١٠يمثل   عدد من الشركاء   أو   المراقبة

  .على األقل 
ـ المـديرين االشـتراك      أو   وال يجوز ألعضاء مجلس المراقبـة        التـصويت ى  ف

  إبـراء ذمـتهم   أو على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديـد رواتـبهم ومكافـآتهم        
  .  وإخالء مسئوليتهم

  )٤٤(مـادة 
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك       

لجماعة حملة الـسندات كمـا      ى  الجهات اإلدارية و الممثل القانون    ى  إثبات حضور ممثل  
يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع              

خالفتها وكـل   أو وافقت عليهاى التصوات الجمعية وعدد األى فاتخذت ى التوالقرارات  
  .المحضر ى فإثباته  ما يطلب الشركاء

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل            
خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين الـسر وجامعـا األصـوات         

  .  ومراقب الحسابات
الجهـة اإلداريـة     إلى   الجمعية العامة ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع        

  .خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 
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  )٤٥(مـادة 
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية              

  .نظام الشركة  أو العامة بالمخالفة ألحكام القانون
لإلضـرار   أو   لشركاءاوكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من           

غيرهم دون اعتبـار     أو   المديرين أو   لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس المراقبة      أو   بهم،
  .لمصلحة الشركة 

الذين اعترضـوا علـى      وال يجوز أن يطلب البطالن فى هذه الحالة إال الشركاء         
 اإلداريـة الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول وللجهة         أو   محضر الجلسة ى  فالقرار  

  .نوب عنهم فى طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية أن ت
جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           

 الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن فى إحدى الصحف اليوميـة           إدارةالشركاء وعلى   
  .وفى صحيفة االستثمار 

رار، وال يترتـب علـى      سنة من تاريخ صدور الق    ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   
  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 

  )٤٦(مـادة 
شركات والئحته التنفيذية   ال من قانون    ١٠٩ إلى   ١٠٣مع مراعاة أحكام المواد من      

أكثر ممن تتوافر فى شـأنهم الـشروط المنـصوص          أو   يكون للشركة مراقب حسابات   
تعينـه   ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقـم   اسبة والمراجعـة    عليها فى قانون مزاولة مهنة المح     

            /السيد   الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين الشركاء         
الـشركة ، ويـسأل   مراقبا أول لحسابات       ى الكائن مقره ف –ى المحاسب القانون 

 ت الواردة فى تقريره بوصفه وكيال عن مجمـوع الـشركاء          المراقب عن صحة البيانا   
أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عمـا             ولكل شريك 

  .ورد به 
  )٤٧(مـادة 

، علـى أن تبـدأ الـسنة              ى  وتنته      تبدأ السنة المالية للشركة من      
 للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد             األولىالمالية  

 .  شهرا٢٤هذه الفترة عن 
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  )٤٨(مـادة 
  توزع أربـاح الـشركة الـصافية سـنويا بعـد خـصم جميـع المـصروفات                
  العمومية والتكاليف األخرى وفقا للقـانون ومعـايير المحاسـبة المـصرية المتبعـة              

   :)١٣(على النحو اآلتي
ويقف هذا  ى  القانونى  من األرباح لتكوين االحتياط    ٪       قتطاع مبلغ يوازى  ا

 من رأس مـال الـشركة       ٪       قدرا يوازى ى  االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياط    
  .االقتطاع  إلى  العودةيتمى المصدر ومتى نقص االحتياط

على العـاملين بالـشركة طبقـا        انقدمن تلك األرباح     ٪       توزيع نسبة  -٢
إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبمـا ال يجـاوز مجمـوع     تضعهاى التللقواعد  

  .األجور السنوية للعاملين 
  تحـسب   علـى الـشركاء    ٪       توزيع حصة أولى من األرباح قـدرها       -٣

  . رأس مال الشركةى صصهم فالمدفوع من قيمة أسهمهم وح على أساس
 بنـسبة إذا كان فى الشركة حصص تأسيس يـدفع نـصيبها فـى األربـاح                -٤

  . القابلة للتوزيع من األرباح ٪     
  .   الشركةإدارةلمكافأة ى  من الباق٪       سداد نسبة-٥
 األربـاح ى فضافية كحصة إ  ويوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على الشركاء -٦

ى يكون به احتيـاط  أو السنة المالية المقبلة  إلى    الشركة إدارةيرحل بناء على اقتراح     أو  
  .مال لالستهالك غير عادى  أو غير عادى

تكشف عنها القـوائم    ى  التبعض األرباح    أو   توزيع كل ى  فوللجمعية العامة الحق    
  قـا بهـا تقريـر عنهـا مـن         تعدها الشركة على أن يكـون مرف      ى  التالمالية الدورية   

   .مراقب الحسابات 
  )٤٩(مـادة 

 إدارةبقرار من الجمعية العامة العاديـة بنـاء علـى اقتـراح      ى  يستعمل االحتياط 
    . يكون أوفى بمصالح الشركةالشركة فيما

                                                
 .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٣(
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١٦٨

  )٥٠(مـادة 
 الشركة بـشرط  إدارةتحددها ى التالمكان والمواعيد ى فالشركاء  إلى  تدفع األرباح 

    .شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيعأال تجاوز 
  )٥١(مـادة 

قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية         ى  أال يترتب على    
تنفيـذ مهمتهـا وإذا كـان الفعـل     ى  فتقع منها   ى  الت الشركة بسبب األخطاء     إدارةضد  

مراقـب   أو    الشركة إدارةالموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من          
سنة من تاريخ صدور قـرار الجمعيـة العامـة          ى  الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض    

   . إليهبالمصادقة على التقرير المشار 
  )٥٢(مـادة 

ـ  المنازعـات  إقامةلمقررة قانونا ال يجوز امع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء      ى الت
ضـد مجلـس     أو   أحـدهم  أو   رينتمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد المدي      

بمقتضى قـرار    باسم مجموع الشركاء وإالأكثر من أعضائه     أو   ضد واحد  أو   المراقبة
    .من الجمعية العامة

وعلى كل شريك يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس المراقبـة               
ل ويجب أن يدرج     الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على األق          وإدارة

   .هذا االقتراح فى جدول أعمال الجمعية
  )٥٣(مـادة 

 ألخر قوائم مالية سنوية     اقيمة حقوق الشركاء وفقً   نصف  إذا بلغت خسائر الشركة     
 ألخر قوائم ماليـة     اوفقً قيمة حقوق المساهمين  نصف   إذا بلغت خسائر الشركة    للشركة

  معية العامة غيـر العاديـة للنظـر   سنوية للشركة ، وجب على إدارة الشركة دعوة الج     
  . استمرارها أو حل الشركةى ف

  )٥٤(مـادة 
  شركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفيا   المع مراعاة أحكام قانون     

   .أكثر وتحدد أتعابهمأو 
 وفى حالة صدور حكم بحل غيرهم،من  أو الشركاءويجوز تعيين المصفى من بين 

   .أتعابهين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد بطالنها تب أو الشركة
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بالحجر  أو   إعسارهم أو   إشهار إفالسهم  أو   عمل المصفى بوفاة الشركاء   ى  وال ينته 
   .عليهم ولو كان معينا من قبلهم

   .بتعيين المصفين  الشركة ومجلس المراقبةإدارةوكالة ى وتنته
   .أن يتم إخالء عهدة المصفين إلى دة التصفية سلطة الجمعية العامة قائمة طوال موتبقى

  )٥٥(مـادة 
 ١٧ الـصادر بالقـانون رقـم    المحاماةمن قانون ) ٦٠(مـادة مع مراعاة أحكام ال  

   الـشركة أن تتعاقـد مـع أحـد المحـامين المقبـولين             إدارة يجب على    ١٩٨٣لسنة  
بالشروط والمدة  أمام محاكم االستئناف على األقل للعمل مستشارا قانونيا للشركة وذلك           

   .التى يتفق عليها
  المحامى الكائن مقره   -            /واستثناء من ذلك عين الشركاء األستاذ     

   . للشركةأولمستشارا قانونيا            ى ف
  )٥٦(مـادة 

يس الـشركة مـن حـساب       تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأس      
  .  فى هذا الشأنالتأسيسيةالمصروفات العامة وفقا لما تقرره الجمعية 

  )٥٧(مـادة 
   .فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظامى تسرى أحكام القانون المصر

  )٥٨(مـادة 
  . طبقا للقانون ينشر هذا النظام
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             لشركة العقد االبتدائي
ألسهم مؤسسة وفقشركة توصية با

ً
   ألحكام القانون املصريا

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 
  بنظام المناطق الحرة العامة

  : فيما بين كل من       الموافق     يومفى تم إبرام هذا العقد 

  المهنة  االسم والجنسية  م
  تاريخ
  الميالد

  اتبإث
  الشخصية

  اإلقامة  الصفة

١             
٢              

  متهيد
             صدر قـرار مجلـس إدارة المنطقـة الحـرة العامـة                        بتاريخ  

ـ نظام  ب )           شركة   (           إقامة مشروع   ى   بالموافقة عل            رقم   طق االمن
   . الحرة العامة

فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد علـى             
 وتأسيسا على ذلك تقـدموا  ،                     مصرية تحت اسم    تأسيس شركة مساهمة    

ـ الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       إلى   المرفقى  بهذا العقد والنظام األساس    ى والت
  .   بإجراء المراجعة الالزمة ، حيث قامت"الجهة اإلدارية"يها فيما بعد باسم يشار إل

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحـة مخلـة بالـشرف      أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة وبأنه   

ـ ليها المشار إبعقوبة من العقوبات  أو   األمانةأو   ، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد  ى ف
 المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات        قانون شركات من  ) ١٦٤(

  ،١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
   .  ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً

ـ   حكام هذا العقد    أى االلتزام ب   عل  المؤسسون وقد اتفق  المرفـق  ى  والنظـام األساس
وقـانون سـوق   المشار إليـه  شركات الوبصفة خاصة قانون    ى  المصروأحكام القانون   

االستثمار الصادر بالقـانون     وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم      
   .  ولوائحها التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم 
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  )١(مـادة 
  .  ال يتجزأ من هذا العقد اهيد السابق جزءيعتبر التم

 )٢(مـادة 
               :اسم هذه الشركة هو

ـ             ألحكـام القـانون المـصرى بنظـام        ا شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً
   . المناطق الحرة العامة

  )٣(مـادة 
               :غرض الشركة

وبـشرط  ،  ن واللـوائح والقـرارات الـسارية        أحكام القواني ب وذلك دون اإلخالل  
  .   التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار

تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    
الخارج ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  

  .   ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاي كما يجوز لها أن تندمج ف،
  )٤(مـادة 

                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون
                      : ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

 المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        وتقع
  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           

   . خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف
يـرة  شبه جز ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   
  . خارجها أو مصر العربية

  )٥(مـادة 
اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    

   . الشخصية االعتبارية
ركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر         تقصير لمدة الش   أو   وكل إطالة 

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
   . بقانون الشركات المشار إليه والئحته التنفيذية
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  )٦(مـادة 
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   . "عملة رأس المال"           ال الشركة المصدر بمبلغ رأسم
   . "عملة رأس المال ")١(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(مـادة 
ا سـهم  )           (  وعـدد  ، حصة)            ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      

عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪           وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا
 علـى أن تـزاد    االكتتابات  ى  المرخص له بتلق             فرع             االكتتاب لدى بنك  

من قيد الشركة بالسجل التجارى وتلتزم       خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر            ٪٢٥  إلى  
   .  بشهادة بنكية تفيد ذلكالجهة اإلداريةالشركة بإخطار 

ـ       ٪          وتبلغ نسبة مشاركة المصريين        رأس المـال  ى   ، وقد تم االكتتـاب ف
  :ى على النحو اآلت

 عدد الحصص واألسهم
 الصفة الجنسية االسم م

  أسهم  حصص
القيمة االسمية بعملة 

 لرأس الما

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       جمالىاإل 

  )٨(مـادة 
يتعهد الموقعون على هذا العقد بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة إلتمـام تأسـيس      

                     / الشركة وفقا ألحكام القانون المصرى ، وقد وكلـوا عـنهم الـسيد              
تمام إجراءات التأسـيس والـشهر     إ فى القيام ب             والكائن مقره   ) المؤسسينوكيل  (

والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة          
علـى   أو   سواء على هذا العقـد    ،   الزمة   ة اإلدارية وإدخال التعديالت التى تراها الجه    

مجلس إدارة الشركة ، ودعـوة   إلى   لمرفق وتسليم كافة الوثائق واألوراق    نظام الشركة ا  
                                                

من ) ١( لحكم المادة ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً) ١(
   . ٢٠٠٨ لسنة ١٢٣قانون سوق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم 
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علـى  ى   لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجار          التأسيسيةالجمعية  
   . هذا الشأن طبقا ألحكام القانونى فاألكثر للنظر فى جدول األعمال الذى يعده 

  )٩(مـادة 
والنفقات واألجور والتكاليف التـى تـم إنفاقهـا         تلتزم الشركة بأداء المصروفات     

   . بسبب تأسيسها وذلك خصما من حساب المصروفات العامة
  )١٠(مـادة 

لكل ،  نسخة              بجمهورية مصر العربية من                حرر هذا العقد بمدينة     
   . من المتعاقدين نسخة
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             لشركةى النظام األساس
ؤسسة وفقشركة توصية باألسهم م

ً
   ألحكام القانون املصرىا

  بنظام المناطق الحرة العامة
  )١(مـادة 

ى فطبقا ألحكام القوانين المعمول بها      بنظام المناطق الحرة العامة     تأسست الشركة   
المساهمة وشركات التوصية   أحكام قانون شركات    فى إطار   ، و جمهورية مصر العربية    

الصادر بالقانون  وشركات الشخص الواحد    والشركات ذات المسئولية المحدودة     باألسهم  
 قـانون   ، وأحكـام  " قانون الشركات   "ويشار إليه فيما بعد باسم       ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  

، ويشار إليه فيما بعـد باسـم         ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم   الصادر بالقانون سوق رأس المال    
،  ٢٠١٧ لـسنة    ٧٢رقم  ر الصادر بالقانون    االستثماقانون  ، و  "قانون سوق رأس المال   "

  . ى النظام األساسهذا ، وولوائحها التنفيذية 
 )٢(مـادة 

               :اسم هذه الشركة هو
 ألحكام القانون المصرى بنظام المنـاطق       ا شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقً        

   . الحرة العامة
  )٣(مـادة 

               :غرض الشركة
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  .   التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    

الخارج ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   أعماال شبيهة بأعمالها  
  .   ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو ها كما يجوز لها أن تندمج في،

  )٤(مـادة 
                      : ى العنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون

                      : ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        

ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
   . خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل
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شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ة   لسن ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   

  . خارجها أو مصر العربية
  )٥(مـادة 

اكتـسابها  سنة تبدأ مـن تـاريخ                             المدة المحددة لهذه الشركة هى    
   . عتباريةالشخصية اال

تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 
العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             

   . ليه والئحته التنفيذيةإبقانون الشركات المشار 
  )٦(مـادة 
، وحـدد   " عملـة رأس المـال    "            حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ     

   . "عملة رأس المال"           رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 
   . "عملة رأس المال ")٢(          قيمة كل سهم ،  سهم           عدد ى موزع عل

  )٧(مـادة 
سـهما   )           (  وعـدد  ،  حصة )           ( يتكون رأسمال الشركة من عدد      

عنـد    من القيمة االسمية للحصص واألسهم     ٪           وقد دفع الشركاء نسبة      ، اسميا
              فرع            االكتتاب لدى بنك

 خالل مـدة ال تجـاوز         ٪٢٥   إلى   على أن تزاد  االكتتابات  ى  المرخص له بتلق  
 الجهـة اإلداريـة   ثالثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار           

   . بشهادة بنكية تفيد ذلك
رأس المال على   ى   ، وقد تم االكتتاب ف     ٪           وتبلغ نسبة مشاركة المصريين     

  :ى النحو اآلت

 لحصص واألسهمعدد ا
 الصفة الجنسية االسم م

  أسهم  حصص
القيمة االسمية بعملة 

 رأس المال

عملة 
 الوفاء

١        

٢        

       جمالىاإل 

                                                
  )١( لحكم المـادة     ايراعى أال يقل قيمة السهم عن عشرة قروش وال تزيد على ألف جنيه ، طبقً              ) ٢(

   . ٢٠٠٨ لسنة ١٢٣وق رأس المال بعد تعديلها بموجب القانون رقم من قانون س
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١٧٦

  )٨(مـادة 
        ا مسلسلة ويوقع عليهـا     تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقام

   .  يعينهما المجلس وتختم بخاتم الشركةالمراقبةعضوان من أعضاء مجلس 
 السهم على األخص اسـم الـشركة وشـكلها القـانونى             شهادة تضمنتويجب أن   

وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتـاريخ ورقـم ومحـل قيـدها         
بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد األسهم الموزع عليها وكـذلك نـوع الـسهم               

يكون لألسـهم كوبونـات     واسم المالك ، و   ،  وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها       
   . ذات أرقام مسلسلة يبين بها رقم السهم

 شـركات إدارة  ىحـد إويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمـد مـن      
  . حدة ىسجالت األوراق المالية لكل مساهم عل

 العامة أو فى أى وقـت آخـر   تهاعند توجيه الدعوة النعقاد جمعي ،  وعلى الشركة   
 من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفـظ المركـزى        أن تطلب ،  تقتضية الضرورة   

موافاتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين فى تاريخ محدد ويعتبر هذا البيان هـو سـجل               
  . المساهمين بالشركة 

  )٩(مـادة 
خالل خمس سنوات على األكثـر      وحصة  يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم         
  تعينهـا إدارة الـشركة     وبالطريقة التـى     من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد      

ا على  على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوم          ،   الجمعية العامة أو  
ا المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشير          ى  باقاألقل وتقيد   

صحيحبطل تداولها بالوفاء بالمبالغ غير المؤداه ي .   
قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له        ى  لباق واجب السداد وفاء     وكل مبلغ 

 ا من يوم استحقاقه باإلضـافة      سنوي ٪)٣(          تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع       
   . التعويضات المترتبة على ذلكإلى 

                                                
  . من القانون المدنى ) ٢٢٧( بنص المادة الً ، عما سنوي٪٧يراعى أال تزيد النسبة عن ) ٣(
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١٧٧

المتـأخر  ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب المـساهم             
   :عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية

 الوصـول   مسجل مصحوب بعلم  الدفع بخطاب   عن   المتخلف   الشريكإخطار   -١
األقـل مـن   ا علـى    ن يوم يمضى ست ذلك بعد   و،  على عنوانه المبين بسجالت الشركة      

   . تاريخ إبالغه بذلك
 عنتأخر أصحابها   ى  التيومية عن أرقام األسهم      اإلعالن فى إحدى الصحف ال     -٢

   . الوفاء بقيمتها
 الوصول مرفق به صورة مـن  مسجل مصحوب بعلم بخطاب  الشريك إخطار   -٣

   . ا على ذلكتم نشره بها ومضى خمسة عشر يومى التاإلعالن وعدد الجريدة 
 جديـدة   صـكوك تباع بهذه الكيفية علـى أن تـسلم         ى  الت األسهم   صكوكوتلغى  

 الملغـاة  للـصكوك أنها بديلـة    إلى   يشارو ، أرقامهاا عنها تحمل ذات     لمشترين عوض ل
وتبلغ بورصة األوراق المالية المقيدة بها أسهم الشركة بذلك مع مراعاة ما تنص عليـه             

   . سوق رأس المالمن الالئحة التنفيذية لقانون ) ٦(مـادة ال
 للشركة من أصـل وفوائـد       إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا        خصمتو

ومصاريف ويحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبـه              
  .  بالفرق عند حصول عجز

استعمال الحـق المقـرر بـالفقرة     إلى   ال يؤثر التجاء الشركة   فى جميع األحوال    و
انات أخرى  جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضم       إلى   على حقها فى االلتجاء   السابقة  

   . وقت أخرى أى ف أو نفس الوقتى ف
  يجب أن يتضمن كشف الحساب الـصادر والمعتمـد مـن إحـدى الـشركات              و
تـم  التـى   المبالغ المدفوعة من قيمة األوراق المالية       المركزى  تزاول نشاط الحفظ    التى  

احفظها مركزي .   
  )١٠(مـادة 

المال تنتقل ملكيـة األسـهم      مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس         
ذا كانت األسهم غير    إ،  بقيد العملية لديها     أو   صة األوراق المالية  ربإتمام قيد تداولها ببو   

 ويتم إثبات هذا التصرف فى سجل خاص لدى الشركة خالل أسـبوع مـن                ، مقيدة بها 
تم حفظها مركزيـا    ، وي من صاحب الشأن     أو   تاريخ إخطارها بذلك سواء من البورصة     

   . ا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى إحدى الشركات المرخص لها قانونًلدى
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١٧٨

ـ جرى القيد   ى  ا لحكم قضائ   كان نقل ملكية السهم تنفيذً     وإذا الـسجالت علـى    ى  ف
   . مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

ـ     أو   الغير باإلرث  إلى   بالنسبة أليلولة األسهم  و سبب المنـشئ   الوصية يجب قيد ال
تحفظ أسهم رأسـمال  ى التى المركزبدفاتر شركة الحفظ   أو   سجالت الشركة ى  فللملكية  

تثبـت وجـود الـسبب      ى  التالشركة لديها ، ويتم هذا القيد عن طريق تقديم المستندات           
   . المشار إليه

مع  إليه   انتقلت من   باسمجميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية          ى  وف
  . ى ر كل من البورصة وشركة اإليداع والقيد المركزإخطا

  )١١(مـادة 
 وال يجـوز زيـادة   ، ال بقيمة كل سـهم مـن أسـهمه   إى يلزم الشريك الموص  ال

   . الحقوق والمميزات والقيودى ف النوع ذات األسهم من على أن تتساوى ، التزاماته
الـشركة  أما الشركاء المتضامنون أصحاب الحصص فيسألون عـن التزامـات           

   . مسئولية غير محدودة
  )١٢(  ادةـم

   . قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة الحصة أو يترتب على ملكية السهم
  )١٣(مـادة 

   . حصة غير قابل للتجزئة أو كل سهم
  )١٤(مـادة 

دائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختـام علـى    أو ال يجوز لورثة الشريك   
أن   وال،  القـسمة إمكـان بيعها جملـة لعـدم     أو   قسمتها أو   ممتلكاتهاو   أ دفاتر الشركة 

ـ     ، إدارة الشركة ى  ف طريقة كانت ى  يتدخلوا بأ  اسـتعمال حقـوقهم    ى  ويجب علـيهم ف
  قرارات الجمعية العامةى وحساباتها الختامية وعل قوائم جرد الشركةى التعويل عل

  )١٥(مـادة 
 نفـس  من األسهم من غيره لحصة معادلة حصة فى الحق لصاحبه يخول سهم كل

   . التصفية عند الشركة موجودات ملكية وفى األرباح اقتسامى ف تمييز بال النوع
   .)٤(. . . . . . . . . . . .  لصاحبها تخول فإنها الممتازة لألسهم بالنسبة أما

                                                
  يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم فـى التـصويت أو األربـاح أو نـاتج التـصفية ،            ) ٤(

  )١٣٢(تيازى التصويت وناتج التصفية ، عمالً بحكـم المـادة       ماومراعاة عدم جواز الجمع بين      
 . من قانون الشركات 
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١٧٩

  )١٦(مـادة 
سـجل  ى  فالحصة آلخر مالك له مقيد اسمه        أو   تدفع األرباح المستحقة عن السهم    

لـدى إحـدى شـركات الحفـظ        ى  المركزدفاتر القيد والحفظ    ى  فسمه  امقيد  والشركة  
قبض المبـالغ  ى فويكون له وحده الحق    المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة    ى  المركز

أو األرباحى فا المستحقة عن السهم سواء كانت حصص ا فى موجودات الشركةنصيب .   
  )١٧(مـادة 

ـ تخفيضه   أو   إصدار أسهم جديدة  تكون زيادة رأس المال ب     ا ألحكـام قـانون     طبقً
   . ة التنفيذييهماسوق رأس المال والئحتالشركات وقانون 

زيـادة   أو   وكما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم ممتازة          
 ٣٣رقـم  مـادة رأس المال بأسهم ممتازة وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من ال         

   . نون الشركاتمن قا
وفى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حـق األولويـة             

يمتلكهـا وذلـك بـشرط أن    ى التأسهم الزيادة كل بحسب عدد األسهم     ى  فاالكتتاب  ى  ف
التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكـون  ى  فيتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة       

  .  حقوق أولوية خاصة بهالألسهم الممتازة من 
ـ  ولألسباب   إدارة الشركة يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب         و ى الت

بعض منهـا لالكتتـاب العـام        أو   ن تطرح أسهم الزيادة كلها    أيقرها مراقب الحسابات    
   . مباشرة دون إعمال حقوق األولوية للمساهمين القدامى

فى حالة تقريـر حقـوق      ،  ار أسهم الزيادة    ويتم إخطار المساهمين القدامى بإصد    
ـ   على بكتاب مسجل   أو   النشر، ب أولوية خاصة بهم     ا لمـا هـو   حـسب األحـوال طبقً

مع منح المساهمين القدامى مهلـة      الشركات ،   منصوص عليه بالالئحة التنفيذية لقانون      
     ٣٣،  ٣١ا ألحكام المـادتين     ا من فتح باب االكتتاب وفقً     لالكتتاب ال تقل عن ثالثين يوم 

   . من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
  )١٨(مـادة 

نوع من أنواع األسهم    ى  بأالقيود المتعلقة    أو   المميزات أو   ال يجوز تعديل الحقوق   
ال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملـة نـوع    إ

رأس المال الـذى تمثلـه   ى صوات الممثلة لثلث  يتعلق بها التعديل بأغلبية األ    ى  التاألسهم  
   . هذه األسهم

 الجمعية العامـة    المقررة لدعوة ا لألوضاع   وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقً     
   . غير العادية
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١٨٠

  )١٩(مـادة 
صـكوك تمويـل     أو   ن تقرر إصدار سـندات    أ للجمعية العامة غير العادية   يجوز  

بـشرط  عملية بذاتها    أو   لتمويل نشاط  أو    للشركة لمواجهة االحتياجات التمويلية  متنوعة  
أداء رأس المال المصدر بالكامل ، وعلى أال تزيد قيمتها عن صافى أصـول الـشركة               

   . خر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة آلاحسبما يحدده مراقب الحسابات وفقً
وك وشـروط  الـصك  أو ويتضمن قرار الجمعية غير العادية للشركة قيمة السندات 

الـصك وأسـاس    أو أسهم والعائد الذى يغله السند    إلى   إصدارها ومدى قابليتها للتحويل   
الـصكوك   أو حسابه ، كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة اإلجمالية للـسندات    

تحديد الـشروط األخـرى   ى وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض إدارة الشركة ف   
دار تلك األوراق خالل مدة أقصاها نهاية السنة المالية التاليـة           المتعلقة بها ، ويجب إص    

   . لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها
  )٢٠(مـادة 

   : دارة الشركةإيتولى 
   شريك متضامن              المقيم            الجنسية-            / السيد – ١
   شريك متضامن             المقيم            الجنسية -            / السيد – ٢
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية حكام عليهم   أوبأنه لم يسبق صدور      ضدهمأو  
ـ  ليهـا إشار  المبعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  .  الشركاتمن قانون 
  )٢١(مـادة 

 )٤٨(الشركاء المديرين من النسبة المئوية المنـصوص عليهـا فـى المــادة               مكافأة   تتكون
الرواتب المقطوعة والمزايا األخـرى المقـررة     لجمعية العامة   من هذا النظام ، وتحدد ا     

  .للشركاء المديرين 
  )٢٢(ادة مـ

ين اإلتجـار   لمـدير بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة للـشركاء ا        ال يجوز   
  .  الشركةتزاولها ى التنشاط أحد فروع الى لحساب غيرهم ف أو لحسابهم

 الشركة  إدارةعمل يترتب عليه االنتقاص مما تتطلبه       ى  أ كما ال يجوز له مباشرة      
   . من وقت وجهد
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١٨١

  )٢٣(مـادة 
عزله ألى سبب من األسـباب أن   أو استقالته أو ة المدير الوحيدال يترتب على وفا 

ا مؤقتا للشركة يتولى أعمـال      ولمجلس المراقبة أن يعين مدير     ،   )٥(تعتبر الشركة منحلة  
 ، الختيار مدير آخر للـشركة    غير العادية   أن تنعقد الجمعية العامة      إلى    العاجلة اإلدارة

ـ        ويجب على المدير المؤقت دعوة الجمعية        االعامة لالنعقاد خالل خمـسة عـشر يوم  
   . تعيينهتاريخ من 

  .   عن تنفيذ وكالته فقطإال وال يكون المدير المؤقت مسئوالً
تم عزله يستمر المدير اآلخر      أو    ألكثر من مدير وتوفى أحدهم     اإلدارة كانت   وإذا 

 ممـن   د بـدالً  حين انعقاد الجمعية العامة وتعيين مدير جدي       إلى    بمفرده اإلدارةتولى  ى  ف
   . إدارتهانتهت 

  )ى الفصل الثان( 
  مجلس المراقبة

   )٢٤( مـادة 
  علـى األقـل   اعـضو  )٦()          (يكون للشركة مجلس مراقبـة مؤلـف مـن     

مـن   أو   المـساهمين عضو على األكثر تعينهم الجمعية العامة من بـين           )            (و
   . عضاء مجلس المراقبة من بين الشركاء المديرين، وال يجوز أن يكون أغيرهم 
  واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الـشركاء أول مجلـس مراقبـة                

   : ا همعضو       من
  السن       الجنسية        االسم

١-  
٢-  
٣-  

                                                
ـ  يجوز االتفاق على أن تنتهى الشركة بوفاة الشريك الذى يعهد إليه باإلدارة ، عم             ) ٥( ادة الً بنص الم

  . من قانون الشركات ) ١١٥(
 . نون الشركات من قا) ١١٢( بنص المادة الًيراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عم) ٦(
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١٨٢

  )٢٥ (مـادة 
ـ  ، ويبقـى  سنوات             يعين أعضاء مجلس المراقبة لمدة       س المراقبـة    مجل

   .  سنوات           ا بأعماله لمدةالسابقة قائممـادة المعين فى ال
  المراقبـة  فـى مجلـس    ،وجـد   ذا  إ ،ى  المعنـو  وال يخل ذلك بحق الـشخص       

الالئحـة التنفيذيـة    مـن   ) ٢٣٨(مـادة   لحكم ال  اوفقًفى استبدال من يمثله فى المجلس       
  .  لقانون الشركات

   . ذا كانت هناك أسباب لذلكإبعضه  أو  عزل المجلس كله وللجمعية العامة
  )٢٦ (مـادة 

سبب ، فـال تـصح     ى  وإذا نقص عدد أعضاء مجلس المراقبة عن الحد األدنى أل         
   . تهاقرار أو اجتماعات المجلس

مراقب الحـسابات أن يخطـر       أو   الشريك المدير  أو   ويجب على األعضاء الباقين   
  ام علـى األكثـر مـن تـاريخ نقـص عـدد األعـضاء        أيةالجهة اإلدارية خالل ثالث 

تعيين خلـف لمـن انتهـت    ى عن الحد األدنى ودعوة الجمعية العامة لالنعقاد والنظر ف   
   . عضويته من األعضاء

   . اموعد ال يجاوز ثالثين يومى و يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
   .  الدعوة لعقدهاوإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية

  )٢٧ (مـادة 
      ا ويجـوز تعيـين نائـب للـرئيس يحـل          يعين المجلس من بين أعضائه رئيـس  

محله أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العـضو الـذى يقـوم                
   . ابأعمال الرياسة مؤقتً

   .       من غيرهم أو ا للسر من األعضاء كما يعين المجلس أمينً 
  )٢٨ ( مـادة

 انعقـاده  إلـى  مركز الشركة كلما دعت مصلحتهاى يعقد مجلس المراقبة جلساته ف 
أعضائه ، ويجـب أن يجتمـع مجلـس     بناء على طلب ثلث أو الرئيس بناء على دعوة

   .  مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة           المراقبة
  بواســطة تقنيــات أو شركةويجــوز أن ينعقــد المجلــس خــارج مركــز الــ

   . االتصال الحديثة
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١٨٣

  )٢٩ (مـادة 
  مكافأة وبدالت حضور مجلس المراقبة الجمعية العامة العادية تحدد 

  )٣٠(مـادة 
     ذا حضره   إال  إا  ال يكون اجتماع مجلس المراقبة صحيح )           (  اعـضو)٧( ، 

الحاضرين فى االجتماع علـى  بأغلبية عدد أصوات األعضاء   وتصدر قرارات المجلس  
   .  الرئيسمنهيرجح الجانب الذى ى التساووفى حالة   ،األقل

سجل خاص مرقومـة    ى  فمحاضر تدون   ى  ف وتثبت مداوالت المجلس وقراراته      
  صفحاته ويوقع عليه الرئيس وأمين السر ويـصدق رئـيس المجلـس علـى صـور               

   . مستخرجات هذه المحاضرأو 
  )٣١ (ادةـم

 وللمجلس أن يطلب   المديرين ،     الدائم على أعمال   اإلشراف المراقبة    مجلس يتولى 
سبيل تحقيق هذا   ى  ويكون له ف   إدارتهم ،  عن   اتتقديم حساب  شركةالمديرين باسم ال  إلى  

أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة            الغرض  
  المـديرين  ويجـب علـى      ،موجودة لديها   والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع ال     

  هـو مقـرر    له من حقوق االطالع على مستندات الـشركة وأوراقهـا مـا     يوفرواأن  
   . لمراقبى الحسابات

 الـشركة  مديروعرضها عليه يى التالمسائل ى  فى  الرأ ولمجلس المراقبة أن يبدى     
   . ذنه فيهاإعقد الشركة  التصرفات التى يتطلب بإجراءوله أن يأذن 

لنظـر  ى الـسنو اجتماعهـا  ى فالجمعية العامة العادية  إلى   ويقدم مجلس المراقبة  
   .  الشركةإدارةا بمالحظاته على  تقريرالقوائم المالية

   .  ويجوز لمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة لالجتماع 
  )٣٢(مـادة 

ـ  وال يجوز انعقادهـا إال       الشركاءتمثل الجمعية العامة جميع                   مدينـة ى ف
  .)٨(          فى مدينة أو 

                                                
 بحكم المـادتين    الًيراعى أال يقل عددهم عن نصف عدد األعضاء يكون من بينهم الرئيس ، عم             ) ٧(

  .  من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ٢٦١ مكرر ، و٢٤٤
) ٢٠١( بحكم المادة الًحدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عمإن يكون   أيراعى  ) ٨(

  .  التنفيذية لقانون الشركات من الالئحة
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١٨٤

  )٣٣(مـادة 
  اإلنابـة ،  أو شريك الحق فى حضور الجمعيـة العامـة بطريـق األصـالة          لكل

ا ن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عـدد أللشريك   يجوز وال
 من الحـصص    ٪٢٠ وبما ال يجاوز      من رأسمال الشركة ،    ٪١٠من األصوات يجاوز    

   .واألسهم الممثلة فى االجتماع
ـ المراقبـة  أعضاء مجلـس   أو  المديرين أن ينيب عنه أحد      للشريكال يجوز   و ى ف

، ومع ذلك يجوز ألعضاء مجلس المراقبة أن ينيبـوا بعـضهم        حضور الجمعية العامة    
حضوره لـصحة  فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس المراقبة المقرر          

وممثـل الـشخص    ى  الوصى أو   الطبيعى  اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الول      
   .  لألصولاحضورى االعتبار

ـ     أو   كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ         ألحكـام   االمالك المـسجلين وفقً
   . ٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ى قانون اإليداع والقيد المركز

ـ        فى جميع األحـوال     و   توكيـل ى يـشترط لـصحة اإلنابـة أن تكـون ثابتـة ف
  . ى كتابتفويض أو 

 ممثال فى اجتماع الجمعية العامة بما ال يقل عـن           المراقبةويجب أن يكون مجلس     
ينقص فيها عدد   ى  التالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك فى غير األحوال           

 عـن  المراقبـة ذلك ، وال يجوز تخلف أعـضاء مجلـس     عن   المراقبةأعضاء مجلس   
   . حضور االجتماع بغير عذر مقبول

وفى جميع األحوال ال يبطل االجتماع إذا حضره ثالثـة مـن أعـضاء مجلـس                
نائبه وذلك إذا تـوافر لالجتمـاع      أو    األقل يكون من بينهم رئيس المجلس      على المراقبة

   .    ته التنفيذيةالشروط األخرى التى يتطلبها القانون والئح
   . نائبه فى حالة غيابه أو  ويرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة

   .  االجتماعهذاقل ويجب حضور أحد المديرين على األ
  )٣٤(مـادة 

  العامـة  حضور اجتماع الجمعية  ى  الذين يرغبون ف  الشركاء الموصين   ى  يجب عل 
قبل انعقـاد  أحد البنوك المعتمدة ى ف أو   الشركة مركزى  فأسهمهم  أن يثبتوا أنهم أودعوا     

  .  األقلى  بثالثة أيام عل العامةالجمعية
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١٨٥

مـن تـاريخ    سجل الشركة   ى  الحصص ف  أو   ملكية األسهم لنقل  ى  قيد أ ال يجوز   و
حـين انفـضاض    إلـى   إرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام     أو   نشر الدعوة لالجتماع  

   . الجمعية العامة
أن يثبتـوا   حضور اجتماع الجمعيـة ى  الذين يرغبون فء الموصين ويجوز للشركا 

شركات سجالت  ى  حدإ من   ا صادر اكشف حساب معتمد  مركز الشركة   ى  أنهم أودعوا ف  
األقل وأن يرفقوا مع هـذا الكـشف        ى  بثالثة أيام عل   األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية    

 هذا الرصيد من األسـهم لحـين   شهادة من شركة إدارة سجالت األوراق المالية بتجميد 
   . العامةانفضاض الجمعية 

  )٣٥(مـادة 
كل سنة بدعوة مـن رئـيس       مرة على األقل    تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة      

 الشركة فى الزمان والمكان اللذين يحـددهما إعـالن الـدعوة         إدارة أو   مجلس المراقبة 
   . سنة المالية للشركةخالل الثالثة أشهر التالية على األكثر لنهاية ال

   . ذلك إلى ولمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة
 ذلـك مجلـس   قـرر االنعقاد إذا  إلى  الشركة أن تدعو الجمعية العامةإدارةوعلى  

 مـن   ٪٥عدد من الشركاء يمثـل       أو   مراقب الحسابات طلب إليها ذلك من      أو   المراقبة
يـودع الـشركاء     يوضحوا أسباب الطلب وأن      أن األقل بشرط     مال الشركة على   رأس

سـحب  أحد البنوك المعتمدة ، وال يجوز       ى  ف أو   مركز الشركة الموصون منهم أسهمهم    
   .  بعد انفضاض الجمعيةإالهذه األسهم 

لالنعقاد فى   الجهة اإلدارية أن يدعو الجمعية العامة العادية       أو   ولمراقب الحسابات 
مجلس المراقبة عن الدعوة على الرغم من        أو   خى فيها إدارة الشركة   األحوال التى تترا  

بدء التاريخ الذى يجـب فيـه توجيـه       أو   وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة      
الدعوة لالنعقاد كما يكون للجهة اإلدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقـص              

متنـع  ا أو وافره لصحة انعقـاده   عن الحد األدنى الواجب ت     عدد أعضاء مجلس المراقبة   
وفى جميع األحوال تكـون مـصاريف       ،  لذلك الحد عن الحضور      األعضاء المكملون 

   . الدعوة على نفقة الشركة ، وتتولى الجهة اإلدارية رئاسة االجتماع فى هذه الحالة
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١٨٦

  )٣٦(مـادة 
  ،تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر فى جـدول األعمـال المحـدد لهـا          

   :وعلى األخص للنظر فى المسائل اآلتية
  . انتخاب أعضاء مجلس المراقبة وعزلهم والنظر فى إخالئهم من المسئولية  -١
بـشرط  المـسئولية ،     من   إخالئهم تعيين مديرى الشركة وعزلهم والنظر فى        –٢

  . األحوال موافقة الشركاء المتضامنين فى جميع 
  . ر فى إخالئها من المسئولية  مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظ-٣
  . القوائم المالية  المصادقة على -٤
  والنظـر فـى تقريـر       عـن نـشاط الـشركة      اإلدارة المصادقة على تقرير     -٥

  . مجلس المراقبة 
   الـشركة  إدارة الموافقة على توزيـع األربـاح وتحديـد مكافـأة وبـدالت              -٦

  . وأعضاء مجلس المراقبة 
  . حديد أتعابه والنظر فى عزله  تعيين مراقب الحسابات وت-٧
الجهة اإلداريـة أو الـشركاء   المراقبة أو كل ما ترى إدارة الشركة أو مجلس     -٨

  .  من رأس المال على األقل عرضه على الجمعية العامة ٪ ٥الذين يملكون 
  )٣٧(مـادة 

ـ أن تعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقرير ب إدارة الشركة    تلتزم ن ا ع
فى ختام السنة ذاتهـا وذلـك خـالل         ى  نشاطها خالل السنة المالية وعن مركزها المال      

ـ               ى شهرين على األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تحـت تـصرف مراقب
ـ           ا لألوضـاع والـشروط     الحسابات قبل نشرها بأسبوعين على األقل وذلك كلـه طبقً

سـوق  الشركات والالئحة التنفيذية لقانون انون  والبيانات التى حددتها الالئحة التنفيذية لق     
  .  رأس المال الصادر

ويجب على إدارة الشركة أن تنشر القوائم المالية وخالصة وافية لتقريرها والنص            
   .  على األقلابثالثين يومالكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل تاريخ عقد الجمعية العامة 

كـل شـريك     إلـى    راق المبينة فى الفقرة األولى    ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األو     
  . األقل  على ابثالثين يومبطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة 
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١٨٧

  )٣٨(مـادة 
يجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين فى صحيفتين يـوميتين     

 خمسة المرة الثانية بعد انقضاء      على أن يتم النشر فى     العربية   ةإحداهما على األقل باللغ   
 إلـى   ، ويجب إرسال اإلخطار بالدعوى    أيام على األقل من تاريخ نشر اإلخطار األول         

   . الشركاء على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العادى
االكتفاء لم تطرح أسهمها لالكتتاب العام عدم نشر الدعوة ، و         ى  للشركة الت ويجوز  

 على عناوينهم الثابتة بـسجالت الـشركة بالبريـد          الشركاء إلى   طار الدعوة بإرسال إخ 
   . اليد مقابل التوقيعب اإلخطارات همبتسليم أو المسجل

  )٢١(اإلخطار قبل الموعد المقـرر الجتمـاع الجمعيـة األول ب             أو   ويتم النشر 
سبعة أيـام   فى حالة عدم اكتمال النصاب ب     ى   على األقل وقبل موعد االجتماع الثان      ايوم

   . على األقل
كل من الجهة اإلدارية والهيئة      إلى   الشركاءيخطر به    أو   وترسل صورة مما ينشر   

 نفس الوقت الذى يتم فيه النـشر      ى  ف وممثل جماعة حملة السندات      للرقابة المالية العامة  
   . الشركاء إلى اإلرسال فيهأو 

  )٣٩(مـادة 
ا إال إذا حـضره شـركاء يمثلـون         يحال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صح      

ـ من رأس المال على األقل فإذا لم يتوافر الحـد األدنـى              )٩(٪             االجتمـاع ى  ف
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يومـا التاليـة           إلى   األول وجبت دعوة الجمعية العامة    

   . لالجتماع األول
ى الثـان ذا حدد فيها موعد االجتماع      إاالجتماع األول    إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  

   . ا كان عدد الحصص و األسهم الممثلة فيهصحيحا أيى الثانويعتبر االجتماع 
  لحـصص الممثلـة   واسـهم   لألوتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة       

   . فى االجتماع
ويت وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة يجـوز اسـتخدام طريقـة التـص              

   . شركاتالقانون  من الالئحة التنفيذية لا مكرر٢٤٠مـادة  للضوابط المقررة بالاطبقًى التراكم
                                                

  يراعى أال يقل نصاب الحد األدنى المقـرر لحـضور الجمعيـة العامـة العاديـة عـن عـدد               ) ٩(
  )٦٧( لحكـم المـادة      الًمن الشركاء يمثلون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ، عم            

  . من قانون الشركات 
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١٨٨

  )٤٠(مـادة 
  أال يترتـب مراعـاة  ، بتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الـشركة       

 كل قرار يصدر من الجمعيـة العامـة         ويقع باطالً لتزامات الشركاء ،    اعلى ذلك زيادة    
  .  األساسية الشريك من شأنه المساس بحقوق يكون

   التعـديالت التاليـة   – بـصفة خاصـة      –وتنظر الجمعية العامة غيـر العاديـة        
  : فى نظام الشركة

  . زيادة رأس المال المرخص به أو تخفيضه  -١
  . الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة  -٢
  . األصلى غرض الشركة من  أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة إضافة -٣
  .  تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع األسهم -٤
  ،حلهـا قبـل موعـدها     ، أو دمج الشركةره ، أو الشركة أو تقصي أمد  إطالة   -٥

  . ا يترتب عليها حل الشركة إجباريالتى تغيير نسبة الخسارة أو 
للنظـر  اء على دعوة إدارة الـشركة ،    كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية ، بن       

فى سنة مالية واحدة أو أكثـر  إذا بلغت خسائر الشركة  ،   فى حل الشركة أو استمرارها    
  . خر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة  آلاوفقً الشركاءنصف قيمة حقوق 

وفى جميع األحوال ال ينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إال بعـد إخطـار الجهـة                 
  .  بهذا التعديل اإلدارية

  )٤١(مـادة 
مع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعيـة العامـة             

  : غير العادية األحكام اآلتية
١-       مـن إدارة الـشركة     علـى دعـوة      تجتمع الجمعية العامة غير العادية بنـاء  

ليـه ذلـك عـدد مـن     إ توجيه الدعوة إذا طلب  إدارة الشركة وعلى  أو مجلس المراقبة    
بـشرط  ألسباب جدية غير عادية ، و     س المال على األقل     أ من ر  ٪١٠ يمثلون   الشركاء

أحـد البنـوك     أو   يودع الطالبون من الشركاء الموصين أسهمهم مركـز الـشركة         ن  أ
تقـم إدارة   وإذا لم    ،   ال بعد انفضاض الجمعية   إوال يجوز سحب هذه األسهم      المعتمدة ،   

 الل شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقـدموا بطلـبهم           بدعوة الجمعية خ  الشركة  
   . قانون الشركاتا ألحكام تتولى توجيه الدعوة وفقًالتى الجهة اإلدارية إلى 
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٢-        شـركاء ا إال إذا حضره      ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيح 
فـى  فإذا لم يتوافر الحـد األدنـى        ،  رأس المال على األقل      من   )١٠(٪           يمثلون  

ا التاليـة   اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوم      إلى   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية    
 يمثـل  الـشركاء ا إذا حضره عدد مـن  صحيحالثانى لالجتماع األول ويعتبر االجتماع  

  . أس المال على األقل رمن  )١١(٪           
والحصص  األسهم ىثلث بأغلبية العادية غير العامة عيةالجم قرارات تصدر - ٣

 المرخص المال رأس بزيادة يتعلق القرار كان إذا إال،  االجتماعى ف الممثلةالحاضرة و
  إدماجها أو الغرض تغيير أو الميعاد قبل الشركة حل أو المال رأس تخفيض أو به

والحصص  األسهم رباعأ ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترط تقسيمهاأو 
زيادة رأس المال  أو ، وإذا تعلق القرار بإصدار أسهم ممتازة االجتماعى ف الممثلة

أسهم وحصص  أرباع ثالثة بأغلبية يصدر أن القرار لصحة فيشترطبأسهم ممتازة 
   . الشركة قبل الزيادة

  )٤٢(مـادة 
 غير المسائل المدرجة    المداولة فى ) العادية وغير العادية  (ال يجوز للجمعية العامة     

التـى  فى جدول األعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقـائع الخطيـرة               
  . تتكشف أثناء االجتماع 

شركات والئحته التنفيذية وأحكام هـذا النظـام تكـون    الومع مراعاة أحكام قانون    
حاضـرين  القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء سواء كـانوا            

 الـشركة تنفيـذ     إدارةاالجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غـائبين ، وعلـى             
  . قرارات الجمعية العامة 

  )٤٣(مـادة 
تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء فى سجل خاص يثبـت فيـه حـضورهم ،             

هذا السجل ما إذا كان حضورهم باألصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا الـسجل              فى  ويبين  
  . داية االجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى األصوات قبل ب

                                                
 . من قانون الشركات ) ٧٠(وفقًا للمادة ٪ من رأس المال ، ٥٠يراعى أال تقل النسبة عن ) ١٠(
  . من قانون الشركات ) ٧٠(٪ من رأس المال ، وفقًا للمادة ٢٥يراعى أال تقل النسبة عن ) ١١(
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مناقـشة  فـى    ويكون لكل شريك يحـضر اجتمـاع الجمعيـة العامـة الحـق             
ومراقبـى   الـشركة    إدارةواسـتجواب   ، الموضوعات المدرجة فى جدول األعمـال       

ثة أيـام    الجمعية العامة بثال   انعقاد ويشترط تقديم األسئلة مكتوبة قبل       ،الحسابات بشأنها   
   . إيصال الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إدارةمركز فى على األقل 

 الشركة على أسئلة الشركاء واستجواباتهم بالقدر الـذى ال يعـرض            إدارةوتجيب  
مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى الشريك أن الرد غيـر كـاف                

  . ا واجب التنفيذ الجمعية العامة ويكون قراره إلى احتكم
ن يكـون التـصويت بطريقـة    أويكون التصويت فى الجمعية العامة علنيا ويجب      

  سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المراقبة أو المـديرين أو عـزلهم              
 الـشركة أو رئـيس مجلـس    إدارةأو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلبت ذلك  

 من األصوات الحاضرة والممثلة فى االجتماع       ٪١٠كاء يمثل   المراقبة أو عدد من الشر    
  . على األقل 

  التـصويت فـى   وال يجوز ألعضاء مجلس المراقبـة أو المـديرين االشـتراك            
  على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديـد رواتـبهم ومكافـآتهم أو إبـراء ذمـتهم          

  . وإخالء مسئوليتهم 
  )٤٤(مـادة 

بات الحضور وتوافر نـصاب االنعقـاد وكـذلك    يحرر محضر اجتماع يتضمن إث   
إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية و الممثل القانونى لجماعة حملة الـسندات كمـا              
يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثنـاء االجتمـاع              

تها وكـل  وافقت عليها أو خالفالتى الجمعية وعدد األصوات فى اتخذت التى والقرارات  
  . المحضر فى ما يطلب الشركاء إثباته 

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل            
خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين الـسر وجامعـا األصـوات         

  . ومراقب الحسابات 
داريـة  الجهـة اإل   إلى     ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة       

  . خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 
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  )٤٥(مـادة 
 كل قرار يصدر من الجمعية      مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع باطالً        

  . العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو نظام الشركة 
لإلضـرار  الشركاء أو   وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من           

غيرهم دون اعتبـار    المديرين أو   و لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس المراقبة أو         بهم، أ 
  . لمصلحة الشركة 

وال يجوز أن يطلب البطالن فى هذه الحالة إال الشركاء الذين اعترضـوا علـى                
 اإلداريـة محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول وللجهة           فى  القرار  

  .  إذا تقدموا بأسباب جدية أن تنوب عنهم فى طلب البطالن
جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           

 الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن فى إحدى الصحف اليوميـة           إدارةالشركاء وعلى   
  . وفى صحيفة االستثمار 

وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، وال يترتـب علـى              
  . ع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك رف

  )٤٦(مـادة 
شركات والئحته التنفيذية   ال من قانون    ١٠٩ إلى   ١٠٣مع مراعاة أحكام المواد من      

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شـأنهم الـشروط المنـصوص              
تعينـه   ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقـم   عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعـة         

                      /الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، واستثناء مما تقدم عين الشركاء السيد            
الـشركة ، ويـسأل   ا أول لحسابات مراقب           الكائن مقره فى  –المحاسب القانونى  

 عن مجمـوع الـشركاء       بوصفه وكيالً  المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره      
  ولكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقريـر المراقـب وأن يـستوضحه              

  . عما ورد به 
  )٤٧(مـادة 

، علـى أن تبـدأ الـسنة                   ى  وتنته           تبدأ السنة المالية للشركة من      
التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد         األولى للشركة من تاريخ     المالية  

  . ا شهر٢٤هذه الفترة عن 
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  )٤٨(مـادة 
    ا بعد خصم جميع المصروفات العموميـة والتكـاليف         توزع أرباح الشركة الصافية سنوي

  : )١٢(على النحو اآلتيا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة األخرى وفقً
 من األرباح لتكوين االحتياطى القانونى ويقـف     ٪           يوازى    اقتطاع مبلغ  -١

      من رأس مال الشركة     ٪          ا يوازى   هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدر 
  . االقتطاع  إلى  العودةيتمالمصدر ومتى نقص االحتياطى 

ـ       انقدرباح   من تلك األ   ٪            توزيع نسبة  -٢ ا على العـاملين بالـشركة طبقً
تضعها إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبمـا ال يجـاوز مجمـوع    التى للقواعد  

  . األجور السنوية للعاملين 
 على الشركاء تحسب علـى      ٪            توزيع حصة أولى من األرباح قدرها      -٣

  . رأس مال الشركة أساس المدفوع من قيمة أسهمهم وحصصهم فى 
 ٪           بنسبةإذا كان فى الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها فى األرباح           -٤

   . القابلة للتوزيعمن األرباح 
  .  الشركة إدارة من الباقى لمكافأة ٪           سداد نسبة -٥
األربـاح  ى ف ويوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية  -٦

  السنة المالية المقبلة أو يكون به احتيـاطى    إلى    الشركة إدارة على اقتراح    أو يرحل بناء
  . غير عادى أو مال لالستهالك غير عادى 

  تكـشف عنهـا   التـى   توزيع كل أو بعـض األربـاح        فى  وللجمعية العامة الحق    
ها تقريـر عنهـا مـن       ا ب تعدها الشركة على أن يكون مرفقً     التى  القوائم المالية الدورية    

  . مراقب الحسابات 
  )٤٩(مـادة 

 إدارة علـى اقتـراح   بقرار من الجمعية العامة العاديـة بنـاء   ى  يستعمل االحتياط 
   .  يكون أوفى بمصالح الشركةالشركة فيما

  )٥٠(مـادة 
 الشركة بـشرط  إدارةتحددها ى التالمكان والمواعيد ى فالشركاء  إلى  تدفع األرباح 

ا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيعأال تجاوز شهر .   
                                                

 . من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ١٩٦(تراعى النسب الواردة بالمادة ) ١٢(
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  )٥١(مـادة 
قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية         ى  أال يترتب على    

تنفيـذ مهمتهـا وإذا كـان الفعـل     ى  فتقع منها   ى  الت الشركة بسبب األخطاء     إدارةضد  
مراقـب   أو    الشركة ارةإدالموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من          

سنة من تاريخ صدور قـرار الجمعيـة العامـة          ى  الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض    
   . ليهإبالمصادقة على التقرير المشار 

  )٥٢(مـادة 
ـ  المنازعـات  إقامةا ال يجوز لمقررة قانونًامع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء      ى الت

ضـد مجلـس     أو   أحـدهم  أو   ينتمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد المدير      
بمقتضى قـرار    باسم مجموع الشركاء وإالأكثر من أعضائه     أو   ضد واحد  أو   المراقبة

   . من الجمعية العامة
وعلى كل شريك يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس المراقبـة               

 ويجب أن يدرج     الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على األقل          وإدارة
   . هذا االقتراح فى جدول أعمال الجمعية

  )٥٣(مـادة 
خر قوائم مالية سنوية     آل اقيمة حقوق الشركاء وفقً   نصف  إذا بلغت خسائر الشركة     

خر قوائم ماليـة     آل اوفقً قيمة حقوق المساهمين  نصف   إذا بلغت خسائر الشركة    للشركة
  معية العامة غيـر العاديـة للنظـر   سنوية للشركة ، وجب على إدارة الشركة دعوة الج     

   . استمرارها أو حل الشركةى ف
  )٥٤(مـادة 

  اشركات والئحته التنفيذية تعين الجمعية العامـة مـصفي   المع مراعاة أحكام قانون     
   . أكثر وتحدد أتعابهمأو 

 وفى حالة صدور حكـم      ، غيرهممن   أو   الشركاءويجوز تعيين المصفى من بين      
   . أتعابها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتحدد بطالنه أو بحل الشركة
بالحجر  أو   إعسارهم أو   إشهار إفالسهم  أو   عمل المصفى بوفاة الشركاء   ى  وال ينته 

   . ا من قبلهمعليهم ولو كان معينً
   . بتعيين المصفين دارة الشركة ومجلس المراقبةإوكالة ى وتنته
   . أن يتم إخالء عهدة المصفين إلى ة طوال مدة التصفية سلطة الجمعية العامة قائموتبقى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

١٩٤

  )٥٥(مـادة 
 ١٧ الـصادر بالقـانون رقـم    المحاماةمن قانون ) ٦٠(مـادة مع مراعاة أحكام ال  

   الـشركة أن تتعاقـد مـع أحـد المحـامين المقبـولين             إدارة يجب على    ١٩٨٣لسنة  
      ـ  أمام محاكم االستئناف على األقل للعمل مستشار لـشركة وذلـك بالـشروط     ا ل ا قانوني  

   . والمدة التى يتفق عليها
 -                                          /واستثناء من ذلك عـين الـشركاء األسـتاذ        

   .  للشركةأولا ا قانونيمستشار                     ى ف المحامى الكائن مقره
  )٥٦(ـادة م

تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الـشركة مـن حـساب              
   .  فى هذا الشأنالتأسيسيةا لما تقرره الجمعية المصروفات العامة وفقً

  )٥٧(مـادة 
   . فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظامى تسرى أحكام القانون المصر

  )٥٨(مـادة 
   .ا للقانونطبقً ينشر هذا النظام
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١٩٥

             شركة عقد تأسيس
  شركة ذات مسئولية حمدودة

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢االستثمار الصادر بالقانون  قانون حكامألخاضعة 
  العامةبنظام المناطق الحرة 

  : )١( بين كل من٢٠٠ /    /  الموافق      يوم فى تم إبرام هذا العقد 

  الجنسية  مــاالس  م
تاريخ 
  الميالد

إثبات 
  يةالشخص

  اإلقامة

١            
٢            

  متهيـد
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق الموقعون على هذا العقـد علـى تأسـيس               

بنظـام المنـاطق الحـرة    مصرية ذات مسئولية محدودة  شركة                      شركة  
ـ   إلـى    بهـذا العقـد   على ذلـك تقـدموا       ا، وتأسيس  العامة   ة لالسـتثمار الهيئـة العام

، وقـد قامـت بـإجراء       ") الجهة اإلدارية "ويشار إليها فيما بعد باسم      (والمناطق الحرة   
   .المراجعة الالزمة له 

المـصرى  حكام هذا العقـد وأحكـام القـانون      أ على االلتزام ب    الموقعون وقد اتفق 
وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات            

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    ولية المحدودة   المسئ
وقانون سوق رأس المال الصادر بالقـانون  " قانون الشركات   "ويشار إليه فيما بعد باسم      

  ٢٠١٧ لـسنة  ٧٢رقـم  االسـتثمار الـصادر بالقـانون     وقانون  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
  .ولوائحهم التنفيذية " قانون االستثمار "ويشار إليه فيما بعد باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة ، وبأنه    

ـ المشار إليهـا    بعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى  ف
  . ألحكام القانون اوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً ، قانون الشركاتمن 

                                                
  )٤( بحكـم المـادة   الً عن خمسين ، عمال يزيد عددهمأال يقل عدد الشركاء عن اثنين و     أيراعى  ) ١(

  .من الئحته التنفيذية ) ٥٩(من قانون الشركات والمادة 
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١٩٦

  )١(مـادة 
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء .  

  )٢(مـادة 
  .شركة ذات مسئولية محدودة بنظام المناطق الحرة العامة                       : اسم الشركة

  )٣(مـادة 
                                 : هو غرض الشركة

وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  
  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة استصدار

تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    
 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  الت أو   شبيهة بأعمالها  أعماالً

  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في
  )٤(مـادة 

  . الشخصية االعتبارية اكتسابها  من تاريخ ااعتبارتبدأ  سنة )          ( : مدة الشركة
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   كل إطالة و

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
  .ليه والئحته التنفيذية إبقانون الشركات المشار 

  )٥(مـادة 
ـ ى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون ـ  العى ف : ى نـوان اآلت

                      
                       :فى موقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  لـصناعية النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة ا          

  . خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخلى ف
شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   
  .خارجها أو مصر العربية
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١٩٧

  )٦(مـادة 
حـصة  )          ( موزع على عدد   )           (          كة بمبلغ حدد رأسمال الشر  

 حـصة              حصة عينيـة وعـدد            ، منها عدد     )           (قيمة كل منها    
  :ى  اآلتوقد تم توزيع هذه الحصص بين الشركاء على الوجه ،نقدية
م صاحب اس

  الحصة
  

  جنسيته
عدد 

الحصص 
  العينية

عدد 
الحصص 

  النقدية

نوع 
الحصص 

  العينية
  القيمة

العملة التى 
تم الوفاء 

  بها

نسبة 
  المشاركة

              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 

 ٪              ىاإلجمال

ـ          ٪       المصرية مشاركةالوتبلغ نسبة    بنـك  ى   ، وقـد أودع رأسـمال الـشركة ف
  .كتتابات العامة ، بموجب الشهادة المرفقة االى  المرخص له بتلق      فرع      

اكتـسابها  من تاريخ  للشركة - فى حالة وجودها –وتؤول ملكية الحصص العينية    
  ليهـا إلتزامات المتعلقـة بالـشركة   كما تنتقل جميع الحقوق واال  الشخصية االعتبارية ،    
  تفـق المؤسـسون علـى تقـدير الحـصة العينيـة المقدمـة             امن ذات التاريخ ، كما      

  .ا ا مصري جنيه      بمبلغ                 /السيد من 
  )٧(مـادة 

ـ         ـ    تخول الحـصص جميـع الـشركاء حقوقً   الحـصول علـى   ى  ا متـساوية ف
حـدود  ى قتسام موجودات الشركة عند التصفية ، وال يلتزم الشركاء إال ف        اى  وف األرباح

  .قيمة حصصهم 
 العامـة  جمعيتهـا ويترتب على ملكية الحصص قبول أحكام هذا العقد وقـرارات     

  .والئحته التنفيذية وأحكام هذا العقد الشركات كام قانون ا ألحالصادرة طبقً
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١٩٨

  )٨(مـادة 
أكثر سواء بإصدار حـصص      أو   يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة       

جماعة الـشركاء باألغلبيـة     حصص بقرار من     إلى   ىبتحويل المال االحتياط   أو   جديدة
ى ذلك بناء على اقتراح مـدير العددية للشركاء الحائزة على ثالثة أرباع رأس المال ، و        

ـ    الشركة ، ويجب أن يرفق باال      ى قتراح تقرير من مراقب الحسابات حول األسـباب الت
  .ذلك  إلى تدعو

شـكل حـصص جديـدة      ى  رأس مال الشركة ف   ى  ويجوز أن تتم الزيادة النقدية ف     
شركاء جدد توافق عليهم     أو   يكتتب فيها أصحاب الحصص األصليين كل بنسبة حصته       

ـ     إالشركاء باألغلبية المبينة بالفقرة السابقة بشرط       جماعة   اال يتعدى عدد الشركاء جميع 
رأس المال بزيادة قيمـة الحـصص       ى   ، كما يجوز أن تتحقق الزيادة ف       اخمسين شريكً 

  .القائمة بالشركة بمبالغ متساوية 
  )٩(مـادة 

 ثالثـة   يجوز بقرار من جماعة الشركاء باألغلبية العددية للشركاء الحائزة علـى          
  أرباع رأس المال تخفيض رأس مال الشركة عن طريـق إنقـاص عـدد الحـصص               

  تخفيض القيمة االسمية لكل منها  أو استرداد بعضهاأو 
  )١٠(مـادة 

 ،)٢(       بموجب محـرر   الغير إلى    أو ملكية الحصص قابلة لالنتقال بين الشركاء     
مـادة الى  ل المعد لذلك المنصوص عليه ف     التصرف بالسج  أو    هذا االنتقال  ثباتإويجب  

  .من هذا العقد ) ١١(
بعضها للغير أن يقوم بإخطار إدارة الـشركة   أو هتويجب على من يعتزم بيع حص 

 إيـصال   بموجـب باليد   أو   بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول       
 وعدد الحصص   يتضمن االسم الكامل للمتنازل إليه وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته         
الشركاء خالل  ى  المتنازل عنها وثمن وشروط البيع ، ثم تقوم إدارة الشركة بإخطار باق           

باليـد   أو   الثالثة أيام التالية بموجب خطاب موصى عليه مـصحوب بعلـم الوصـول            
  .  إيصال بموجب

                                                
 . به أو غير ذلكةرسمى أو مصدق على التوقيعات الوارد) ٢(
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١٩٩

خـالل  استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتهـا   ى  الحق ف  الشركاءى  ولباق
  ،ال سـقط هـذا الحـق        إوخطـار المتنـازل إلدارة الـشركة        إاريخ  شهر واحد من ت   

وإذا استعمل حق االسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعـة بيـنهم بنـسبة               
  .رأس مال الشركة ى حصص كل منهم ف

  )١١(مـادة 
   :أتىللشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يى يعد بالمركز الرئيس

  .إقامتهم ومهنهم سماء الشركاء وجنسياتهم ومحال أ  - ١
  .مقدار ما دفعهيملكها كل شريك وى عدد الحصص الت  - ٢

مـع بيـان تـاريخ توقيـع      ،  انتقال ملكيتها    أو   حاالت التنازل عن الحصص     - ٣
حالة التصرف بين األحياء و توقيع المدير ومن آلـت إليـه   ى المتنازل والمتنازل إليه ف   

  مواجهـة الـشركة   ى  نتقال أثر ف  اال أو   وال يكون للتنازل  ،   الوصية أو   ة باإلرث الحص
 . السجل المذكور ى الغير إال من تاريخ قيده فأو 

طالع على هذا السجل    مصلحة من غير الشركاء اال    ى  ويجوز لكل شريك و لكل ذ     
  . ساعات عمل الشركةى ف

خالل شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل علـى البيانـات            وترسل إدارة الشركة    
تقـوم   أن كما يتعين علـى إدارة الـشركة  ، الجهة االدارية    إلى السجلهذا  ى  الواردة ف 

  تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خـالل خمـسة          ى   بأ اإلداريةبإخطار الجهة   
  .أيام على األكثر من تاريخ إثباته بالسجل 

  )١٢(مـادة 
  مديرون تعينهم الجمعية العامة مـن بـين الـشركاء         أو   يتولى إدارة الشركة مدير   

  يرهم ، وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للـشركة أن تعـين مجلـس              غمن  أو  
   :تيةل المجلس بالصالحيات والوظائف اآلمن المديرين ، ويخو

١-  
٢-  
٣-  
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٢٠٠

   : من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاءواستثناء
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد - ١
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد - ٢
  .)٣(     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد - ٣

       ى و تنتهى مدة اإلدارة األولى ف
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية حكام عليهم   أوبأنه لم يسبق صدور      ضدهمأو  
ـ  المشار اليهـا  وبات  بعقوبة من العق  أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  .الشركات من قانون 
  )١٣(مـادة 

ولهـم  / ، ولـه منفـردا      عالقتها مع الغيـر     ى  الشركة ف المديرون  / يمثل المدير   
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامـل باسـمها         ى  مجتمعين ف  أو   منفردين

  .العامةالئحته التنفيذية للجمعية أو  الشركاتقانون  أو العقدهذا حتفظ به افيما عدا ما 
                                          

  )١٤(مـادة 
ـ األغلب  مسبب يصدر بموافقـة ى وقت بقرارأى المدير قابل للعزل ف ـ العدد ةي  ةي

  .على األقل  المال رأس أرباع لثالثة الحائزة للشركاء
  )١٥(مـادة 

تتولى الجهة اإلدارية دعوة الجمعية العامـة       حالة خلو إدارة الشركة من مدير       ى  ف
  . ا جديدااألمر وتعين مديرى لالنعقاد خالل شهر على األكثر للنظر فغير العادية 

  )١٦(مـادة 
مكافـأة تـدفع    وذلك ك  جنيها ،          قدرهى  إجمالى  مبلغ سنو ى  للمدير الحق ف  

الـسفر  التمثيـل و   تبـدال كما يحق له الحصول علـى       ،        كل         بواقع
  .، على أن يقيد ذلك كله بحساب المصروفات العامة واالنتقال 

   األرباح علـى الوجـه المبـين       منالحصول على حصة    ى  ف حقالللمدير  يكون  و
  .من هذا العقد ) ٣٥(مـادة الى ف

                                                
من الالئحة التنفيذية   ) ٢٨١( بحكم المادة    الًحد المديرين مصرى الجنسية ، عم     أن يكون   أيراعى  ) ٣(

  .لقانون الشركات 
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٢٠١

  )١٧(مـادة 
يجب أن تحمل اإلعالنات ونسخ العقود وجميع األوراق والمطبوعـات األخـرى            

شـركة ذات مـسئولية   "تلحقه عبارة  أو تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقه ى  الت
وبيـان  ى  ومقروءة ، مع بيان مركز الشركة الرئيـس       مكتوبة بأحرف واضحة    " محدودة

  . معتمدة للشركة قوائم ماليةآخر ى رأس المال بحسب قيمته الثابتة ف
  )١٨(مـادة 

  تتم اإلخطارات من وإلى الشركة والشركاء فيها على هيئـة خطابـات موصـى             
  .باليد مقابل إيصال  أو ،عليها مصحوبة بعلم الوصول

  )١٩(مـادة 
       العامة جميع الشركاء وال يجوز انعقادهـا إال فـى مدينـة           تمثل الجمعية   

  .)٤(     أو مدينة 
  )٢٠(مـادة 

أن ينيـب   أو صـالة األطريق بحضور الجمعية العامة ى فحق اللكل شريك   يكون  
  .والتصويت على القرارات جتماع حضور االى خر من غير المديرين فآ اعنه شريكً

  .ى تفويض كتابأو  بموجب توكيلشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة يو
ويكون لكل حصة صوت واحد ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات            

  .الجمعية بالكتابة 
  )٢١(مـادة 

  . حد المديرين أ/ المدير الجمعية العامة اجتماع يرأس 
صوات على أن تقر الجمعيـة      لفرز األ أصوات   جامعى للسر و  اويعين الرئيس أمينً  

  .أحد المديرين على األقل / المدير جتماع ويجب أن يحضر اال، العامة تعيينهم 
  )٢٢(مـادة 

الجمعية العامة للشركاء بموجب خطـاب موصـى        اجتماع  توجه الدعوة لحضور    
وترسل لكل شريك قبـل موعـد       ،  باليد مقابل إيصال     أو   عليه مصحوب بعلم الوصول   

ـ  . محل إقامته الثابت بـسجل الـشركاء        ى   على األقل ف   ايومن  يد وعشر واحانعقادها ب
، جتمـاع  ويجب أن يتضمن إخطار الدعوة بيان جدول األعمـال ومكـان وزمـان اال          

  .وجهت الدعوة لالنعقاد ى ويوضع جدول األعمال بمعرفة الجهة الت
                                                

) ٢٠١( بحكم المادة الًحدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عمإن يكون   أعى  يرا) ٤(
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 
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٢٠٢

  )٢٣(مـادة 
جـدول  ى  المدرجة ف غير المسائل   ى  ال يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول ف       

الوقـائع  ى ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة ف، أعمالها المحدد سلفا بإخطار الدعوة      
  . االجتماعتتكشف أثناء ى الخطيرة الت

  عقـد هـذا ال تصدرها الجمعيـة العامـة للـشركاء طبقـا ل        ى  وتكون القرارات الت  
 بمـن فـيهم الغـائبين       والئحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء    الشركات  أحكام قانون   و

  .ى الرأى والمخالفين ف
  )٢٤(مـادة 

  العاديـة تنعقد الجمعية العامةمن هذا العقد ، ) ١٩(مـادة خالل بحكم المع عدم اإل 
 إعـالن الـدعوة ،      عينهماالزمان والمكان اللذين ي   ى  دعوة من إدارة الشركة ف    ب ةلشركل

  التاليـة لنهايـة   شـهر   ألثالثة  السنة خالل ا  ى  ن تعقد الجمعية مره على األقل ف      أويجب  
  .السنة المالية للشركة 

   كلمـا دعـت الـضرورة    العاديـة وإلدارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة   
  . إلى ذلك 

نعقاد إذا طلـب ذلـك      اال إلى   وعلى إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية       
،  الشركة على األقـل       من رأس مال   ٪٥عدد من الشركاء يمثل     أو   ،مراقب الحسابات   

  .بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب 
دارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة العاديـة         اإل الجهة أو   ولمراقب الحسابات 

تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الـرغم         ى  األحوال الت ى  للشركاء لالنعقاد ف  
يجب فيه توجيـه  ى  ذبدء التاريخ ال   أو   شهر على تحقق الواقعة   ى  من وجوب ذلك ومض   

  .االنعقاد  إلى الدعوة
 إال إذا حـضره شـركاء       اال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء صحيح       و
جتمـاع  االى  فإذا لم يتوافر الحد األدنى ف     ،   من رأس المال على األقل            يمثلون  

ـ    ثان يعقد خال  اجتماع   إلى   األول وجبت دعوة الجمعية العامة     التاليـة   ال الثالثـين يوم 
  . مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه اصحيحى األول ويعتبر اجتماعها الثانجتماع لال

، ى  الثانجتماع  األول إذا حدد فيها موعد اال     جتماع  اال إلى   ويجوز االكتفاء بالدعوة  
ـ             جتمـاع االى  وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحصص الحاضرة والممثلـة ف

  . قل على األ
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٢٠٣

  )٢٥(مـادة 
يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال على األقل دعوة الجمعيـة العامـة              

تحددها الدعوة ، وال يكون انعقاد الجمعية       ى  الموضوعات الت ى  للشركة لالنعقاد للنظر ف   
 مـن رأس المـال     )٥(٪     ال بحضور عدد من الـشركاء يمثـل         إ االعامة صحيح  

  .قل على األ
  )٢٦(مـادة 

  :المسائل اآلتية ى على األخص فالعامة للشركاء تنظر الجمعية 
  تقرير مراقب الحسابات  -١
  .خالئها من المسئولية إى مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر ف  -٢
  .المصادقة على القوائم المالية   -٣
  .الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة اإلدارة   -٤
  . مراقب الحسابات وتحديد أتعابه تعيين  -٥
  .تعيين المديرين وتحديد مكافأتهم   -٦

  )٢٧(مـادة 
   . تها بناء على دعوة من إدارةتجتمع الجمعية العامة غير العادية للشرك

النعقاد الجمعية العامة غير العاديـة بنـاء        توجيه الدعوة   ب إدارة الشركة    كما تلتزم 
  ، من رأس مال الـشركة علـى األقـل           ٪١٠ل   عدد من الشركاء يمث    يقدمه طلب   على

إذا لم تقم إدارة الشركة بدعوة الجمعية خالل شهر واحد من تقديم الطلب إليهـا كـان                 ف
  .توجيه الدعوة تتولى ى الجهة اإلدارية الت إلى للطالبين أن يتقدموا بطلبهم

  :بما يأتى ةتختص الجمعية العامة غير العادية للشركو
، زيادة التزامات الـشركاء  ال يترتب على ذلك أبمراعاة  ،  تعديل عقد الشركة      - ١

  . األساسية الشريك  شأنه المساس بحقوقها يكون من كل قرار يصدر منالًويقع باط
 .تخفيضه  أو زيادة رأس مال الشركة  - ٢
 .ى قريبة من غرض الشركة األصل أو مرتبطة أو إضافة أغراض مكملة  - ٣
  ،حلها قبـل موعـدها       أو    الشركة ،  دمجأو   ،تقصيره   أو   مد الشركة أإطالة    - ٤

 . ا إجبارييترتب عليها حل الشركةى تغيير نسبة الخسارة التأو 
  .المديرين / عزل المدير ى النظر ف  - ٥

                                                
  .من قانون الشركات ) ١٢٦( بحكم المادة الًال يقل عن نصف رأس المال ، عمأيراعى ) ٥(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – یةالوقائع المصر

  

٢٠٤

  )٢٨(مـادة 
مـن المـسائل    ى  أى  للنظر ف  ةالجمعية العامة غير العادية للشرك    اجتماع  ال يكون   

مـن هـذا العقـد      ) ٢٧(مـادة  من ال ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(البنود أرقام   ى  المنصوص عليها ف  
على األقل ، فإذا لـم يتـوافر الحـد          )٦(      إال إذا حضره شركاء يمثلون       اصحيح 

 يعقـد خـالل   ثـانٍ اجتماع  إلى األول وجبت دعوة الجمعية العامةجتماع االى األدنى ف 
 إذا حـضره    صـحيحا ى  الثـان جتماع   ويعتبر اال  ،األول  جتماع   التالية لال  االثالثين يوم 

األحوال المـشار إليهـا     ى  فقرارات  التصدر  ، و  على األقل    )٧(     شركاء يمثلون   
   .األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المالبموافقة 
ـ    ةالجمعية العامة غير العادية للشرك    اجتماع  ال يكون   و عـزل أحـد    ى  للنظـر ف

فإذا لم يتـوافر     على األقل ،     )٨(     ره شركاء يمثلون   إال إذا حض   اصحيحالمديرين  
 يعقد خالل   ثاٍناجتماع   إلى   األول وجبت دعوة الجمعية العامة    جتماع  االى  الحد األدنى ف  
 صـحيحا إذا حـضره     ى  الثـان جتماع   ويعتبر اال  ،األول  جتماع   التالية لال  االثالثين يوم

األحـوال المـشار إليهـا      ى  فقرارات  التصدر   على األقل ، و    )٩(     شركاء يمثلون 
ـ          بموافقة   ى اجتمـاع   األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المال الممثل ف

 .تنظر العزل ى الجمعية العامة غير العادية الت
  )٢٩(مـادة 
 سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا      ى  تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء ف     

من كل مـن مراقـب      جتماع  ويوقع هذا السجل قبل بداية اال     ،  باإلنابة   أو   كان باألصالة 
  . األصواتى الحسابات وفارز

  )٣٠(مـادة 
مناقـشة الموضـوعات   ى الجمعية العامة الحق فاجتماع يكون لكل شريك يحضر    

  .جدول أعمالها واستجواب إدارة الشركة ومراقب الحسابات بشأنها ى المدرجة ف
                                                

  .من قانون الشركات ) ١٢٧( المادة  بحكمالًال يقل عن ثالثة أرباع رأس المال ، عمأيراعى ) ٦(
 .من قانون الشركات ) ١٢٧( بحكم المادة الًيقل عن ثالثة أرباع رأس المال ، عمال أيراعى ) ٧(
  .من قانون الشركات ) ٧٠( بحكم المادة الًيقل عن نصف رأس المال ، عمال أيراعى ) ٨(
 .من قانون الشركات ) ٧٠( بحكم المادة الًيقل عن ربع رأس المال ، عمال أيراعى ) ٩(
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٢٠٥

  ىمراقب الحسابات على أسـئلة الـشركاء بالقـدر الـذ          أو   ب إدارة الشركة  وتجي
 وإذا رأى الـشريك أن الـرد        ،المصلحة العامة للضرر     أو   ال يعرض مصلحة الشركة   

  .الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ  إلى على سؤاله غير كاف أحتكم
  )٣١(مـادة 

   .النيالجمعية العامة للشركاء عى يكون التصويت ف
   :نالحالتين اآلتيتيى ف االتصويت سرياستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون و
 .بإقامة دعوى المسئولية عليهم  أو بعزلهم أو  بتعيين المديرينالمتعلقة اتالقرار  - ١

ـ  جتماع أو إذا طلب ذلك رئيس اال     - ٢ شر األصـوات  عدد من الشركاء يمثـل ع
  .األقل على جتماع االى الحاضرة والممثلة ف

  )٣٢(مـادة 
  . االنعقاديتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب اجتماع يحرر محضر 

خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة      جتماع  ويجب أن يتضمن محضر اال    
ى الجمعية وعدد األصوات الت   ى   ف اتخذتى  والقرارات الت جتماع  وكل ما يحدث أثناء اال    

  .المحضر ى ا يطلب الشركاء إثباته فكل مكذا خالفتها و أو وافقت عليها
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركاء بصفة منتظمة عقب كل جلسة           

ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين       ،  سجل خاص مرقومة صفحاته     ى  ف
  وتصدق إدارة الـشركة علـى صـور       ،  األصوات ومراقب الحسابات    ى  السر وفارز 

  .اضرمستخرجات هذه المحأو 
الجهـة   إلـى    للـشركة الجمعية العامة   اجتماع  ويجب إرسال صورة من محضر      

  . خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها اإلدارية
  )٣٣(مـادة 

 ، على أن تبدأ الـسنة            ى  فى  وتنته      من  السنة المالية للشركة    تبدأ  
خ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد          المالية األولى للشركة من تاري    

   .ا شهر٢٤هذه الفترة عن 
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٢٠٦

  )٣٤(مـادة 
يجب على إدارة الشركة أن تعد عن كل سنة مالية خالل شهرين على األكثر مـن       
تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة الماليـة ومركزهـا       

  . السنة المالية ذاتها ختامى فى المال
       من تـاريخ إعـدادها مكتـب        اوتودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوم 

  . أن يطلع عليها لديه ى الحق فشأن ى ولكل ذ، المختص ى السجل التجار
  كـل شـريك    إلـى    الفقرة األولـى  ى  و يجب إرسال نسخة من األوراق المبينة ف       

  ات بطريق البريد الموصـى عليـه المـصحوب         دارية ومراقب الحساب  الجهة اإل إلى  و
ـ   باليد مقابل إيصال قبل تاريخ عقد الجمعية العامة          أو   بعلم الوصول  ابخمسة عشر يوم 

  .على األقل 
  )٣٥(مـادة 

  من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات ،     ) ١٩٦(مـادة  دون اإلخالل بحكم ال   
مصروفات العامـة والتكـاليف   الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع التوزع أرباح  

  : ىاألخرى كما يأت
١ -  ى   على األقل من األرباح لتكـوين االحتيـاط        ٪     ى  جنب مبلغ يواز  ي ،

 علـى األقـل   ٪     ى  يوازمقدارى ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع االحتياط    
  .التجنيب  إلى ة العوديتمعن ذلك ى ومتى قل االحتياط، من رأس المال 

  ٪   يقتطع بعد ذلك المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األربـاح قـدرها              - ٢
 على األقل على الشركاء عن قيمة حصصهم ، على أنه إذا لم تسمح أرباح               األرباحمن  

سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بهـا مـن أربـاح               ى  الشركة ف 
 .ة السنين القادم

 من األربـاح المتبقيـة   ٪     يخصص بعد ما تقدم مبلغ ال تتجاوز نسبته           - ٣
  .لمكافأة إدارة الشركة 

عتماد الجمعيـة   اقتراح إدارة الشركة و   اتخصص نسبة من األرباح بناء على         - ٤
  .العامة توزع على العاملين 

  األربـاح ى   ف من األرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية       ى  يوزع الباق   - ٥
غيـر  ى يكون به احتيـاط  أو السنة المقبلة إلى   إدارة الشركة  اقتراحيرحل بناء على    أو  
يتحملها الشركاء بنسبة   حالة وجود خسائر    ى  ، وف ى  عادال غير   لالستهالكمال  ى أو   عاد

 .ه تحصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حص
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٢٠٧

  )٣٦(مـادة 
 المـديرين   اقتراح العامة للشركاء بناء على      بقرار من الجمعية  ى  يستعمل االحتياط 

  .فيما يعود على الشركة بالنفع 
  )٣٧(مـادة 

ـ    ى  الشركاء ف  إلى   تدفع حصص األرباح   تحـددها إدارة   ى  المكان والمواعيـد الت
االشركة بشرط أال تتجاوز شهرمن تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع ا واحد .  

زيع مبلغ من أصل حصص أرباح السنة المالية        ويجوز إلدارة الشركة أن تقوم بتو     
  .الجارية إذا كانت األرباح المخصصة والجارية تسمح بذلك 

  )٣٨(مـادة 
والئحتـه  الـشركات   من قانون   ) ١٠٩( إلى   )١٠٣(مع مراعاة أحكام المواد من      

ـ     أو   التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات      شـأنهم الـشروط    ى  أكثر ممن تتوافر ف
 ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقم  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      ى  ا ف المنصوص عليه 

  . وتقدر أتعابه للشركةعينه الجمعية العامة تُ
  الكـائن مقـره   ،                           / واستثناء مما تقدم عين الشركاء السيد  

  . أول لحسابات الشركة امراقب                     ى ف
 عن مجمـوع  الًتقريره بوصفه وكيى ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة ف  

  الشركاء ، ولكل شريك أثنـاء عقـد الجمعيـة العامـة أن ينـاقش تقريـر المراقـب              
  . يستوضحه عما ورد به أنو

  )٣٩(مـادة 
  ١٧القـانون رقـم     من قانون المحاماة الـصادر ب     ) ٦٠(مـادة  مع مراعاة حكم ال   

 ، يجب على إدارة الشركة أن يتعاقد مع أحد المحـامين المقبـولين أمـام                ١٩٨٣لسنة  
     ى  قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة الت      امحاكم االستئناف على األقل للعمل مستشار

  .يتفق عليها 
الكـائن        بــ   ى   المحام      / عين الشركاء األستاذ  من ذلك    اءنستثاو

  . أول للشركة ا قانونيا مستشار     ى  فمقره
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٢٠٨

  )٤٠(مـادة 
نه ال يجوز رفع المنازعـات      ا ، ف  امع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء المقررة قانونً      

 تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد إدارة الشركة إال باسم مجمـوع الـشركاء            ى  الت
  . الجمعية العامةبمقتضى قرار من 

 نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك إدارة الشركة قبل           إثارةلى كل شريك يريد     وع
درج هذا  أن ت ويجب على إدارة الشركة     ،   بشهر على األقل     التالية الجمعية العامة    انعقاد

  .جدول أعمال الجمعيةى  فاالقتراح
  )٤١(مـادة 

 سـقوط دعـوى     للـشركة مـة   قرار يصدر من الجمعيـة العا     ى  ال يترتب على أ   
 ،تنفيـذ مهمتهـا   ى تقع منها ف ى  المسئولية المدنية ضد إدارة الشركة بسبب األخطاء الت       

وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية المدنية قد عرض على الجمعية العامة بتقريـر مـن              
سنة من تاريخ صـدور     ى  مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض      أو   إدارة الشركة 
تقرير مراقب الحـسابات     أو   ية العامة بالمصادقة على تقرير إدارة الشركة      قرار الجمع 

  .حسب األحوال 
  )٤٢(مـادة 

 كل قرار يصدر من الجمعيـة       الًيقع باط ،   اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية       دون
   .هذا العقد أو الشركاتالعامة للشركاء بالمخالفة ألحكام قانون 

  لإلضـرار بهـم    أو   فئة معينة من الشركاء   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح       و
 وال يجوز   ،غيرها دون اعتبار لمصلحة الشركة       أو   لجلب نفع خاص إلدارة الشركة    أو  

محـضر  ى  هذه الحالة إال الشركاء الذين اعترضوا على القرار ف        ى  أن يطلب البطالن ف   
ختـصة   الم اإلداريةلجهة  ل ويجوز   ،الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول        أو   الجلسة

  .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية ى أن تنوب عنهم ف
جميـع   إلـى    ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة           

إحدى الصحف اليوميـة    ى  الشركاء وعلى إدارة الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن ف        
  .صحيفة الشركات ى وف

دور القرار ، وال يترتـب علـى   سنة من تاريخ ص ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   
  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 
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٢٠٩

  )٤٣(مـادة 
رأس مال الشركة، يتعين على إدارة الشركة أن تعـرض          حالة خسارة نصف    ى  ف

  اسـتمرارها ، ويـشترط لـصدور       أو   على الجمعية العامة غير العادية حل الـشركة       
  .مة لتعديل عقد الشركة قرار الحل توافر األغلبية الالز

وإذا بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال ، جـاز أن يطلـب الحـل الـشركاء             
  .الحائزون لربع رأس المال 

  )٤٤(مـادة 
 والئحته التنفيذية ، يجب عند انتهاء مدة الشركة       الشركات  مع مراعاة أحكام قانون     

، بناء على طلب إدارة     العامة  حالة حلها قبل األجل المحدد لها أن تعين الجمعية          ى  فأو  
غيرهم وتحدد سلطاتهم وأتعابهم كما تبين       أو   أكثر من بين الشركاء    أو   امصفيالشركة ،   

  .طريقة التصفية 
بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما       أو   حالة صدور حكم بحل الشركة    ى  وف

إشـهار   أو   ءبوفـاة الـشركا   ى  عمل المـصف  ى   وال ينته  ،وتحدد أتعابه   ى  تعين المصف 
سـلطة إدارة   ى  وتنته.  من قبلهم    ابالحجز عليهم ولو كان معينً     أو   إعسارهم أو   إفالسهم

   إلـى  سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التـصفية      وتبقى ،ين  الشركة بتعيين المصف  
  .ين أن يتم إخالء عهـدة المصف

  )٤٥(مـادة 
  .هذا العقد ى ص ففيما لم يرد بشأنه نص خاى المصرقانون الأحكام ى تسر

  )٤٦(مـادة 
 نسخة ،           من عدد  بجمهورية مصر العربية           حرر هذا العقد بمدينة 

  .لكل من الشركاء نسخة 
  .طبقا للقانون هذا العقد ينشر و

  )٤٧(مـادة 
  افـة اإلجـراءات الالزمـة     فى اتخـاذ ك                    /فوض الشركاء السيد  

  .فى هذا الشأن 
ـ     تلتزم الشركة بأداء     نفاقهـا  إتـم   ى  المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف الت

  . من حساب المصروفات العامة اخصم، وذلك  تأسيس الشركة بسبب
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٢١٠

  األحكام املنظمة لس الرقابة
  (     )مـادة 

  أعـضاء علـى األقـل     ) )١٠(          ( يكون للشركة مجلس رقابة مؤلـف مـن         
  أعضاء على األكثـر تعيـنهم الجمعيـة العامـة مـن بـين الـشركاء                )            (و

  .وتقدر أتعابهم 
   :أعضاء هم )           (  واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من

      ى  المقيم ف     / السيد - ١

      ى  المقيم ف     / السيد - ٢

            المقيم فى           / السيد - ٣

  (     )مـادة 
مجلس الرقابة المعـين  ويبقى   سنوات ،              ى  مدة العضوية لمجلس الرقابة ه    

  .  سنوات           دة السابقة قائما بأعماله لممـادة الى ف
   :)١١(يتم إعادة تشكيل المجلس على النحو اآلتينهاية هذه المدة ى وف
١-  
٢-  
٣-  

  (     )مـادة 
 لعدد من حـصص الـشركة قـدره         ايشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكً      

، عضويته  قد يرتكبها خالل    ى   حصة على األقل تخصص لضمان األخطاء الت                 
  . )١٢(وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خالل المدة المذكورة

                                                
 .من قانون الشركات ) ١٢٣(ال يقل عددهم عن ثالثة ، عمال بحكم المادة أيراعى ) ١٠(
  . فقرة اختيارية) ١١(
 . مادة اختيارية) ١٢(
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٢١١

  (     )مـادة 
  االسـتقالة أو   بسبب الوفـاة  الحد األدنى   عن  مجلس الرقابة   إذا نقص عدد أعضاء     

 ته ، ويجب على األعضاء الباقين     اقرار أو    ، فال تصح اجتماعات المجلس     سببى  ألأو  
مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالثـة          أو   مديرين الشركة / مدير  أو  

أيام عمل على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ودعوة الجمعيـة               
 لمن انتهت عضويته مـن األعـضاء ، ويكـون           اتعيين خلفً ى  العامة لالنعقاد والنظر ف   

   .ا يومموعد ال يجاوز ثالثينى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
  .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها 

  . ويكمل العضو الذى يعين المدة المتبقية من مدة سلفه 
  (     )مـادة 

      وعند غيـاب الـرئيس     ،   وأمينا للسر    ايعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيس
  . ايقوم بأعمال الرئيس مؤقتًى يعين المجلس العضو الذ

ـ ى أو مركز الـشركة الرئيـس  ى ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته ف       مكـان ى أى ف
  انعقاده بناء على دعـوة الـرئيس       إلى   خر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها      آ

  بنـاء علـى طلـب     ى  انعقاد غيـر عـاد     إلى    من أعضائه ويجوز دعوته              أو  
  .إدارة الشركة 

، بما فيهم    بحضور نصف عدد أعضائه على األقل        احويكون انعقاد المجلس صحي   
وتصدر القرارات بأغلبيـة  الرئيس بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة ،    

يـرجح  على األقل وإذا تساوت األصـوات     جتماع  االى  أصوات األعضاء الحاضرين ف   
  . الرئيس الجانب الذى منه

سجل خـاص مرقومـة     ى  ون ف محاضر تد ى  وتثبت مداوالت المجلس وقراراته ف    
ويصدق رئيس المجلـس علـى صـور     ،  ويوقع عليها الرئيس وأمين السر      ،  صفحاته  

  .ومستخرجات هذه المحاضر 
  (     )مـادة 

عالقتهم مع إدارة الشركة وعليـه فحـص    ى  يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء ف     
  .ة الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة األوراق المالية وقيم الشرك
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٢١٢

كل وقت بتقديم تقارير ، وله أن يفحـص        ى   المديرين ف  بولمجلس الرقابة أن يطال   
دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة والوثـائق المثبتـة              

  .لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها 
ربـاح ويقـدم    ومشروع توزيـع األ   ى  ويراقب هذا المجلس القوائم المالية والتقرير السنو      

  . على األقل اجماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوم إلى هذا الشأنى تقريره ف
  (     )مـادة 

،  جنيها             قدره  ى  إجمالى  تقاضى مبلغ سنو  ى   مجلس الرقابة الحق ف    لعضو
   .           كل           تدفع بواقع  بدل حضور أو وذلك كمكافأة

  توقيعاتال
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٢١٣

  تأسيس شركة عقد
  االستثمارخاضعة الحكام قانون  شركة ذات مسئولية حمدودة

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢الصادر بالقانون 
  الخاصةبنظام المناطق الحرة 

  : )١(     بين كل من٢٠٠  /    / يوم        الموافق     ىفتم إبرام هذا العقد 

ــاريخ   الجنسية  مــاالس  م ت
  الميالد

ــات  إثبـ
  اإلقامة  الشخصية

١            
٢            

  متهيد
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق الموقعون على هذا العقـد علـى تأسـيس               

بنظام المنـاطق الحـرة     مصرية ذات مسئولية محدودة     شركة                       شركة  
منـاطق  الى الهيئة العامة لالسـتثمار وال بهذا العقد  ، وتأسيسا على ذلك تقدموا      الخاصة  

، وقد قامـت بـإجراء المراجعـة        ") الجهة اإلدارية "ويشار إليها فيما بعد باسم      (الحرة  
   .الالزمة له 

ى المـصر حكام هذا العقـد وأحكـام القـانون      ا على االلتزام ب    الموقعون وقد اتفق 
وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات            

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم شركات الشخص الواحد    والمسئولية المحدودة   
وقانون سوق رأس المال الصادر بالقـانون  " قانون الشركات   "ويشار إليه فيما بعد باسم      

 ويـشار   ٢٠١٧ لسنة   ٧٢رقم  االستثمار الصادر بالقانون     وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
  .يذية ولوائحهم التنف" قانون االستثمار"إليه فيما بعد باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة ، وبأنه    

ـ المشار إليهـا    أو بعقوبة من العقوبات        )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى  ف
  . ألحكام القانون اور عليهم تأسيس شركات طبقًوأنهم غير محظ ، قانون الشركاتمن 

                                                
  )٤( عن اثنين وأال يزيد عددهم عن خمسين ، عمالً بحكم المــادة    يراعى أال يقل عدد الشركاء     )١(

  .من الئحته التنفيذية ) ٥٩(من قانون الشركات والمـادة 
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٢١٤

  )١ (مـادة
  .يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد 

  )٢ (مـادة
  شركة ذات مسئولية محـدودة بنظـام المنـاطق                              : اسم الشركة 

  .الحرة العامة 
  )٣ (مـادة

                                  :غرض الشركة هو
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة استصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    

 ،الخـارج   ى  ف أو   مصرى  قد تعاونها على تحقيق غرضها ف     ى  لتا أو   أعماال شبيهة بأعمالها  
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

  )٤ (مـادة
 إكتـسابها الشخـصية     مـن تـاريخ    ااعتبـار تبدأ   سنة   )          ( :مدة الشركة   

  . االعتبارية 
مدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر          تقصير ل  أو   وكل إطالة 

العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا             
  .بقانون الشركات المشار اليه والئحته التنفيذية 
  )٥ (مـادة

 : ىالعنوان اآلتى فى إلدارة الشركة وموطنها القانونى المركز الرئيس يكون
                      

                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص مزاولـة        
  النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئـة التنميـة الـصناعية           

  . خارج المناطق الصناعية أو مة المشروع داخلحالة إقاى ف
شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةوكاالت   أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   
  .خارجها أو مصر العربية
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٢١٥

  )٦ (مـادة
  )          (مـوزع علـى عـدد          )           (          حدد رأسمال الشركة بمبلغ   

            حـصة عينيـة وعـدد             ، منها عدد     )           (حصة قيمة كل منها     
  :ى ص بين الشركاء على الوجه اآلت وقد تم توزيع هذه الحص، حصة نقدية

اسم صاحب 
  الحصة
  

  سيتهجن
عدد 

الحصص 
  العينية

عدد 
الحصص 

  النقدية

نوع 
الحصص 

  العينية
  القيمة

العملة التى 
تم الوفاء 

  بها

نسبة 
  المشاركة

              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 

 ٪              ىاإلجمال

ـ          ٪       المصرية مشاركةالوتبلغ نسبة    بنـك  ى   ، وقـد أودع رأسـمال الـشركة ف
  .اإلكتتابات العامة ، بموجب الشهادة المرفقة ى  المرخص له بتلق      فرع      

ا اكتـسابه  للشركة من تاريخ - فى حالة وجودها –وتؤول ملكية الحصص العينية    
  اليهـا كما تنتقل جميع الحقوق واإللتزامات المتعلقـة بالـشركة     الشخصية االعتبارية ،    

  من ذات التاريخ ، كما أتفـق المؤسـسون علـى تقـدير الحـصة العينيـة المقدمـة                  
  . جنيها مصريا       بمبلغ       / السيد من 

  )٧ (مـادة
ـ  ى قا متساوية ف تخول الحصص جميع الشركاء حقو     ى الحصول على األربـاح وف

ـ              حـدود قيمـة    ى  أقتسام موجودات الشركة عند التصفية ، وال يلتـزم الـشركاء إال ف
  .حصصهم 

 العامـة  جمعيتهـا ويترتب على ملكية الحصص قبول أحكام هذا العقد وقـرارات     
  .والئحته التنفيذية وأحكام هذا العقد الشركات الصادرة طبقا ألحكام قانون 
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٢١٦

  )٨ (ادةمـ
أكثر سواء بإصدار حـصص      أو   يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة       

جماعة الـشركاء باألغلبيـة     إلى حصص بقرار من     ى  بتحويل المال االحتياط   أو   جديدة
ى العددية للشركاء الحائزة على ثالثة أرباع رأس المال ، وذلك بناء على اقتراح مـدير         

ـ    الشركة ، ويجب أن يرفق باإلقترا      ى ح تقرير من مراقب الحسابات حول األسـباب الت
  .تدعو إلى ذلك 

شـكل حـصص جديـدة      ى  رأس مال الشركة ف   ى  ويجوز أن تتم الزيادة النقدية ف     
شركاء جدد توافق عليهم     أو   يكتتب فيها أصحاب الحصص األصليين كل بنسبة حصته       

ـ   جماعة الشركاء باألغلبية المبينة بالفقرة السابقة بشرط اال يتعدى           اعدد الشركاء جميع 
رأس المال بزيادة قيمـة الحـصص       ى   ، كما يجوز أن تتحقق الزيادة ف       اخمسين شريكً 

  .القائمة بالشركة بمبالغ متساوية 
  )٩ (مـادة

يجوز بقرار من جماعة الشركاء باألغلبية العددية للشركاء الحائزة علـى ثالثـة             
   عـدد الحـصص    أرباع رأس المال تخفيض رأس مال الشركة عن طريـق إنقـاص           

  تخفيض القيمة االسمية لكل منها  أو او استرداد بعضها
  )١٠ (مـادة

 ، )٢(       بموجب محـرر إلى الغير أو   ملكية الحصص قابلة لالنتقال بين الشركاء     
 مـادةالى  التصرف بالسجل المعد لذلك المنصوص عليه ف       أو    هذا االنتقال  اثباتويجب  

  .من هذا العقد ) ١١(
بعضها للغير أن يقوم بإخطار إدارة الـشركة   أو هتويجب على من يعتزم بيع حص 

 إيـصال   بموجـب باليد   أو   بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول       
يتضمن االسم الكامل للمتنازل إليه وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص            

الشركاء خالل  ى  رة الشركة بإخطار باق   المتنازل عنها وثمن وشروط البيع ، ثم تقوم إدا        
باليـد   أو   الثالثة أيام التالية بموجب خطاب موصى عليه مـصحوب بعلـم الوصـول            

  .  إيصال بموجب

                                                
 .غير ذلك  أو مصدق على التوقيعات الوارده به أو  رسمى)٢(
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٢١٧

خـالل  استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتهـا   ى  الحق ف  الشركاءى  ولباق
إذا  و ،و اال سـقط هـذا الحـق         شهر واحد من تاريخ اخطار المتنازل إلدارة الشركة         

استعمل حق االسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حـصص             
  .رأس مال الشركة ى كل منهم ف

  )١١ (مـادة
   :أتىللشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يى يعد بالمركز الرئيس

  .اسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم   - ١
  .ما دفعهمقدار يملكها كل شريك وى عدد الحصص الت  - ٢

مـع بيـان تـاريخ توقيـع      ،  انتقال ملكيتها    أو   حاالت التنازل عن الحصص     - ٣
حالة التصرف بين األحياء و توقيع المدير ومن آلـت إليـه   ى المتنازل والمتنازل إليه ف   

  مواجهـة الـشركة   ى  االنتقال أثر ف   أو   وال يكون للتنازل  ،   الوصية أو   ة باإلرث الحص
 . السجل المذكور ى الغير إال من تاريخ قيده فأو 

مصلحة من غير الشركاء اإلطالع على هذا السجل        ى  ويجوز لكل شريك و لكل ذ     
  . ساعات عمل الشركةى ف

خالل شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل علـى البيانـات            وترسل إدارة الشركة    
كما يتعين على إدارة الـشركة  أن  تقـوم   ، السجل إلى الجهة االدارية   هذا  ى  الواردة ف 

تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خالل خمسة أيام          ى   بأ اإلداريةبإخطار الجهة   
  .على األكثر من تاريخ إثباته بالسجل 

  )١٢ (مـادة
  مديرون تعينهم الجمعية العامة مـن بـين الـشركاء         أو   يتولى إدارة الشركة مدير   

أن تعين مجلس مـن     غيرهم ، وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة          من  أو  
   :المديرين ، ويخول المجلس بالصالحيات والوظائف االتية

١-  
٢-  
٣-  
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٢١٨

   : من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاءواستثناء
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد - ١
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / سيدال - ٢
  ٣.     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد - ٣

       ى دة اإلدارة األولى فو تنتهى م
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية وبأنه لم يسبق صدور احكام عليهم        ضدهمأو  
ـ  المشار اليهـا  بعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  .الشركات من قانون 
  )١٣ (مـادة

ولهـم  / ، ولـه منفـردا      عالقتها مع الغيـر     ى  الشركة ف المديرون  / يمثل المدير   
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامـل باسـمها         ى  مجتمعين ف  أو   منفردين

  .مةالعاالئحته التنفيذية للجمعية  أو الشركاتقانون  أو هذا العقدفيما عدا ما أحتفظ به 
                                          

  )١٤ (مـادة
ـ األغلب اى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقـة ى المدير قابل للعزل ف ـ العدد ةي  ةي

  .على األقل  المال رأس أرباع ثةلثال الحائزة للشركاء
  )١٥ (مـادة

تتولى الجهة اإلدارية دعوة الجمعية العامـة       حالة خلو إدارة الشركة من مدير       ى  ف
  . ا جديدااألمر وتعين مديرى لالنعقاد خالل شهر على األكثر للنظر فغير العادية 

  )١٦ (مـادة
مكافـأة تـدفع   وذلـك ك  جنيها ،      قدرهى إجمالى مبلغ سنو ى  للمدير الحق ف  

الـسفر  التمثيـل و   تبـدال كما يحق له الحصول علـى       ،        كل         بواقع
  .، على أن يقيد ذلك كله بحساب المصروفات العامة واالنتقال 

   األرباح علـى الوجـه المبـين       منالحصول على حصة    ى  فحق  الللمدير  يكون  و
  .من هذا العقد ) ٣٥ (ةمـادالى ف

                                                
يذية من الالئحة التنف) ٢٨١( يراعى ان يكون احد المديرين مصرى الجنسية ، عمالً بحكم المـادة )٣(

  .لقانون الشركات 
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٢١٩

  )١٧ (مـادة
يجب أن تحمل اإلعالنات ونسخ العقود وجميع األوراق والمطبوعـات األخـرى            

شـركة ذات مـسئولية   "تلحقه عبارة  أو تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقه ى  الت
وبيـان  ى  مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة ، مع بيان مركز الشركة الرئيـس          " محدودة

  . معتمدة للشركة قوائم ماليةآخر ى سب قيمته الثابتة فرأس المال بح
  )١٨ (مـادة

تتم اإلخطارات من وإلى الشركة والشركاء فيها على هيئة خطابات موصى عليها            
  .باليد مقابل إيصال  أو ،مصحوبة بعلم الوصول

  )١٩ (مـادة
ـ                   مدينـة  ى تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء وال يجوز انعقادهـا إال ف

  .)٤(     مدينة أو 
  )٢٠ (مـادة

أن ينيـب   أو االصـالة طريق بحضور الجمعية العامة ى فحق اللكل شريك   يكون  
  .حضور االجتماع والتصويت على القرارات ى  اخر من غير المديرين فاعنه شريكً

  .ى بتفويض كتا أو بموجب توكيليشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة و
ويكون لكل حصة صوت واحد ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات            

  .الجمعية بالكتابة 
  )٢١ (مـادة

  . احد المديرين / المدير يرأس إجتماع الجمعية العامة 
لفرز األصوات على أن تقر الجمعيـة       أصوات   جامعى للسر و  اويعين الرئيس أمينً  

  .أحد المديرين على األقل / المدير جتماع ويجب أن يحضر اال، العامة تعيينهم 

                                                
 يراعى ان يكون احدى هذه المدن هى مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عمـالً بحكـم المــادة        )٤(

  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(
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٢٢٠

  )٢٢ (مـادة
توجه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة للشركاء بموجب خطـاب موصـى            

وترسل لكل شريك قبـل موعـد       ،  باليد مقابل إيصال     أو   عليه مصحوب بعلم الوصول   
. ء  محل إقامته الثابـت بـسجل الـشركا       ى   على األقل ف   ايومواحد وعشرون   انعقادها ب 

ويجب أن يتضمن إخطار الدعوة بيان جدول األعمـال ومكـان وزمـان االجتمـاع ،            
  .وجهت الدعوة لالنعقاد ى ويوضع جدول األعمال بمعرفة الجهة الت

  )٢٣ (مـادة
جـدول  ى  غير المسائل المدرجة ف   ى  ال يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول ف       

الوقـائع  ى لك يكون للجمعية حق المداولة فومع ذ، أعمالها المحدد سلفا بإخطار الدعوة      
  .االجتماعتتكشف أثناء ى الخطيرة الت

أحكـام   و عقـد هذا ال تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا ل     ى  وتكون القرارات الت  
والئحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخـالفين          الشركات  قانون  

  .ى الرأى ف
  )٢٤ (مـادة

  العاديـة تنعقد الجمعية العامةمن هذا العقد ، ) ١٩ (مـادة االخالل بحكم المع عدم 
 إعـالن الـدعوة ،      عينهماالزمان والمكان اللذين ي   ى  دعوة من إدارة الشركة ف    ب ةلشركل

التالية لنهاية السنة   السنة خالل الثالثة اشهر     ى  ويجب ان تعقد الجمعية مره على األقل ف       
  .المالية للشركة 
   كلمـا دعـت الـضرورة    العاديـة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة  وإلدارة  

  . إلى ذلك 
نعقاد إذا طلـب ذلـك      االوعلى إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى          

،  من رأس مال الشركة على األقـل         ٪٥عدد من الشركاء يمثل      أو   ،مراقب الحسابات   
  .بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب 

الجهة االدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة العاديـة          أو   لحساباتولمراقب ا 
تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الـرغم         ى  األحوال الت ى  للشركاء لالنعقاد ف  

يجب فيه توجيـه  ى  بدء التاريخ الذ   أو   شهر على تحقق الواقعة   ى  من وجوب ذلك ومض   
  .الدعوة إلى االنعقاد 
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٢٢١

 إال إذا حـضره شـركاء       امعية العامة العادية للشركاء صحيح    ال يكون انعقاد الج   و
االجتمـاع  ى  فإذا لم يتوافر الحد األدنى ف     ،   من رأس المال على األقل            يمثلون  

ـ              التاليـة   ااألول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يوم 
  . مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه اصحيحى لثانلالجتماع األول ويعتبر اجتماعها ا

، ى  ويجوز االكتفاء بالدعوة إلى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد االجتماع الثان           
ـ             االجتمـاع ى  وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحصص الحاضرة والممثلـة ف

  . على األقل 
  )٢٥ (مـادة

على األقل دعوة الجمعيـة العامـة       يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال        
تحددها الدعوة ، وال يكون انعقاد الجمعية       ى  الموضوعات الت ى  للشركة لالنعقاد للنظر ف   

 مـن رأس المـال     )٥(٪      اال بحضور عدد من الـشركاء يمثـل          االعامة صحيح  
  .على األقل 

  )٢٦ (مـادة
   :لمسائل اآلتيةاى على األخص فالعامة للشركاء تنظر الجمعية 

  تقرير مراقب الحسابات -١
  .اخالئها من المسئولية ى مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر ف   -٢
  .المصادقة على القوائم المالية  -٣
  .الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة اإلدارة  -٤
  .تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه    -٥
  .تهم آد مكافتعيين المديرين وتحدي   -٦

  )٢٧ (مـادة
   . تها بناء على دعوة من إدارةتجتمع الجمعية العامة غير العادية للشرك

النعقاد الجمعية العامة غير العاديـة بنـاء        توجيه الدعوة   ب إدارة الشركة    كما تلتزم 
ـ  من رأس مال الشركة على األقل        ٪١٠ عدد من الشركاء يمثل      يقدمه طلب   على إذا ، ف

لشركة بدعوة الجمعية خالل شهر واحد من تقـديم الطلـب إليهـا كـان               لم تقم إدارة ا   
  .توجيه الدعوة تتولى ى الجهة اإلدارية التللطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى 

                                                
  .من قانون الشركات ) ١٢٦( يراعى اال يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المـادة )٥(
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٢٢٢

  : بما يأتى ةتختص الجمعية العامة غير العادية للشركو
، زيادة التزامات الـشركاء  ، بمراعاة اال يترتب على ذلك   تعديل عقد الشركة      - ١

  . األساسية الشريك  شأنه المساس بحقوقها يكون من كل قرار يصدر منالًع باطويق
 .تخفيضه  أو زيادة رأس مال الشركة  - ٢
 .قريبة من غرض الشركة األصلي أو مرتبطة أو إضافة أغراض مكملة  - ٣
  ،حلها قبـل موعـدها       أو   دمج الشركة ،   أو   ،تقصيره   أو   إطالة امد الشركة    - ٤

 . ا إجبارييترتب عليها حل الشركةى تتغيير نسبة الخسارة الأو 
  .المديرين / عزل المدير ى النظر ف  - ٥

  )٢٨ (مـادة
مـن المـسائل    ى  أى  للنظر ف  ةال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشرك       

مـن هـذا العقـد      ) ٢٧ (مـادةمن ال ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(البنود أرقام   ى  المنصوص عليها ف  
على األقل ، فإذا لـم يتـوافر الحـد          )٦(     ن   إال إذا حضره شركاء يمثلو     اصحيح 

 يعقـد خـالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثـانٍ ى األدنى ف 
 صـحيحا إذا حـضره     ى   ويعتبر االجتماع الثـان    ، التالية لالجتماع األول     االثالثين يوم

األحوال المـشار إليهـا     ى  فقرارات  التصدر  ، و  على األقل  )٧(     شركاء يمثلون   
   .األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المالبموافقة 
ـ    ةال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشرك       و عـزل أحـد    ى  للنظـر ف

لم يتـوافر   فإذا   على األقل ،     )٨(      إال إذا حضره شركاء يمثلون     اصحيحالمديرين  
 يعقد خالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ        ى  الحد األدنى ف  
 صـحيحا إذا حـضره     ى   ويعتبر االجتماع الثـان    ، التالية لالجتماع األول     االثالثين يوم

األحـوال المـشار إليهـا      ى  فقرارات  التصدر  على األقل ، و    )٩(     شركاء يمثلون 
ـ          موافقة  ب اجتمـاع  ى  األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المال الممثل ف

 .تنظر العزل ى الجمعية العامة غير العادية الت

                                                
  .من قانون الشركات ) ١٢٧(ثة ارباع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة  يراعى اال يقل عن ثال)٦(
  .من قانون الشركات ) ١٢٧( يراعى اال يقل عن ثالثة ارباع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة )٧(
  .من قانون الشركات ) ٧٠( يراعى اال يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المـادة )٨(
 .من قانون الشركات ) ٧٠(بع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة  يراعى اال يقل عن ر)٩(
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٢٢٣

  )٢٩ (مـادة
سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا       ى  تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء ف     

الجتماع من كل مـن مراقـب       ويوقع هذا السجل قبل بداية ا     ،  باإلنابة   أو   كان باألصالة 
  . األصواتى الحسابات وفارز

  )٣٠ (مـادة
مناقـشة الموضـوعات   ى يكون لكل شريك يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق ف   

  .جدول أعمالها واستجواب إدارة الشركة ومراقب الحسابات بشأنها ى المدرجة ف
ـ       أو   وتجيب إدارة الشركة   ال ى  در الـذ  مراقب الحسابات على أسئلة الشركاء بالق

 وإذا رأى الشريك أن الرد علـى    ،المصلحة العامة للضرر     أو   يعرض مصلحة الشركة  
  .سؤاله غير كاف أحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ 

  )٣١ (مـادة
   .االجمعية العامة للشركاء علنيى يكون التصويت ف

   :نالحالتين اآلتيتيى ف ايالتصويت سراستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون و
 .بإقامة دعوى المسئولية عليهم  أو بعزلهم أو  بتعيين المديرينالمتعلقة اتالقرار - ١
ـ   أو إذا طلب ذلك رئيس االجتماع     - ٢ شر األصـوات  عدد من الشركاء يمثـل ع

  .االجتماع على األقل ى الحاضرة والممثلة ف
  )٣٢ (مـادة

  .توافر نصاب األنعقاد يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور و
خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة      ويجب أن يتضمن محضر االجتماع      

ى الجمعية وعدد األصوات الت   ى  أتخذت ف ى  وكل ما يحدث أثناء االجتماع والقرارات الت      
  .المحضر ى كل ما يطلب الشركاء إثباته فكذا خالفتها و أو وافقت عليها

لجمعية العامة للشركاء بصفة منتظمة عقب كل جلسة        وتدون محاضر اجتماعات ا   
ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين       ،  سجل خاص مرقومة صفحاته     ى  ف

 أو  وتصدق إدارة الشركة علـى صـور      ،  األصوات ومراقب الحسابات    ى  السر وفارز 
  .مستخرجات هذه المحاضر

 إلـى الجهـة     ةللـشرك  الجمعية العامة    اجتماعويجب إرسال صورة من محضر      
  .االدارية خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها 
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٢٢٤

  )٣٣ (مـادة
 ، على أن تبـدأ الـسنة             ى  فى  وتنته     من  السنة المالية للشركة    تبدأ  

المالية األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد              
   .ا شهر٢٤ذه الفترة عن ه

  )٣٤ (مـادة
يجب على إدارة الشركة أن تعد عن كل سنة مالية خالل شهرين على األكثر مـن       
تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة الماليـة ومركزهـا       

  .ختام السنة المالية ذاتها ى فى المال
 من تـاريخ إعـدادها مكتـب        امسة عشر يوم  وتودع القوائم المالية بعد انقضاء خ     

  . أن يطلع عليها لديه ى الحق فشأن ى ولكل ذ، المختص ى السجل التجار
  الفقرة األولـى إلـى كـل شـريك        ى  و يجب إرسال نسخة من األوراق المبينة ف       

  الجهة االدارية ومراقب الحسابات بطريق البريد الموصـى عليـه المـصحوب           إلى  و
ـ   مقابل إيصال قبل تاريخ عقد الجمعية العامة        باليد   أو   بعلم الوصول  ابخمسة عشر يوم 

  .على األقل 
  )٣٥ (مـادة

من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات ،        ) ١٩٦ (مـادةدون اإلخالل بحكم ال   
الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامـة والتكـاليف   توزع أرباح  

  : ىاألخرى كما يأت
١ -  ى   على األقل من األرباح لتكـوين االحتيـاط        ٪     ى  ازجنب مبلغ يو  ي ،

 علـى األقـل   ٪     ى  يوازمقدارى ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع االحتياط    
  . العودة إلى التجنيب يتمعن ذلك ى ومتى قل االحتياط، من رأس المال 

 من  ٪   ولى من األرباح قدرها   يقتطع بعد ذلك المبلغ الالزم لتوزيع حصة أ         - ٢
 على األقل على الشركاء عن قيمة حصصهم ، على أنه إذا لم تـسمح أربـاح                 األرباح

سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بهـا مـن أربـاح               ى  الشركة ف 
 .السنين القادمة 

 من األربـاح المتبقيـة   ٪     يخصص بعد ما تقدم مبلغ ال تتجاوز نسبته           - ٣
  .لمكافأة إدارة الشركة 
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٢٢٥

عتماد الجمعيـة   اقتراح إدارة الشركة و   اتخصص نسبة من األرباح بناء على         - ٤
  .العامة توزع على العاملين 

  األربـاح ى  من األرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية ف        ى  يوزع الباق   - ٥
غيـر  ى يكون به احتيـاط  أو ة المقبلة إدارة الشركة إلى السن   اقتراحيرحل بناء على    أو  
يتحملها الشركاء بنسبة   حالة وجود خسائر    ى  ، وف ى  عادال غير   لالستهالكمال   أو   ىعاد

 .ه تحصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حص
  )٣٦ (مـادة

 المـديرين   اقتراحبقرار من الجمعية العامة للشركاء بناء على        ى  يستعمل االحتياط 
  .شركة بالنفع فيما يعود على ال

  )٣٧ (مـادة
ـ    ى  تدفع حصص األرباح إلى الشركاء ف      تحـددها إدارة   ى  المكان والمواعيـد الت

االشركة بشرط أال تتجاوز شهرمن تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع ا واحد .  
ويجوز إلدارة الشركة أن تقوم بتوزيع مبلغ من أصل حصص أرباح السنة المالية             

  .األرباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الجارية إذا كانت 
  )٣٨ (مـادة

والئحتـه  الـشركات   من قانون   ) ١٠٩(إلى  ) ١٠٣(مع مراعاة أحكام المواد من      
ـ     أو   التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات      شـأنهم الـشروط    ى  أكثر ممن تتوافر ف

 ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقم  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      ى  المنصوص عليها ف  
  . وتقدر أتعابه للشركةعينه الجمعية العامة تُ

ـ  الكـائن مقـره   ،                 /واستثناء مما تقدم عين الـشركاء الـسيد        ى ف
                    أول لحسابات الشركة ا مراقب .  

 عن مجمـوع  الًوصفه وكيتقريره بى ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة ف  
 أنالشركاء ، ولكل شريك أثناء عقد الجمعية العامـة أن ينـاقش تقريـر المراقـب و                

  .يستوضحه عما ورد به 
  )٣٩ (مـادة

  ١٧من قانون المحاماة الـصادر بالقـانون رقـم          ) ٦٠ (مـادةمع مراعاة حكم ال   
بـولين أمـام     ، يجب على إدارة الشركة أن يتعاقد مع أحد المحـامين المق            ١٩٨٣لسنة  

     ى  قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة الت      امحاكم االستئناف على األقل للعمل مستشار
  .يتفق عليها 
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٢٢٦

ـ ى  المحـام      / عين الشركاء األستاذمن ذلك  وإستثاء   الكـائن         ـب
   . أول للشركةا قانونيا مستشار     ى  فمقره

  )٤٠ (مـادة
نه ال يجوز رفع المنازعـات      إ ، ف  امع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء المقررة قانونً      

تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد إدارة الشركة إال باسم مجمـوع الـشركاء             ى  الت
  . بمقتضى قرار من الجمعية العامة

لشركة قبل   نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك إدارة ا         إثارةلى كل شريك يريد     وع
درج هذا  أن ت ويجب على إدارة الشركة     ،   بشهر على األقل     التالية الجمعية العامة    انعقاد

  .جدول أعمال الجمعيةى  فاالقتراح
  )٤١ (مـادة

 سـقوط دعـوى     للـشركة قرار يصدر من الجمعيـة العامـة        ى  ال يترتب على أ   
 ،تنفيـذ مهمتهـا   ى  فتقع منها ى  المسئولية المدنية ضد إدارة الشركة بسبب األخطاء الت       

وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية المدنية قد عرض على الجمعية العامة بتقريـر مـن              
سنة من تاريخ صـدور     ى  مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض      أو   إدارة الشركة 

تقرير مراقب الحـسابات     أو   قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير إدارة الشركة       
  .حسب األحوال 

  )٤٢ (مـادة
 كل قرار يصدر من الجمعيـة       الًيقع باط ،   اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية       دون

   .هذا العقد أو الشركاتالعامة للشركاء بالمخالفة ألحكام قانون 
  لإلضـرار بهـم    أو   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الشركاء         و

 وال يجوز   ،عتبار لمصلحة الشركة    غيرها دون ا   أو   لجلب نفع خاص إلدارة الشركة    أو  
محـضر  ى  هذه الحالة إال الشركاء الذين اعترضوا على القرار ف        ى  أن يطلب البطالن ف   

 المختـصة   اإلداريةلجهة  ل ويجوز   ،الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول        أو   الجلسة
  .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية ى أن تنوب عنهم ف

الن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة إلـى جميـع             ويترتب على الحكم بالبط   
إحدى الصحف اليوميـة    ى  الشركاء وعلى إدارة الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن ف        

  .صحيفة الشركات ى وف
سنة من تاريخ صدور القرار ، وال يترتـب علـى    ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   

  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 
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٢٢٧

  )٤٣ (مـادة
رأس مال الشركة، يتعين على إدارة الشركة أن تعـرض          حالة خسارة نصف    ى  ف

استمرارها ، ويشترط لـصدور قـرار    أو على الجمعية العامة غير العادية حل الشركة    
  .الحل توافر األغلبية الالزمة لتعديل عقد الشركة 

حـل الـشركاء   وإذا بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال ، جـاز أن يطلـب ال          
  .الحائزون لربع رأس المال 

  )٤٤ (مـادة
 والئحته التنفيذية ، يجب عند انتهاء مدة الشركة       الشركات  مع مراعاة أحكام قانون     

، بناء على طلب إدارة     حالة حلها قبل األجل المحدد لها أن تعين الجمعية العامة           ى  فأو  
حدد سلطاتهم وأتعابهم كما تبين     غيرهم وت  أو   أكثر من بين الشركاء    أو   امصفيالشركة ،   

  .طريقة التصفية 
بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما       أو   حالة صدور حكم بحل الشركة    ى  وف

إشـهار   أو   بوفـاة الـشركاء   ى  عمل المـصف  ى   وال ينته  ،وتحدد أتعابه   ى  تعين المصف 
سـلطة إدارة   ى  وتنته.  من قبلهم    ابالحجز عليهم ولو كان معينً     أو   إعسارهم أو   إفالسهم

 سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن          وتبقى ، المصفينالشركة بتعيين   
  . المصفينيتم إخالء عهدة 

  )٤٥ (مـادة
  .هذا العقد ى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى المصرقانون الأحكام ى تسر

  )٤٦ (مـادة
 نسخة ،           من عدد  ر العربيةبجمهورية مص           حرر هذا العقد بمدينة 

  .لكل من الشركاء نسخة 
  .طبقا للقانون هذا العقد ينشر و

  )٤٧ (مـادة
  اتخـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة       ى  ف                 /فوض الشركاء السيد  

  .هذا الشأن ى ف
ـ   المصروفات والنفقات واألج  تلتزم الشركة بأداء     تـم انفاقهـا    ى  ور والتكاليف الت

  . من حساب المصروفات العامة اخصم، وذلك  تأسيس الشركة بسبب
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٢٢٨

  األحكام املنظمة لس الرقابة
   (    )مـادة

أعـضاء علـى األقـل      ) )١٠(          ( يكون للشركة مجلس رقابة مؤلـف مـن         
  .عية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم أعضاء على األكثر تعينهم الجم )           (و

   :أعضاء هم )           ( واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من  
      ى  المقيم ف     / السيد - ١

      ى  المقيم ف     / السيد - ٢

            المقيم فى           / السيد - ٣

  
   (      )مـادة

مجلس الرقابة المعـين  ويبقى   سنوات ،              ى  مدة العضوية لمجلس الرقابة ه    
  .  سنوات            السابقة قائما بأعماله لمدة مـادةالى ف

  : )١١(ىلنحو اآلتيتم إعادة تشكيل المجلس على انهاية هذه المدة ى وف
١-  
٢-  
٣-  

   (        )مـادة
ـ            لعـدد مـن حـصص الـشركة        ايشترط أن يكون عضو مجلس الرقابـة مالكً

قـد يرتكبهـا خـالل      ى   حصة على األقل تخصص لضمان األخطاء الت                 قدره  
  . )١٢(وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خالل المدة المذكورة، عضويته 

                                                
 .من قانون الشركات ) ١٢٣( يراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عمال بحكم المـادة )١٠(
  . فقرة اختيارية)١١(
 . مـادة اختيارية)١٢(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٢٩

       ) (   مـادة
  االسـتقالة  أو   بسبب الوفـاة  الحد األدنى   عن  مجلس الرقابة   إذا نقص عدد أعضاء     

 قرارته ، ويجب على األعضاء الباقين      أو    ، فال تصح اجتماعات المجلس     سببى  ألأو  
مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالثـة          أو   مديرين الشركة / مدير  أو  

 نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ودعوة الجمعيـة          أيام عمل على األكثر من تاريخ     
 لمن انتهت عضويته مـن األعـضاء ، ويكـون           اتعيين خلفً ى  العامة لالنعقاد والنظر ف   

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
  .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها 

  . العضو الذى يعين المدة المتبقية من مدة سلفه ويكمل 
   (        )مـادة

      وعند غيـاب الـرئيس     ،   وأمينا للسر    ايعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيس
   .ايقوم بأعمال الرئيس مؤقتًى يعين المجلس العضو الذ

خـر  آمكان  ى  أى  ف أو   ىمركز الشركة الرئيس  ى  ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته ف    
  دده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلى انعقـاده بنـاء علـى دعـوة الـرئيس                يح
بناء علـى طلـب إدارة      ى   من أعضائه ويجوز دعوته إلى انعقاد غير عاد                  أو  

  .الشركة 
   بما فيهم    بحضور نصف عدد أعضائه على األقل        اويكون انعقاد المجلس صحيح ،

وتصدر القرارات بأغلبيـة  ضاء الحاضرين عن ثالثة ، الرئيس بشرط أال يقل عدد األع   
يـرجح  االجتماع على األقل وإذا تساوت األصـوات      ى  أصوات األعضاء الحاضرين ف   

  .  الرئيسالجانب الذى منه 
سجل خـاص مرقومـة     ى  محاضر تدون ف  ى  وتثبت مداوالت المجلس وقراراته ف    

المجلـس علـى صـور    ويصدق رئيس  ،  ويوقع عليها الرئيس وأمين السر      ،  صفحاته  
  .ومستخرجات هذه المحاضر 
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٢٣٠

   (        )مـادة
عالقتهم مع إدارة الشركة وعليـه فحـص    ى  يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء ف     

  .الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة األوراق المالية وقيم الشركة 
يفحـص  كل وقت بتقديم تقارير ، وله أن       ى   المديرين ف  بولمجلس الرقابة أن يطال   

دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة والوثـائق المثبتـة              
  .لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها 

  ومـشروع توزيـع   ى  ويراقب هذا المجلس القـوائم الماليـة والتقريـر الـسنو          
ر هذا الشأن إلى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمـسة عـش          ى  األرباح ويقدم تقريره ف   

على األقل ايوم .  
   (      )مـادة

،  جنيها             قدره  ى  إجمالى  تقاضى مبلغ سنو  ى   مجلس الرقابة الحق ف    لعضو
   .           كل           بدل حضور تدفع بواقع  أو وذلك كمكافأة

  توقيعاتال
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٢٣١

             عقد تأسيس شركة
  ولية حمدودةشركة ذات مسئ

 شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية ألحكامخاضعة 
  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد المحدودة 

  : )١(بين كل من      /   /   الموافق           يوم  تم إبرام هذا العقد فى

  الجنسية  مــاالس  م
تاريخ 

  لميالدا
إثبات 

  الشخصية
  اإلقامة

١            
٢            

  متهيـد
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق الموقعون على هذا العقـد علـى تأسـيس               

وتأسيـسا علـى ذلـك       ،   مصرية ذات مسئولية محدودة   شركة                       شركة  
ويشار إليها فيمـا بعـد      (ر والمناطق الحرة    الى الهيئة العامة لالستثما   بهذا العقد   تقدموا  
   . وقد قامت بإجراء المراجعة الالزمة له ، ")الجهة اإلدارية"باسم 

قد توافرت فـيهم األهليـة الالزمـة لتأسـيس     ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   بعقوبة جناية عليهم  لم يسبق صدور أحكام     وبأنه   ،   الشركة

ـ المشار إليها    من العقوبات    أو بعقوبة    )١٦٤( ،   )١٦٣( ،   )١٦٢( ،   )٨٩(المـواد   ى  ف
   . ألحكام القانوناوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً ، قانون الشركاتمن 

ى المـصر حكام هذا العقد وأحكـام القـانون        أ على االلتزام ب    المؤسسون وقد اتفق 
ة باألسـهم والـشركات ذات      وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصي      

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
   .والئحته التنفيذية" قانون الشركات "ويشار إليه فيما بعد باسم 

                                                
ـ        )١( ) ٤(ادة يراعى أال يقل عدد الشركاء عن اثنين وأال يزيد عددهم عن خمسين ، عمالً بحكم المـ

 .من الئحته التنفيذية ) ٥٩(من قانون الشركات والمـادة 
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٢٣٢

  )١ (مـادة
ال يتجزأ من هذا العقد ايعتبر التمهيد السابق جزء   

  )٢ (مـادة
   .شركة ذات مسئولية محدودة                      : اسم الشركة

  )٣ (مـادة
   .                                :غرض الشركة هو
وبـشرط  ،   أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية       ب وذلك دون اإلخالل  

  .  التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةاستصدار
تزاول ى  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الت      ى   للشركة أن تشترك بأ    ويجوز

 ،الخـارج   فى   أو   التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر        أو   أعماال شبيهة بأعمالها  
  .  ألحكام القانوناتلحقها بها وذلك طبقً أو تشتريها أو هاكما يجوز لها أن تندمج في

  )٤ (مـادة
  .  اكتسابها الشخصية االعتبارية من تاريخ ااعتبارتبدأ  سنة )          ( :مدة الشركة 
تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعيـة العامـة غيـر            أو   وكل إطالة 
وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنـصوص عليهـا           ،   العادية للشركة 

   .ةبقانون الشركات المشار إليه والئحته التنفيذي
  )٥ (مـادة

                      : إلدارة الشركة وموطنها القانونى فى العنوان اآلتى المركز الرئيسى  يكون
                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و

مزاولـة  وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول علـى تـراخيص       
ـ              ى النشاط فى هذا الموقع وعلى األخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف

   .خارج المناطق الصناعية أو حالة إقامة المشروع داخل
شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     

 داخـل جمهوريـة     للشركةت  وكاال أو    فروع أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمدير ،   سيناء
  .خارجها أو مصر العربية
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٢٣٣

  )٦ (مـادة
حـصة  )          (  على عدد  اموزع )           (          حدد رأسمال الشركة بمبلغ   

  ، حصة نقدية           حصة عينية وعدد      ، منها عدد  )           (قيمة كل منها 
  :ى ص بين الشركاء على الوجه اآلتوقد تم توزيع هذه الحص

اسم صاحب 
  الحصة
  

  جنسيته
عدد 

الحصص 
  العينية

عدد 
الحصص 

  النقدية

نوع 
الحصص 

  العينية
  القيمة

العملة 
التى تم 
  الوفاء بها

نسبة 
  المشاركة

              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 
              ٪ 

 ٪              اإلجمالى

 ، وقـد أودع رأسـمال الـشركة فـى بنـك             ٪       المصرية مشاركةالوتبلغ نسبة   
  .وجب الشهادة المرفقة  المرخص له بتلقى اإلكتتابات العامة ، بم      فرع      

اكتـسابها   للشركة من تاريخ - فى حالة وجودها –وتؤول ملكية الحصص العينية    
  اليهـا لتزامات المتعلقـة بالـشركة   كما تنتقل جميع الحقوق واال   ،   الشخصية االعتبارية 

  تفـق المؤسـسون علـى تقـدير الحـصة العينيـة المقدمـة             اكما   ،   من ذات التاريخ  
   . جنيها مصريا      بمبلغ       /السيد من 

  )٧ (مـادة
ـ          الحـصول علـى األربـاح     ى  تخول الحصص جميع الشركاء حقوقا متساوية ف

ـ        ،   أقتسام موجودات الشركة عند التـصفية     ى  وف   ى حـدود وال يلتـزم الـشركاء إال ف
   .قيمة حصصهم

 العامـة  جمعيتهـا  ويترتب على ملكية الحصص قبول أحكام هذا العقد وقـرارات    
   .والئحته التنفيذية وأحكام هذا العقدالشركات الصادرة طبقا ألحكام قانون 
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٢٣٤

  )٨ (مـادة
أكثر سواء بإصدار حـصص      أو   يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة       

جماعة الـشركاء باألغلبيـة     إلى حصص بقرار من     ى  بتحويل المال االحتياط   أو   جديدة
ى وذلك بناء على اقتراح مـدير  ،  ئزة على ثالثة أرباع رأس المال     العددية للشركاء الحا  

ـ    ويجب أن يرفق باال    ،   الشركة ى قتراح تقرير من مراقب الحسابات حول األسـباب الت
   .تدعو إلى ذلك

شـكل حـصص جديـدة      ى  رأس مال الشركة ف   ى  ويجوز أن تتم الزيادة النقدية ف     
شركاء جدد توافق عليهم     أو   هيكتتب فيها أصحاب الحصص األصليين كل بنسبة حصت       

ـ             اجماعة الشركاء باألغلبية المبينة بالفقرة السابقة بشرط اال يتعدى عدد الشركاء جميع 
رأس المال بزيادة قيمـة الحـصص       ى  كما يجوز أن تتحقق الزيادة ف      ،   اخمسين شريكً 

   .القائمة بالشركة بمبالغ متساوية
  )٩ (مـادة

غلبية العددية للشركاء الحائزة علـى ثالثـة        يجوز بقرار من جماعة الشركاء باأل     
  أرباع رأس المال تخفيض رأس مال الشركة عن طريـق إنقـاص عـدد الحـصص               

   .تخفيض القيمة االسمية لكل منها أو استرداد بعضهاأو 
  )١٠ (مـادة
  ، )٢(       بموجـب محـرر    إلى الغير  أو   ملكية الحصص قابلة لالنتقال بين الشركاء     

 مـادةالى  التصرف بالسجل المعد لذلك المنصوص عليه ف       أو    هذا االنتقال  ثباتإ ويجب
   .من هذا العقد) ١١(

بعضها للغير أن يقوم بإخطار إدارة الـشركة   أو هتويجب على من يعتزم بيع حص 
 إيـصال   بموجـب باليد   أو   بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول       

ليه وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص        يتضمن االسم الكامل للمتنازل إ    
الشركاء خالل  ى  ثم تقوم إدارة الشركة بإخطار باق      ،   المتنازل عنها وثمن وشروط البيع    

باليـد   أو   الثالثة أيام التالية بموجب خطاب موصى عليه مـصحوب بعلـم الوصـول            
   .  إيصالبموجب

                                                
 . به أو غير ذلك ةرسمي أو مصدق على التوقيعات الوارد )٢(
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٢٣٥

خـالل  زل بالشروط ذاتهـا  استرداد الحصص محل التنا ى  الحق ف  الشركاءى  ولباق
وإذا ،   و اال سـقط هـذا الحـق       شهر واحد من تاريخ اخطار المتنازل إلدارة الشركة         

استعمل حق االسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حـصص             
   .رأس مال الشركةى كل منهم ف

  )١١ (مـادة
   :تىأيعد بالمركز الرئيسى للشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ي

   .سماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهمأ  - ٤
  .مقدار ما دفعهيملكها كل شريك وى عدد الحصص الت  - ٥

مـع بيـان تـاريخ توقيـع       ،   انتقال ملكيتها  أو   حاالت التنازل عن الحصص     - ٦
حالة التصرف بين األحياء و توقيع المدير ومن آلـت إليـه   ى المتنازل والمتنازل إليه ف   

  مواجهـة الـشركة   ى  االنتقال أثر ف   أو   وال يكون للتنازل  ،   الوصية أو   ة باإلرث الحص
   .السجل المذكورى الغير إال من تاريخ قيده فأو 

طالع على هذا السجل    مصلحة من غير الشركاء اال    ى  ويجوز لكل شريك و لكل ذ     
   .ساعات عمل الشركةى ف

لـى البيانـات    خالل شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل ع        وترسل إدارة الشركة    
تقـوم   أن كما يتعين علـى إدارة الـشركة  ،  السجل إلى الجهة االدارية  هذا  ى  الواردة ف 

تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خالل خمسة أيام          ى   بأ اإلداريةبإخطار الجهة   
   .على األكثر من تاريخ إثباته بالسجل

  )١٢ (مـادة
  لجمعية العامة مـن بـين الـشركاء      مديرون تعينهم ا   أو   يتولى إدارة الشركة مدير   

  غيرهم ، وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للـشركة أن تعـين مجلـس              من  أو  
   :تيةل المجلس بالصالحيات والوظائف اآلمن المديرين ، ويخو

١-  
٢-  
٣-  
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٢٣٦

   : من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاءواستثناء
   .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -١
   .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -٢
  .)٣(     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -٣

       ى و تنتهى مدة اإلدارة األولى ف
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      المديرين   أو   ذلك بعد التأكد من أن المدير     و

  جنحة مخلـة بالـشرف     أو   وبة جناية بعقحكام عليهم   أوبأنه لم يسبق صدور      ضدهمأو  
ـ  ليهاإالمشار  بعقوبة من العقوبات    أو     )١٦٤( ،   )١٦٣( ،   )١٦٢( ،   )٨٩(المـواد   ى   ف

  . الشركاتمن قانون 
  )١٣ (مـادة

ولهـم  / ولـه منفـردا     ،   عالقتها مع الغيـر   ى  الشركة ف المديرون  / يمثل المدير   
الشركة والتعامـل باسـمها    هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة      ى  مجتمعين ف  أو   منفردين

   .العامةالئحته التنفيذية للجمعية  أو الشركاتقانون  أو هذا العقدحتفظ به افيما عدا ما 
                                          

  )١٤ (مـادة
ـ األغلب ى وقت بقرار مسبب يصدر بموافقـة أى المدير قابل للعزل ف ـ العدد ةي  ةي

  . على األقل المال رأس أرباع لثالثة الحائزة للشركاء
  )١٥ (مـادة

تتولى الجهة اإلدارية دعوة الجمعية العامـة       حالة خلو إدارة الشركة من مدير       ى  ف
  . ا جديدااألمر وتعين مديرى ألكثر للنظر فلالنعقاد خالل شهر على اغير العادية 

  )١٦ (مـادة
مكافـأة تـدفع   وذلـك ك  ،  جنيها     قدرهى إجمالى مبلغ سنو ى  للمدير الحق ف  

الـسفر  التمثيـل و   تبـدال كما يحق له الحصول علـى       ،        كل         بواقع
   .ك كله بحساب المصروفات العامةعلى أن يقيد ذل،  واالنتقال
ـ      منالحصول على حصة    ى  فحق  الللمدير  يكون  و ى  األرباح على الوجه المبين ف

   .من هذا العقد) ٣٥ (مـادةال
                                                

من الالئحة التنفيذية ) ٢٨١(حد المديرين مصري الجنسية ، عمالً بحكم المـادة أن يكون أيراعى  )٣(
  .لقانون الشركات 
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٢٣٧

  )١٧ (مـادة
يجب أن تحمل اإلعالنات ونسخ العقود وجميع األوراق والمطبوعـات األخـرى            

شـركة ذات مـسئولية   "رة تلحقه عبا أو تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقه ى  الت
وبيـان  ى  مع بيان مركز الشركة الرئيـس      ،   مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة   " محدودة

   . معتمدة للشركةقوائم ماليةآخر ى رأس المال بحسب قيمته الثابتة ف
  )١٨ (مـادة

تتم اإلخطارات من وإلى الشركة والشركاء فيها على هيئة خطابات موصى عليها            
   .باليد مقابل إيصال أو ،مصحوبة بعلم الوصول

  )١٩ (مـادة
ـ                  مدينـة  ى تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء وال يجوز انعقادهـا إال ف

  .)٤(     مدينة أو 
  )٢٠ (مـادة

أن ينيـب   أو صـالة األطريق بحضور الجمعية العامة ى فحق اللكل شريك   يكون  
   .حضور االجتماع والتصويت على القراراتى يرين فخر من غير المدآ اعنه شريكً

  .ى تفويض كتاب أو بموجب توكيليشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة و
ويكون لكل حصة صوت واحد ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات            

   .الجمعية بالكتابة
  )٢١ (مـادة

   . حد المديرينأ/ المدير جتماع الجمعية العامة ايرأس 
لفرز األصوات على أن تقر الجمعيـة       أصوات   جامعى للسر و  اويعين الرئيس أمينً  

   .أحد المديرين على األقل/ المدير ويجب أن يحضر االجتماع ،  العامة تعيينهم
  )٢٢ (مـادة

جتماع الجمعية العامة للشركاء بموجب خطـاب موصـى         اتوجه الدعوة لحضور    
وترسل لكل شريك قبـل موعـد       ،   ل إيصال باليد مقاب  أو   عليه مصحوب بعلم الوصول   

ـ    .محل إقامته الثابت بـسجل الـشركاء      ى   على األقل ف   ايومن  يواحد وعشر انعقادها ب
 ، ويجب أن يتضمن إخطار الدعوة بيان جدول األعمـال ومكـان وزمـان االجتمـاع           

   .وجهت الدعوة لالنعقادى ويوضع جدول األعمال بمعرفة الجهة الت
                                                

دن هي مدينة المركز الرئيسى للشركة ، عمـالً بحكـم المــادة    حدى هذه الم إن يكون   أيراعى   )٤(
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات ) ٢٠١(
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٢٣٨

  )٢٣ (مـادة
جـدول  ى  غير المسائل المدرجة ف   ى  للجمعية العامة للشركاء أن تتداول ف     ال يجوز   

الوقـائع  ى ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة ف،   أعمالها المحدد سلفا بإخطار الدعوة    
   .االجتماعتتكشف أثناء ى الخطيرة الت

أحكـام   و عقـد هذا ال تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا ل     ى  وتكون القرارات الت  
والئحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين والمخـالفين          الشركات  ون  قان
  .ى الرأى ف

  )٢٤ (مـادة
  العاديـة تنعقد الجمعية العامة ، من هذا العقد) ١٩ (مـادةخالل بحكم المع عدم اإل 

 ،   إعـالن الـدعوة    عينهماالزمان والمكان اللذين ي   ى  دعوة من إدارة الشركة ف    ب ةلشركل
التالية لنهاية السنة   شهر  أالسنة خالل الثالثة    ى   على األقل ف   ةن تعقد الجمعية مر   أجب  وي

  . المالية للشركة
   كلمـا دعـت الـضرورة    العاديـة وإلدارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة   

    .إلى ذلك
نعقاد إذا طلـب ذلـك      االوعلى إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى          

،   من رأس مال الشركة على األقـل       ٪٥عدد من الشركاء يمثل      أو   ،  الحسابات مراقب
   .بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب

دارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة العاديـة        الجهة اإل  أو   ولمراقب الحسابات 
تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الـرغم         ى  األحوال الت ى  للشركاء لالنعقاد ف  

يجب فيه توجيـه  ى  بدء التاريخ الذ   أو   شهر على تحقق الواقعة   ى   ذلك ومض  من وجوب 
   .الدعوة إلى االنعقاد

 إال إذا حـضره شـركاء       اال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء صحيح       و
االجتمـاع  ى  فإذا لم يتوافر الحد األدنى ف     ،    من رأس المال على األقل          يمثلون  

ـ             األول التاليـة   ا وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثـين يوم 
   . مهما كان عدد الحصص الممثلة فيهاصحيحى لالجتماع األول ويعتبر اجتماعها الثان

ويجوز االكتفاء بالدعوة إلى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد االجتماع الثانى ، وتصدر       
  .  أصوات الحصص الحاضرة والممثلة فى االجتماع على األقل القرارات بأغلبية عدد
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٢٣٩

  )٢٥ (مـادة
يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال على األقل دعـوة الجمعيـة العامـة للـشركة                 
                الالنعقاد للنظر فى الموضوعات التى تحددها الدعوة ، وال يكون انعقاد الجمعيـة العامـة صـحيح 

  .من رأس المال على األقل  )٥(٪     مثل ال بحضور عدد من الشركاء يإ
  )٢٦ (مـادة

   :على األخص فى المسائل اآلتيةالعامة للشركاء تنظر الجمعية 
  تقرير مراقب الحسابات   -١
   .خالئها من المسئوليةإى مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر ف -٢
   .المصادقة على القوائم المالية   -٣
   . على توزيع األرباح وتحديد مكافأة اإلدارةالموافقة   -٤
   .تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه   -٥
   .تهمآتعيين المديرين وتحديد مكاف   -٦

  )٢٧ (مـادة
    .تها بناء على دعوة من إدارةتجتمع الجمعية العامة غير العادية للشرك

امة غير العاديـة بنـاء      النعقاد الجمعية الع  توجيه الدعوة   ب إدارة الشركة    كما تلتزم 
،   مــن رأس مال الشركة على األقـل       ٪١٠ عدد من الشركاء يمثل      يقدمه طلب   على

إذا لم تقم إدارة الشركة بدعوة الجمعية خالل شهر واحد من تقديم الطلب إليهـا كـان                 ف
   .توجيه الدعوةتتولى ى الجهة اإلدارية التللطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى 

  :بما يأتى ةلعامة غير العادية للشركتختص الجمعية او
،  زيادة التزامات الـشركاء   بمراعاة اال يترتب على ذلك      ،   تعديل عقد الشركة   -١

  . األساسية الشريك  شأنه المساس بحقوقها يكون من كل قرار يصدر منالًويقع باط
  .تخفيضه أو زيادة رأس مال الشركة -٢
 .ة من غرض الشركة األصلى قريب أو مرتبطة أو إضافة أغراض مكملة -٣
  ، حلها قبل موعدها   أو    ، دمج الشركة  أو   ، تقصيره أو   مد الشركة أإطالة   -٤

 . ا إجبارييترتب عليها حل الشركةى تغيير نسبة الخسارة التأو 
   .المديرين/ عزل المدير ى النظر ف -٥

                                                
  .من قانون الشركات ) ١٢٦(ال يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المـادة أيراعى  )٥(
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٢٤٠

  )٢٨ (مـادة
ى مـن المـسائل     أى  فللنظر   ةجتماع الجمعية العامة غير العادية للشرك     اال يكون   

من هذا العقـد    ) ٢٧ (مـادةمن ال ) ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١(البنود أرقام   ى  المنصوص عليها ف  
فإذا لـم يتـوافر الحـد       ،    على األقل  )٦(      إال إذا حضره شركاء يمثلون       اصحيح

 يعقـد خـالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثـانٍ ى األدنى ف 
 صـحيحا إذا حـضره     ى  ويعتبر االجتماع الثـان   ،    التالية لالجتماع األول   االثالثين يوم

األحوال المـشار إليهـا     ى  فقرارات  التصدر  و،    على األقل  )٧(     شركاء يمثلون   
    .األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المالبموافقة 
ـ    ةالعامة غير العادية للشرك   جتماع الجمعية   اال يكون   و بعـزل أحـد    ى  للنظـر ف

فإذا لم يتـوافر     ،    على األقل  )٨(      إال إذا حضره شركاء يمثلون     اصحيحالمديرين  
 يعقد خالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ        ى  الحد األدنى ف  
 صـحيحا إذا حـضره     ى  ويعتبر االجتماع الثـان   ،    التالية لالجتماع األول   االثالثين يوم

األحـوال المـشار إليهـا      ى  فقرارات  التصدر  و ،    على األقل  )٩(     شركاء يمثلون 
ـ          بموافقة   اجتمـاع  ى  األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المال الممثل ف

  .تنظر العزلى الجمعية العامة غير العادية الت
  )٢٩( مـادة
سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا       ى  تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء ف     

ويوقع هذا السجل قبل بداية االجتماع من كل مـن مراقـب            ،   باإلنابة أو   كان باألصالة 
    .األصواتى الحسابات وفارز

  )٣٠ (مـادة
مناقـشة الموضـوعات   ى جتماع الجمعية العامة الحق فايكون لكل شريك يحضر    

   .جدول أعمالها واستجواب إدارة الشركة ومراقب الحسابات بشأنهاى رجة فالمد
  ىمراقب الحسابات على أسـئلة الـشركاء بالقـدر الـذ          أو   وتجيب إدارة الشركة  
وإذا رأى الـشريك أن الـرد       ،   المصلحة العامة للضرر   أو   ال يعرض مصلحة الشركة   

   .حتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذاعلى سؤاله غير كاف 
                                                

  .ون الشركات من قان) ١٢٧(رباع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة أال يقل عن ثالثة أيراعى  )٦(
 .من قانون الشركات ) ١٢٧(رباع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة أيقل عن ثالثة ال أيراعى  )٧(
  .من قانون الشركات ) ٧٠(يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المـادة ال أيراعى  )٨(
 .كات من قانون الشر) ٧٠(يقل عن ربع رأس المال ، عمالً بحكم المـادة ال أيراعى  )٩(
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٢٤١

  )٣١ (مـادة
   .االجمعية العامة للشركاء علنيى يكون التصويت ف

   :نفى الحالتين اآلتيتي االتصويت سرياستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون و
 . عليهم بإقامة دعوى المسئولية أو بعزلهم أو  بتعيين المديرينالمتعلقة اتالقرار -١
ـ     أو   إذا طلب ذلك رئيس االجتماع     -٢ شر األصـوات  عدد من الشركاء يمثـل ع

   .االجتماع على األقلى الحاضرة والممثلة ف
  )٣٢ (مـادة

  . نعقادضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب االجتماع يتايحرر محضر 
خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة      ويجب أن يتضمن محضر االجتماع      

ى الجمعية وعدد األصوات الت   ى  تخذت ف اى  ل ما يحدث أثناء االجتماع والقرارات الت      وك
   .المحضرى كل ما يطلب الشركاء إثباته فكذا خالفتها و أو وافقت عليها

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركاء بصفة منتظمة عقب كل جلسة           
سجل رئيس الجلسة وأمين    ويوقع على المحضر وال   ،   سجل خاص مرقومة صفحاته   ى  ف

  وتصدق إدارة الـشركة علـى صـور       ،   األصوات ومراقب الحسابات  ى  السر وفارز 
   .مستخرجات هذه المحاضرأو 

 إلـى الجهـة     للـشركة  الجمعية العامة    اجتماعويجب إرسال صورة من محضر      
   .دارية خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادهااإل

  )٣٣ (مـادة
على أن تبدأ الـسنة      ،        ى  فى  وتنته      من  لشركة  السنة المالية ل  تبدأ  

المالية األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد              
   .ا شهر٢٤هذه الفترة عن 

  )٣٤ (مـادة
لى األكثر مـن  يجب على إدارة الشركة أن تعد عن كل سنة مالية خالل شهرين ع     

تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة الماليـة ومركزهـا       
   .ختام السنة المالية ذاتهاى فى المال

       من تـاريخ إعـدادها مكتـب        اوتودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوم 
    .ا لديهأن يطلع عليهى الحق فشأن ى ولكل ذ،  المختصى السجل التجار
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٢٤٢

  الفقرة األولـى إلـى كـل شـريك        ى  و يجب إرسال نسخة من األوراق المبينة ف       
  الجهة االدارية ومراقب الحسابات بطريق البريد الموصـى عليـه المـصحوب           إلى  و

ـ   باليد مقابل إيصال قبل تاريخ عقد الجمعية العامة          أو   بعلم الوصول  ابخمسة عشر يوم 
   .على األقل

  )٣٥ (مـادة
  من الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات ،     ) ١٩٦( بحكم المـادة    دون اإلخالل 

الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامـة والتكـاليف   توزع أرباح  
  : األخرى كما يأتى

١- ى ،   على األقل من األرباح لتكـوين االحتيـاط        ٪     ى  جنب مبلغ يواز  ي
 على األقـل    ٪     ى   يواز امقدارى   مجموع االحتياط  ويوقف هذا التجنيب متى بلغ    

   . العودة إلى التجنيبيتمعن ذلك ى ومتى قل االحتياط،  من رأس المال
  ٪   يقتطع بعد ذلك المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األربـاح قـدرها             -٢

على أنه إذا لم تسمح أرباح      ،    على األقل على الشركاء عن قيمة حصصهم       األرباحمن  
سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بهـا مـن أربـاح               ى  الشركة ف 

  .السنين القادمة
 من األرباح المتبقيـة     ٪      يخصص بعد ما تقدم مبلغ ال تتجاوز نسبته          -٣

   .لمكافأة إدارة الشركة
عتماد الجمعيـة   اقتراح إدارة الشركة و   اتخصص نسبة من األرباح بناء على        -٤

   .العامة توزع على العاملين
 األربـاح ى  من األرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية ف        ى  يوزع الباق  -٥

غيـر  ى يكون به احتيـاط  أو  إدارة الشركة إلى السنة المقبلة   اقتراحيرحل بناء على    أو  
يتحملها الشركاء بنسبة   ود خسائر   حالة وج ى  وف،  ى  عادال غير   لالستهالكمال   أو   ىعاد

  .هتحصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حص
  )٣٦ (مـادة

 المـديرين   اقتراحبقرار من الجمعية العامة للشركاء بناء على        ى  يستعمل االحتياط 
   .فيما يعود على الشركة بالنفع
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٢٤٣

  )٣٧ (مـادة
ـ    ى  تدفع حصص األرباح إلى الشركاء ف      تحـددها إدارة   ى  المكان والمواعيـد الت

االشركة بشرط أال تتجاوز شهرمن تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيعا واحد .   
ويجوز إلدارة الشركة أن تقوم بتوزيع مبلغ من أصل حصص أرباح السنة المالية             

   .الجارية إذا كانت األرباح المخصصة والجارية تسمح بذلك
  )٣٨ (مـادة

والئحتـه  الـشركات   من قانون   ) ١٠٩( إلى   )١٠٣(مع مراعاة أحكام المواد من      
ـ     أو   يكون للشركة مراقب حسابات    ،   التنفيذية شـأنهم الـشروط    ى  أكثر ممن تتوافر ف

 ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقم  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      ى  المنصوص عليها ف  
   . وتقدر أتعابهللشركةعينه الجمعية العامة تُ

ـ         الكـائن مقـره   ،                /سيدواستثناء ممـا تقـدم عـين الـشركاء ال
   . أول لحسابات الشركةا مراقب                    ى ف

 عن مجمـوع  الًتقريره بوصفه وكيى ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة ف  
ـ            ،   الشركاء  أنر المراقـب و   ولكل شريك أثناء عقد الجمعية العامـة أن ينـاقش تقري

   .يستوضحه عما ورد به
  )٣٩ (مـادة

 لـسنة  ١٧من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ) ٦٠ (مـادةمع مراعاة حكم ال   
يجب على إدارة الشركة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمـام محـاكم               ،   ١٩٨٣

    ـ     قانونيا للشركة وذلـك بالـشروط      ااالستئناف على األقل للعمل مستشار   ى والمـدة الت
   .يتفق عليها

الكـائن        بــ   ى   المحام      / عين الشركاء األستاذ  من ذلك   اء  نستثاو
   . أول للشركةا قانونيا مستشار     ى  فمقره

  )٤٠ (مـادة
المنازعـات  فأنه ال يجوز رفع      ،   امع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء المقررة قانونً      

تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد إدارة الشركة إال باسم مجمـوع الـشركاء             ى  الت
    .بمقتضى قرار من الجمعية العامة

 نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك إدارة الشركة قبل           إثارةلى كل شريك يريد     وع
درج هذا  أن ت ة  ويجب على إدارة الشرك   ،    بشهر على األقل   التالية الجمعية العامة    انعقاد

  .جدول أعمال الجمعيةى  فاالقتراح



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٤٤

  )٤١ (مـادة
 سـقوط دعـوى     للـشركة قرار يصدر من الجمعيـة العامـة        ى  ال يترتب على أ   

،  تنفيـذ مهمتهـا  ى تقع منها ف ى  المسئولية المدنية ضد إدارة الشركة بسبب األخطاء الت       
 العامة بتقريـر مـن     وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية المدنية قد عرض على الجمعية         

سنة من تاريخ صـدور     ى  مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض      أو   إدارة الشركة 
تقرير مراقب الحـسابات     أو   قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير إدارة الشركة       

   .حسب األحوال
  )٤٢ (مـادة

لجمعيـة   كل قرار يصدر من ا     الًيقع باط ،    اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية     دون
   .هذا العقد أو الشركاتالعامة للشركاء بالمخالفة ألحكام قانون 

  لإلضـرار بهـم    أو   يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الشركاء         و
وال يجوز  ،   غيرها دون اعتبار لمصلحة الشركة     أو   لجلب نفع خاص إلدارة الشركة    أو  

محـضر  ى  ن اعترضوا على القرار ف    هذه الحالة إال الشركاء الذي    ى  أن يطلب البطالن ف   
 المختـصة   اإلداريةلجهة  لويجوز  ،   الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول      أو   الجلسة

   .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جديةى أن تنوب عنهم ف
ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة إلـى جميـع                

إحدى الصحف اليوميـة    ى  لخص الحكم بالبطالن ف   الشركاء وعلى إدارة الشركة نشر م     
  . صحيفة الشركاتى وف

وال يترتـب علـى    ، سنة من تاريخ صدور القرار ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   
   .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

  )٤٣ (مـادة
 يتعين على إدارة الشركة أن تعـرض   ،   رأس مال الشركة  حالة خسارة نصف    ى  ف

ويشترط لـصدور قـرار    ، استمرارها أو على الجمعية العامة غير العادية حل الشركة    
   .الحل توافر األغلبية الالزمة لتعديل عقد الشركة
جـاز أن يطلـب الحـل الـشركاء      ،   وإذا بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال      

   .الحائزون لربع رأس المال
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٢٤٥

  )٤٤ (مـادة
 يجب عند انتهاء مدة الشركة     ،   والئحته التنفيذية  الشركاتمع مراعاة أحكام قانون     

بناء على طلب إدارة    ،   حالة حلها قبل األجل المحدد لها أن تعين الجمعية العامة         ى  فأو  
غيرهم وتحدد سلطاتهم وأتعابهم كما تبين       أو   أكثر من بين الشركاء    أو   امصفي ،   الشركة

   .طريقة التصفية
بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما        أو حالة صدور حكم بحل الشركة    ى  وف

إشـهار   أو   بوفـاة الـشركاء   ى  عمل المـصف  ى  وال ينته ،   وتحدد أتعابه ى  تعين المصف 
سـلطة إدارة   ى   وتنته  . من قبلهم  ابالحجز عليهم ولو كان معينً     أو   إعسارهم أو   إفالسهم

التصفية إلـى    سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة        وتبقى،   الشركة بتعيين المصفيين  
   .أن يتم إخالء عهـدة المصفيين

  )٤٥ (مـادة
   .هذا العقدى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى المصرقانون الأحكام ى تسر

  )٤٦ (مـادة
 ،  نسخة          من عدد  بجمهورية مصر العربية           حرر هذا العقد بمدينة 

   .لكل من الشركاء نسخة
   .طبقا للقانونا العقد هذينشر و

  )٤٧ (مـادة
  اتخـاذ كافـة اإلجـراءات الالزمـة       ى  ف                 /فوض الشركاء السيد  

  . هذا الشأنى ف
ـ     تلتزم الشركة بأداء     نفاقهـا  إتـم   ى  المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف الت

   .فات العامة من حساب المصرواخصموذلك ،   تأسيس الشركةبسبب
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٢٤٦

  األحكام املنظمة لس الرقابة
  (     ) مـادة
  )          (أعضاء على األقل و   ) )١٠(          ( يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من       

  .أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم 
   :أعضاء هم )           (  أول مجلس رقابة من واستثناء مما تقدم عين المؤسسون

  .     ى  المقيم ف     / السيد -١
  .     ى  المقيم ف     / السيد -٢
  .           المقيم فى           / السيد -٣

  (     ) مـادة
مجلس الرقابة المعـين  ويبقى   ،    سنوات           ى  ة العضوية لمجلس الرقابة ه    مد

    . سنوات           السابقة قائما بأعماله لمدة مـادةالى ف
  : )١١(ىيتم إعادة تشكيل المجلس على النحو اآلتوفى نهاية هذه المدة 

١-  
٢-  
٣-  

  (     ) مـادة
 لعدد من حـصص الـشركة قـدره         الس الرقابة مالكً  يشترط أن يكون عضو مج    

،  قد يرتكبها خالل عضويته   ى   حصة على األقل تخصص لضمان األخطاء الت                 
   .)١٢(وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خالل المدة المذكورة

  (     ) مـادة
  االسـتقالة  أو   بسبب الوفـاة  الحد األدنى   عن  مجلس الرقابة   إذا نقص عدد أعضاء     

 ويجب على األعضاء الباقين    ،   قرارته أو   فال تصح اجتماعات المجلس    ،   سببى  ألأو  
مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالثـة          أو   مديرين الشركة / مدير  أو  

أيام عمل على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ودعوة الجمعيـة               
ويكـون   ،    لمن انتهت عضويته مـن األعـضاء       اتعيين خلفً ى  لنظر ف العامة لالنعقاد وا  

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ف
   .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها

    .ويكمل العضو الذى يعين المدة المتبقية من مدة سلفه
                                                

 .من قانون الشركات ) ١٢٣(يراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عمال بحكم المـادة  )١٠(
  .فقرة اختيارية  )١١(
 .مـادة اختيارية  )١٢(
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٢٤٧

  (     ) مـادة
وعند غيـاب الـرئيس     ،    وأمينا للسر  ا مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيس      يعين

   .ايقوم بأعمال الرئيس مؤقتًى يعين المجلس العضو الذ
مكان أخـر   ى  أى  ف أو   ىمركز الشركة الرئيس  ى  ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته ف    

  يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلى انعقـاده بنـاء علـى دعـوة الـرئيس                
  بنـاء علـى طلـب     ى   من أعضائه ويجوز دعوته إلى انعقاد غيـر عـاد                    و  أ

   .إدارة الشركة
   بما فيهم  ،    بحضور نصف عدد أعضائه على األقل      اويكون انعقاد المجلس صحيح

وتصدر القرارات بأغلبيـة   ، الرئيس بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة   
يـرجح  االجتماع على األقل وإذا تساوت األصـوات      ى  ين ف أصوات األعضاء الحاضر  

  . الرئيس الجانب الذى منه
سجل خـاص مرقومـة     ى  محاضر تدون ف  ى  وتثبت مداوالت المجلس وقراراته ف    

ويصدق رئيس المجلـس علـى صـور       ،   ويوقع عليها الرئيس وأمين السر    ،   صفحاته
   .ومستخرجات هذه المحاضر

  (     ) مـادة
عالقتهم مع إدارة الشركة وعليـه فحـص    ى  بة بتمثيل الشركاء ف   يقوم مجلس الرقا  

   .الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة األوراق المالية وقيم الشركة
ولـه أن يفحـص    ، كل وقت بتقديم تقاريرى ولمجلس الرقابة أن يطال المديرين ف 

ئق المثبتـة   دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة والوثـا           
   .لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها

ويراقب هذا المجلس القوائم المالية والتقرير السنوى ومشروع توزيـع األربـاح ويقـدم              
على األقل اتقريره فى هذا الشأن إلى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوم .  

  (     ) مـادة
،   جنيها           قدره  ى  إجمالى  نوتقاضى مبلغ س  ى   مجلس الرقابة الحق ف    لعضو

   .           كل           بدل حضور تدفع بواقع  أو وذلك كمكافأة
  توقيعاتال



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٤٨

  عقد تأسيس شركة
            

  شركة مصرية ذات مسئولية حمدودة
  ٢٠١٧ة  لسن٧٢رقم االستثمار الصادر بالقانون  قانون ألحكامخاضعة 

  :)١( بين كل من    /   / الموافق            يوم  تم إبرام هذا العقد فى

  الجنسية  االسم  م
تاريخ 
  الميالد

إثبات 
  اإلقامة  الشخصية

١            
٢            

  متهيد
اتفق الموقعون على هذا العقـد علـى تأسـيس          ى  المصرإطار أحكام القانون    ى  ف
مصرية ذات مسئولية محدودة ، وتأسيـسا علـى ذلـك            شركة                       شركة  
ويشار إليها فيمـا بعـد      ( الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة       بهذا العقد إلى  تقدموا  
   .، وقد قامت بإجراء المراجعة الالزمة له ") الجهة اإلدارية"باسم 

هم األهليـة الالزمـة لتأسـيس    قد توافرت فـي ويقر الموقعون على هذا العقد بأنه     
  بعقوبة جناية أو جنحة مخلـة بالـشرف       عليهم  لم يسبق صدور أحكام     الشركة ، وبأنه    

ـ المشار إليهـا    أو بعقوبة من العقوبات        )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى  ف
  . ألحكام القانون اوأنهم غير محظور عليهم تأسيس شركات طبقً ، قانون الشركاتمن 

   الموقعون على هذا العقد أنهم لـم يقـدموا أو يـساهموا أو يـستخدموا               كما يقر  
          من األصول المادية    افى إنشاء أو تأسيس أو إقامة مشروع االستثمار المتمتع بالحافز أي 

  لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتـصفية تلـك الـشركة                 
 من قانون االسـتثمار بغـرض       ١٢من المادة   ) ٢(أو المنشأة خالل المدة المبينة بالبند       

جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها ، ويترتـب علـى           ى  إنشاء مشروع استثمار  
مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة بسداد جميع المـستحقات             

  .)٢(الضريبية
                                                

  )٤(يراعى أال يقل عدد الشركاء عن اثنين وأال يزيد عددهم عن خمسين ، عمالً بحكـم المـادة                )١(
 .التنفيذية من الئحته ) ٥٩(من قانون الشركات والمادة 

) ١١(حكم اختياري في حالة رغبة الشركاء في التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة ) ٢(
  .٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
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٢٤٩

ى المـصر أحكـام القـانون      على االلتزام بإحكام هذا العقد و       المؤسسون وقد اتفق 
وبصفة خاصة قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذات            

 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم وشركات الشخص الواحد    المسئولية المحدودة   
وقانون سوق رأس المال الصادر بالقـانون       " قانون الشركات "ويشار إليه فيما بعد باسم      

 ويـشار   ٢٠١٧ لسنة   ٧٢رقم  االستثمار الصادر بالقانون     وقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
  .ولوائحها التنفيذية " قانون االستثمار" فيما بعد باسم إليه

  )١(ادة ـم
ال يتجزأ من هذا العقدايعتبر التمهيد السابق جزء .    

  )٢(ادة ـم
  .  محدودة شركة ذات مسئولية                      : اسم الشركة

  
  )٣(ادة ـم

   .                                :غرض الشركة هو
وبـشرط  ،  أحكام القوانين واللـوائح والقـرارات الـسارية         ب وذلك دون اإلخالل  

  . التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة استصدار
تزاول ى  لشركات وغيرها الت  وجه من الوجوه مع ا    ى  ويجوز للشركة أن تشترك بأ    

ـ           ى  أعماال شبيهة بأعمالها أو الت       مـصر ى  قـد تعاونهـا علـى تحقيـق غرضـها ف
ـ          ها كما يجوز لها أن تندمج في      ،الخارجى  فأو    ا أو تشتريها أو تلحقها بهـا وذلـك طبقً

  . ألحكام القانون
  )٤(ادة ـم

  . كتسابها الشخصية االعتبارية  امن تاريخ ااعتبارتبدأ  سنة )          ( :مدة الشركة 
وكل إطالة أو تقصير لمدة الشركة يجب أن توافق عليها الجمعية العامة غير 
العادية للشركة ، وتخطر بذلك الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنصوص عليها 

  .بقانون الشركات المشار إليه والئحته التنفيذية 
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٢٥٠

  )٥(ادة ـم
                       : ىالعنوان اآلتى فى  الشركة وموطنها القانونإلدارةى المركز الرئيس يكون

                       :ى فموقع ممارسة النشاط ويكون مكان و
الحصول علـى تـراخيص مزاولـة    ى فوتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة     

ـ       هذا الموقع وعلى األخص ا    ى  فالنشاط   ى لحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ف
  . خارج المناطق الصناعيةأوحالة إقامة المشروع داخل 

شبه جزيـرة   ى   بشأن التنمية المتكاملة ف    ٢٠١٢ لسنة   ١٤ومع مراعاة القانون رقم     
 داخـل جمهوريـة     للشركة فروع أو وكاالت     أن يقرروا إنشاء  الشركة  ى  لمديرسيناء ،   

  .هامصر العربية أو خارج

  )٦(ادة ـم
  )           (مـوزع علـى عـدد      )           (          حدد رأسمال الشركة بمبلـغ    

            حـصة عينيـة وعـدد             ، منها عدد     )           (حصة قيمة كل منها     
  :ى بين الشركاء على الوجه اآلت وقد تم توزيع هذه الحصص ، حصة نقدية

اسم صاحب 
  الحصة
  

  جنسيته
عدد 

الحصص 
  العينية

عدد 
الحصص 

  النقدية

نوع 
الحصص 

  العينية
  القيمة

العملة 
التى تم 
الوفاء 

  بها

نسبة 
  المشاركة

              ٪  
              ٪  
              ٪  
              ٪  
              ٪  

  ٪              ى اإلجمال

بنـك  ى   ، وقد أودع رأسمال الشركة ف      ٪        المصرية مشاركةالوتبلغ نسبة   
  . العامة ، بموجب الشهادة المرفقةاالكتتاباتى  المرخص له بتلق      فرع      
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٢٥١

اكتـسابها   للشركة من تاريخ -حالة وجودها ى ف –لعينية وتؤول ملكية الحصص ا   
  إليهـا  المتعلقـة بالـشركة   وااللتزاماتكما تنتقل جميع الحقوق   الشخصية االعتبارية ،    

  تفـق المؤسـسون علـى تقـدير الحـصة العينيـة المقدمـة             ا، كما    من ذات التاريخ  
  .يها مصريا  جن      بمبلغ       / السيد من 

  )٧(ادة ـم
ـ  تخول الحصص جميع الشركاء حقوقا         الحـصول علـى األربـاح     ى  متساوية ف

ـ              اقتسامى  فو   حـدود ى  موجودات الشركة عند التـصفية ، وال يلتـزم الـشركاء إال ف
  .قيمة حصصهم 

 العامـة  جمعيتهـا ويترتب على ملكية الحصص قبول أحكام هذا العقد وقـرارات     
  .والئحته التنفيذية وأحكام هذا العقد الشركات ن الصادرة طبقا ألحكام قانو

  )٨(ادة ـم
يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حـصص              

جماعة الـشركاء باألغلبيـة     إلى حصص بقرار من     ى  جديدة أو بتحويل المال االحتياط    
        ى  على اقتراح مـدير العددية للشركاء الحائزة على ثالثة أرباع رأس المال ، وذلك بناء

ـ          ى الشركة ، ويجب أن يرفق باالقتراح تقرير من مراقب الحسابات حول األسـباب الت
  .تدعو إلى ذلك 

شـكل حـصص جديـدة      ى  رأس مال الشركة ف   ى  ويجوز أن تتم الزيادة النقدية ف     
يكتتب فيها أصحاب الحصص األصليين كل بنسبة حصته أو شركاء جدد توافق عليهم             

ـ          جماعة الشركاء    اباألغلبية المبينة بالفقرة السابقة بشرط أال يتعدى عدد الشركاء جميع 
رأس المال بزيادة قيمـة الحـصص       ى   ، كما يجوز أن تتحقق الزيادة ف       اخمسين شريكً 

  .القائمة بالشركة بمبالغ متساوية 
  )٩(ادة ـم

يجوز بقرار من جماعة الشركاء باألغلبية العددية للشركاء الحائزة علـى ثالثـة             
  رباع رأس المال تخفيض رأس مال الشركة عن طريـق إنقـاص عـدد الحـصص               أ

  .أو استرداد بعضها أو تخفيض القيمة االسمية لكل منها 
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  )١٠(ادة ـم
ــشركاء أو  ــين ال ــال ب ــة لالنتق ــة الحــصص قابل ــرملكي ــى الغي ــب إل    بموج

 لـذلك    هذا االنتقـال أو التـصرف بالـسجل المعـد          إثباتويجب   ،)٣(      محرر
  .من هذا العقد ) ١١(المادة ى المنصوص عليه ف

ه أو بعضها للغير أن يقوم بإخطار إدارة الـشركة  تويجب على من يعتزم بيع حص 
 إيـصال   بموجـب بذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو باليد           

حصص يتضمن االسم الكامل للمتنازل إليه وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته وعدد ال           
الشركاء خالل  ى  المتنازل عنها وثمن وشروط البيع ، ثم تقوم إدارة الشركة بإخطار باق           

الثالثة أيام التالية بموجب خطاب موصى عليه مـصحوب بعلـم الوصـول أو باليـد                
  .  إيصال بموجب

خـالل  استرداد الحصص محل التنازل بالشروط ذاتهـا   ى  الحق ف  الشركاءى  ولباق
ـ        ، سـقط هـذا الحـق        إالوار المتنـازل إلدارة الـشركة       شهر واحد من تاريخ إخط

وإذا استعمل حق االسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص المبيعـة بيـنهم بنـسبة               
  .رأس مال الشركة ى حصص كل منهم ف

  )١١(ادة ـم
  :ى يأتللشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ى يعد بالمركز الرئيس

  .م ومهنهم  الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهأسماء -١
  .مقدار ما دفعهيملكها كل شريك وى عدد الحصص الت -٢
مع بيان تاريخ توقيع المتنازل     ،  حاالت التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها         ٣

ة حالة التصرف بين األحياء وتوقيع المدير ومن آلـت إليـه الحـص   ى  والمتنازل إليه ف  
  مواجهة الـشركة أو الغيـر     ى  ل أثر ف  وال يكون للتنازل أو االنتقا    ،   باإلرث أو الوصية  
 . السجل المذكور ى إال من تاريخ قيده ف

طالع على هذا الـسجل  مصلحة من غير الشركاء االى ويجوز لكل شريك ولكل ذ    
  . ساعات عمل الشركةى ف

                                                
 . به أو غير ذلكةو مصدق على التوقيعات الواردأرسمي  )٣(
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خالل شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل علـى البيانـات            وترسل إدارة الشركة    
كما يتعين على إدارة الـشركة  أن  تقـوم   ،  اإلداريةة السجل إلى الجه  هذا  ى  الواردة ف 

تغيير قد يطرأ على بيانات سجل الشركاء خالل خمسة أيام          ى   بأ اإلداريةبإخطار الجهة   
  .على األكثر من تاريخ إثباته بالسجل 

  )١٢(ادة ـم
  يتولى إدارة الشركة مدير أو مديرون تعينهم الجمعية العامة مـن بـين الـشركاء             

م ، وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة أن تعين مجلس مـن              غيرهأو من   
   :المديرين ، ويخول المجلس بالصالحيات والوظائف اآلتية

١-  
٢-  
٣-  

   : من طريقة التعيين سالفة الذكر عين الشركاءواستثناء
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -١
  .     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -٢
  .)٤(     ى  المقيم ف      الجنسية                          / السيد -٣
       ى مدة اإلدارة األولى فى تنتهو
 هلم يسبق صدور أحكام قضائية ضـد      ذلك بعد التأكد من أن المدير أو المديرين         و

  بعقوبة جناية أو جنحة مخلـة بالـشرف       وبأنه لم يسبق صدور أحكام عليهم        أو ضدهم 
ـ  المشار إليهـا   العقوبات   أو بعقوبة من     )١٦٤(، ) ١٦٣(، ) ١٦٢(، )٨٩(المـواد   ى   ف

  .الشركات من قانون 
  )١٣(ادة ـم

ولهـم  / ، ولـه منفـردا       عالقتها مع الغيـر   ى  الشركة ف المديرون  / يمثل المدير   
هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامـل باسـمها         ى  منفردين أو مجتمعين ف   

  . العامةأو الئحته التنفيذية للجمعية الشركات و قانون هذا العقد أ حتفظ بهافيما عدا ما 
                                          

                                                
من الالئحة التنفيذية   ) ٢٨١( عمالً بحكم المادة     حد المديرين مصري الجنسية ،    أن يكون   أيراعى   )٤(

  .لقانون الشركات 
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٢٥٤

  )١٤(ادة ـم
 ةيالعدد ةياألغلب  بقرار مسبب يصدر بموافقة وقتى أى المدير قابل للعزل ف

  .على األقل  المال رأس أرباع لثالثة الحائزة للشركاء
  )١٥(ادة ـم

تتولى الجهة اإلدارية دعوة الجمعية العامـة       حالة خلو إدارة الشركة من مدير       ى  ف
  . ا جديدااألمر وتعين مديرى لالنعقاد خالل شهر على األكثر للنظر فغير العادية 

  )١٦(ادة ـم
مكافـأة تـدفع   وذلـك ك  جنيها ،      قدرهى إجمالى مبلغ سنو ى  للمدير الحق ف  

الـسفر  التمثيـل و   تبـدال كما يحق له الحصول علـى       ،        كل         بواقع
  .، على أن يقيد ذلك كله بحساب المصروفات العامة واالنتقال 

ـ      منالحصول على حصة    ى  فحق  الر  للمدييكون  و ى  األرباح على الوجه المبين ف
  .من هذا العقد ) ٣٥(المادة 

  )١٧(ادة ـم
يجب أن تحمل اإلعالنات ونسخ العقود وجميع األوراق والمطبوعـات األخـرى            

شـركة ذات مـسئولية   "تصدر من الشركة اسم الشركة وأن تسبقه أو تلحقه عبارة  ى  الت
وبيـان  ى  اضحة ومقروءة ، مع بيان مركز الشركة الرئيـس        مكتوبة بأحرف و  " محدودة

  . معتمدة للشركة قوائم ماليةآخر ى رأس المال بحسب قيمته الثابتة ف
  )١٨(ادة ـم

تتم اإلخطارات من وإلى الشركة والشركاء فيها على هيئة خطابات موصى عليها            
  .أو باليد مقابل إيصال ، مصحوبة بعلم الوصول

  )١٩(ادة ـم
ـ          تمثل الج         مدينـة  ى معية العامة جميع الشركاء وال يجوز انعقادهـا إال ف

  )٥(.     أو مدينة 
                                                

) ٢٠١(يراعى أن يكون إحدى هذه المدن هي مدينة المركز الرئيسي للشركة ، عمالً بحكم المادة    ) ٥(
  .من الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 
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٢٥٥

  )٢٠(ادة ـم
األصـالة أو أن ينيـب   طريق بحضور الجمعية العامة ى فحق اللكل شريك   يكون  
   .حضور االجتماع والتصويت على القراراتى  آخر من غير المديرين فاعنه شريكً

  .ى أو تفويض كتاببموجب توكيل يشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة و
ويكون لكل حصة صوت واحد ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا على قرارات            

  .الجمعية بالكتابة 
  )٢١(ادة ـم

  . حد المديرين أ/ المدير  الجمعية العامة اجتماعيرأس 
ز األصوات على أن تقر الجمعيـة      لفرأصوات  ى  وجامع للسر   اويعين الرئيس أمينً  

  .أحد المديرين على األقل / المدير ويجب أن يحضر االجتماع ، العامة تعيينهم 
  )٢٢(ادة ـم

 الجمعية العامة للشركاء بموجب خطـاب موصـى         اجتماعتوجه الدعوة لحضور    
وترسل لكل شريك قبـل موعـد       ،  عليه مصحوب بعلم الوصول أو باليد مقابل إيصال         

. محل إقامته الثابت بـسجل الـشركاء        ى   على األقل ف   ايومن  يواحد وعشر بـانعقادها  
ويجب أن يتضمن إخطار الدعوة بيان جدول األعمـال ومكـان وزمـان االجتمـاع ،            

  .وجهت الدعوة لالنعقاد ى ويوضع جدول األعمال بمعرفة الجهة الت
  )٢٣(ادة ـم

جـدول  ى  سائل المدرجة ف  غير الم ى  ال يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول ف       
الوقـائع  ى ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة ف، أعمالها المحدد سلفا بإخطار الدعوة      

  .االجتماعتتكشف أثناء ى الخطيرة الت
أحكـام   و عقـد هذا ال تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا ل     ى  وتكون القرارات الت  

ركاء بمن فيهم الغائبين والمخـالفين      والئحته التنفيذية ملزمة لجميع الش    الشركات  قانون  
   .ىالرأى ف

  )٢٤(ادة ـم
  العاديـة تنعقد الجمعية العامـة من هذا العقد ، ) ١٩(مع عدم اإلخالل بحكم المادة  

 إعـالن الـدعوة ،      عينهماالزمان والمكان اللذين ي   ى  دعوة من إدارة الشركة ف    ب ةلشركل
التالية لنهاية السنة   ل الثالثة أشهر    السنة خال ى   على األقل ف   ةويجب أن تعقد الجمعية مر    

  .المالية للشركة 
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٢٥٦

  . كلما دعت الضرورة إلى ذلك العاديةوإلدارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة
نعقاد إذا طلـب ذلـك      االوعلى إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية إلى          

، ل الشركة على األقـل       من رأس ما   ٪٥أو عدد من الشركاء يمثل      ،  مراقب الحسابات   
  .بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب 

 المختصة أن يدعو الجمعية العامة العاديـة        اإلداريةولمراقب الحسابات أو الجهة     
تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الـرغم         ى  األحوال الت ى  للشركاء لالنعقاد ف  

يجب فيه توجيـه  ى  لذشهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ ا       ى  من وجوب ذلك ومض   
  .الدعوة إلى االنعقاد 

 إال إذا حـضره شـركاء       اال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء صحيح       و
االجتمـاع  ى  فإذا لم يتوافر الحد األدنى ف     ،   من رأس المال على األقل            يمثلون  

ـ    األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خ          التاليـة   االل الثالثـين يوم 
  . مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه اصحيحى لالجتماع األول ويعتبر اجتماعها الثان

، ى  ويجوز االكتفاء بالدعوة إلى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد االجتماع الثان           
ـ             االجتمـاع ى  وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحصص الحاضرة والممثلـة ف

  . ألقل على ا
  )٢٥(ادة ـم

يجوز للشركاء الحائزين على ربع رأس المال على األقل دعوة الجمعيـة العامـة              
تحددها الدعوة ، وال يكون انعقاد الجمعية       ى  الموضوعات الت ى  للشركة لالنعقاد للنظر ف   

 مـن رأس المـال      )٦(٪      إال بحضور عدد من الـشركاء يمثـل          االعامة صحيح  
  .ألقل على ا

  )٢٦(ادة ـم
   :المسائل اآلتيةى على األخص فالعامة للشركاء تنظر الجمعية 

  تقرير مراقب الحسابات -١
  . من المسئولية إخالئهاى مراقبة أعمال إدارة الشركة والنظر ف -٢
  .المصادقة على القوائم المالية  -٣

                                                
  .انون الشركات من ق) ١٢٦(ال يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المادة أيراعى ) ٦(



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠١٨ سنة أكتوبر ٣٠فى ) تابع( ٢٤٤ العدد – الوقائع المصریة

  

٢٥٧

  .الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة اإلدارة    -٤
  .يين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه تع -٥
  .تهم آتعيين المديرين وتحديد مكاف -٦

  )٢٧(ادة ـم
   . تها بناء على دعوة من إدارةتجتمع الجمعية العامة غير العادية للشرك

النعقاد الجمعية العامة غير العاديـة بنـاء        توجيه الدعوة   ب إدارة الشركة    كما تلتزم 
،  مــن رأس مال الشركة على األقـل         ٪١٠يمثل   عدد من الشركاء     يقدمه طلب   على

إذا لم تقم إدارة الشركة بدعوة الجمعية خالل شهر واحد من تقديم الطلب إليهـا كـان                 ف
  .توجيه الدعوة تتولى ى الجهة اإلدارية التللطالبين أن يتقدموا بطلبهم إلى 

  : ىبما يأت ةتختص الجمعية العامة غير العادية للشركو
، زيادة التزامات الـشركاء   ال يترتب على ذلك     أ، بمراعاة   لشركة  تعديل عقد ا   -١

  . األساسية الشريك  شأنه المساس بحقوقها يكون من كل قرار يصدر منالًويقع باط
 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  -٢
 .إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة األصلي -٣
  ، حلهـا قبـل موعـدها    دمج الشركة ، أو أو ، صيره  أو تق إطالة أمد الشركة   -٤

 . ا إجبارييترتب عليها حل الشركةى أو تغيير نسبة الخسارة الت
  .المديرين / عزل المدير ى النظر ف -٥

  )٢٨(ادة ـم
مـن المـسائل    ى  أى  للنظر ف  ة الجمعية العامة غير العادية للشرك     اجتماعال يكون   

مـن هـذا العقـد      ) ٢٧(من المـادة    ) ٤،  ٣،  ٢،  ١(البنود أرقام   ى  المنصوص عليها ف  
على األقل ، فإذا لـم يتـوافر الحـد           )٧(      إال إذا حضره شركاء يمثلون       اصحيح

 يعقـد خـالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثـانٍ ى األدنى ف 
 صـحيحا إذا حـضره     ى  اع الثـان   ويعتبر االجتم  ، التالية لالجتماع األول     االثالثين يوم

األحوال المـشار إليهـا     ى  فقرارات  التصدر  ، و  على األقل    )٨(     شركاء يمثلون   
   . األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المالبموافقة 

                                                
  .من قانون الشركات ) ١٢٧(ال يقل عن ثالثة أرباع رأس المال ، عمالً بحكم المادة أيراعى ) ٧(
 .من قانون الشركات ) ١٢٧(رباع رأس المال ، عمالً بحكم المادة أيراعى أال يقل عن ثالثة  )٨(
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٢٥٨

ـ    ة الجمعية العامة غير العادية للشرك     اجتماعال يكون   و عـزل أحـد    ى  للنظـر ف
فإذا لم يتـوافر     على األقل ،     )٩(      إال إذا حضره شركاء يمثلون     احيحصالمديرين  

 يعقد خالل   االجتماع األول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ        ى  الحد األدنى ف  
 صـحيحا إذا حـضره     ى   ويعتبر االجتماع الثـان    ، التالية لالجتماع األول     االثالثين يوم

األحوال المـشار إليهـا     ى  فقرارات  التصدر   على األقل ، و    )١٠(     شركاء يمثلون 
ـ          بموافقة   اجتمـاع  ى  األغلبية العددية للشركاء الحائزة لثالثة أرباع رأس المال الممثل ف

 .تنظر العزل ى الجمعية العامة غير العادية الت
  )٢٩(ادة ـم

يه حضورهم وما إذا    سجل خاص يثبت ف   ى  تسجل أسماء الحاضرين من الشركاء ف     
ويوقع هذا السجل قبل بداية االجتماع من كل مـن مراقـب            ،  كان باألصالة أو باإلنابة     

  . األصواتى الحسابات وفارز
  )٣٠(ادة ـم

مناقـشة الموضـوعات   ى  الجمعية العامة الحق فاجتماعيكون لكل شريك يحضر    
  .بات بشأنها جدول أعمالها واستجواب إدارة الشركة ومراقب الحساى المدرجة ف

  ىوتجيب إدارة الشركة أو مراقب الحسابات على أسـئلة الـشركاء بالقـدر الـذ             
 وإذا رأى الـشريك أن الـرد        ،ال يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر         

  .حتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ اعلى سؤاله غير كاف 
  )٣١(ادة ـم

   .ا العامة للشركاء علنيالجمعيةى يكون التصويت ف
   :نالحالتين اآلتيتيى ف االتصويت سرياستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون و
ــرار -١ ــة اتالق ــزلهمالمتعلق ــديرين أو بع ــين الم ــوى بتعي ــة دع    أو بإقام

 . المسئولية عليهم
ـ           -٢ شر األصـوات  إذا طلب ذلك رئيس االجتماع أو عدد من الشركاء يمثـل ع

  .االجتماع على األقل ى مثلة فالحاضرة والم

                                                
  .نون الشركات من قا) ٧٠(يراعى أال يقل عن نصف رأس المال ، عمالً بحكم المادة ) ٩(
  .من قانون الشركات ) ٧٠(يراعى أال يقل عن ربع رأس المال ، عمالً بحكم المادة  )١٠(
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٢٥٩

  )٣٢(ادة ـم
  . االنعقاد يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب اجتماعيحرر محضر 

خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة      ويجب أن يتضمن محضر االجتماع      
ى الجمعية وعدد األصوات الت   ى   ف اتخذتى  وكل ما يحدث أثناء االجتماع والقرارات الت      

  .المحضر ى كل ما يطلب الشركاء إثباته فكذا  أو خالفتها ووافقت عليها
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركاء بصفة منتظمة عقب كل جلسة           

ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين       ،  سجل خاص مرقومة صفحاته     ى  ف
  وتصدق إدارة الـشركة علـى صـور       ،  األصوات ومراقب الحسابات    ى  السر وفارز 

  .أو مستخرجات هذه المحاضر
 إلـى الجهـة     للـشركة  الجمعية العامة    اجتماعويجب إرسال صورة من محضر      

  . خالل شهر على األكثر من تاريخ انعقادها اإلدارية
  )٣٣(ادة ـم

 ، على أن تبدأ الـسنة            ى  فى  وتنته      من  السنة المالية للشركة    تبدأ  
األولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد             المالية  

   .ا شهر٢٤هذه الفترة عن 
  )٣٤(ادة ـم

يجب على إدارة الشركة أن تعد عن كل سنة مالية خالل شهرين على األكثر مـن       
مركزهـا  تاريخ انتهائها القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة الماليـة و     

  .ختام السنة المالية ذاتها ى فى المال
       من تـاريخ إعـدادها مكتـب        اوتودع القوائم المالية بعد انقضاء خمسة عشر يوم 

  . أن يطلع عليها لديه ى الحق فشأن ى ولكل ذ، المختص ى السجل التجار
إلـى  الفقرة األولى إلى كل شـريك و     ى  يجب إرسال نسخة من األوراق المبينة ف      و
 ومراقب الحسابات بطريق البريد الموصـى عليـه المـصحوب بعلـم             داريةاإلالجهة  

ـ   الوصول أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ عقد الجمعية العامـة         ابخمـسة عـشر يوم   
  .على األقل 
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٢٦٠

  )٣٥(ادة ـم
  مـن الالئحـة التنفيذيـة لقـانون الـشركات ،      ) ١٩٦(دون اإلخالل بحكم المادة     

نوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكـاليف        الشركة الصافية الس  توزع أرباح    
   :ىاألخرى كما يأت

١- ى   على األقل من األرباح لتكـوين االحتيـاط        ٪     ى  جنب مبلغ يواز  ي ،
 علـى األقـل   ٪     ى  يوازمقدارى ويوقف هذا التجنيب متى بلغ مجموع االحتياط    

  . العودة إلى التجنيب يتمعن ذلك ى تياطومتى قل االح، من رأس المال 
 من  ٪   يقتطع بعد ذلك المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها           -٢
 على األقل على الشركاء عن قيمة حصصهم ، على أنه إذا لم تـسمح أربـاح                 األرباح

ـ          ى  الشركة ف  ا مـن أربـاح     سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة به
 .السنين القادمة 

 من األربـاح المتبقيـة      ٪     يخصص بعد ما تقدم مبلغ ال تتجاوز نسبته          -٣
  .لمكافأة إدارة الشركة 

 الجمعيـة   واعتماد إدارة الشركة    اقتراحتخصص نسبة من األرباح بناء على        -٤
  .العامة توزع على العاملين 

األربـاح  ى  عد ذلك على الشركاء كحصة إضافية ف      من األرباح ب  ى  يوزع الباق  -٥
غيـر  ى  إدارة الشركة إلى السنة المقبلة أو يكون به احتيـاط    اقتراحأو يرحل بناء على     

يتحملها الشركاء بنسبة   حالة وجود خسائر    ى  ، وف ى  عادال غير   لالستهالكأو مال   ى  عاد
 .ه تحصصهم دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حص

  )٣٦(ادة ـم
 المـديرين   اقتراحبقرار من الجمعية العامة للشركاء بناء على        ى  عمل االحتياط يست

  .فيما يعود على الشركة بالنفع 
  )٣٧(ادة ـم
ـ    ى  تدفع حصص األرباح إلى الشركاء ف      تحـددها إدارة   ى  المكان والمواعيـد الت

االشركة بشرط أال تتجاوز شهرمن تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع ا واحد .  
يجوز إلدارة الشركة أن تقوم بتوزيع مبلغ من أصل حصص أرباح السنة المالية             و

  .الجارية إذا كانت األرباح المخصصة والجارية تسمح بذلك 
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٢٦١

  )٣٨(ادة ـم
والئحتـه  الـشركات   من قانون   ) ١٠٩(إلى  ) ١٠٣(مع مراعاة أحكام المواد من      

ـ  التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتواف          شـأنهم الـشروط    ى  ر ف
 ١٩٥١ لـسنة    ١٣٣رقم  قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة      ى  المنصوص عليها ف  

  . وتقدر أتعابه للشركةعينه الجمعية العامة تُ
ـ  الكـائن مقـره   ،                 /واستثناء مما تقدم عين الـشركاء الـسيد        ى ف

                    أول لحسابات الشركة ا مراقب .  
 عن مجمـوع  الًتقريره بوصفه وكيى ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة ف  

 أنالشركاء ، ولكل شريك أثناء عقد الجمعية العامـة أن ينـاقش تقريـر المراقـب و                
  .يستوضحه عما ورد به 

  )٣٩(ادة ـم
 لـسنة  ١٧الصادر بالقانون رقـم  من قانون المحاماة ) ٦٠(مع مراعاة حكم المادة    

 ، يجب على إدارة الشركة أن يتعاقد مع أحد المحامين المقبولين أمـام محـاكم                ١٩٨٣
    تفـق  ى   قانونيا للشركة وذلك بالشروط والمدة الت      ااالستئناف على األقل للعمل مستشاري

  .عليها 
الكـائن        بــ    ى المحام      / عين الشركاء األستاذ  من ذلك    ءستثنااو

  . أول للشركة ا قانونيا مستشار     ى  فمقره
  )٤٠(ادة ـم

نه ال يجوز رفع المنازعـات      إ ، ف  امع عدم اإلخالل بحقوق الشركاء المقررة قانونً      
تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد إدارة الشركة إال باسم مجمـوع الـشركاء             ى  الت

  .  رار من الجمعية العامةبمقتضى ق
 نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك إدارة الشركة قبل           إثارةلى كل شريك يريد     وع

درج هذا  أن ت ويجب على إدارة الشركة     ،   بشهر على األقل     التالية الجمعية العامة    انعقاد
  .جدول أعمال الجمعيةى  فاالقتراح
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٢٦٢

  )٤١(ادة ـم
 سـقوط دعـوى     للـشركة عيـة العامـة     قرار يصدر من الجم   ى  ال يترتب على أ   

 ،تنفيـذ مهمتهـا   ى تقع منها ف ى  المسئولية المدنية ضد إدارة الشركة بسبب األخطاء الت       
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية المدنية قد عرض على الجمعية العامة بتقريـر مـن              

سنة من تاريخ صـدور     ى  إدارة الشركة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى بمض        
ار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير إدارة الشركة أو تقرير مراقب الحـسابات              قر

  .حسب األحوال 
  )٤٢(ادة ـم

 كل قرار يصدر من الجمعيـة       الًيقع باط ،   اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية       دون
   .الشركات أو هذا العقدالعامة للشركاء بالمخالفة ألحكام قانون 

  ر لصالح فئة معينة من الشركاء أو لإلضـرار بهـم          يجوز إبطال كل قرار يصد    و
 وال يجوز   ،أو لجلب نفع خاص إلدارة الشركة أو غيرها دون اعتبار لمصلحة الشركة             

محـضر  ى  هذه الحالة إال الشركاء الذين اعترضوا على القرار ف        ى  أن يطلب البطالن ف   
 المختـصة   اريةاإلدلجهة  ل ويجوز   ،الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول         

  .طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية ى أن تنوب عنهم ف
ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكـن بالنـسبة إلـى جميـع                

إحدى الصحف اليوميـة    ى  الشركاء وعلى إدارة الشركة نشر ملخص الحكم بالبطالن ف        
  .صحيفة الشركات ى وف

 تاريخ صدور القرار ، وال يترتـب علـى   سنة من ى  وتسقط دعوى البطالن بمض   
  .رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك 

  )٤٣(ادة ـم
رأس مال الشركة، يتعين على إدارة الشركة أن تعـرض          حالة خسارة نصف    ى  ف

على الجمعية العامة غير العادية حل الشركة أو استمرارها ، ويشترط لـصدور قـرار       
  .ية الالزمة لتعديل عقد الشركة الحل توافر األغلب

وإذا بلغت الخسارة ثالثة أرباع رأس المال ، جـاز أن يطلـب الحـل الـشركاء             
  .الحائزون لربع رأس المال 
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٢٦٣

  )٤٤(ادة ـم
والئحته التنفيذية ، يجب عند انتهاء مدة الشركة        الشركات  مع مراعاة أحكام قانون     

، بناء على طلب إدارة     الجمعية العامة   حالة حلها قبل األجل المحدد لها أن تعين         ى  أو ف 
 أو أكثر من بين الشركاء أو غيرهم وتحدد سلطاتهم وأتعابهم كما تبين             امصفيالشركة ،   

  .طريقة التصفية 
حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطالنها تبين المحكمة طريقة التصفية كما            ى  وف

ة الـشركاء أو إشـهار      بوفـا ى  عمل المـصف  ى   وال ينته  ،وتحدد أتعابه   ى  تعين المصف 
سـلطة إدارة   ى  وتنته.  من قبلهم    اإفالسهم أو إعسارهم أو بالحجز عليهم ولو كان معينً        

  ية إلـى  سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التـصف      وتبقى ،ن  الشركة بتعيين المصفي  
  .ين أن يتم إخالء عهـدة المصف

  )٤٥(ادة ـم
  .هذا العقد ى نه نص خاص ففيما لم يرد بشأى المصرقانون الأحكام ى تسر

  )٤٦(ادة ـم
 نسخة ،           من عدد  بجمهورية مصر العربية           حرر هذا العقد بمدينة 

  .لكل من الشركاء نسخة 
  .طبقا للقانون هذا العقد ينشر و

  )٤٧(ادة ـم
هذا ى  اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ف     ىف                 /فوض الشركاء السيد  

  .الشأن 
ـ     تلتزم الشركة بأداء      إنفاقهـا تـم   ى  المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف الت

  . من حساب المصروفات العامة اخصم، وذلك  تأسيس الشركة بسبب
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٢٦٤

  األحكام املنظمة لس الرقابة
  (    )ادة ـم

  
 )           (أعضاء علـى األقـل و  ) )١١(          ( يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من     

  . أعضاء على األكثر تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم
  : أعضاء هم )           ( واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من 

  .     ى  المقيم ف     / السيد -١

  .     ى  المقيم ف     / السيد -٢

   .           المقيم فى           / السيد -٣
  (      )ادة ـم

مجلس الرقابة المعـين  ويبقى   سنوات ،              ى  مدة العضوية لمجلس الرقابة ه    
  .  سنوات           السابقة قائما بأعماله لمدة المادة ى ف

  : )١٢(ىيتم إعادة تشكيل المجلس على النحو اآلتنهاية هذه المدة ى وف
١-  
٢-  
٣-  

  (        )ادة ـم
 لعدد من حـصص الـشركة قـدره         ايشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكً      

، قد يرتكبها خالل عضويته     ى  خطاء الت  حصة على األقل تخصص لضمان األ                
  .)١٣(وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خالل المدة المذكورة

                                                
 .من قانون الشركات ) ١٢٣(يراعى أال يقل عددهم عن ثالثة ، عمال بحكم المادة ) ١١(
  .فقرة اختيارية )١٢(
 .مادة اختيارية) ١٣(
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٢٦٥

  (        )ادة ـم
   أو االسـتقالة  بسبب الوفـاة    الحد األدنى   عن  مجلس الرقابة   إذا نقص عدد أعضاء     

ين ته ، ويجب على األعضاء الباق     ا ، فال تصح اجتماعات المجلس أو قرار       سببى  أو أل 
مديرين الشركة أو مراقب الحسابات أن يخطر الجهة اإلدارية خالل ثالثـة            / أو مدير   

أيام عمل على األكثر من تاريخ نقص عدد األعضاء عن الحد األدنى ودعوة الجمعيـة               
 لمن انتهت عضويته مـن األعـضاء ، ويكـون           اتعيين خلفً ى  العامة لالنعقاد والنظر ف   

   .اموعد ال يجاوز ثالثين يومى لعادية فتاريخ انعقاد الجمعية العامة ا
  .وإذا لم يتم دعوة الجمعية فيجوز للجهة اإلدارية الدعوة لعقدها 

  . يعين المدة المتبقية من مدة سلفه ى ويكمل العضو الذ
  (        )ادة ـم

      وعند غيـاب الـرئيس     ،   وأمينا للسر    ايعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيس
   .ايقوم بأعمال الرئيس مؤقتًى و الذيعين المجلس العض

خـر  آمكان  ى  أى  أو ف ى  مركز الشركة الرئيس  ى  ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته ف    
  يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلى انعقـاده بنـاء علـى دعـوة الـرئيس                

  بنـاء علـى طلـب      ى   من أعضائه ويجوز دعوته إلى انعقاد غيـر عـاد                    أو  
  .ة الشركة إدار

   بما فيهم    بحضور نصف عدد أعضائه على األقل        اويكون انعقاد المجلس صحيح ،
وتصدر القرارات بأغلبيـة  الرئيس بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة ،    

يـرجح  االجتماع على األقل وإذا تساوت األصـوات      ى  أصوات األعضاء الحاضرين ف   
  .  الرئيسمنهى الجانب الذ

سجل خـاص مرقومـة     ى  محاضر تدون ف  ى  داوالت المجلس وقراراته ف   وتثبت م 
ويصدق رئيس المجلـس علـى صـور     ،  ويوقع عليها الرئيس وأمين السر      ،  صفحاته  

  .ومستخرجات هذه المحاضر 
  (        )ادة ـم

عالقتهم مع إدارة الشركة وعليـه فحـص    ى  يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء ف     
  .ينة ومحفظة األوراق المالية وقيم الشركة الدفاتر والحسابات والخز
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٢٦٦

كل وقت بتقديم تقارير ، ولـه أن يفحـص   ى ولمجلس الرقابة أن يطال المديرين ف 
دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق واألوراق الماليـة والوثـائق المثبتـة              

  .لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها 
ومشروع توزيـع األربـاح     ى  لية والتقرير السنو  ويراقب هذا المجلس القوائم الما    

ـ             ى  ويقدم تقريره ف   اهذا الشأن إلى جماعة الشركاء قبل انعقادهـا بخمـسة عـشر يوم  
  .على األقل 

  (      )ادة ـم
،  جنيها             قدره  ى  إجمالى  تقاضى مبلغ سنو  ى   مجلس الرقابة الحق ف    لعضو

   .           كل           قع وذلك كمكافأة أو بدل حضور تدفع بوا
  توقيعاتال
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٢٦٧

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
   اإلدارة رئيس مجلس

  عماد فوزى فرج حممد/ مهندس
  ٢٠١٨ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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