قطاع الشئون القانونية
االدارة المركزية للشئون القانونية للتأسيس والشركات
اإلدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس

العقد االبتدائي
لشركة
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقا ً ألحكام القانون المصري .
خاضعة ألحكام قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم  72لسنة 2017
بنظام المناطق الحرة العامة
فيما بين كل من -:
تم إبرام هذا العقد في يوم الموافق
إثبات
تاريخ
المهنة
االسم والجنسية
م
الشخصية
الميالد
1
2

الصفة

اإلقامة

تمهيد
بالموافقااة يدااي إقامااة
رقاام
صاادر قاارار مجدااة إدارط المنحقااة الماارط العامااة
بتاااريخ
) بنظام المناطق المرط العامة .
( شركة
مشروع
فى إطار أحكام القانون المصرى اتفق المؤسسون الموقعون يدى هذا العقد يدى تأسية شركة مساهمة مصرية
 ،وتأسيسا يدى ذلك تقدموا بهذا العقد والنظام األساسي المرفق الى الهيئة العامة
تمت اسم
لالستثمار والمناطق المرط والتي يشار إليها فيما بعد باسم "الجهة اإلدارية"  ،حيث قامت بإجراء المراجعة
الالزمة .
ويقر الموقعون يدى هذا العقد بأنه قد توافرت فيهم األهدية الالزمة لتأسية الشركة وبأنه لم يسبق صدور أحكام
يديهم بعقوبة جناية أو جنمة مخدة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة من العقوبات المشار إليها في المواد (،)89
( )164( ، )163( ، )162من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية
الممدودط وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم  159لسنة  ، 1981وأنهم غير ممظور يديهم تأسية
شركات طبقا ً ألحكام القانون .
وقد اتفق المؤسسون يدى االلتزام بأحكام هذا العقد والنظام األساسي المرفق وأحكام القانون المصري وبصفة
خاصة قانون الشركات المشار إليه وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  1992وقانون
االستثمار الصادر بالقانون رقم  72لسنة  2017ولوائمها التنفيذية .
مادة ()1
يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد.
مادة ()2
اسم هذه الشركة هو :
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقا ً ألحكام القانون المصرى بنظام المناطق المرط العامة.
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مادة ()3
غرض الشركة:
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين والدوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة
هذه األنشحة .
ويجوز لدشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أيماال شبيهة بأيمالها أو التي قد
تعاونها يدى تمقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تدمقها بها وذلك
طبقا ً ألحكام القانون .
مادة ()4
يكون المركز الرئيسي إلدارط الشركة وموطنها القانوني في العنوان اآلتي :

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :
وتقااع المساائولية كامدااة يدااى ياااتق الشااركة فااى المصااول يدااى تااراخيص مزاولااة النشاااط فااى هااذا الموقااع ويدااى
األخص المصول يدى موافقة هيئة التنمية الصنايية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصنايية.
ومع مراياط القانون رقم  14لسنة  2012بشأن التنمية المتكامدة في شبه جزيرط سيناء  ،لمديري الشركة أن يقرروا
إنشاء فروع أو وكاالت لدشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة ()5
سنة تبدأ من تاريخ إكتسابها الشخصية االيتبارية.
المدط الممددط لهذه الشركة هى
وكل إطالة أو تقصير لمدط الشركة يجب أن توافق يديها الجمعية العامة غير العادية لدشركة  ،وتخحر بذلك
الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنصوص يديها بقانون الشركات المشار اليه والئمته التنفيذية .
مادة ()6
"يمداة رأس الماال"  ،وحادد رأسامال الشاركة المصادر بمبدا
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبدا
"يمدة رأس المال".
1
"يمدة رأس المال" .
سهم  ،قيمة كل سهم
موزع يدي يدد
مادة ()7
) سهما اسميا  ،وقد دفع الشركاء
) حصة  ،ويدد (
يتكون رأسمال الشركة من يدد (
فرع
 %من القيمة االسمية لدمصص واألسهم يند االكتتاب لدى بنك
نسبة
المرخص له بتدقي االكتتابات يدى أن تزاد الى  % 25خالل مدط ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة
بالسجل التجارى وتدتزم الشركة بإخحار الجهة اإلدارية بشهادط بنكية تفيد ذلك .
 ، %وقد تم االكتتاب في رأس المال يدى النمو اآلتي
وتبد نسبة مشاركة المصريين
م

االسم

الجنسية الصفة

يدد المصص واألسهم
أسهم
حصص

القيمة االسمية بعمدة رأس المال

يمدة الوفاء

1
2
االجمالى
 1يرايى أال يقل قيمة السهم ين يشرط قروش وال تزيد يدى ألف جنيه  ،طبقا ً لمكم المادط ( )1من قانون سوق رأس المال بعد تعديدها بموجب القانون رقم
 123لسنة . 2008
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مادة ()8
يتعهااد الموقعااون يدااى هااذا العقااد بالقيااام بكافااة اإلجااراءات الالزمااة إلتمااام تأسااية الشااركة وفقااا ألحكااام القااانون
فى القياام باتماام إجاراءات
(وكيل المؤسسين) والكائن مقره
المصرى  ،وقد وكدوا ينهم السيد /
التأسية والشهر والنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة وإدخال
التعديالت التى تراها الجهاة اإلدارياة الزماة  ،ساواء يداى هاذا العقاد أو يداى نظاام الشاركة المرفاق وتساديم كافاة
الوثائق واألوراق إلى مجدة إدارط الشركة  ،وديوط الجمعية التأسيسية لالنعقاد خالل شهر من تاريخ قيد الشركة
فى السجل التجاري يدى األكثر لدنظر فى جدول األيمال الذى يعده في هذا الشأن طبقا ألحكام القانون .
مادة ()9
تدتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التى تم إنفاقها بسبب تأسيسها وذلك خصما من
حساب المصروفات العامة .
مادة ()10
نسخة  ،لكل من المتعاقدين نسخة .
بجمهورية مصر العربية من
حرر هذا العقد بمدينة
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النظام األساسي
لشركة
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقا ً ألحكام القانون المصري
بنظام المناطق الحرة العامة
مادة ()1
تأسست الشركة بنظام المناطق المرط العامة طبقا ألحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية  ،وفى
إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية الممدودط وشركات
الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم  159لسنة  1981ويشار إليه فيما بعد باسم "قانون الشركات "  ،وأحكام
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  95لسنة  ، 1992ويشار إليه فيما بعد باسم "قانون سوق رأس
المال"  ،وقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم  72لسنة  ، 2017ولوائمها التنفيذية  ،وهذا النظام األساسي .
مادة ()2
اسم هذه الشركة هو :
شركة توصية باألسهم مؤسسة وفقا ً ألحكام القانون المصرى بنظام المناطق المرط العامة .
مادة ()3
غرض الشركة:
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين والدوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة
هذه األنشحة .
ويجوز لدشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أيماال شبيهة بأيمالها أو التي قد
تعاونها يدى تمقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تدمقها بها وذلك
طبقا ً ألحكام القانون .
مادة ()4
يكون المركز الرئيسي إلدارط الشركة وموطنها القانوني في العنوان اآلتي :

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :
وتقااع المساائولية كامدااة يدااى ياااتق الشااركة فااى المصااول يدااى تااراخيص مزاولااة النشاااط فااى هااذا الموقااع ويدااى
األخص المصول يدى موافقة هيئة التنمية الصنايية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصنايية.
ومع مراياط القانون رقم  14لسنة  2012بشأن التنمية المتكامدة في شبه جزيرط سيناء  ،لمديري الشركة أن يقرروا
إنشاء فروع أو وكاالت لدشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة ()5
سنة تبدأ من تاريخ إكتسابها الشخصية االيتبارية.
المدط الممددط لهذه الشركة هى
وكل إطالة أو تقصير لمدط الشركة يجب أن توافق يديها الجمعية العامة غير العادية لدشركة  ،وتخحر بذلك
الجهة اإلدارية التخاذ اإلجراءات المنصوص يديها بقانون الشركات المشار اليه والئمته التنفيذية .
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حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبدا
"يمدة رأس المال".
سهم  ،قيمة كل سهم
موزع يدي يدد

مادة ()6
"يمداة رأس الماال"  ،وحادد رأسامال الشاركة المصادر بمبدا

" 2يمدة رأس المال" .
مادة ()7
) سهما اسميا  ،وقد دفع الشركاء
) حصة  ،ويدد (
يتكون رأسمال الشركة من يدد (
فرع
 %من القيمة االسمية لدمصص واألسهم يند االكتتاب لدى بنك
نسبة
المرخص له بتدقي االكتتابات يدى أن تزاد الى  % 25خالل مدط ال تجاوز ثالثة أشهر من قيد الشركة
بالسجل التجارى وتدتزم الشركة بإخحار الجهة اإلدارية بشهادط بنكية تفيد ذلك .
 ، %وقد تم االكتتاب في رأس المال يدى النمو اآلتي
وتبد نسبة مشاركة المصريين

م

االسم

الجنسية الصفة

يدد المصص واألسهم
أسهم
حصص

القيمة االسمية بعمدة رأس المال

يمدة الوفاء

1
2
االجمالى

 2يرايى أال يقل قيمة السهم ين يشرط قروش وال تزيد يدى ألف جنيه  ،طبقا ً لمكم المادط ( )1من قانون سوق رأس المال بعد تعديدها بموجب القانون رقم
 123لسنة . 2008
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مادة ()8
تستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعحى أرقاما مسدسدة ويوقع يديها يضوان من أيضاء مجدة
المراقبة يعينهما المجدة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن تتضمن شهادط السهم يدى األخص اسم الشركة وشكدها القانونى وينوان مركزها الرئيسى وغرضها
باختصار ومدتها وتاريخ ورقم وممل قيدها بالسجل التجارى وقيمة رأس المال ويدد األسهم الموزع يديها
وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع منها  ،واسم المالك  ،ويكون لألسهم كوبونات ذات أرقام
مسدسدة يبين بها رقم السهم.
ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من احدي شركات إدارط سجالت األوراق المالية لكل مساهم
يدي حدط .
ويدي الشركة  ،يند توجيه الديوط النعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضية الضرورط  ،أن تحدب من
شركة مصر لدمقاصة والتسوية والمفظ المركزي موافاتها ببيان مجمع معتمد لدمساهمين في تاريخ ممدد ويعتبر
هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة .
مادة ()9
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم وحصة خالل خمة سنوات يدى األكثر من تااريخ تأساية الشاركة وذلاك
فى المواييد وبالحريقة التى تعينها إدارط الشركة أو الجمعية العامة  ،يدى أن يعدن ين تدك الموايياد قبال حدولهاا
بخمسة يشر يوما يدى األقل وتقيد باقي المبال المدفوية يدى شهادات األسهم وكال ساهم لام يؤشار يدياه تأشايرا
صميما بالوفاء بالمبال غير المؤداه يبحل تداوله.
وكل مبد واجب السداد وفاء لباقي قيمة السهم ويتأخر أداؤه ين الميعاد الممدد له تستمق ينه فائدط لصالح
 %3سنويا من يوم استمقاقه باإلضافة الى التعويضات المترتبة يدى ذلك.
الشركة بواقع
ويمق لمجدة إدارط الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لمساب المساهم المتأخر ين الدفع ويدى ذمته وتمت
مسئوليته وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية :
-1إخحار الشريك المتخدف ين الدفع بخحاب مسجل مصموب بعدم الوصول يدى ينوانه المبين بسجالت
الشركة  ،وذلك بعد مضى ستين يوما يدى األقل من تاريخ إبالغه بذلك.
 -2اإليالن فى إحدى الصمف اليومية ين أرقام األسهم التي تأخر أصمابها ين الوفاء بقيمتها.
 -3إخحار الشريك بخحاب مسجل مصموب بعدم الوصول مرفق به صورط من اإليالن ويدد الجريدط التي
تم نشره بها ومضى خمسة يشر يوما يدى ذلك .
وتدغى صكوك األسهم التي تباع بهذه الكيفية يدى أن تسدم صكوك جديدط لدمشترين يوضا ينها تممل ذات
أرقامها  ،ويشار الى أنها بديدة لدصكوك المدغاط وتبد بورصة األوراق المالية المقيدط بها أسهم الشركة بذلك مع
مراياط ما تنص يديه المادط ( )6من الالئمة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتخصم إدارط الشركة من ثمن البيع ما يكون محدوبا لدشركة من أصل وفوائد ومصاريف ويماسب المساهم
الذى بيعت أسهمه يدى ما قد يوجد من الزيادط ويحالبه بالفرق يند حصول يجز .
وفى جميع األحوال ال يؤثر التجاء الشركة الى استعمال المق المقرر بالفقرط السابقة يدى حقها فى االلتجاء الى
جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى في نفة الوقت او في أي وقت أخر.
ويجب أن يتضمن كشف المساب الصادر والمعتمد من إحدى الشركات التي تزاول نشاط المفظ المركزي المبال
المدفوية من قيمة األوراق المالية التي تم حفظها مركزيا .
 3يرايى أال تزيد النسبة ين  %7سنويا ً  ،يمالً بنص المادط ( )227من القانون المدنى .
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مادة ()10
مع مراياط أحكام الالئمة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل مدكية األسهم بإتمام قيد تداولها ببوصة األوراق
المالية أو بقيد العمدية لديها  ،اذا كانت األسهم غير مقيدط بها  ،ويتم إثبات هذا التصرف فى سجل خاص لدى
الشركة خالل أسبوع من تاريخ إخحارها بذلك سواء من البورصة أو من صاحب الشأن  ،ويتم حفظها مركزيا
لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونا بمزاولة نشاط المفظ المركزى .
واذا كان نقل مدكية السهم تنفيذا لمكم قضائي جرى القيد في السجالت يدى مقتضى هذا المكم وذلك كده بعد تقديم
المستندات الدالة يدى ذلك.
وبالنسبة أليدول ة األسهم إلى الغير باإلرث أو الوصية يجب قيد السبب المنشئ لدمدكية في سجالت الشركة أو
بدفاتر شركة المفظ المركزي التي تمفظ أسهم رأسمال الشركة لديها  ،ويتم هذا القيد ين طريق تقديم المستندات
التي تثبت وجود السبب المشار إليه .
وفي جميع األحوال يؤشر يدى السهم بما يفيد نقل المدكية باسم من انتقدت إليه مع إخحار كل من البورصة
وشركة اإليداع والقيد المركزي .
مادة ()11
ال يدزم الشريك الموصي اال بقيمة كل سهم من أسهمه  ،وال يجوز زيادط التزاماته  ،يدى أن تتساوى األسهم من
ذات النوع في المقوق والمميزات والقيود.
أما الشركاء المتضامنون أصماب المصص فيسألون ين التزامات الشركة مسئولية غير ممدودط .
مادة( )12
يترتب يدى مدكية السهم أو المصة قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .
مادة ()13
كل سهم أو حصة غير قابل لدتجزئة .
مادة ()14
ال يجوز لورثة الشريك أو دائنيه بأية حجة كانت أن يحدبوا وضع األختام يدى دفاتر الشركة أو ممتدكاتها أو
قسمتها أو بيعها جمدة لعدم إمكان القسمة  ،وال أن يتدخدوا بأي طريقة كانت في إدارط الشركة  ،ويجب يديهم
في استعمال حقوقهم التعويل يدي قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية ويدي قرارات الجمعية العامة
مادة ()15
كل سهم يخول لصاحبه المق فى حصة معادلة لمصة غيره من األسهم من نفة النوع بال تمييز في اقتسام
األرباح وفى مدكية موجودات الشركة يند التصفية .
4
أما بالنسبة لألسهم الممتازط فإنها تخول لصاحبها ............
مادة ()16
تدفع األرباح المستمقة ين السهم أو المصة آلخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ومقيد أسمه في دفاتر القيد
والمفظ المركزي لدى إحدى شركات المفظ المركزي المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة ويكون له وحده
المق في قبض المبال المستمقة ين السهم سواء كانت حصصا في األرباح أو نصيبا فى موجودات الشركة.
مادة ()17
تكون زيادط رأس المال بإصدار أسهم جديدط أو تخفيضه طبقا ألحكام قانون الشركات وقانون سوق رأس المال
والئمتيهما التنفيذية.
 4يجوز تقرير امتيازات لبعض أنواع األسهم في التصويت أو األرباح أو ناتج ال تصفية  ،ومراياط يدم جواز الجمع بين إمتيازي التصويت وناتج التصفية ،
يمالً بمكم المادط ( )132من قانون الشركات .

قطاع الشئون القانونية
االدارة المركزية القانونية لشئون التأسيس والشركات
اإلدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس

وكما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم ممتازط أو زيادط رأس المال بأسهم ممتازط وذلك
كده مع مراياط حكم الفقرط الثانية من المادط رقم  33من قانون الشركات .
وفى حالة زيادط رأس المال بأسهم نقدية يكون لدمساهمين القدامى حق األولوية في االكتتاب في أسهم الزيادط كل
بمسب يدد األسهم التي يمتدكها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه
المقوق مع مراياط ما يكون لألسهم الممتازط من حقوق أولوية خاصة بها .
ويجوز لدجمعية العامة غير العادية بناء يدى طدب إدارط الشركة ولألسباب التي يقرها مراقب المسابات ان
تحرح أسهم الزيادط كدها او بعض منها لالكتتاب العام مباشرط دون إيمال حقوق األولوية لدمساهمين القدامى.
ويتم إخحار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادط  ،فى حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم  ،بالنشر او
بكتاب مسجل يدى حسب األحوال طبقا لما هو منصوص يديه بالالئمة التنفيذية لقانون الشركات  ،مع منح
المساهمين القدامى مهدة لالكتتاب ال تقل ين ثالثين يوما من فتح باب االكتتاب وفقا ألحكام المادتين  33 ،31من
الالئمة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
مادة ()18
ال يجوز تعديل المقوق او المميزات او القيود المتعدقة بأي نوع من أنواع األسهم اال بقرار من الجمعية العامة
غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حمدة نوع األسهم التي يتعدق بها التعديل بأغدبية األصوات الممثدة
لثدثي رأس المال الذى تمثده هذه األسهم.
وتتم الديوط لهذه الجمعية الخاصة طبقا لألوضاع المقررط لديوط الجمعية العامة غير العادية .
مادة ()19
يجوز لدجمعية العامة غير العادية ان تقرر إصدار سندات او صكوك تمويل متنوية لمواجهة االحتياجات
التمويدية لدشركة او لتمويل نشاط أو يمدية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل  ،ويدى أال تزيد قيمتها
ين صافى أصول الشركة حسبما يمدده مراقب المسابات وفقا ً ألخر قوائم مالية وافقت يديها الجمعية العامة .
ويتضمن قرار الجمعية غير العادية لدشركة قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابديتها لدتمويل
إلى أسهم والعائد الذى يغده السند أو الصك وأساس حسابه  ،كما يجوز أن يتضمن القرار المذكور القيمة
اإلجمالية لدسندات أو الصكوك وما لها من ضمانات وتأمينات مع تفويض إدارط الشركة في تمديد الشروط
األخرى المتعدقة بها  ،ويجب إصدار تدك األوراق خالل مدط أقصاها نهاية السنة المالية التالية لقرار الجمعية
العامة غير العادية بإصدارها .
مادة ( ) 20
يتولى ادارط الشركة :
المقيم
 الجنسية – 1السيد /
شريك متضامن
المقيم
 الجنسية – 2السيد /
شريك متضامن
وذلك بعد التأكد من أن المدير أو المديرين لم يسبق صدور أحكام قضائية ضده أو ضدهم وبأنه لم يسبق صدور
احكام يديهم بعقوبة جناية أو جنمة مخدة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المشار اليها في المواد (، )162( ،)89
( )164( ، )163من قانون الشركات .
مادة ( ) 21
تتكون مكافأط الشركاء المديرين من النسبة المئوية المنصوص يديها في المادط ( )48من هذا النظام  ،وتمدد
الجمعية العامة الرواتب المقحوية والمزايا األخرى المقررط لدشركاء المديرين .
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مادة )(22
ال يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لدشركاء المديرين اإلتجار لمسابهم أو لمساب غيرهم في أحد
فروع النشاط التي تزاولها الشركة .
كما ال يجوز له مباشرط أي يمل يترتب يديه االنتقاص مما تتحدبه إدارط الشركة من وقت وجهد .
مادة )(23
5
ال يترتااب يدااى وفاااط الماادير الوحيااد أو اسااتقالته أو يزلااه ألى ساابب ماان األسااباب أن تعتباار الشااركة منمدااة ،
ولمجدة المراقبة أن يعين مديرا مؤقتاا لدشاركة يتاولى أيماال اإلدارط العاجداة الاى أن تنعقاد الجمعياة العاماة غيار
العادية الختيار مدير آخر لدشركة  ،ويجب يدى المدير المؤقت ديوط الجمعية العامة لالنعقاد خالل خمساة يشار
يوما من تاريخ تعيينه .
وال يكون المدير المؤقت مسئوال إال ين تنفيذ وكالته فقط .
وإذا كانت اإلدارط ألكثر من مدير وتوفى أحدهم أو تم يزلاه يساتمر المادير اآلخار فاي تاولى اإلدارط بمفارده الاى
حين انعقاد الجمعية العامة وتعيين مدير جديد بدال ممن انتهت إدارته .
الفصل الثانى
مجلس المراقبة
مادة ( ) 24
) يضو يدى األكثر تعينهم
) 6يضوا ً يدى األقل و (
يكون لدشركة مجدة مراقبة مؤلف من (
الجمعية العامة من بين المساهمين أو من غيرهم  ،وال يجوز أن يكون أيضاء مجدة المراقبة من بين الشركاء
المديرين .
يضوا هم :
واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر يين الشركاء أول مجدة مراقبة من
السن
الجنسية
االسم
-1
-2
-3
مادة ( )25
سنوات  ،ويبقى مجدة المراقبة المعين فى المادط السابقة قائما بأيماله
يعين أيضاء مجدة المراقبة لمدط
سنوات .
لمدط
وال يخل ذلك بمق الشخص المعنوي  ،اذا وجد  ،فى مجدة المراقبة فى استبدال من يمثده فى المجدة وفقا ً
لمكم المادط ( )238من الالئمة التنفيذية لقانون الشركات .
ولدجمعية العامة يزل المجدة كده أو بعضه اذا كانت هناك أسباب لذلك .
مادة ( )26

 5يجوز االتفاق يدى أن تنتهي الشركة بوفاط الشريك الذى يعهد إليه باإلدارط  ،يمالً بنص المكادط ( )115من قانون الشركات .
 6يرايى أال يقل يددهم ين ثالثة  ،يمالً بنص المادط ( )112من قانون الشركات .
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وإذا نقص يدد أيضاء مجدة المراقبة ين المد األدنى ألي سبب  ،فال تصح اجتمايات المجدة أو قرارته .
ويجب يدى األيضاء الباقين أو الشريك المدير او مراقب المسابات أن يخحر الجهة اإلدارية خالل ثالث أيام
يدى األكثر من تاريخ نقص يدد األيضاء ين المد األدنى وديوط الجمعية العامة لالنعقاد والنظر في تعيين
خدف لمن انتهت يضويته من األيضاء .
و يكون تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في مويد ال يجاوز ثالثين يوماً.
وإذا لم يتم ديوط الجمعية فيجوز لدجهة اإلدارية الديوط لعقدها .
مادة ( )27
يعين المجدة من بين أيضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب لدرئية يمل ممده أثناء غيابه وفى حالة غياب الرئية
ونائبه يعين المجدة العضو الذى يقوم بأيمال الرياسة مؤقتا .
كما يعين المجدة أمينا لدسر من األيضاء أو من غيرهم .
مادة ( )28
يعقد مجدة المراقبة جدساته في مركز الشركة كدما ديت مصدمتها إلى انعقاده بناا ًء يداى دياوط الارئية أو بناا ًء
مارات يداى األقال خاالل السانة المالياة
يداى طداب ثداث أيضاائه  ،ويجاب أن يجتماع مجداة المراقباة
الواحدط .
ويجوز أن ينعقد المجدة خارج مركز الشركة أو بواسحة تقنيات االتصال المديثة .
مادة ( )29
تمدد الجمعية العامة العادية مكافأط وبدالت حضور مجدة المراقبة
مادة ( )30
7
) يضوا  ،وتصدر قرارات المجدة
ال يكون اجتماع مجدة المراقبة صميما اال اذا حضره (
بأغدبية يدد أصوات األيضاء الماضرين فى االجتماع يدى األقل  ،وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه
الرئية .
وتثبت مداوالت المجدة وقراراته في مماضر تدون في سجل خاص مرقومة صفماته ويوقع يديه الرئية
وأمين السر ويصدق رئية المجدة يدى صور أو مستخرجات هذه المماضر .
مادة)(31
يتولى مجدة المراقبة اإلشراف الدائم يدى أيمال المديرين  ،ولدمجدة أن يحدب إلي المديرين باسم الشركة
تقديم حسابات ين إدارتهم ،ويكون له في سبيل تمقيق هذا الغرض أن يفمص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم
بجرد الصندوق واألوراق المالية والوثائق المثبتة لمقوق الشركة والبضائع الموجودط لديها  ،ويجب يدى
المديرين أن يوفروا له من حقوق االطالع يدى مستندات الشركة وأوراقها ما هو مقرر لمراقبى المسابات .
ولمجدة المراقبة أن يبدى الرأي في المسائل التي يعرضها يديه مديرو الشركة وله أن يأذن بإجراء التصرفات
التى يتحدب يقد الشركة اذنه فيها .
ويقدم مجدة المراقبة الى الجمعية العامة العادية في اجتمايها السنوي لنظر القوائم المالية تقريرا بمالحظاته
يدى إدارط الشركة .
ويجوز لمجدة المراقبة أن يقرر ديوط الجمعية العامة لالجتماع .
مادة ()32
تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء وال يجوز انعقادها إال في مدينة

أو فى مدينة

8

 7يرايى أال يقل يددهم ين نصف يدد األيضاء يكون من بينهم الرئية  ،يمالً بمكم المادتين  244مكرر  ،و 261من الالئمة التنفيذية لقانون الشركات .
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مادة ()33
لكل شريك المق فى حضور الجمعية العامة بحريق األصالة أو اإلنابة  ،وال يجوز لدشريك ان يمثل فى اجتماع
الجمعية العامة لدشركة ين طريق الوكالة يددا من األصوات يجاوز  %10من رأسمال الشركة  ،وبما ال يجاوز
 %20من المصص و األسهم الممثدة فى االجتماع.
وال يجوز لدشريك أن ينيب ينه أحد المديرين أو أيضاء مجدة المراقبة في حضور الجمعياة العاماة  ،وماع ذلاك
يجوز أليضاء مجدة المراقبة أن ينيبوا بعضهم فى حضور الجمعية العامة ماع مرايااط نصااب مجداة المراقباة
المقارر حضاوره لصاامة اجتمااع الجمعيااة العاماة  ،ويعتباار حضاور الااولي الحبيعاي أو الوصااي وممثال الشااخص
االيتباري حضورا ً لألصول .
كمااا يجااوز أن يكااون النائااب أحااد أمناااء المفااظ أو المااالك المسااجدين وفقاا ً ألحكااام قااانون اإليااداع والقيااد المركاازي
لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم  93لسنة .2000
وفى جميع األحوال يشترط لصمة اإلنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي .
ويجب أن يكون مجدة المراقبة مماثال فاى اجتمااع الجمعياة العاماة بماا ال يقال يان العادد الواجاب تاوافره لصامة
انعقاد جدساته وذلك فى غير األحوال التي ينقص فيها يدد أيضااء مجداة المراقباة يان ذلاك  ،وال يجاوز تخداف
أيضاء مجدة المراقبة ين حضور االجتماع بغير يذر مقبول.
وفى جميع األحوال ال يبحل االجتماع إذا حضره ثالثة من أيضاء مجدة المراقبة لى األقل يكون من بينهم
رئية المجدة أو نائبه وذلك إذا توافر لالجتماع الشروط األخرى التى يتحدبها القانون والئمته التنفيذية.
ويرأس اجتماع الجمعية العامة رئية مجدة المراقبة أو نائبه فى حالة غيابه .
ويجب حضور أحد المديرين يدى األقل هذا االجتماع .
مادة ()34
يجب يدي الشركاء الموصين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أوديوا أسهمهم في
مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدط قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام يدي األقل .
وال يجوز قيد أي نقل لمدكية األسهم أو المصص في سجل الشركة مان تااريخ نشار الاديوط لالجتمااع أو إرساالها
بالحريقة الممددط بهذا النظام الى حين انفضاض الجمعية العامة .
ويجوز لدشركاء الموصين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يثبتوا أنهم أوديوا في مركز الشركة
كشف حساب معتمدا ً صادرا ً من احدي شركات سجالت األوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام يداي األقال
وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادط من شركة إدارط سجالت األوراق المالية بتجميد هذا الرصايد مان األساهم لماين
انفضاض الجمعية العامة.
مادة ()35
تنعقد الجمعية العامة العادية لدشركة مرط يدى األقل كل سنة بديوط مان رئاية مجداة المراقباة أو إدارط الشاركة
فى الزماان والمكاان الداذين يماددهما إياالن الاديوط خاالل الثالثاة أشاهر التالياة يداى األكثار لنهاياة السانة المالياة
لدشركة.
ولمجدة المراقبة أن يقرر ديوط الجمعية العامة كدما ديت الضرورط الى ذلك.
ويدى إدارط الشاركة أن تاديو الجمعياة العاماة الاى االنعقااد إذا قارر ذلاك مجداة المراقباة أو طداب إليهاا ذلاك مان
مراقب المسابات أو يدد من الشاركاء يمثال  %5مان رأس ماال الشاركة يداى األقال بشارط أن يوضاموا أساباب

 8يرايى ان يكون احدى هذه المدن هي مدينة المركز الرئيسى لدشركة  ،يمالً بمكم المادط ( )201من الالئمة التنفيذية لقانون الشركات .
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الحدب وأن يودع الشركاء الموصون منهم أسهمهم مركز الشركة أو في أحد البناوك المعتمادط  ،وال يجاوز سامب
هذه األسهم إال بعد انفضاض الجمعية.
ولمراقب المسابات أو الجهة اإلدارية أن يديو الجمعية العاماة العادياة لالنعقااد فاى األحاوال التاى تتراخاى فيهاا
إدارط الشركة أو مجدة المراقبة ين الديوط يدى الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر يدى تمقق الواقعاة أو بادء
التاريخ الذى يجب فياه توجياه الاديوط لالنعقااد كماا يكاون لدجهاة اإلدارياة المختصاة أن تاديو الجمعياة العاماة إذا
نقص يدد أيضاء مجدة المراقبة ين المد األدنى الواجب تاوافره لصامة انعقااده أو أمتناع األيضااء المكمداون
لذلك المد ين المضور  ،وفى جميع األحوال تكون مصاريف الديوط يدى نفقة الشركة  ،وتتولى الجهة اإلدارياة
رئاسة االجتماع فى هذه المالة.
مادة ()36
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية لدنظر في جدول األيمال الممدد لها  ،ويدى األخص لدنظر في المسائل
اآلتية :
-1انتخاب أيضاء مجدة المراقبة ويزلهم والنظر فى إخالئهم من المسئولية.
 – 2تعيين مديري الشركة ويزلهم والنظر في إخالئهم من المسئولية  ،بشرط موافقة الشركاء المتضامنين
في جميع األحوال.
 -3مراقبة أيمال إدارط الشركة والنظر في إخالئها من المسئولية.
 -4المصادقة يدى القوائم المالية .
 -5المصادقة يدى تقرير اإلدارط ين نشاط الشركة والنظر فى تقرير مجدة المراقبة .
 -6الموافقة يدى توزيع األرباح وتمديد مكافأط وبدالت إدارط الشركة وأيضاء مجدة المراقبة .
 -7تعيين مراقب المسابات وتمديد أتعابه والنظر فى يزله .
 -8كل ما ترى إدارط الشركة أو مجدة المراقبة أو الجهة اإلدارية أو الشركاء الذين يمدكون  % 5من رأس
المال يدى األقل يرضه يدى الجمعية العامة.
مادة ()37
تدتزم إدارط الشركة بأن تعد ين كل سنة مالية القوائم المالية لدشركة وتقريرا ين نشاطها خالل السنة المالية وين
مركزها المالي فى ختام السنة ذاتها وذلك خالل شهرين يدى األكثر من تاريخ انتهائها وتوضع هذه الوثائق تمت
تصرف مراقبي المسابات قبل نشرها بأسبويين يدى األقل وذلك كده طبقا لألوضاع والشروط والبيانات التى
حددتها الالئمة التنفيذية لقانون الشركات والالئمة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر .
ويجب يدى إدارط الشركة أن تنشر القوائم المالية وخالصة وافية لتقريرها والنص الكامل لتقرير مراقب
المسابات قبل تاريخ يقد الجمعية العامة بثالثين يوما ً يدى األقل.
ويجوز االكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة في الفقرط األولي إلي كل شريك بحريق البريد الموصي يديه
قبل تاريخ يقد الجمعية العامة بثالثين يوما ً يدي األقل.
مادة ()38
يجب نشر اإلخحار بديوط الجمعية العامة لالجتماع مرتين فى صميفتين يوميتين إحداهما يدى األقل بالدغة
العربية يدى أن يتم النشر فى المرط الثانية بعد انقضاء خمسة أيام يدى األقل من تاريخ نشر اإلخحار األول ،
ويجب إرسال اإلخحار بالديوى إلى الشركاء يدى يناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بحريق البريد العادى.
ويجوز لدشركة التي لم تحرح أسهمها لالكتتاب العام يدم نشر الديوط  ،واالكتفاء بإرسال إخحار الديوط الى
الشركاء يدى يناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بالبريد المسجل أو بتسديمهم اإلخحارات باليد مقابل التوقيع.
ويتم النشر أو اإلخحار قبل المويد المقرر الجتماع الجمعية األول ب ( )21يوما ً يدى األقل وقبل مويد
االجتماع الثاني فى حالة يدم اكتمال النصاب بسبعة أيام يدى األقل .

قطاع الشئون القانونية
االدارة المركزية القانونية لشئون التأسيس والشركات
اإلدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس

وترسل صورط مما ينشر أو يخحر به الشركاء الى كل من الجهة اإلدارية والهيئة العامة لدرقابة المالية وممثل
جماية حمدة السندات في نفة الوقت الذى يتم فيه النشر أو اإلرسال فيه الى الشركاء.
مادة ()39
9
 %من رأس المال يدى
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صميما إال إذا حضره شركاء يمثدون
األقل فإذا لم يتوافر المد األدنى في االجتماع األول وجبت ديوط الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خالل
الثالثين يوما التالية لالجتماع األول.
ويجوز االكتفاء بالديوط الى االجتماع األول اذا حدد فيها مويد االجتماع الثاني ويعتبر االجتماع الثاني صميما
أيا كان يدد المصص و األسهم الممثدة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغدبية المحدقة لألسهم والمصص الممثدة فى االجتماع.
ً
وإذا تعدق القرار بانتخاب أيضاء مجدة المراقبة يجوز استخدام طريقة التصويت التراكمي طبقا لدضوابط
المقررط بالمادط  240مكررا ً من الالئمة التنفيذية لقانون الشركات.
مادة ()40
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة  ،بمراياط أال يترتب يدى ذلك زيادط إلتزامات الشركاء
 ،ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بمقوق الشريك األساسية .
وتنظر الجمعية العامة غير العادية – بصفة خاصة – التعديالت التالية في نظام الشركة -:
 -1زيادط رأس المال المرخص به أو تخفيضه .
 -2الموافقة يدى زيادط رأس المال بأسهم ممتازط .
 -3إضافة أغراض مكمدة أو مرتبحة أو قريبة من غرض الشركة األصدي.
 -4تعديل المقوق أو المميزات أو القيود المتعدقة بأنواع األسهم .
 -5إطالة أمد الشركة او تقصيره  ،أو دمج الشركة  ،او حدها قبل مويدها  ،أو تغيير نسبة الخسارط التي
يترتب يديها حل الشركة إجباريا .
كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية  ،بنا ًء يدى ديوط إدارط الشركة  ،لدنظر فى حل الشركة او استمرارها
 ،إذا بدغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدط أو أكثر نصف قيمة حقوق الشركاء وفقا ً ألخر قوائم مالية سنوية
معتمدط لدشركة .
وفي جميع األحوال ال ينفذ أي تعديل في نظام الشركة إال بعد إخحار الجهة اإلدارية بهذا التعديل .
مادة ()41
مع مراياط األحكام المتعدقة بالجمعية العامة العادية تسرى يدى الجمعية العامة غير العادية األحكام اآلتية:
-1تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء يدى ديوط من إدارط الشركة أو مجدة المراقبة ويدى إدارط
الشركة توجيه الديوط إذا طدب اليه ذلك يدد من الشركاء يمثدون  %10من راس المال يدى األقل ألسباب
جدية غير يادية  ،وبشرط أن يودع الحالبون من الشركاء الموصين أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك
المعتمدط  ،وال يجوز سمب هذه األسهم اال بعد انفضاض الجمعية  ،وإذا لم تقم إدارط الشركة بديوط
الجمعية خالل شهر من تقديم الحدب كان لدحالبين أن يتقدموا بحدبهم الى الجهة اإلدارية التي تتولى توجيه
الديوط وفقا ألحكام قانون الشركات.

 9يرايى أال يقل نصاب المد األدنى المقرر لمضور الجمعية العامة العادية ين يدد من الشركاء يمثدون ربع رأس المال وال يجاوز نصف رأس المال ،
يمالً لمكم المادط ( )67من قانون الشركات .

قطاع الشئون القانونية
االدارة المركزية القانونية لشئون التأسيس والشركات
اإلدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس

10

 %ماان
 -2ال يكاون اجتماااع الجمعيااة العاماة غياار العاديااة صااميما إال إذا حضاره شااركاء يمثدااون
رأس المال يدى األقل  ،فإذا لم يتوافر المد األدناى فاي االجتمااع األول وجبات دياوط الجمعياة الاى اجتمااع
ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالياة لالجتمااع األول ويعتبار االجتمااع الثااني صاميما إذا حضاره يادد مان
 11%من رأس المال يدى األقل.
الشركاء يمثل
 -3تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغدبية ثدثي األسهم والمصص الماضرط والممثدة في
االجتماع  ،إال إذا كان القرار يتعدق بزيادط رأس المال المرخص به أو تخفيض رأس المال أو حل
الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض أو إدماجها أو تقسيمها فيشترط لصمة القرار أن يصدر بأغدبية ثالثة
أرباع األسهم والمصص الممثدة في االجتماع  ،وإذا تعدق القرار بإصدار أسهم ممتازط أو زيادط رأس المال
بأسهم ممتازط فيشترط لصمة القرار أن يصدر بأغدبية ثالثة أرباع أسهم وحصص الشركة قبل الزيادط .
مادة ()42
ال يجوز لدجمعية العامة (العادية وغير العادية) المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول األيمال ومع ذلك
يكون لدجمعية حق المداولة فى الوقائع الخحيرط التي تتكشف أثناء االجتماع.
ومع مراياط أحكام قانون الشركات والئمته التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرط من الجمعية
العامة مدزمة لجميع الشركاء سواء كانوا حاضرين االجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين  ،ويدى
إدارط الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مادة ()43
تسجل أسماء الماضرين من الشركاء فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم  ،ويبين في هذا السجل ما إذا كان
حضورهم باألصالة أو بالوكالة  ،ويوقع هذا السجل قبل بداية االجتماع من كل من مراقب المسابات
وجامعي األصوات.
ويكون لكل شريك يمضر اجتماع الجمعية العامة المق في مناقشة الموضويات المدرجة فى جدول
األيمال  ،واستجواب إدارط الشركة ومراقبي المسابات بشأنها  ،ويشترط تقديم األسئدة مكتوبة قبل انعقاد
الجمعية العامة بثالثة أيام يدى األقل في مركز إدارط الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال .
وتجيب إدارط الشركة يدى أسئدة الشركاء واستجواباتهم بالقدر الذى ال يعرض مصدمة الشركة أو المصدمة
العامة لدضرر  ،وإذا رأى الشريك أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ويكون التصويت فى الجمعية العامة يدنيا ويجب ان يكون التصويت بحريقة سرية إذا كان القرار يتعدق بانتخاب
أيضاء مجدة المراقبة أو المديرين او يزلهم او بإقامة ديوى المسئولية يديهم ،أو إذا طدبت ذلك إدارط الشركة
أو رئية مجدة المراقبة او يدد من الشركاء يمثل  %10من األصوات الماضرط والممثدة فى االجتماع يدى
األقل.
وال يجوز أليضاء مجدة المراقبة أو المديرين االشتراك في التصويت يدى قرارات الجمعية العامة فى شأن
تمديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخالء مسئوليتهم .
مادة ()44
يمرر ممضر اجتماع يتضمن إثبات المضور وتوافر نصاب االنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثدي الجهات
اإلدارية و الممثل القانوني لجماية حمدة السندات كما يتضمن خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل
ما يمدث أثناء االجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية ويدد األصوات التي وافقت يديها أو خالفتها وكل
ما يحدب الشركاء إثباته في الممضر.
 10يرايى أال تقل النسبة ين  %50من رأس المال  ،وفقا ً لدمادط ( )70من قانون الشركات .
 11يرايى أال تقل النسبة ين  %25من رأس المال  ،وفقا ً لدمادط ( )70من قانون الشركات .
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وتدون مماضر اجتمايات الجمعية العامة بصفة منتظمة يقب كل جدسة فى سجل خاص ويوقع يدى الممضر
والسجل رئية الجدسة وأمين السر وجامعا األصوات ومراقب المسابات .
ويجب إرسال صورط من ممضر اجتماع الجمعية العامة الى الجهة اإلدارية خالل شهر يدى األكثر من
تاريخ انعقادها.
مادة ()45
مع يدم اإلخالل بمقوق الغير حسنى النية يقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون
أو نظام الشركة.
وكذلك يجوز إبحال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الشركاء أو لإلضرار بهم ،أو لجدب نفع خاص
أليضاء مجدة المراقبة أو المديرين أو غيرهم دون ايتبار لمصدمة الشركة.
وال يجوز أن يحدب البحالن فى هذه المالة إال الشركاء الذين ايترضوا يدى القرار في ممضر الجدسة أو الذين
تغيبوا ين المضور بسبب مقبول ولدجهة اإلدارية أن تنوب ينهم فى طدب البحالن إذا تقدموا بأسباب جدية.
ويترتب يدى المكم بالبحالن ايتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء ويدى إدارط الشركة نشر
مدخص المكم بالبحالن فى إحدى الصمف اليومية وفى صميفة االستثمار.
وتسقط ديوى البحالن بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ،وال يترتب يدى رفع الديوى وقف تنفيذ القرار ما
لم تأمر الممكمة بذلك.
مادة ()46
مع مراياط أحكام المواد من  103إلى  109من قانون الشركات والئمته التنفيذية يكون لدشركة مراقب حسابات
أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص يديها فى قانون مزاولة مهنة المماسبة والمراجعة رقم 133
لسنة  1951تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه  ،واستثناء مما تقدم يين الشركاء السيد /
مراقبا أول لمسابات الشركة  ،ويسأل المراقب ين صمة البيانات
المماسب القانوني – الكائن مقره في
الواردط فى تقريره بوصفه وكيال ين مجموع الشركاء ولكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير
المراقب وأن يستوضمه يما ورد به.
مادة ()47
 ،يدى أن تبدأ السنة المالية األولى لدشركة من تاريخ
وتنتهي
تبدأ السنة المالية لدشركة من
التأسية حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط أال تزيد هذه الفترط ين  24شهرا .
مادة ()48
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لدقانون
ومعايير المماسبة المصرية المتبعة يدى النمو اآلتي:12
 %من األرباح لتكوين االحتياطي القانوني ويقف هذا االقتحاع متى بد مجموع
 اقتحاع مبد يوازى %من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطي يتم العودط الى
االحتياطي قدرا يوازى
االقتحاع.
 %من تدك األرباح نقدا ً يدى العامدين بالشركة طبقا لدقوايد التي تضعها إدارط الشركة
 -2توزيع نسبة
وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يجاوز مجموع األجور السنوية لدعامدين.
 %يدى الشركاء تمسب يدى أساس المدفوع من قيمة
 -3توزيع حصة أولى من األرباح قدرها
أسهمهم وحصصهم في رأس مال الشركة .
 %من األرباح القابدة لدتوزيع .
-4إذا كان فى الشركة حصص تأسية يدفع نصيبها فى األرباح بنسبة
 12ترايى النسب الواردط بالمادط ( )196من الالئمة التنفيذية لقانون الشركات .
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 %من الباقي لمكافأط إدارط الشركة .
 -5سداد نسبة
 -6ويوزع الباقى من األرباح بعد ذلك يدى الشركاء كمصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء يدى اقتراح إدارط
الشركة الى السنة المالية المقبدة أو يكون به احتياطي غير يادى أو مال لالستهالك غير يادى.
ولدجمعية العامة المق في توزيع كل أو بعض األرباح التي تكشف ينها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة
يدى أن يكون مرفقا بها تقرير ينها من مراقب المسابات.
مادة ()49
يستعمل االحتياطي بقرار من الجمعية العامة العادية بناء يدى اقتراح إدارط الشركة فيما يكون أوفى بمصالح
الشركة.
مادة ()50
تدفع األرباح الى الشركاء في المكان والمواييد التي تمددها إدارط الشركة بشرط أال تجاوز شهرا من تاريخ قرار
الجمعية العامة بالتوزيع.
مادة ()51
ال يترتب يدى أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط ديوى المسئولية المدنية ضد إدارط الشركة بسبب
األخحاء التي تقع منها في تنفيذ مهمتها وإذا كان الفعل الموجب لدمسئولية قد يرض يدى الجمعية العامة بتقرير
من إدارط الشركة او مراقب المسابات فتسقط هذه الديوى بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة
بالمصادقة يدى التقرير المشار اليه .
مادة ()52
مع يدم اإلخالل بمقوق الشركاء المقررط قانونا ال يجوز إقامة المنازيات التي تمة المصدمة العامة والمشتركة
لدشركة ضد المديرين أو أحدهم أو ضد مجدة المراقبة أو ضد واحد أو أكثر من أيضائه إال باسم مجموع
الشركاء و بمقتضى قرار من الجمعية العامة.
ويدى كل شريك يريد إثارط نزاع من هذا القبيل أن يخحر بذلك مجدة المراقبة وإدارط الشركة قبل انعقاد الجمعية
العامة التالية بشهر واحد يدى األقل ويجب أن يدرج هذا االقتراح فى جدول أيمال الجمعية.
مادة ()53
إذا بدغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق الشركاء وفقا ً ألخر قوائم مالية سنوية لدشركة إذا بدغت خسائر الشركة
نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا ً ألخر قوائم مالية سنوية لدشركة  ،وجب يدى إدارط الشركة ديوط الجمعية العامة
غير العادية لدنظر في حل الشركة أو استمرارها .
مادة ()54
مع مراياط أحكام قانون الشركات والئمته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتمدد أتعابهم.
ويجوز تعيين المصفى من بين الشركاء أو من غيرهم ،وفى حالة صدور حكم بمل الشركة أو بحالنها تبين
الممكمة طريقة التصفية كما تعين المصفى وتمدد أتعابه.
وال ينتهي يمل المصفى بوفاط الشركاء أو إشهار إفالسهم أو إيسارهم أو بالمجر يديهم ولو كان معينا من قبدهم.
وتنتهي وكالة ادارط الشركة ومجدة المراقبة بتعيين المصفين.
وتبقى سدحة الجمعية العامة قائمة طوال مدط التصفية الى أن يتم إخالء يهدط المصفين.
مادة ()55
مع مراياط أحكام المادط ( )60من قانون المماماط الصادر بالقانون رقم  17لسنة  1983يجب يدى إدارط الشركة
أن تتعاقد مع أحد الممامين المقبولين أمام مماكم االستئناف يدى األقل لدعمل مستشارا قانونيا لدشركة وذلك
بالشروط والمدط التى يتفق يديها.
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واستثناء من ذلك يين الشركاء األستاذ/
قانونيا أول لدشركة.

 -الممامى الكائن مقره في

مستشارا

مادة ()56
تخصم المصاريف واألتعاب المدفوية فى سبيل تأسية الشركة من حساب المصروفات العامة وفقا لما تقرره
الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن .
مادة ()57
تسرى أحكام القانون المصري فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظام.
مادة ()58
ينشر هذا النظام طبقا لدقانون .

