الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
دليل الخدمات القانونية للجمعيات العامة العادية وغير العادية
لشركات األموال ومجالس اإلدارة للشركات
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الجمعية التأسيسية
أولا :إجراءات توجيه الدعوة قبل إنعقاد الجمعية:
 جهة الختصاص بالدعوة :
 تنعقد الجمعية التأسيسية بناء على دعوة جماعةة المسسسةوأ و ولةيل  -فةى الة ش رة ن قةل ةبةةاا اتلتتةةاا فةةى سة ال ةةنلة المسةةانمة و امت ةةاء الموعةةد الم ةةدد للم ةةاالة بالنسة ة ل ةةنلا
التوصية باألس  ،و تقدي تقنين اللجنة المختصة بتقوي ال صة العينية ي ما نا.
 بيانات دعوة الجمعية التأسيسية لإلنعقاد:
 يجب أ ي تم اعة أ الةدعوة ىلةى اتمعقةاد علة اسة ال ةنلة وموع ةا وققةداا ا ي المةاش ويةووسةةاعة اتجتمةةاك وق امةةص والنصةةاا الم ةةدد لصة تص ،والمسةةا التة سةةيت حنا ةةا للمنا ةةة فة
اتجتماك.
 ي ةةم االعة أ الموعةةد الةةال تةةدع اليةةص الجمعيةةة للمةةنة الثاميةةة ى ا لة يتةةوافن فة اتجتمةةاك األوشالنصاا الم دد لص تص ،ب نح ات تزيد المدة بيل اتجتماعيل على المسة ع نة يوقا.
 يت االع أ عل اتجتماك ف ص ي تيل يوقيتيل تصدا اادانما باللغة العنبيةة و لةق ة الموعةدالم دد لص بثمامية يا على األ  ،لما يجوز أ توجص الدعوة الة الم تت ةيل و ال ةنلاء بخاابةا
قوص عليص على العنواأ الم يل ب ادا اتلتتاا و بغيننا قل األوااق.
 اختصاصات الجمعية التأسيسية:
 ى ناا تقدين يمة ال صص العينية ىأ وجد . الموافقة على النظا األساس لل نلة. تقنين المسسسيل على عملية تأسيس ال نلة والن قا الت استلزقت ا. المصاد ة على االتيةاا عاةاء قجلةس االدااة األوش ،او ال ةنيق ،او ال ةنلاء المتاةاقنيل الةايليع د ىلي باالدااة ف رنلا التوصية باألس  ،ولالق عااء قجلس المنا ة ب ا.
 -المصاد ة على االتياا قنا ب ال سابا وت ديد تعابص عل السنة المالية اتول لل نلة.
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ثانيا ا :إنعقاد الجمعية التأسيسية:
 شروط صحة الجتماع:
 -ل

ق تتب و صااب اصة اق ااةوا اجتمةاك الجمعيةة التأسيسةية بانيةق اتصةالة و اتمابةة

( يجب أ ت ةوأ الولالةة صةاداة ألاةد الم تت ةيل و صةااب اصةة ومابتةص بموجةب تولية الةا
ق توا).
-

ي وأ اتجتماك ص ي ا ب اوا عدد قل الم تت يل و ص اا ال صص يمث مصة

ا ي المةاش

المصدا على األ  ،وى ا ل ي تم النصاا ف اتجتماك األوش ي وأ اتجتماك الثةام صة ي ا ى ا
اان عدد قل الم تت يل و ص اا ال صص يمث ابع ا ي الماش المصدا على ات .
 رئاسة وأمانة سر الجمعية التأسيسية:
 تسند ا اسة اتجتماك ال المسسس الال يمتلق ال صة األل ن ويق الن اسة ،وعند التساول تسةندالن اسة ال

ادن بانيق القنعة.

 -تختاا الجمعية قينةا للسةن وجةاقع

صةوا ويتةولى قةيل السةن ت نيةن ق اةن يتاةمل مصةاا

ال اوا وال صة وافية للمنا ا وقا ي دث مناء اتجتمةاك وقةا يتخةا قةل ةنااا وبيةاأ عةدد
األصوا الموافقة وغين الموافقة ل

ناا على اده.

 تسج سماء ال اوا قل الم تت يل و ص اا ال صص ف السج المعد لالق وبياأ قا ى ا لاأ ااوان باألصالة و اتمابة ويو ع قل ل قل ا يس اتجتماك و قيل السن وجاقع األصوا . النصاب القانوني لصحة القرارات:
 -يصدا ناا الجمعية التأسيسية باألغل ية ال ا زة لثلث األس

و ال صص النقديةة ى ا لةاأ القةناا

يتعلق بإ ناا تقدين ال صص العينية و لةق بعةد اسةت عاد قةا ي ةوأ قملولةا قن ةا لمقةدق ال صةص
العينية.
 يصدا ناا الجمعية التأسيسية بموافقة المسسسيل باألغل ية العدديةة لل ةنلاء الممثلةيل لثلثة ا يالماش المصدا على األ
-

ى ا لاأ القناا يتعلق بإدالاش تعدي

على مظا ال نلة.

يصدا ناا الجمعية التأسيسية بأغل يةة األصةوا المقةناة ألسة واصةص ال ايةنيل ى ا لةاأ
القناا يتعلق بتقنين المسسسيل على عملية تأسيس ال نلة والن قا الت استلزقت ا.

 المصاد ة على االتيةاا عاةاء قجلةس االدااة األوش ،او ال ةنيق ،او ال ةنلاء المتاةاقنيل الةايليع د ىلي باالدااة ف رنلا التوصية باألس  ،ولالق عااء قجلس المنا ة ب ا.
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 المصاد ة على االتياا قنا ب ال سابا وت ديد تعابص عل السنة المالية اتول لل نلة. ويجببع عببدخ الخلببا بببية الجمعيببة التأسيسببية وأول جمعيببة عامببة للمسببا مية إذ يعتبببر إجتمبباعالجمعيببة التأسيسببية للميتتبببية مببة بببية إجببراءات تأسببيس الشببركة المسببا مة ويجببع أي يببت
إجتماعهببا قبببل أي تيسببع الشببركة الوجببود القببانون (بالنسبببة لشببركات الكتتبباب العبباخ) بينمببا ل
تنعقد أول جمعية عامبة للمسبا مية إل بعبد إكتمبال الوجبود القبانون للشبركة وكقبا لالىيباخ التب
نص عليها القانوي.
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الجمعيات العامة العادية
أولا :إجراءات توجيه الدعوة قبل إنعقاد الجمعية:
 نشر الخطار بالدعوة ومواعيد ا:
 يجب م ن اتالااا بدعوة الجمعية العاقة لإلجتمةاك قةنتيل فة صة ي تيل يةوقيتيل ىاةدانما علةىاأل

باللغة العنبية على أ يت الن ن ف المنة الثامية بعد ىمقااء المسة يا عم على األ

قةل

تاايخ م ن اتالااا األوش.
ويجوز لل نلة الت ل تانح س م ا لإللتتاا العا عد م ن الدعوة واتلت اء بإاساش اتالااا

-

بالدعوة ال المسانميل على عناوين الثابتة بسج

ال نلة بانيق ال نيد المسةج  ،لمةا يجةوز

لل نلة أ تاع مظاقا لتسلي االالاااا باليد ال المسانميل ف ققاب ىيصاش.
 -ويت الن ن و االالااا

الموعد المقنا الجتماك الجمعية اتوش بـــ ( )12يوقا على األ

و

قوعد اتجتماك الثام ف االة عد التماش النصاا بس عة يا على األ .
 يجب أ تتامل ىالاااا الدعوة على (اس ال ةنلة وعنةواأ قنلزنةا الن يسة – مةوك ال ةنلةوققداا ا سمال ا المنالص بص والمصدا – ا ة يةدنا بالسةج التجةاال وق امةص – تةاايخ وسةاعة
امعقاد الجمعية وق امص – بياأ قا ى ا لامت جمعية عاقة عاديةة و غيةن عاديةة – جةدوش اتعمةاش –
بيةةاأ تةةاايخ وسةةاعة وق ةةاأ امعقةةاد اتجتمةةاك الثةةام فة االةةة عةةد تةةوافن النصةةاا و لةةق ى ا لةةاأ
اتجتماك عاديا.
 تخان ال يئة العاقة ل ستثماا والمناحق ال ةنة وال يئةة العاقةة للن ابةة الماليةة وقنا ةب ال سةاباوالممث القاموم لجماعة املة السندا بصواة قل ال ياما واالالاةااا المنصةو

علي ةا فة

ال قنة السابقة.
 إجراءات إنعقاد الجمعية العامة:
 صفة ىضور الجتماع ونصاب صحته:
 -ل

قسان و صااب اصة اق ااوا اجتماك الجمعية العاقة بانيةق اتصةالة و االمابةة ،وت

يجوز للمسان قل غين عااء قجلس االدااة أ ينيب عنص اد عااء قجلس االدااة ويت ام ا
ااوان ف السج المعد لالق.
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 لما يجوز أ ي وأ النا ب اد قناء ال ظ و الم ك المسجليل وفقا ألا ةا ةاموأ االيةداك والقيةدالمنلزل لألوااق المالية.
 الممث القاموم لجماعة املة السندا . لمةا يجةب أ ي اةن اتجتمةاك عاةاء قجلةس االدااة فة ال ةنلا المسةانمة -ب ةد دمة م مةةعااء ي ةوأ قةل بيةن ا ةيس قجلةس االدااة و ما ةص و اةد األعاةاء المنتةدبيل – والمةدين و
ال نلاء المدينيل ،وقجلس المنا ة ف رنلا التوصية باألس .
 قنا ب اسابا ال نلة و قل يني ص قل الم اس يل قمل ارتنلوا قعص ف المناجعة. الج از المنلزل للم اسة ا – ى ا لةاأ المةاش العةا قسةان بال ةنلة بنسة ة  %12قةل ا ي قةاشال نلة.
 لل يئة العاقة ل ستثماا والمناحق ال نة وال يئة العاقة للن ابة المالية ىي ةاد قنةدوا عةن ل اةواالجمعية.
 -ت ي وأ اتجتماك ص ي ا ات ى ا اانه قسانموأ يمثلوأ ال د األدمى المنصو

عليص ف مظا

ال نلة ب نح ات يق عل ابع ا ي الماش بالنس ة للجمعية العاقة العادية  ،وف االة عةد ىلتمةاش
النصةاا ي ةةنا ق اةةن بةةالق ويو عةةص ا ةةيس اتجتمةاك و قةةيل السةةن وجةةاقع األصةةوا  ،ويعلةةل
الن يس تأجي اتجتماك ال الموعد المقنا ل جتماك الثام .
 رئاسة وأمانة سر الجتماع:
 ين ي الجمعية العاقة ا يس قجلس االدااة و اد ال نلاء المدينيل. ى ا تمت الدعوة ال اتجتماك بناء على حلب رخص و ج ة غين ا يس قجلةس االدااة و قجلةساالدااة و ال ةةةنلاء المةةةدينيل و االدااة العاقةةةة لل ةةةنلا ب سةةةب األاةةةواش ،يةةةن ي اتجتمةةةاك
ال خص و قمث الج ة الت دعت ال اتجتماك.
 -قدين عا االدااة العاقةة لل ةنلا

و قةل يني ةص فة االةة الةدعوة الموج ةة المنصةو

علي ةا فة

المادة ( )21قل القاموأ.
 تنتخب الجمعية العاقة قل بيل ال اينيل ا يسا ل جتماك ف االة عد وجود مص. -يعيل ا يس الجمعية قينةا للسةن وجةاقع

صةوا علةى أ تقةن الجمعيةة تعييةن ويتةولى جةاقع

األصوا بالتعاوأ قع قنا ةب ال سةابا تعيةيل مسة ة ال اةوا وىم ةا
والتو يع عليص م يعلنص الن يس.
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لةق فة سةج ال اةوا

 تسج سماء ال اوا قل المسانميل و ص اا ال صص ف السج المعد لالق وبياأ قا ى ا لاأااوان باألصالة و اتمابة ويو ع ل قل قنا

ال سابا وجاقع األصوا و لق

بداية

اتجتماك.
 الجهات التي تخطر بدعوة الجمعية العامة:
 تخطر الجهات التي بيانها كي ذات تاريخ الخطار أو اإلعالي بالدعوة.
 قنا ب ال سابا . ال يئة العاقة ل ستثماا والمناحق ال نة. ال يئة العاقة للن ابة المالية. الممث القاموم لجماعة املة السندا – ىأ وجد. ىالت دعوة الجمعية العامة العادية:
 لن يس قجلس االدااة و ال نيق و ال نلاء المدينيل ،ب سب األاةواش أ يةدعو الجمعيةة العاقةةل جتم اك ال ش الث مة ر ن التالية لن اية السنة المالية لل نلة ،و ف اية االة النل ينص مظةا
ال نلة في ا على وجوا دعوة الجمعية العاقة.
 لمجلس االدااة و ال نيق و ال نلاء المدينيل و قجلس المنا ة فة رةنلا التوصةية باألسةأ يقنا دعوة الجمعية العاقة لإلمعقاد للما دعت الانواة ال
ال سةةابا

لق ،و ى ا حلب اليص لق قنا ةب

و عةةدد قةةل المسةةانميل يمث ة  % 2قةةل ا ي قةةاش ال ةةنلة ب ةةنح و يودعةةوا س ة م

قنلةةز ال ةةنلة و اةةد ال نةةوك المعتمةةدة ،بنةةاء عل ة حلةةب ب تةةاا قوص ة عليةةص قص ة وا بعل ة
الوصوش و بتسليمص ال قنلز ىدااة ال نلة ققاب ىيصاش على أ يويح بص األس اا الداعية ال
عقد اتجتماك والمسا المالوا عني ا على الجمعية العاقة.
 -لمنا ب ال سابا

أ يدعو الجمعية العاقة لإلمعقاد ف األاةواش التة يتناالةى في ةا قجلةس االدااة

عل الدعوة على النغ قل وجوا لق وقا ر ن عل ت قق الوا عة و بدء التاايخ الال تجب
فيص توجيص الدعوة ال اتجتماك.
 -لإلدااة العاقة لل نلا

أ تدعو الجمعيةة العاقةة ل جتمةاك فة ال الةة الم ينةة فة ال قةنة السةابقة،

ولةالق ى ا مقةص عةدد عاةاء قجلةةس عةل ال ةد األدمةى الواجةةب تةوافنه لصة ص امعقةاده ،و اقتنةةع
األعااء الم مليل لالق ال د عل ال اوا.
 -المص يل ال ش فتنة التص ية.
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 اللجنة الم لة للنظن فة المخال ةا المنسةوبة ألعاةاء قجلةس اتدااة وقنا ة ال سةابا ى ا قةات يل ص ة ناه المخال ا .
 اختصاصات الجمعية العامة العادية:
 الموضوعات التي تنظر ا الجمعية العامة كي اجتماعها السنوي:
 المصاد ة على تقنين قنا ب ال سابا .
 المصاد ة على تقنين قجلس االدااة و ال نيق و ال نلاء المدينيل عل م اح ال نلة.
 المصاد ة على القوا المالية
 الموافقة على توزيع األاباح على المسانميل و ص اا ال صص والعاقليل.
 ت ديد الم افآ وبدت

عااء قجلس االدااة.

 تعييل قنا ب ال سابا وتعييل السنة المالية الت يندا ل ا وت ديد تعابص.
 امتخاا عااء قجلس االدااة.
 اختصاصات أخري للجمعية العامة.
 و

تجنيب اتاتياح القاموم ى ا بلغ قا يساول مص

ا ي الماش المصدا.

 ت ويل ااتياحيا االنل غين اتاتياح القاموم واتاتياح النظاق .
 اسةةتخدا اتاتيةةاح النظةةاق فيمةةا يعةةود بةةالن ع علةةى ال ةةنلة و علةةى المسةةانميل ى ا لة ي ةةل نةةاا
اتاتياح قخصصا ألغناض قعينص قنصو

علي ا ف مظا ال نلة.

 التصنف ف اتاتياحيا والمخصصا ف غين األبواا المخصصة ل ا.
 الموافقة على توزيع مس ة قل األاباح الصافية الت ت قق ا ال نلة متيجةة بيةع صة قةل األصةوش
الثابتة و التعويض عنص ب نح ات يتنتب على لق عد تم يل ال نلة قةل ىعةادة صةول ا الة قةا
لامت عليص.
 النظن ف

نااا وتوصيا جماعة املة السندا .

 التناليص ققدقا للمسسسةيل و عاةاء قجلةس االدااة بةإبنا عقةود قعاويةة قةع ال ةنلة علةى أ
ي وأ التناليص بالنس ة ل

عقد على اده.

 التناليص لمجلس االدااة بالت نك قت جاوز

8

يمتص ل

جنية.

 عةةزش قجلةةس االدااة و اةةد عاةةا ص ،ولةةو لة ي ةةل لةةق واادا فة جةةدوش اتعمةةاش وافةةع دعةةو
المسئولية علي ح قا للمادة ( )261قل القاموأ.
 عزش عااء قجلس االدااة الايل ت نا عد ااوان الجمعية العاقة وامتخاا غينن .
 تو يع غناقص قالية على عااء قجلس االدااة الايل ل ي انوا اتجتماك بغين عاا قق وش.
 التناليص لعاو قجلس االدااة المنتدا ل غ وظي ة العاو المنتدا فى رنلة الن .
 التناليص لعاو قجلةس االدااة بةاأ يقةو بعمة فنة

و اداال فة رةنلة قسةانمة الةنل بصة ة

دا مة.
 التةناليص لعاةةو قجلةةس االدااة باتتجةةاا ل سةةابص و ل سةةاا غيةةنه فة

اةةد فةةنوك الن ةةاح التة

تزاول ا ال نلة.
 التصةدل ألل عمة قةل عمةاش االدااة ى ا عجةز قجلةس االدااة عةل ال ةت فيةص بسة ب عةد التمةةاش
النصاا.
 المصاد ة على ل عم يصدا عل قجلس االدااة.
 ىصداا توصيا ب أأ اتعماش الت تدال ف االتصا
 النظةةن ف ة تغييةةن قنا ةةب ال سةةابا
المنصو

قجلس االدااة.

منةةاء السةةنة الماليةةة الت ة امتةةدا ل ةةا بعةةد ات ةةاك االجةةناءا

علي ا ف المادة ( )211قل القاموأ.

 النظن ف عزش قنا

ال سابا وى اقة دعو المسئولية علي ح قا للمادة ( )216قل القاموأ.

 النظن ف تقنين قنا ب ال سابا ف االة عد تم ينص قل داء ق متص.
 تعييل المص يل وت ديد تعاب وعزل .
 قد المدة المقناة للتص ية بعد اتح ك على تقنين المص ى.
 النظن ف ال ساا المس ت الال يقدقص المص ى ل ستص ر ن.
 التصديق على ال ساا الختاق ألعماش التص ية.
 تعييل الم اأ الال ت ظ فيص دفاتن ال نلة ووما ق ا بعد را ا قل السج التجاال.
 المستندات التي توضع تحت تصرف المسا مية قبل الجتماع السنوي للجمعية.
 يضبببع مجلبببس اإلدارة أو الشبببريك أو الشبببركاء المبببديرية – بحسبببع األىبببوال – تحبببت تصبببرف
المسا مية لطالعه الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أياخ عل األقل بيانا ا مبة مراقببي
الحسابات يقرروي:
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 oأ ال نلة ل تقد نيا مقديا قل ل موك ألل قل عااء قجلس ىداات ا و ال نيق و ال نلاء
المدينيل ب سب األاواش و أ تامل ل نض يعقده ادن قع الغين.
 oى ا لامت ال نلة قل رنلا ات تماأ في يل قا ى ا لاأ تعاقل ا قع اةد عاةاء قجلةس االدااة و
ال ةةنيق و ال ةةنلاء المةةدينيل ب سةةب األاةةواش ،ات ةةع فيةةص م ةةس ال ةةنوح واألويةةاك التة تت ع ةةا
ال نلة قع جم وا العم ء.
 oيتعةةيل أ يتاةةمل ال يةةاأ أ القةةنوض واتعتمةةادا

و الاةةماما المنصةةو

علي ةةا ف ة المةةادة

( )66قل القاموأ د تمت دوأ ىال ش بأا اق ا.
 يضع مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المبديرية – بحسبع األىبوال – سبنويا ا تحبت تصبرف
المسببا مية لطالعهب الخبباص كببي انعقبباد الجمعيببة العامببة التببي تببدعي للنظببر كببي تقريببر مجلببس
اإلدارة بثالثة أياخ عل األقل بمقر الشركة وبمقر النعقاد كشفا ا تفصيليا ا يتضمة البيانات التية:
 oجميع الم الغ التة اصة علي ةا ا ةيس قجلةس االدااة ولة عاةو قجلةس اتدااة و ال ةنيق و
ال نلاء المدينيل ب سةب األاةواش فة السةنة الماليةة يةا لامةت صةواتص ،قةع بيةاأ ت صةي

لة

ق لغ.
 oالمزايةةا العينيةةة الت ة يتمتةةع ب ةةا ا ةةيس قجلةةس االدااة ول ة عاةةو قجلةةس ىدااة و ال ةةنيق و
ال نلاء المدينيل ب سب األاواش ف السنة المالية.
 oالم ةةالغ المخصصةةة ل ة عاةةو قةةل عاةةاء قجلةةس االدااة ال ةةالييل والسةةابقيل و ال ةةنيق و
ال نلاء المدينيل ب سب األاواش لمعاش ااتياح

و تعويض عل امت اء الخدقة.

 oالم افآ وامص ة األابةاح التة يقتةنح قجلةس االدااة توزيع ةا علة ا ةيس قجلةس االدااة ولة
عاو قل عااء المجلس و ال نيق و ال نلاء المدينيل ب سب األاواش.
 oالم الغ الت

م قت فع ف س ي الدعاية بأية صواة لامت قع الت صي

الخاصة ب

ق لغ.

 oالعمليا الت ي وأ في ةا تاةد عاةاء قجلةس االدااة و ال ةنيق و ال ةنلاء المةدينيل قصةل ة
تتعااض قع قصل ة ال نلة.
 oالت نعا قع بياأ ت صي

ل ق لغ وقسوغا الت نك.

 يضع مجلس اإلدارة أو الشريك أو الشركاء المديرية تحت تصرف المسا مية لطالعه الخاص
بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة كي اجتماعها السنوي بخمسة عشر يوما ا عل األقل مبا
يأتي:
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 oسةةماء عاةةاء قجلةةس االدااة وال ةةنيق وال ةةنلاء المةةدينيل و عاةةاء قجلةةس المنا ةةة ،وق ةةاش
ا اقت .
 oبياأ المسا المانواة على الجمعية ،ومص ق نوعا القنااا المالوا اتخا نا.
 oتقنين قجلس االدااة و ال نيق و ال نلاء المدينيل ب سب األاواش المقد ال الجمعية.
 oبيةةاأ سةةماء المنر ة يل الةةايل ةةدقوا حل ةةا لعاةةوية قجلةةس االدااة وسةةل ل ة قةةن وال ةةنات
واتعماش الت تولونا ال ش السنوا السابقة وقا ى ا لاموا ي غلوأ عمات باا ال نلة ،واألس
الت يمتل وم ا ف ال نلة.
 oالقوا المالية.
 oتقنين قنا ب ال سابا .
 oبياأ المسا
األ

وق نوعا القةنااا المتعلقةة ب ةا ت ةت تصةنف المسةانميل ة سة عة يةا علةى

قل تاايخ امعقاد الجمعية ،ى ا حلب المسانموأ ال ا زوأ للنس ة المقناة اموما ىدااج بعض

المسا ف جدوش اتعماش.
 التصويت عل قرارات الجمعية العامة العادية.
 ي وأ التصويت ف الجمعية العاقة العادية بالانيقة الت يعين ا النظا . يجوز استخدا األمظمة اتل تنومية لعنض بنود جدوش اتعمةاش والتصةويت علي ةا ى ا ماةص النظةااألساس لل نلة على ىجازت ا.
 يجب أ ي وأ التصويت بانيقة ات تناك السنل ى ا لاأ القناا يتعلق بــــــ -: -2امتخاا عااء قجلس االدااة.
 -1عزش عااء قجلس االدااة.
 -1ى اقة دعول المسئولية على عااء قجلس االدااة.
 -4ى ا حلب لق ا يس قجلس االدااة و عدد قل المسانميل يمث ع ن األصوا ال ايةنة فة
اتجتماك على ات .
 ي وأ التصويت باستخدا التصويت التنالم ى ا مص ف النظا األساس على اجازتص. ت يجوز ألعااء قجلس االدااة اترتناك ف التصويت على القنااا المتعلقة بـــــ -: -2ت ديد اوات

وق افآت .

 -1ىبناء قت وىال ء قسئوليت عل االدااة.
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 تصدا نااا الجمعية العاقة العادية باألغل ية المالقة لألس الممثلة ف اتجتماك. التصديق علي محاضر الجمعيات العامة.
 يجببع أي تتقببدخ الشببركة الببي الهيئببة العامببة لالسببتثمار والمنبباطق الحببرة للتصببديق علببي محاضببر
اجتماعات الجمعيات العامة خالل شهر عل األكثر مة تاريخ النعقاد.
 أولا :المستندات المطلوبة.
 حلةةب باسة قةةدين عةةا االدااة العاقةةة لل ةةئوأ القاموميةةة ل ةةنلا اتقةةواش علةةى قا وعةةا ال ةةنلةوقو ع قل ا يس قجلس االدااة  /قدين ال نلة و ولي ال نلة بتولي اسم .
ق ان اتجتماك على قا وعةا ال ةنلة وبخاتم ةا وقو ةع قةل فةاازوا األصةوا و قةيل السةن وقنا ةب
ال سابا وا يس اتجتماك وقاي باال ناا الوااد بقناا الةن يس التن يةال لل يئةة ا ة  411لسةنة 1126
عل النحو التالي -:
أقر أنا  ………………………. /بصفتي رئبيس الجتمباع ببأنني مسبئول مسبئولية قانونيبة كاملبة
عبببة صبببحة مبببا ورد بهببب ا المحضبببر مبببة بيانبببات ووقبببائع واجبببراءات انعقببباد وذلبببك كبببي مواجهبببة ال يبببر
والمسا مية بالشركة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة
 -ل ة

ااةةوا قجلةةس االدااة والمسةةانميل /ال ةةنلاء قو ةةع قةةل فةةاازا األصةةوا و قةةيل السةةن

وقنا ب ال سابا وا يس اتجتماك وقختو بخات ال نلة وقنا ب ال سابا .
 ت وياا ال اوا ىأ وجد . قا ي يد ااساش الدعوا ال المسانميل /ال نلاء وقنا ب ال سابا والج ا االدااية. قةةا ي يةةةد م ةةن و /القةةةوا الماليةةة وتقنيةةةن قنا ةةب ال سةةةابا وتقنيةةن قجلةةةس االدااة للمسةةةانميلوالج ا االدااية
 -قا ي يد تجميد س المسانميل ااينل اتجتماك

اتجتماك بث مة يا .

 النظا األساس  /عقد ال نلة  +تعدي تص. قستخنج اديث قل السج التجاال ب د ص م مة ر ن. ر ادة رنلة االيداك والقيد المنلزل لل نلا المسانمة والتوصية باألس . القوا المالية ااش قنا ة الجمعية ل ا  +تقنين اتدااة.-

الن جمعية عاقة بتعييل و تجديد تعييل قنا ب اسابا ال نلة.
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 ممو ج بياما اتتصاش المعد قل ال يئة العاقة ل ستثماا والمناحق ال نة والمتةاح بمنالةز الةدقاالمستثمنيل.
 بالنسة ة لل ةةنلا العاقلةةة ف ة ر ة ة جزيةةنة سةةيناء يةةت اسةةتي اء ممةةو ج حلةةب الخدقةةة  +المسةةتنداالمالوبة للعنض على الج از الوحن لتنمية ر ة جزينة سيناء.

 المستندات المطلوبة كي ىالت خاصة.
 إذا تضمة محضر الجتماع انتخاب مجلس إدارة الشركة أو إعادة تعيينه أو استقالته:
 -2ا نااا

وش تعييل عااء قجلس االدااة  +ت قيق ال خصية.

 -1الااا تنريح ال خص اتعت اال ىأ وجد.
 -1اتستع

األقن لألعااء األجامب ىأ وجد.

 -4اسةةتقالة عاةةو /عاةةاء قجلةةس االدااة قصةةدق علي ةةا قةةل ا ةةيس المجلةةس وقختوقةةة بخةةات
ال نلة.
 -2صواة يو ية قل يد وفاة عاو قجلس االدااة.
 إذا تضمة محضر الجتماع ت يير مراقع الحسابات  /عزلة.
 -2اعتااا قنا ب اسابا ال نلة على قا وعاتص وقختو بخاتمص وقم وا بتو يعص.
 -1صواة يو ية قل ر ادة وفاة قنا ب ال سابا .
 -1قا ي يد ااساش قالنة العزش ال قنا ب ال سابا المناد عزش
األ

اتجتماك بع نة يةا علةى

وتقدي صواة قل تلق المالنة.

 -4ى ناا وش تعييل قنا ب اسةابا ال ةنلة الجديةد علةى قا وعاتةص وقختةو بخاتمةص وقم ةوا
بتو يعص  +قا ي يد يده بسج الم اس يل والمناجعيل.
 ثانيا ا :رسوخ أداء الخدمة.
  111جنية عل النسخة الواادة لم ان اتجتماك.  111جنية للتصديق قل وزااة الخااجية. ثالثا ا :خطوات أداء الخدمة.
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 التوجص ال االدااة العاقة لل ئوأ القامومية ل نلا األقواش بمنلز الةدقا المسةتثمنيل و يةا قةلفنوعص المتااة ف ق افظا الجم واية المختل ة لتقدي حلب تعتماد ق اةن اتجتمةاك قنفقةا بةص
المستندا ال زقة للتصديق عل ق ان اتجتماك.

مجلس إدارة الشركات المسا مة
تشييل مجلس اإلدارة ومدة العضوية.
 oيجوز أ ينص النظا األساس لل نلة على يةماأ تمثية اةد دمة قةل ا ي المةاش فة
عاوية قجلس االدااة بما ت يجاوز ققعدا ل

 %21قل س ال نلة.

 oيعيل قجلس االدااة قل بيل عاا ص ا يسا ،لما يجوز تعييل ما ا للن يس ي

ق لص ااش

غيابص.
 oيجوز لمجلس االدااة أ يعيل ا يسا تن يايا ى ا مص النظا األساس على جواز تعيينص.
 oيمثةة ال ةةةنلة اقةةةا القاةةةاء ا ةةةيس قجلةةس االدااة و الةةةن يس التن يةةةال ب سةةةب النظةةةا
األساس لل نلة.
 oقةةدة العاةةوية ف ة قجلةةس االدااة م ة ث سةةنوا  ،ت ةةد قةةل تةةاايخ صةةدوا ةةناا الجمعيةةة
باالتياا عااء المجلس ال تاايخ امت اء عمةاش و جمعيةة عاقةة تعقةد للنظةن فة القةوا
المالية الت تقع في ا م اية قدة العاوية.
 oيجوز تجديد عاوية قجلس االدااة ،والال يعت ن تعييل جديةد تسةنل عليةص لافةة اتا ةا
وال نوح الت تسنل على التعييل وش قنه.
 oيجةةوز أ ي ةوأ ال ةةخص اتعت ةةاال عاةةوا بمجلةةس االدااة ،علةةى أ ي ةةدد فةةوا تعيينةةص
قمث لص ف قجلس االدااة قل األرخا

الا يعييل.

 دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد.
 ينعقد مجلس إدارة الشركات المسا مة وكقا ا للحالت التي بيانها:
 oدعوة قل ا يس قجلس االدااة.
 oدعوة قل غل ية عاا ص ف االة اللو قنصب الن يس.
 oدعوة قل ملث عااء قجلس االدااة وفقا للاوابط اتتيص -:
 -2أ يتقدقوا بالب لتاب لن يس المجلس لعقد اجتماك لص ،وتخل
ع نة يا .
14

عل دعوتص ف ال ش

 -1يقو عااء المجلس الم ةاا ىلةي بإاسةاش الاةاا قسةج قصة وا بعلة الوصةوش
الالاةةاا ال يئةةة العاقةةة ل سةةتثماا والمنةةاحق ال ةةنة بالموعةةد المقتةةنح لعقةةد اتجتمةةاك
اتجتماك بث مةة يةا عمة علةى

وق امص وساعتص والمويوعا المعنوية عليص
األ .

 -1يلتةةةز عاةةةاء المجلةةةس الم ةةةاا ىلةةةي بةةةدعوة لافةةةة عاةةةاء المجلةةةس وفقةةةا لقواعةةةد
وىجناءا الدعوة تجتماعا المجلس المعموش ب ا بال نلة

اتجتماك بث مة يا

عم على األ .
 اجتماع مجلس اإلدارة ونصاب صحة الجتماع والقرارات.
 oينعقد اجتماك قجلس االدااة ف المنلز الن يس لل نلة.
 oيجوز أ ينعقد قجلس االدااة الااج المنلز الن يس لل نلة وفقا للنظا األساس .
 oيجوز أ ينعقد المجلس بواساة تقنيا اتتصاش ال ديثة ى ا مص النظا األساس لل ةنلة
على جواز استخداق ا وفقا للاوابط الصاداة ف ناا ال أأ.
 oت ي وأ اجتماك المجلس ص ي ا ات ى ا اانه مص

عدد عاا ص علةى األ ة بمةا فةي

الن يس ب نح ات يق عدد ال اينيل عل م مة و العدد الال ي تنحص النظا ي ما ل ن.
 oتصدا نااا المجلس بأغل ية األعااء ال اينيل قال ي تنح النظا األساس لل نلة
غل ية الاصة.
 oتدوأ ق اين اجتماعا قجلس االدااة بص ص قنتظمةة عقةب لة جلسةة فة دفتةن الةا
يو ع عليص قل ا يس المجلس و قيل السن.
 oيجب أ ي ظ الدفتن الم اا اليص ف ال قنة السابقة ف قنلز ال نلة الن يس  ،ويث ت بةص
سماء قل اان وقل ل ي ان قل عااء المجلس ،لما يث ت فيص سماء قل اان قةل
غين عااء المجلس.
 التصديق علي محاضر مجالس اإلدارة.
 أولا :المستندات المطلوبة.
 حلةةب باسة قةةدين عةةا االدااة العاقةةة لل ةةئوأ القاموميةةة ل ةةنلا اتقةةواش علةةى قا وعةةا ال ةةنلةوقو ع قل ا يس قجلس االدااة  /قدين ال نلة و ولي ال نلة بتولي اسم .
 ق ان اتجتماك على قا وعا ال نلة وبخاتم ا وقو ع قل قيل السن وا يس اتجتماك وقايباال ناا الوااد بقناا الن يس التن يال لل يئة ا  411لسنة .1126
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 ل

ااوا عااء قجلس االدااة قو ع قل قيل السن وا يس اتجتماك وقختو بخات ال نلة.

 ت وياا ال اوا ىأ وجد .
 النظا األساس لل نلة +تعدي تص.
 قستخنج اديث قل السج التجاال ب د ص م مة ر ن.
 ر ادة رنلة االيداك والقيد المنلزل لل نلا المسانمة والتوصية باألس .
 بالنس ة ة لل ةةنلا العاقلةةة ف ة ر ة ة جزيةةنة سةةيناء يةةت اسةةتي اء ممةةو ج حلةةب الخدقةةة  +المسةةتندا
المالوبة للعنض على الج از الوحن لتنمية ر ة جزينة سيناء.
 المستندات المطلوبة كي ىالت خاصة.
 إذا تضمة محضر الجتماع تعيية أعضاء بمجلس اإلدارة.
 -2ا نااا

وش تعييل عااء قجلس االدااة  +ت قيق ال خصية.

 -1الااا تنريح ال خص اتعت اال.
 -1اتستع

األقن لألعااء األجامب.

 -4استقالة عاو /عااء قجلس االدااة قصدق علي ةا قةل ا ةيس المجلةس وقختوقةة بخةات
ال نلة.
 -2صواة يو ية قل يد وفاة عاو قجلس االدااة.
 ف االة است ماش ا ي الماش المصدا األصل يت تقدي ال ادة ال ن يةة /رة ادة قنا ةب ال سةابا
– ى ا لاأ القناا يتعلق باست ماش مس ة الــ - %52الدالة على السداد.
 ف االة است ماش مس ة الــ  %52قل زيادة ا ي الماش يت تقدي ال ادة ال ن ية الدالة علةى السةداد
و الموافقة المس قة قل ااك االداء ات تصادل.
 ثانيا ا :رسوخ الخدمة.
  111جنية عل النسخة الواادة لم ان اتجتماك.  111جنية للتصديق قل وزااة الخااجيةفى االة حل ا. ثالثا ا :خطوات أداء الخدمة.
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 التوجص ال االدااة العاقة لل ئوأ القامومية ل نلا اتقواش بمنلز الةدقا المسةتثمنيل و يةا قةلفنوعص المتااة ف ق افظا الجم واية المختل ة لتقدي حلب تعتماد ق اةن اتجتمةاك قنفقةا بةص
المستندا ال زقة للتصديق عل ق ان اتجتماك.

الجمعيات العامة غير العادية
اجراءات دعوة وانعقاد الجمعية العامة غير العادية
للشركات المسا مة وشركات التوصية باألسه والشركات ذات المسئولية المحدودة
وكقا ا ألىياخ القانوي  951لسنة 9199
ـــــــ
 ]9مة له ىق دعوة الجمعية العامة غير العادية.
أ – الشركات المسا مة والتوصية باألسه -:
 -اعمات ب

المادة ( )51قل القاموأ  226لسنة  2612فقنة ( ) والمادة  116قل ال

ة التن ياية

لاا القاموأ.
 قجلس اتدااة وال نيق او ال نلاء المدينوأ دعوة الجمعية العاقة غين العادية. على المجلس توج ص الدعوة ى ا حلب لق عدد قةل المسةانميل يمثلةوأ  %21قةل ا ي المةاش علةىات ة وب ةةنح اأ يةةودك الاةةال وأ اسة م فة قنلةز ال ةةنلة او اةةد ال نةةوك المعتمةةدة ،وت يجةةوز
س ب ناه اتس ىت بعد ىم ااض الجمعية ،وى ا لة يقة المجلةس بةدعوة الجمعيةة الة ش رة ن قةل
تقدي الالب لاأ للاال يل اأ يتقةدقوا الةى ال يئةة العاقةة ل سةتثماا والمنةاحق ال ةنة لتتةولى توجيةص
الدعوة.
ب – الشركات ذات المسئولية المحدودة -:
مة له ىق توجيه الدعوة
 قدين ال نلة ا المسئولية الم دودة لص اق توجيص الدعوة تجتماك الجمعية العاقة غين العادية. يجوز لل نلاء ال ا زيل ابع ااي الماش على اتالمادة  216قل القاموأ  226لسنة .2612
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دعوة الجمعية العاقة غين العادية اعمات ل ة

 ]2البيانات التي يجع تواكر ا كي الدعوة.
 -يجب اأ تتوافن ف الةدعوة ال يامةا الةواادة بالمةادة  111قةل ال

ةة التن يايةة  226لسةنة 2612

ويجب اأ ي ةوأ جةدوش اتعمةاش قتاةمنا بيامةا لافيةا للمويةوعا المداجةة بجةدوش اتعمةاش دوأ
اتاالة الى ايص اوااق االن .

 ]3مواعيد وطريقة الخطار بالدعوة.
 -اعمات ل

المادة  111قل ال

ة التن ياية للقاموأ ا  226لسنة .2612

 يجب م ن اتالااا بدعوة الجمعية العاقة قنتيل ف ص ي تيل يوقيتيل ىاةدانما علةى ات ة باللغةةالعنبية على اأ يت الن ن ف المنة الثامية بعد امقااء المسةة ايةا قةل تةاايخ م ةن اتالاةاا اتوش
وقع لق يجوز لل نلا الت ل تانح اس م ا ل لتتاا العا عد م ن الةدعوة واتلت ةاء بإاسةاش
اتالااا بالدعوة الى المسانميل على عناوين الثابتة بسج

ال نلة بانيقة ال نيد المسج .

 لما يجوز اأ تاع ال نلة مظاقا لتسلي اتالاااا باليد الى المسانميل ف ققابة ايصةاش ويجةباأ يت الن ن او اتالااا

الموعةد المقةنا تمعقةاد الجمعيةة ( )12يوقةا علةى ات ة و ة قوعةد

اتجتماك الثام بس عة ايا على ات .
واعمالا لحي المادة رق  221مة الالئحة التنفي ية للقانوي رق  951لسنة :9199
 ى ا ل يتوافن ال د اتدمى ف اتجتمةاك اتوش للجمعيةة وج ةت الةدعوة الةى اجتمةاك مةاأ يعقةد الة شالث موأ يوقا التالية ل جتماك اتوش.
 4ــ الجهات التي تخطر بالدعوة:
 -اعمات ل

المادة  114قل ال

ة التن يايةة للقةاموأ  226لسةنة  2612فإمةص يجةب اأ تخاةن لة

قل الج ة االدااية وقنا ب ال سابا والممث القاموم لجماعة املة السندا بصواة قل ال ياما
واالالاااا الت تنسل ا ال نلة للمسانميل ل اةوا الجمعيةة و لةق فة

ا تةاايخ اتالاةاا و

االع أ المنس للمسانميل.
 5ــ بنود جدول العمال:
 -اعمةةات ل ة المةةادة  116قةةل ال

ةةة التن يايةةة للقةةاموأ  226لسةةنة  2612فةةإأ الج ةةة التة تةةدعو

تجتماك الجمعية العاقة ن الت ت دد بنود جدوش اتعماش وقع لق يجوز للمسةانميل او ال ةنلاء
المال وأ  %21قل ا سماش ال نلة اأ يتقدقوا بالب الدااة ال نلة ققاب ىيصةاش اسةت
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بةإدااج

بعض المسا

على جدوش اتعماش على اأ يويح بالالب القةناا المالةوا ىصةدااه قةل الجمعيةة

واس ابص وينفقوا بالالب قا ي يةد ىيةداك اسة م بمنلةز ال ةنلة او ااةد ال نةوك المعتمةدة ( بمةا ي يةد
تجميد األس )  ،بالنس ة لل نلا المسانمة قع التع د بعةد سة ب نةاه األسة ات بعةد ام اةاض
الجمعية الت تنظن الالب .
الموعد المقنا ل جتماك األوش بع نة يا على األ .

 -ويجب اأ يقد الالب

 وفى جميع األاواش ت يجوز للجمعية قنا ة اية قسا ل تند على جدوش اتعماش. 6ــ مياي وزماي الجمعية العامة غير العادية:
 -يجوز لل نلة ف

ل و ت دعوة امعقاد الجمعية العاقةة غيةن العاديةة ل معقةاد علةى اأ ي ةوأ امعقةاد

الجمعية بالم اأ الم دد بعقد و مظا ال نلة على اسب األاواش والزقاأ الم دد بالدعوة.
 7ــ النصاب القانوني الواجع تواكره لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية:
 -عم ب

المادة  51قل القاموأ  226لسنة 2612والمادة  116قل ال

ة التن ياية لاا القاموأ

 ت ي وأ اجتماك الجمعية العاقة غين العادية لل نلا المسةانمة صة ي ا ات ى ا ااةنه قسةانموأيمثلوأ مص

ا ي الماش على األ ة (ىت ى ا مةص مظةا ال ةنلة علةى مسة ة اعلة ) فةإ ا لة يتةوافن

ال د األدمى فة اتجتمةاك األوش وج ةت دعةوة الجمعيةة ىلةى اجتمةاك مةاأ يعقةد الة ش الث مةيل يوقةا
التالية ل جتماك األوش ويعت ن اتجتماك الثام صة ي ا ى ا ااةنه عةدد قةل المسةانميل يمثة ابةع
ا ي الماش على ات

(ىت ا ا مص مظا ال نلة على مس ة اعلى).

 -اقةةا بالنس ة ة لل ةةنلا

ا المسةةئولية الم ةةدودة ف ة ي ةةوأ امعقةةاد الجمعيةةة ص ة ي ا ات ى ا ااةةنه

رنلاء يمثلوأ مص

ا ي الماش ات ى ا مص عقد ال نلة على مس ة اعلةى قةع قناعةاة ا ة المةادة

 215قل القاموأ  226لسنة  2612والت ت تنح بأمة ت يجوز تعدي عقد ال نلة وت زيادة ا ي
قال ا و تخ ياص ،و السااة مص

ا ي الماش ىت بموافقة األغل ية العددية لل نلاء ال ةا زه لث مةة

ااباك ا ي الماش.
 9ــ مة له ىق ىضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
(أ) بالنسبة للشركات المسا مة:
 -ىعمات ل

المادة  26قل القاموأ  226لسنة  2612ي وأ ل

قسان ال ةق فة ااةوا اجتمةاك

الجمعية بانيق االصالة و اتمابة وي تنح لص ة اتمابة اأ ت وأ مابتة بموجب تولي او ت ويض
لتاب ويجوز اأ ينص النظا على اد اعلى لعدد األصوا الت ي وزنا المسان
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و ما ا عل الغيةن عمة ب ة المةادة  111قةل ال

 -بوص ص اصي

ةة التن يايةة للقةاموأ ا ة 226

لسنة .2612
 ويجب اأ ي وأ قجلةس االدااة قمةث باجتمةاك الجمعيةة العاقةة بال ةد األدمةى الة ز لصة ة امعقةادجلساتص ،و قع لق يصح اتجتماك ب اوا م مة قل عااء قجلس االدااة ي وأ قل بيةن ا ةيس
قجلس االدااة او ما ص و اد األعاةاء المنتةدبيل لةإلدااة عمة ب ة المةادة  61قةل القةاموأ ا ة
 226لسنة .2612
 -ويجب ااوا قنا ب اسابا ال نلة اعمات ل

المادة  121قل ال

ة التن ياية للقاموأ 226

لسنة  2612او قل يني ص قل الم اس يل.
 وفى جميع األاواش ت يجةوز للمسةان قةل غيةن عاةاء قجلةس االدااة اأ ينيةب عنةص ااةد عاةاءقجلس االدااة.
ب ) بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة:
 -ل

رنيق اق ال اوا سةواء باالصةالة او امابةة رةنيق االةن قةل غيةن المةدينيل قةال يةنص عقةد

ال نلة على غين لق عمات ل

المادة  216قل القاموأ.

 -ويجب ااوا اد المدينيل اجتماك الجمعية العاقة عمة ب ة المةادة  116قةل ال

ةة التن يايةة

للقاموأ  226لسنة .2612
 1ــ اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
 -اعمات ل

المادة  61قل القاموأ ا  226لسنة  2612والمادة  115قل ال

ةة التن يايةة لةاا

القاموأ تختص الجمعية العاقة غين العادية باآلت :
 -تعةةدي قةةواد النظةةا اتساسةة لل ةةنلا المسةةانمة والتوصةةية باألسةة

و العقةةود لل ةةنلا

ا

المسئولية الم دودة.
 زيادة ا ي الماش المنالص بص او تخ يض ا ي الماش. الموافقة على زيادة ا ي الماش بأس قمتازة. ىيافة غناض ق ملة و قنت اة و ني ة قل غنض ال نلة اتصل . وت يجوز تغيين الغنض اتصل ات ألس اا توافق علي ا الج ة االدااية بنةاءا علةى ا تةناح توافةقعليص الجمعية العاقة غين العادية.
 -تغيين ال

القاموأ لل نلة.

 استمنااية ال نلة اغ الخسا ن او تص يت ا.21

 ىحالة قد ال نلة و تقصينه. -ا ال نلة

قوعدنا.

 تغيين مس ة الخسااة الت يتنتب علي ا ا ال نلة ىج اايا. ىدقاج و تقسي ال نلة. تعدي ال قوق او المميزا -تغيين ال

و القيود المتعلقة بأمواك األس .

القاموم لل نلة (ى ا لامت رنلة توصية باألس

و قسئولية ق دودة).

 وك جميع األىوال ل يجوز زيادة التزامات المسبا مية أو الشبركاء ويقبع بباطالا كبل قبرار يصبدرمة الجمعية العامة ييوي مة شأنه المساس بحقوقه بصفته شركاء.

ىالت خاصة يجع مراعاتها عند المواكقة عل التعديالت بالجمعية العامة غير
العاديه-:
تعديل األس -:
 ييوي للشركة المسا مة كي ىالة تعديل الس اسب تجباري يشبتق مبة غبرا انشبائها ويجبوزللشركة المسا مة عند تعديل الس اي يتضمة الس التجاري للشبركة أسبما أو لقببا لواىبد أو
أكثر مة مؤسسيها (خ  2مة القانوي رق  951لسنة  9199وتعديالته)
 يجببع اي ييببوي اسبب شببركة التوصببية باألسببه مسببتمد مببة اسبب واىببد او أكثببر مببة الشببركاءالمتضامنوي دوي غير

(خ  3مة القانوي رق  951لسنة  9199وتعديالته)

 اس الشركة ذات المسئولية المحدودة كي ىالبة تعديلبه يجبوز اي ييبوي اسبما خاصبا ويجبوز ايييوي اسمها مستمدا مة غرضها كما يجبوز اي يتضبمة اسبمها اسب شبريك او اكثبر(خ  4مبة
القانوي رق  951لسنة  9199وتعديالته)
 يشترط عدخ التباس اس الشركة مع غيبره مبة الشبركات ويبت التحقبق مبة ذلبك بموجبع شبهادةصبادرة مبة السبجل التجبباري المخبتص (خ  73 44مبة الالئحببة التنفي يبة للقبانوي رقب 951
لسنة  9199وتعديالتها)

تعديل ال را-:
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 ل يجوز تعديل غرا الشبركة الصبل ال لسبباب تواكبق عليهبا الهيئبة (خ  69مبة القبانويرق  951لسنة  9199وتعديالته).

وتسببري الضببوابا الخاص بة ببباألغراا عنببد تأسببيس الشببركات عنببد تعببديل غرضببها (خ  91مببةالقانوي رق  951لسنة 9199وتعديالته).

إطالة مدة الشركة-:
كي ىال انتهاء مدة الشركة يتعية الحصبول علب مواكقبة الهيئبة علب مبد المبدة وإل علب الشبركة اتخباذ
إجراءات التصفية (خ  937مة القانوي رق  951لسنة  9199وتعديالته).

زيادة رأس المال المرخص به-:
 زيادة رأس مال الشركة المرخص به ييوي بقرار مة الجمعية العامبة غيبر العاديبة (خ 33مبة القبانويرق  951لسنة  9199والمادة  96مة لئحته التنفي ية)
 يجوز بقرار مة الجمعيبة العامبة العاديبة ومجلبس ادارة الشبركة زيبادة رأس المبال المصبدر كبي ىبدودالمرخص به بشرط اي ييوي رأس المال المصدر مسدد باليامل قبل الزيادة (خ 33مة القانوي رقب 951
لسنة  9199والمادة  99مة لئحته التنفي ية).
 ل يجببوز زيببادة رأس المببال باسببه ممتببازة ال بعببد مواكقببة الجمعيببة العامبة غيببر العاديببة بأغلبيببة ثالثببةارباع أسبه الشبركة قببل الزيبادة وتعبديل النظباخ الساسبي للشبركة بمبا يتفبق والىيباخ البواردة بشبأي
المتيازات المقررة لبعض أنواع األسبه وذلبك كبي التصبويت او األرببان او نباتف التصبفية (خ  35مبة
القانوي رق  951لسنة 9159وتعديالته).

كي ىالة الزيادة النقدية -:
بالنسبة للشركات المسا مة وشركات التوصية باألسبه يبت ايبداع  %91مبة قيمبة الزيبادة علب القبلكي أىد البنبو المعتمبدة إذا كباي رأس المبال مسبدد باليامبل قببل الزيبادة علب اي تبزاد الب  %25خبالل
ثالثة أشهر مة تاريخ التأشير بالزيادة كي السجل التجاري (خ  32مة القانوي رق  951لسنة )9199
 ك بي ىالببة زيببادة رأس المببال قبببل سببداده باليامببل يببؤدي الميتتببع ونف ب الزيببادة مببا ل يقببل عببة النسبببةالمسددة مة رأس المال قبل زيادته (خ  33مة القانوي رق  951لسنه )9199
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 يت الحصبول علب مواكقبة الهيئبة العامبة للرقاببة الماليبة علب اصبدار أسبه الزيبادة (خ  7مبة الالئحبةالتنفي ية للقانوي رق  15لسنة )9112

كي ىالة الزيادة العينية -:
 تببت مواكقببة الجمعيببة العامببة غيببر العاديببة عل ب زيببادة رأس الم بال بحصببة عينيببة (خ  13مببة الالئحببةالتنفي ية للقانوي رق  951لسنة )9199
 يت تقيي الحصة العينية المقدمة ك زيادة راس مال الشركة المسا مة أو التوصية باألسه عة طريقلجنببة تقيببي تشببيل بالهيئببة العامببة لالسببتثمار (خ  13مببة الالئحببة التنفي يببة للقببانوي رقبب  951لسببنة
.)9199
 يجع أي يواكق عل تقرير تقيي الحصة العينية الجمعية العامة غير العادية. بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة إذا دخل كبي زيبادة رأس المبال ىصبة عينيبة وجبع تقبدير ابمعركة مستشار مالي مرخص له ب لك ويتضمة التقرير وصفا دقيقا للحصة العينية وما عساه يلحبق
ب ه مة ضمانات أو يرد عليها مة قيود أو ىقبو لل يبر وأسبس ىسباب قيمتهبا وبيباي ب ه القيمبة واي
يوقبع الشبركاء بمببا يفيبد اطالعهب علب التقريبر ومبواكقته عليببه (خ 61و 271مبة الالئحبة التنفي يببة
للقانوي رق  951لسنة .)9199
 الزيببادة عببة طريببق الىتياطيببات واألربببان والزيببادة عببة طريببق الببديوي النقديببة مسببتحقة األداء يببتالمواكقببة المسبببقة علب قببرار الزيببادة مببة قطبباع متابعببة األداء القتصببادي بالهيئببة للتحقببق مببة كفايببة
الىتياطيات أو األربان أو الرصيد الدائة طبقا للقواعد المعمول بها لدي الهيئة.
 كي جميع ىالت الزيادة السابقة يتعية الحصول عل مواكقة الهيئة العامة للرقابة الماليبة علب إصبدارأسه الزيادة (خ  7مة القانوي رق  15لسنة .)9112

تخفيض رأس المال -:
 يببت تخفببيض رأس المببال بقببرار مببة الجمعيببة العامببة غيببر العاديببة ول يشببترط اي ييببوي راس المببالالمطلوب تخفيضبه مبدكوع باليامبل (المبادة  916 915مبة الالئحبة التنفي يبة للقبانوي رقب  951لسبنة
.)9199
 يت تخفيض رأس المال بإىدي الطر التيه (:خ  916مة الالئحبة ألتنفي يبه للقبانوي رقب  951لسبنة.)9199
23

ا – عة طريق تخفيض القيمة السمية للسه .
ب – تخفببيض عببدد األسببه – وك ب ب ه الحالببة يجببع أي يببت تخفببيض عببدد األسببه الت ب
يمليها كل مسا ب ات النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال.
ج – عة طريق شراء الشركة لبعض اسمها " أسه الخزينة " ويت تخفيض رأس المال
بمقدار القيمة السمية ألسه الخزينة.
 يت عرا التخفيض عل قطاع األداء القتصادي لدراسته للتحقق مة سالمة قرار التخفبيض – يتعبيةالحصول عل مواكقة الهيئة العامة للرقاببة الماليبة علب اصبدار أسبه التخفبيض (خ  7مبة القبانوي رقب
 15لسنة .)9112
 التصديق علي محاضر الجمعيات العامة غير العادية.
 يجببع أي تتقببدخ الشببركة الببي الهيئببة العامببة لالسببتثمار والمنبباطق الحببرة للتصببديق علببي محاضببر
اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية خالل شهر عل األكثر مة تاريخ النعقاد.

المستندات المطلوبة-:
 حلب باسة قةدين عةا االدااة العاقةة لل ةئوأ القاموميةة لل ةنلا علةى قا وعةا ال ةنلة وقو ةع قةلا يس قجلس االدااة  /قدين ال نلة و ولي ال نلة بتولي
 ص قستخنج اديث قل السج التجاال ل يمن عليص لثن قل م مة ر نص ة الجمعيةةة المقةةد ل عتمةةاد قو ةةع قةةل ا ةةيس اتجتمةةاك وقنا ةةب ال سةةابا واقةةيل السةةن وفةةاازل
األصوا على ل ص ة  +عدد الصوا المناد اعتمادنا  +ى ناا بص ة المستندا قةع لتابةة ا ةناا قةل
ا يس اتجتماك على الن ص ة على الن و التال -:
أقر أنا  ………………………. /بصفتي رئيس الجتماع ببأنني مسبئول مسبئولية قانونيبة كاملبة
عبببة صبببحة مبببا ورد بهببب ا المحضبببر مبببة بيانبببات ووقبببائع واجبببراءات انعقببباد وذلبببك كبببي مواجهبببة ال يبببر
والمسا مية بالشركة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.
 ل ةة ااةةوا عاةةاء قجلةةس االدااة (قو ةةع قةةل اقةةيل السةةن وا ةةيس اتجتمةةاك) و المةةدينيل +ت وياا ال اوا ف االص وجودنا.
ااوا المسانميل و ال نلاء وفقا آلالن ني للمسانمة ( الن ناا الةا بالمةادة  5و
 ص لبياأ قصن المقاصة  -تداوت ) قو ع قل ا ةيس اتجتمةاك وقنا ةب ال سةابا و قةيل السةن وفةاازل
األصوا و قم وا بخات ال نلة (الات ا ) +ت وياا ال اوا ف االص وجودنا.
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-

-

قا ي يد ىاساش الدعوا ال المسانميل و ال ةنلاء واسةت ق ا  +صةواه قةل الةدعوة  +جةدوش عمةاش
الجمعيةة علةى أ ت ةوأ الةدعوة ة  12يةو علةى األ ة ت ي تسةب قن ةا يةو االاسةاش ويةو اتمعقةةاد
السابق صدوانا.
صواه لاقلة لص ي ة اتستثماا الخاصة بتأسيس ال نلة  +صواه قل التعدي
المناد ىدالال ا عل النظا األساس لل نلة (ف االة وجود تعدي
ق نوك العقد الخا بالتعدي
ىيصاش سداد ققاب داء الخدقة.
تقدي ص قجلس االدااة الداع ل معقاد المعتمد قل ال يئة.
صواة ىم ا ال خصية لمقد الالب.

 اسببتعالخ امنببي عببة المسببا مية (او الشببركاء) غيببر المصببريية الجنسببية وأعضبباء مجلببس اإلدارةوالمديرية الجدد كي ىالة تعديل السب ال برا الموقبع إعبادة توزيبع رأس المبال أو زيادتبه يقبدخ
نموذج استعالخ أمن عة المسا مية او الشركاء غير المصريية القدام والجدد.

تعديل الموقع-:
 تقدي سند الحيازة لموقع المشبروع وكبي ىالبة الشبركات ترغبع كبي العمبل بشببه جزيبرة سبيناء يبتاستيفاء نموذج طلع الخدمة  +المستندات المطلوبة للعرا عل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة
سيناء.
 -سند تعيية مراقع الحسابات.

ىاله وكاه اىد المسا مية/الشركاء -:
تقدي (شهادة الوكاة  +إعالخ وراثة  +شهادة مة البورصة المصرية لتوزيع أسه المتوك علب الورثبة
(لشركات المسا مة والتوصية باألسه ).
وكي ىالة الشركات ذات المسبئولية المحبدودة يبت تقبدي (شبهادة الوكباة  +إعبالخ الوراثبة  +شبهادة مبة
مراقع الحسابات بتوزيع اإلرث وكقا لإلعالخ الشرعي تحت مسئوليته).

كي ىاله إعادة تشييل مجالس اإلدارة (بتعديل المادة ذات الصلة بتيوية مجلس الدارة)-:
 يت تقدي استقالت األعضاء القدام وتقدي ما يفيد قبول األعضاء الجدد  +بطاقبة البرق القبوميلألعضاء الجدد.
 مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية اللتاي يختصا بزيادة رأس مال الشركة المصدر كي ىدودالمرخص.
-

يجوز بقرار مة مجلبس اإلدارة زيبادة رأسبمال الشبركة المصبدر كبي ىبدود المبرخص بشبرط أي
ييوي رأس المال مسدد باليامل قبل الزيادة وتستثن مبة ذلبك الشبركات المقيبدة أوراقهبا الماليبة
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بإىدي البورصات المصرية كييبوي زيبادة رأسبمالها المصبدر بقبرار مبة الجمعيبة العامبة العاديبة
وتصدر قراراتها بأغلبية األسه الممثلة كب الجتمباع (خ  33كقبرة أولب مبة القبانوي رقب 159
لسنة  1981وتعديالته والمادة  88كقرة أخيرة مة الالئحة التنفي ية ل ات القانوي).

 المستندات المطلوبة ك ىالة التصديق عل مجلس اإلدارة المتضمة زيبادة رأس المبال المصبدركي ىدود المرخص:
-

-طلع العتماد باس مدير عاخ اإلدارة العامة للشئوي القانونية للشركات

-

مجلبس اإلدارة المبراد التصبديق عليبة موقبع مبة أمبية السبر ورئبيس مجلبس اإلدارة ومزيبلباإلقرار الوارد بقرار رق  480لسنة. 2016

-

-كشف ىضور أعضاء المجلس موقع مة أمية السر وكارزي األصوات.

-

الشهادة البنيية الخاصة بسداد الزيادة المطلوبة أو شبهادة قطباع متابعبه األداء القتصبادي عبةغير طريق اإليداع النقدي.

-

-تفويضات الحضور كي ىالة وجود ا.

-

إقبرارات عبدخ الرغببة بالبدخول كبي الزيبادة النقديبة كبي ىالبة عبدخ اللتبزاخ بالمواعيبد المقبررةقانونا.

-

-النظاخ األساسي وتعديالته.

-

-عقد تعديل المادتية رقمي  6 .7مة النظاخ الساس .

-

-صورة إثبات شخصية للمفوا.

 -سجل تجاري ىديث لىق لتاريخ النعقاد.-

المستندات المطلوبة كي ىالة إتخاذ قرار الزيادة عة طريق الجمعية العامة العادية

-

 -طلع العتماد باس مدير عاخ اإلدارة العامة للشئوي القانونية للشركات.

-

أصل الجمعية العامة العادية المتضمنة قرار الزيادة وتعديل المادتية رقم  6.7قبل وبعد التعديل
موقعه جميع صفحاتها مة أمية السر+كارزي األصوات+مراقع الحسابات +رئيس الجتماع.

-

ما يفيد إجراءات النشر وكقا لحي المبادة  213مبة الالئحبة التنفي يبة للقبانوي رقب  951لسبنة.9199

-

ما يفيد إجراء نشرة الكتتاب ك المواعيد القانونية وكقا لنص المادة  33مة الالئحة التنفي يبةللقانوي رق  95لسنة1992.
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-

مواكقة الرقاببة الماليبة علب نشبرة الكتتباب ( كب ىالبة الشبركات المقيبدة بالبورصبة وشبركاتالكتتاب العاخ ).

-

كشف ىضور مسا مي الشركة وكقا آلخر بياي صادر مة مصر المقاصة موقع مة أمية السبروكارزي األصوات ومراقع الحسابات ورئيس الجتماع.

-

كشبف ىضبور أعضباء مجلبس اإلدارة وكقبا آلخبر تأشبير بالسبجل التجباري كبي تباريخ انعقبادالجمعية موقع مة أمية السر ورئيس الجتماع.

-

-سند تعيية مراقع الحسابات.

-

-بياي مصر المقاصة.

-

-النظاخ األساسي وتعديالته

-

-عقد تعديل المادتية رقمي  6و 7مة النظاخ األساسي.

-

-صورة إثبات شخصية للمفوا.

- -سجل تجاري ىديث لىق لتاريخ النعقاد.

رسوخ الخدمة-:
-

311جنية عة النسخة الواىدة لمحضر الجتماع  -غير عاديبة -عاديبة  -مجلبس الدارة ( وذلبك
كي ىالة زيادة رأس المال)

-

 300جنية للتصديق مة وزارة الخارجية ك ىالة طلبها.

-

300إصدار شهادة موجهه للرقابة المالية لزيادة أو تخفيض رأس المال.

خطوات أداء الخدمة-:
 التوجبه البي اإلدارة العامبة للشبئوي القانونيبة للشبركات بمركبز خبدمات المسبتثمرية أو أيبا ا مبةكروعه المتاىة كي محاكظات الجمهورية المختلفة لتقدي طلع لعتماد محضر الجتماع مركقا ا به
المستندات الالزمة للتصديق علي محضر الجتماع.
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