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اع األعمال العام الـصادر بالقـانون       ـبعد االطالع على قانون شركات قط     

   والئحته التنفيذية ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم 
 بتأسيس الـشركة  ٢٠١٢ لسنة ١٠٦س الوزراء رقم وعلى قرار رئيس مجل   

  ؛القابضة الستصالح األراضى وأبحاث المياه الجوفية 
وبعد االطالع على مذكرة السيد المستـشار القـانونى للـشركة القابـضة             

 بشأن الئحة   ١٧/١٠/٢٠١٦الستصالح األراضى وأبحاث المياه الجوفية بتاريخ       
  ؛الستصالح األراضى النظام األساسى لشركة وادى كوم أمبو 
 

 اإلحاطة بما ورد بالمذكرة المعروضة .  
    عتماد مشروع الئحة النظام األساسى لـشركة       ا الموافقة على

  .وادى كوم أمبو الستصالح األراضى والمرفقة بالمذكرة 
       الالزم وإخطار شركة وادى     على قطاع الشئون القانونية اتخاذ

كوم أمبو الستصالح األراضى لعرض النظام األساسى على الجمعية العامة غير           
العادية للشركة النظر فى اعتمادها فى الموعد المحدد النعقادهـا يـوم الـسبت              

   .٢٩/١٠/٢٠١٦الموافق 
 :             نشر الئحة النظـام األساسـى لـشركة وادى كـوم أمبـو

  .األراضى بالوقائع المصرية الستصالح 
   ١٧/١٠/٢٠١٦ تحريرا فى

  رئيس مجلس اإلدارة
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  تأسيس الشركة

  )١(ادة ـم
تـصالح األراضـى شـركة مـساهمة        تأسست شركة وادى كوم أمبو الس     

 ١٩٩١ لسنة  ٢٠٣ور قانون شركات قطاع األعمال العام رقم        ، وبعد صد  مصرية
ونقلت تبعيتها إلى الشركة القابضة الستصالح األراضى التى أدمجت فى الشركة           

  .القابضة لألشغال العامة
 ١٥/١/١٩٩٤بتـاريخ   ) ٦(صدر قرار الهيئة العامة لسوق رأس المال رقم         
 أمبو الستصالح األراضـى     بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة وادى كوم      

٪ من أسهم الشركة لالتحاد، وبذلك أصبحت الشركة القابضة لألشغال          ٩٥وتم بيع 
العامة التى تحولت إلى الشركة القابضة لتجارة القطـن ثـم الـشركة القابـضة             

٪ ٥١للتجارة التى أدمجت فى الشركة القومية للتشييد والتعمير تمتلك أقـل مـن           
 أمبو الستصالح األراضى وبذلك أصبحت هـذه        من رأس مال شركة وادى كوم     

 ١٥٩الشركة خاضعة ألحكام قانون شركات المساهمة الصادر بالقـانون رقـم            
   .١٩٨١لسنة 

 بتأسيس الـشركة  ٢٠١٢ لسنة   ١٠٦صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
القابضة الستصالح األراضى وأبحاث المياه الجوفية ومن بين الـشركات التـى            

ادى كوم أمبو الستصالح األراضى وبذلك أصبحت هذه الـشركة          تتبعها شركة و  
 ٢٠٣من الشركات الخاضعة ألحكام قانون شركات قطاع األعمال العـام رقـم             

  . والئحته التنفيذية ١٩٩١لسنة 
  )٢(ادة ـم

شركة وادى كوم أمبو الستصالح األراضى متمتعة بالجنسية         : اسم الشركة 
  .صالح األراضى وأبحاث المياه الجوفيةالمصرية تابعة للشركة القابضة الست
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  )٣(ادة ـم
القيام داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالـذات أو          : غرض الشركة 

بالواسطة أو المشاركة بالدراسة والبحوث والتصميمات والتنفيذ مـع الـشركات           
المصرية واألجنبية التى تزاول أعماالً شـبيهة بأعمالهـا لعمليـات استـصالح             

ألراضى البور والصحراوية والزراعية وأعمال التوريدات العمومية       واستزراع ا 
أعمال التشييد واإلسكان والبناء والطرق وشـبكات       (وأعمال المقاوالت العمومية    

المياه والصرف الـصحى وأعمـال األشـغال العامـة واألعمـال الكهربائيـة              
ـ       ) والميكانيكية ى البـور   وشراء وتقسيم وبيع أراضى البناء والعقارات واألراض

 بـشأن  ١٩٨١ لسنة ١٤٣والصحراوية والزراعية مع مراعاة أحكام القانون رقم    
األراضى الصحراوية وإدارتها لحسابها ولحـساب الغيـر وأعمـال المـشاريع            
التخصصية وتصنيع وتجميع المعدات والمهمات الالزمة لألعمال التى تدخل فى          

معدات وللشركة أن تجرى    أغراض الشركة وإنشاء الورش الالزمة لها وإيجار ال       
 مماثلة للغير واستغالل المناجم والمحـاجر وأعمـال الوكالـة التجاريـة             أعماالً

  ) .وأعمال التصدير واالستيراد 
ويحق للشركة المشاركة بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرهـا التـى     

 شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مـصر          تزاول أعماالً 
أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الكيانـات الـسالفة أو تـشتريها أو                 

  .تلحقها بها وذلك طبقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية 
  )٤(ادة ـم

 - دار الـسالم  - ميدان أثر النبـى   ٢ ىيكون مركز الشركة ومحلها القانون    
 أو مكاتب   اها فروع  القاهرة ، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ ل        -مصر القديمة   

  .أو توكيالت فى مصر أو فى الخارج 
  )٥(ادة ـم

 خمسة وعشرون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى الـسجل     :مدة الشركة   
التجارى ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المـدة             

  .أو تقصيرها
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  رأس مال الشركة
  )٦(ادة ـم

ن مليون جنيه وحـدد رأس  يمال الشركة المرخص به بمبلغ خمس     رأسحدد  
ن مليون جنيه موزعا علـى      يمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ثمانية وعشر      

  . وستمائة ألف سهم قيمة كل سهم أربعة جنيهات جميعها أسهم نقدية ماليينخمسة 
  )٧(ادة ـم

المال المصدر علـى  س سمية، وقد تم االكتتاب فى رأاجميع أسهم الشركة    
  :تى آلالنحو ا

نسبة   القيمة االسمية  عدد األسهم  االسم والجنسية  م
  المساهمة

ــصالح   ١ ــشركة القابــضة الست ال
  األراضى وأبحاث المياه الجوفية

٩٠  ٢٥٢٠٠٠٠٠  ٥٠٤٠٠٠٠٪  

  ٪٠,٢٦٨  ٧٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  الشركة القابضة للتشييد والتعمير  ٢
  ٪٩,٧٣٢  ٢٧٢٥٠٠٠  ٥٤٥٠٠٠  مساهمون آخرون  ٣

  ٪١٠٠  ٢٨٠٠٠٠٠٠  ٥٦٠٠٠٠٠  اإلجمالى

  . من رأس المال )٪١٠٠(وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 
  .وقد دفع المكتتبون قيمة األسهم بالكامل بالجنيه المصرى 

  )٨(ادة ـم
تستخرج األسهم أو الشهادات الممثلة من دفتر ذى قسائم وتعطـى أرقامـا             

دارة يعينهما المجلس وتختم    مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس اإل       
  .بخاتم الشركة
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سم الشركة وشكلها القانونى وتاريخ     اويجب أن يتضمن السهم على األخص       
صدور قرار التأسيس وتاريخ قيدها فى السجل التجـارى ورقمـه وقيمـة رأس           
المال بنوعيه وعدد األسهم المـوزع عليهـا وخصائـصها وغـرض الـشركة            

  .دد الجتماع الجمعية العامة العادية ومركزها ومدتها والتاريخ المح
ألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم وذلـك   لويكون  

  .مع مراعاة ما يتضمنه قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية 
ويجوز أن تستخرج شهادات باألسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسـهم             

  .المصدر ومضاعفاتها فى حالة زيادة رأس المال 
  )٩(ادة ـم

يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم يتم تداوله خالل خمس سنوات على              
األكثر من تاريخ إصدار أسهم جديدة للشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التـى    
يعينها مجلس اإلدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عـشر              

المدفوعة على شهادات األسهم، وكل سهم لم يؤشر        يوما على األقل وتقيد المبالغ      
  .عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة األداء يبطل حتما تداوله 

وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عـن الميعـاد              
المحدد له يستحق عنه تعويض لصالح الشركة بمعدل فائدة اإلقراض المعلن من            

  .ك المركزى باإلضافة إلى التعويضات المترتبة على ذلكالبن
س إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسـهم لحـساب المـساهم             لجويحق لم 

المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بال حاجة إلى تنبيه أو إجـراءات              
  -:قضائية، وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية 

وذلك بكتاب مـسجل علـى عنوانـه     ،الدفعبإنذار المساهم المتخلف    )  أ (
  .ن يوما على ذلك يالمبين بسجالت الشركة ومضى ست

اإلعالن فى إحدى الصحف اليومية أو فى صحيفة الـشركات عـن            ) ب(
  .أرقام األسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها 
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إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من اإلعالن وعدد الجريـدة أو         ) ج(
فة التى تم نشره بها ومضى خمسة عـشر يومـا علـى ذلـك               الصحي

وشهادات األسهم التى تباع بهذه الكيفية وتلغى حتما صكوك األسـهم           
راق الماليـة   والمبيعة بأسماء أصحابها القدامى وتبلغ بذلك بورصة األ       

كة، وتسلم صكوك جديدة للمشترين الجدد عوضـا        رشالمقيد بها اسم ال   
يمة ويشار فيها   د التى كانت على الشهادات الق     عنها تحمل ذات األرقام   

  .أنها بديلة للصكوك الملغاة بعد تقديم ما يثبت الشراء

ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للـشركة مـن              
أصل وفوائد وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على           

فرق عند حصول عجـز، وال يـؤثر التجـاء          ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بال      
 بالفقرة السابقة على حقها فى االلتجـاء إلـى          ستعمال الحق المقرر  االشركة إلى   
وله القوانين من حقوق وضمانات أخرى فى نفس الوقـت أو فـى             ـجميع ما تخ  
  .وقت آخر 

  )١٠(ادة ـم

تنتقل ملكية األسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لـدى الـشركة             
 عليه سجل نقل ملكية األسهم، وذلك بعد تقديم إقـرار موقـع عليـه مـن              يطلق

المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة األحكام القانونية المقررة لتداول األوراق المالية          
وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطـرفين بإثبـات أهليتهمـا              

  .بالطرق القانونية 

  بينهماتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيم المكتتبون األصليون والم  ويظل  
ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة األسهم المتنازل عنها إلـى أن      
يتم سداد قيمة األسهم وفى جميع األحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين مـن             

مجلـس  تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه، ويوقع اثنان مـن أعـضاء     
  .سمية فى سجل نقل الملكية الشهادات المثبتة لقيد األسهم االاإلدارة على 
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ة يجب على الـوارث     ـوبالنسبة أليلولة األسهم إلى الغير باإلرث أو الوصي       
أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كـان نقـل                 

 القيد فى السجالت على مقتضى هذا       ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى      
  .الحكم، وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك 

وفى جميع األحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلـت              
  .إليه وبمراعاة األحكام القانونية المقررة لتداول األسهم 

  )١١(ادة ـم
أسهمه وال يجوز زيـادة التزاماتـه       ال يلزم المساهم إال بقيمة كل سهم من         

  .وتخضع جميع األسهم من نفس النوع لنفس االلتزامات 
  )١٢(ادة ـم

  .م الشركة وقرارات جمعيتها العامةيترتب حتما على ملكية السهم قبول نظا
  )١٣(ادة ـم

  .كل سهم غير قابل للتجزئة
  )١٤(ادة ـم

 يطالبوا بوضع األختام    ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن         
على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملـة       
لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى إدارة الـشركة ويجـب               
عليهم استعمال حقوقهم فى التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختاميـة            

  .عية العامة وعلى قرارات الجم
  )١٥(ادة ـم

كل سهم يخول لصاحبه الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من األسهم من             
نفس النوع بال تمييز فى اقتسام األرباح وفى ملكية موجـودات الـشركة عنـد               

  .التصفية
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  )١٦(ادة ـم

سـمه فـى سـجل    اتدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيـد      
حق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانـت  الشركة ويكون له وحده ال   

  .حصصا فى األرباح أو نصيبا فى موجودات الشركة 
  )١٧(ادة ـم

من قانون شركات قطاع األعمال العام والمادة       ) ١٦(مع مراعاة حكم المادة     
من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والـشركات ذات          ) ٣٣(

ـ مال  رأس  زيادة  المشار إليه والئحته التنفيذية يجوز      المسئولية المحدودة    شركة ال
سمية التى لألسهم األصلية كمـا يجـوز        ة اال ـهم جديدة بنفس القيم   ـبإصدار أس 

 ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بالقانون رقـم           
  .والئحته التنفيذية 

  )١٨(ادة ـم

 يجوز للجمعية العامة غيـر العاديـة   فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية    
امى كـل   تقرير حقوق األولوية فى االكتتاب فى أسهم الزيادة للمـساهمين القـد           

ها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المـساهمين مـن        كلبحسب عدد األسهم التى يم    
ذات المرتبة فى التمتع بهذه الحقوق وبمراعاة ما يكون لألسـهم الممتـازة مـن             

  .ها حقوق أولوية خاصة ب

  )١٩(ادة ـم

يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة فى حالة تقرير حقوق           
أولوية خاصة بهم بالنشر أو بكتاب مسجل بحـسب األحـوال طبقًـا لمـا هـو                

، مـع مـنح     ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩رقم  للقانون  منصوص عليه بالالئحة التنفيذية     
  .كتتابين يوما من فتح باب االل عن ثالثلة لالكتتاب ال تقمهالمساهمين القدامى 
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  السندات
  )٢٠(ادة ـم
 من قانون شركات المـساهمة      )٥٢( إلى   )٤٩(مع مراعاة أحكام المواد من      

وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحـدودة المـشار إليـه            
ندات من أى نوع    والئحته التنفيذية للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إصدار س         

يلية للشركة أو لتمويل    كانت، أوصكوك تمويل متنوعة لمواجهة االحتياجات التمو      
ية بذاتها بشرط أداء رأس المال المصدر بالكامل وعلـى أال تزيـد             لمنشاط أو ع  

 مراقب الحـسابات وفقًـا آلخـر    هقيمتها عن صافى أصول الشركة حسبما يحدد     
امة قيمة الـسندات    ـرار الجمعية الع  ـ ق ا الجمعية ويوضح  ـميزانية وافقت عليه  

أو الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم والعائـد الـذى             
  .يغله السند أو الصك وأساس حسابه 

كما يجوز أن يتضمن القرار القيمة اإلجمالية للسندات أو الصكوك ومالهـا            
يـد الـشروط    من ضمانات وتأمينات مع تفويض مجلس إدارة الشركة فـى تحد          

  .األخرى المتعلقة بها 
ويجب إصدار تلك األوراق خالل مدة أقصاها نهاية السنة الماليـة التاليـة             

  .لقرار الجمعية العامة غير العادية بإصدارها 
 

  مجلس إدارة الشركة
  )٢١(ادة ـم

ء علـى األقـل     س إدارة يتكون من خمسة أعـضا      ليتولى إدارة الشركة مج   
 فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم وتحديد مـن يتفـرغ           ن األكثر بم  وتسعة على 

لإلدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل حـضور الجلـسات    
يتقاضاه األعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعـة طبقًـا ألحكـام قـانون       وما

  .شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية



 ٢٠١٦سنة  نوفمبر ٩ ى ف)تابع (٢٥٢ العدد –الوقائع المصریة 

 

١٣

منتـدبا أو أكثـر يتفـرغ       ضاء المجلس عضوا    ويجوز أن يعين من بين أع     
كة وتحدد الجمعية اختصاصاته وما يتقاضاه، ويجوز أن يعهـد إلـى       رشإلدارة ال 

رئيس المجلس أعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ لإلدارة وتحـدد الجمعيـة             
  .العامة ما يتقاضاه من راتب مقطوع باإلضافة إلى ما يستحقه من مبالغ 

ة غياب رئيس المجلس أو العـضو المنتـدب أن تكلـف            كما يجوز فى حال   
الشركة القابضة أحد األعضاء غير المتفرغين من ذوى الخبرة بـالتفرغ للقيـام             
بأعمال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مؤقتًا وله كافـة االختـصاصات            

التكليف لحين  لمراقبة سير العمل بالشركة ويتم تحديد راتبه ومكافآته خالل فترة           
  . ويكمل مدة سابقة تعيين رئيس أو عضو منتدب جديد
  )٢٢(ادة ـم

يعقد مجلس اإلدارة جلسة مرة على األقل كل شهر فى المركـز الرئيـسى              
للشركة بدعوة من رئيسه، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بـين              

  .أعضاء المجلس من يرأس االجتماع 
كـز الرئيـسى للـشركة إال عنـد         وال يجوز أن ينعقد المجلس خارج المر      

الضرورة وبحضور جميع أعضائه ، وفى هذه الحالة ال يكون االنعقاد إال داخل             
  .جمهورية مصر العربية

  )٢٣(ادة ـم
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ال يكون اجتماع المجلـس صـحيحا إال إذا              

  .حضره أغلبية أعضائه
  )٢٤(ادة ـم

ية أصـوات الحاضـرين وعنـد        بأغلب تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة    
  .يرجح الجانب الذى منه الرئيس التساوى 

وال يجوز أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيـره مـن األعـضاء فـى        
  .حضور جلسات مجلس اإلدارة أو فى التصويت على القرارات 
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  )٢٥(ادة ـم
 يعهد إليها بـبعض     المجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانً         

تصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس اإلدارة أو أحد المـديرين        اخ
ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام            

  .بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال 
ـ         اولمجلس اإلدارة ولرئيسه أن يدعو     رى  إلى حـضور اجتماعاتـه مـن ي

االستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم              
  .صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات 

  )٢٦(ادة ـم
من الالئحة التنفيذية لقانون شـركات قطـاع        ) ٥٧(مع مراعاة أحكام المادة     

رهـا  األعمال العام لمجلس إدارة الشركة كل السلطات الالزمـة لتـصريف أمو           
والقيام بكافة األعمال الالزمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فيما عدا مـا      
تختص به الجمعية العامة طبقًا لقانون شركات قطاع األعمـال العـام والئحتـه             

  .التنفيذية وهذا النظام 
وللمجلس فى سبيل ذلك مباشرة جميع اإلجـراءات والتـصرفات ووضـع            

الية واإلدارية وشئون العاملين بالشركة، كمـا يـضع   اللوائح المتعلقة بالشئون الم 
  .المجلس الئحة لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات 

  )٢٧(مادة 
يمثل عضو مجلس اإلدارة المنتدب الشركة أمام القـضاء وفـى صـالتها             

ـ        هبالغير، ويتولى وحد   ة  رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومي
واإلشراف على سير العمل فى جميع قطاعاتها ومتابعة األداء لجميـع األنـشطة    

  .واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق األهداف 
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  )٢٨(ادة ـم
نفراد عضو مجلس اإلدارة المنتـدب      اركة على   ـيملك حق التوقيع عن الش    

ن، ولمجلس اإلدارة الحق فى أن يعين من بين أعضائه          وـاء المنتدب ـأو األعض 
ردين ـركة منف ـركة من يكون لهم حق التوقيع عن الش       ـأو من بين مديرى الش    

  .أو مجتمعين وذلك فى أمور أو موضوعات محددة 
  )٢٩(مادة 

ال يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حـدود            
  .يتعلق بالتزامات الشركةوكالتهم أية مسئولية فيما 

  )٣٠(ادة ـم
تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أى تصرف من التصرفات التى يجريهـا            

  .مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة فى حدود اختصاصاته 
 

  الجمعية العامة
  )٣١(ادة ـم

قطـاع  تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لما هو مبين فى قانون شـركات          
اهمين من األفـراد  ـور المسـفيذية ، ويشترط لحضـاألعمال العام والئحته التن   

ـ         ف سـهم علـى األقـل،       أو األشخاص االعتبارية من القطاع الخاص حيازة أل
 الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلـس إدارة شـركة وادى           ويحضر اجتماعات 

ركزى للمحاسبات  كوم أمبو الستصالح األراضى ومراقبو الحسابات بالجهاز الم       
  .يكون لهم صوت معدود فى الجمعية العامةأن دون 

  )٣٢(ادة ـم
تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على األقل سنويا إحداهما قبـل بدايـة             
السنة المالية بثالثة أشهر وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة واألخـرى            

  :ظر فى المسائل اآلتية خالل ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للن
  . تقرير مراقب الحسابات - ١
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 التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والنظـر فـى     - ٢
  .إخالء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير 

 التصديق على الميزانية وحـساب األربـاح والخـسائر والحـسابات            - ٣
  .الختامية للشركة

  .األرباح  الموافقة على توزيع - ٤
  . الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية - ٥
  . تشكيل مجلس إدارة الشركة - ٦
 النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حـسابات           - ٧

  .الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شأنها من قرارات 
  .لس اإلدارة عرضه عليها  كل ما يرى رئيس الجمعية أو مج- ٨

  )٣٣(ادة ـم
لرئيس الجمعية العامة دعوتها لالنعقاد فى اجتماع عادى أو غير عادى كلما            

  .رأى مقتضى لذلك وله أن يحدد مكان وموعد انعقادها 
وعليه دعوتها لالنعقاد إذا طلب ذلـك مجلـس إدارة الـشركة أو مراقـب               

رأس المال على األقل على أن      ٪ من   ١٠الحسابات أو المساهمون الذين يملكون      
  .يوضح بالطلب األسباب الداعية إلى عقد االجتماع والمسائل المطلوب عرضها 

  )٣٤(ادة ـم
يجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لالجتماع مرتين فـى صـحيفتين         

 أيام علـى األقـل   يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة          
  .خطار األول  اإلمن تاريخ نشر

الدعوة إلى األعضاء على عناوينهم الثابتـة       رسال إخطار   إ االكتفاء ب  ويجوز
  .خطار إليهم باليد مقابل التوقيع ركة بالبريد المسجل أو بتسليم اإلبسجالت الش
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  )٣٥(ادة ـم
ال يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجـة فـى جـدول              

لجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكـشف          ل ناألعمال ومع ذلك يكو   
  .أثناء االجتماع

 الجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئـيس         الدعوةويجوز لرئيس الجمعية    
وأعضاء مجلس إدارة الشركة أثناء مدة عضويتهم فى المجلس وفقًا لما هو مبين             

  .فى قانون شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية 
 بتعيـين  احالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية غير العادية قـرار    وفى  

مفوض أو أكثر إلدارة شئون الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تـشكيل مجلـس               
ثـة شـهور مـن تـاريخ صـدور          ديد طبقًا ألحكام القانون خالل ثال     ـإدارة ج 

  . قرارالعزل
و أحد أعضاء   أما إذا اقتصر العزل على رئيس المجلس أو العضو المنتدب أ          

المجلس فيتم استكمال المجلس طبقًا ألحكام القانون ويكمل العضو المعين الجديد           
  .مدة عضوية سلفه 

ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام والئحتـه التنفيذيـة            
 من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمـة            ٤١والمادة  

  .وعلى مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة لجميع المساهمين 
  )٣٦(ادة ـم

تسجل أسماء األعضاء الحاضرين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما           
إذا كان باألصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية االجتماع من كل مـن               

  .مراقب الحسابات وجامعى األصوات 
ى حضور الجمعية العامة أن يثبتـوا  غبون فرويجب على المساهمين الذين ي    

أنهم أودعوا أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثالثة أيام علـى   
األقل وال يجوز قيد نقل ملكية األسهم أو سحبها من سجل الشركة من تاريخ نشر            

  ) .تجميد لألسهم(الدعوة لالجتماع إلى انفضاض موعد الجمعية العامة 
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ضو يحضر اجتماع الجمعيـة العامـة الحـق فـى مناقـشة          ويكون لكل ع  
الموضوعات المدرجة فى جدول األعمال واستجواب أعـضاء مجلـس اإلدارة           

  .ومناقشة مراقبى الحسابات بشأنها 
الثة أيام على األقـل  ـئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية بث    ـويشترط تقديم األس  

  .مقابل إيصال فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد 
تجواباتهم بالقدر الذى   ـئلة األعضاء واس  ـس اإلدارة على أس   ـويجيب مجل 

ال يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى العضو أن الرد             
  .غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ 

ترحها رئيس االجتماع   ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يق       
وتوافق عليها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كـان             
القرار يتعلق باختيار أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى مسئولية            
عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس الجمعية العامة أو عدد من األعضاء يمثل عـشر               

  .ع على األقل األصوات الحاضرة فى االجتما
  )٣٧(ادة ـم

ثبات الحضور وتـوافر نـصاب االنعقـاد        إيحرر محضر اجتماع يتضمن     
وكذلك اثبات حضور الممثل القانونى لجماعة حملة السندات كما يتضمن خالصة           
وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء االجتماع والقـرارات            

ت التى وافقت عليها أو خالفتها وكل مـا         التى اتخذت فى الجمعية وعدد األصوا     
  .ثباته فى المحضر إيطلب األعضاء 

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى           
سجل خاص، ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعـا            

  .األصوات ومراقب الحسابات 
  )٣٨(ادة ـم

ير حسنى النية يقع باطالً كل قرار يصدر مـن          مع عدم اإلخالل بحقوق الغ    
  .الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو النظام األساسى للشركة
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ة من األعـضاء    ـدر لصالح فئة معين   ـال كل قرار يص   ـويجوز طلب إبط  
أو لإلضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلـس اإلدارة أو غيـرهم دون               

  .اعتبار لمصلحة الشركة
يجوز أن يطلب البطالن فى هذه الحالة إال األعضاء الذين اعترضـوا            وال  

  .على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول 
ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميـع             

صحف المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن فى إحدى ال          
  .اليومية وفى صحيفة الشركات 

وتسقط دعوى البطالن طبقًا للقانون بمضى سنة من تاريخ صدور القـرار            
  .لم تأمر المحكمة بذلك  وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما

  )٣٩(ادة ـم
 من هذا النظام تختص الجمعية العامة العاديـة         ٣٢مع مراعاة أحكام المادة     

  .لتالية فى أى اجتماع تعقده خالل السنة المالية بنظر المسائل ا
 وقف تجنيب االحتياطى القانونى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يـساوى             - ١

  .نصف رأس المال 
 استخدام االحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة بناء علـى            - ٢ 

معينـة  اقتراح مجلس اإلدارة إذا لم يكن هذا االحتياطى مخصـصا ألغـراض             
  .منصوص عليها فى نظام الشركة 

ـ            - ٣ واب ـ التصرف فى االحتياطيـات والمخصـصات فـى غيـر األب
  .المخصصة لها

مانات ـندات أو صكوك تمويل وعلى الـض      ـ الموافقة على إصدار س    - ٤
  .التى تقرر لحامليها

  . النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات - ٥
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  )٤٠(ادة ـم
   : بما يأتىمة غير العاديةتختص الجمعية العا

تعديل نظام الشركة بمراعاة أال يترتب على ذلـك زيـادة التزامـات       : أوالً
لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطالً كل قرار يـصدر             المساهمين ما 

من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقـوق المـساهم األساسـية التـى        
الجمعية العامـة غيـر العاديـة بـصفة خاصـة      يستمدها بصفته شريكًا وتنظر     

  .التعديالت التالية فى نظام الشركة 
 زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجـود رأس             - ١

  .مال مرخص به 

 إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غـرض الـشركة              - ٢
فذة إال بموافقة الوزير    األصلى وال تكون الموافقة على تغيير الغرض األصلى نا        

  .المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية 

 إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نـسبة          - ٣
الخسارة التى يتعين عند تحققها دعوة الجمعية العامة غير العاديـة للنظـر فـى           

  .مرارها تصفية الشركة أو است

  .دماج الشركة فى غيرها من الشركات القابضة أو التابعة إاعتماد  : ثانيا

ـ    ـع فى أص  ـاد التصرف بالبي  ـاعتم : ثالثًا ـ  ـل مـن خط اج ـوط اإلنت
  .الرئيسية بالشركة 

  .اعتماد تقسيم الشركة  : رابعا
النظر فى تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نـصف     : خامسا

  .المالرأس 
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  )٤١(ادة ـم
فى جميع األحوال ال يكون انعقاد الجمعية العامة صـحيحا إال إذا حـضره              
نصف عدد أعضائها على األقل بما فيهم رئيس الجمعية، أو تـصدر قـرارات              
الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، أما قـرارات           

ـ    ـامة غير العادي  ـة الع ـالجمعي ـ ـصة فـال ت ـ  ـدر إال بأغلبي دد ـة ثلثـى ع
  .وات الحاضرين ـأص

  )٤٢(ادة ـم
مع مراعاة ما ورد بشأنه من أحكام خاصـة بالالئحـة  التنفيذيـة لقـانون               
شركات قطاع األعمال العام وهذا النظام تسرى فى شـأن إجـراءات وشـروط            

 لعادية وغير العادية ونظام التصويت على المـسائل اصحة انعقاد الجمعية العامة     
 مـن الالئحـة التنفيذيـة      )٢٣١(إلى  ) ٢٠٠(المعروضة عليها أحكام المواد من      

لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المـسئولية          
  .المحدودة المشار إليها 

  )٤٣(ادة ـم
تسرى فى شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للـشركات      

 الخاص فى رأسمالها ونظام التصويت فيها أحكـام المـادتين           التى يساهم القطاع  
 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات   ٧٠ ،   ٦٧

  .ذات المسئولية المحدودة المشار إليها 
 

  مراقب الحسابات
  )٤٤(ادة ـم

دائهـا  يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقـويم أ      
  .طبقًا لقانونه 
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   االحتياطيات- توزيع األرباح -السنة المالية للشركة 
  )٤٥(ادة ـم

  .  للشركة من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنةالماليةتبدأ السنة 
  )٤٦(ادة ـم

موعد يـسمح بعقـد     فى   أن يعد فى ختام السنة المالية و       على مجلس اإلدارة  
عامة خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ انتهاء ميزانيـة الـشركة             الجمعية ال 

 نشاط الشركة خالل السنة الماليـة وعـن        عنوحساب األرباح والخسائر تقريرا     
  .مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها
  )٤٧(ادة ـم

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العموميـة    
  :ى كما يلى والتكاليف األخر

٪ من األرباح لتكـوين االحتيـاطى   ٥يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى نسبة  )  أ (
القانونى ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجمـوع االحتيـاطى مقـدارا            
يوازى نصف رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص هذا االحتيـاطى        
عن ذلك المقدار تعين العودة إلى االقتطاع وتجنب نسبة بحد أقـصى            

  .من األرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى ٪ ٢٠
٪ من رأس   ٥يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة من األرباح مقدارها         ) ب(

المال المصدر للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسـهمهم وللعـاملين           
ويشترط أال يقل نصيب العاملين فى األرباح التى يتقرر توزيعها عـن          

 إليهم نقدا منهـا علـى مجمـوع     يد ما يصرف  يز٪ على أال    ١٠بة  نس
أجورهم األساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص           
إلنشاء مشروعات إسكان لهؤالء العاملين وتقديم الخدمات االجتماعية        

  .لهم وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للشركة 
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  .٪ من الباقى لمكافأة مجلس اإلدارة ٥يخصص بعد ما تقدم نسبة ) ـج(
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر تكوين           )  د(

احتياطيات أخرى غير االحتياطى القانونى والنظامى بمـا ال يتجـاوز       
 من األرباح الصافية بعد تجنيب التوزيعات المنـصوص         )٪١٠(نسبة  

  .من هذه المادة ) أ ، ب، ج(عليها فى البنود 
س أو حـصص أربـاح ال يجـوز أن    فى حالة وجود حصص تأسـي    ) ه(

٪ من األرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد       ١٠يخصص لها ما يزيد على      
 )٪٥(بة من الربح ال تقـل عـن   ـتجنيب االحتياطيات وتخصيص نس  

من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولـى وخـصم مكافـأة            
  .مجلس اإلدارة 

همين والعـاملين فـى     يوزع الباقى من األرباح بعد ذلك على المـسا        ) و(
الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام كحصة إضافية فى األرباح، أو           
يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة ، أو يكون به             

  .احتياطى غير عادى، أو يستعمل لالستهالك غير العادى 
  )٤٨(ادة ـم

        علـى اقتـراح مجلـس      يستعمل االحتياطى بقرار من الجمعية العامة بناء
  .اإلدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة 

  )٤٩(ادة ـم
تدفع األرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التـى يحـددها مجلـس             

   .بالتوزيعاإلدارة بشرط أال تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة 
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  اندماج الشركة وتقسيمها
  )٥٠(ادة ـم

يمها إلى شركتين   ـركة أخرى أو معها أو تقس     ـدماج الشركة فى ش   يكون ان 
أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيـات       

ة فيها أو المقسمة حسب األحوال وذلك فـى         جالعامة غير العادية للشركة المندم    
أو التقـسيم  ضوء تقرير مراقب الحسابات ويكون لكل شركة نشأت عن االندماج         

  .الشخصية االعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك من آثار قانونية 
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع األعمال العام والئحتـه التنفيذيـة            

 مـن قـانون     )١٣٥( إلى   )١٣٠(تسرى على حاالت االندماج أحكام المواد من        
 المـسئولية  شركات المساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم والـشركات ذات      

 )٢٨٩(واد مـن    ـ والم ١٩٨١نة  ـ لس ١٥٩انون رقم   ـدودة الصادر بالق  ـالمح
  . من الالئحة التنفيذية لهذا القانون )٢٩٨(إلى 

  )٥١(ادة ـم
يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض مـن التقـسيم والتقـدير           

وما سـيؤول  المبدئى لصافى أصول الشركة واألسس التى استند إليها هذا التقدير   
حمل به من التزاماتهـا  تتإلى كل شركة ناشئة عن التقسيم من حقوق الشركة وما     

  .وكيفية تحديد حقوق المساهمين فى كل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم 
  )٥٢(ادة ـم

تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليهـا          
قطاع األعمال العام ويعتمد قرارها من الجمعية        من قانون شركات     ١٩فى المادة   

العامة غير العادية للشركة ، وإذا قدرت قيمة األسهم بزيادة تضاف هذه الزيـادة              
  .إلى االحتياطى



 ٢٠١٦سنة  نوفمبر ٩ ى ف)تابع (٢٥٢ العدد –الوقائع المصریة 

 

٢٥

ويتولى التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص وبرئاسـة مستـشار            
والمحاسبية بإحدى الجهات القضائية وعضوية أربعة من ذوى الخبرة االقتصادية          

والقانونية والفنية باإلضافة إلى ممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس           
ـ               ة إدارة الشركة القابضة أو التابعة حسب األحـوال وممثـل عـن وزارة المالي

 اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة        وتقدموالجهاز المركزى للمحاسبات    
 إال بعد   ياراق إليها وال يصبح التقدير نهائ      األو أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة     

  .تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى منه ويجوز تداول األسهم من  هاعتماد
  )٥٣(ادة ـم

يسرى فى شأن اعتراض بعض المساهمين على التقـسيم وحقـوق حملـة             
 ،  ٢٩٧ ،   ٢٩٥(سنداتها وحقوق الدائنين من غير حملة السندات أحكام المـواد           

مة وشركات التوصية باألسهم    ه من الالئحة التنفيذية لقانون شركات المسا      )٢٩٨
والشركات ذات المسئولية المحدودة وتعامل الشركات الناشئة عن التقسيم بالنسبة          
لما تتحمله من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها فى تطبيق أحكـام             

  . المشار إليهما )٢٩٨ ، ٢٩٧(المادتين 
 

  المنازعات
  )٥٤(ادة ـم
مين المقررة قانونًا ال يجوز رفع المنازعات       همع عدم اإلخالل بحقوق المسا    

س المصلحة العامة أو المشتركة للشركة ضد مجلـس اإلدارة أو ضـد       ـالتى تم 
مين وبمقتضى قـرار مـن      هائه إال باسم مجموع المسا    ـواحد أوأكثر من أعض   

  .الجمعية العامة 
اهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بـذلك مجلـس    وعلى كل مس  

 الجمعية العامة التالية بشهر واحد على األقـل ويجـب علـى              انعقاد اإلدارة قبل 
  .المجلس أن يدرج هذا االقتراح فى جدول أعمال الجمعية
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  حل الشركة وتصفيتها
  )٥٥(ادة ـم

كة قبل انقضاء أجلهـا إال إذا       فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشر       
  .قررت الجمعية العامة غير العادية خالف ذلك 

  )٥٦(ادة ـم
 ١٥٩تكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية مع مراعاة أحكام القانون رقم            

ة ، وتعين الجمعية العامـة مـصفيا أو أكثـر    ـه التنفيذيـ والئحت١٩٨١نة  ـلس
  .وتحدد أتعابهم 

تظل سلطة الجمعية العامـة     وارة بتعيين المصفين    وتنتهى وكالة مجلس اإلد   
  .قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخالء طرف المصفين 

 

  أحكام ختامية
  )٥٧(ادة ـم

تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب           
  .المصروفات العامة 

  )٥٨(ادة ـم
  .قًا للقانون يودع هذا النظام وينشر طب
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠١٦ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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