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:الموضوع الثاني

لحذف أي إشارة الى األسهم لحاملها التي تم إلغائها بموجب ( 49)و ( 40)، (16)، (10)المواد تعديل -(أ )

األسهم؛، وإلي المساهمين من حملة تلك 2018لسنة 17القانون 

قاهرة من النظام األساسي للشركة ليشمل مكان انعقاد الجمعيات العامة محافظتي ال( 37)المادة تعديل -(ب)

والجيزة و حذف اإلشارة إلى حائزي األسهم لحاملها

طلبات من النظام األساسي للشركة في شأن تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا لمت( 19)المادة وتعديل -(ت)

تم قواعد القيد وشطب األوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ي

ع شروط تعديلها من وقت إلي آخر، باإلضافة إلى تفويض لجنة الترشيحات المنبثقة من المجلس بوض

.الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
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قبل التعديل ( 10)المادة 

هذااثباتيتمو–بهامقيدةغيراالسهمكانتإذا–لديهاالعمليةبقيدأوالماليةاالوراقببورصةتداولهاقيدبإتماماالسهمملكيةتنتقل

.الشأنصاحبمنأوالبورصةمنسواءبذلكاخطارهاتاريخمناسبوعخاللالشركةلدىخاصسجلفيالتصرف

المبالغعنإليهمنازلواتمنومعبينهمفيمابالتضامنمسئولينالمتعاقبونوالمتنازلوناالصليونالمكتتبونيظلالملكيةانتقالمنوبالرغم

انتقالتاريخمنسنتينبانقضاءالتضامنينقضياالحوالجميعوفىاالسهمقيمةسداديتمانإلىعنهاالمتنازلاالسهمقيمةمنالمتبقية

الدالةالمستنداتمتقديبعدكلهوذلكالحكم،هذامقتضىعلىالسجالتفيالقيدجرىنهائيلحكمتنفيذاالسهمملكيةنقلكانوإذاالملكية

.ذلكعلى

.إليهانتقلتمنباسمالملكيةنقليفيدبماالسهمعلىيؤشراالحوالجميعوفى

همأسالى-وجدتان-لحاملهااالسهمتحويليجوزوالالتسليم،بمجرد-وجدتإن-لحاملهااالسهمملكيةتنتقلكما

.العكساواسمية

التعديل بعد ( 10)المادة 

هذااثباتيتمو–بهامقيدةغيراالسهمكانتإذا–لديهاالعمليةبقيدأوالماليةاالوراقببورصةتداولهاقيدبإتماماالسهمملكيةتنتقل

.الشأنصاحبمنأوالبورصةمنسواءبذلكاخطارهاتاريخمناسبوعخاللالشركةلدىخاصسجلفيالتصرف

المبالغعنإليهمنازلواتمنومعبينهمفيمابالتضامنمسئولينالمتعاقبونوالمتنازلوناالصليونالمكتتبونيظلالملكيةانتقالمنوبالرغم

انتقالتاريخمنسنتينبانقضاءالتضامنينقضياالحوالجميعوفىاالسهمقيمةسداديتمانإلىعنهاالمتنازلاالسهمقيمةمنالمتبقية

الدالةالمستنداتمتقديبعدكلهوذلكالحكم،هذامقتضىعلىالسجالتفيالقيدجرىنهائيلحكمتنفيذاالسهمملكيةنقلكانوإذاالملكية

.ذلكعلى

.إليهانتقلتمنباسمالملكيةنقليفيدبماالسهمعلىيؤشراالحوالجميعوفى
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قبل التعديل ( 16)المادة 

تحقة من تدفع االرباح المستحقة عن السهم االسمى آلخر مالك له ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المس

–وجد ان–ويدفع ربح السهم لحامله الشركة،السهم سواء كانت حصصا فى االرباح او نصيبا فى موجودات 

.مقابل الكوبون المستحق عند الربح ولو كان منفصال عن السهم 

التعديل بعد ( 16)المادة 

منتحقةالمسالمبالغقبضفىالحقوحدهلهويكونلهمالكآلخراالسمىالسهمعنالمستحقةاالرباحتدفع

.الشركةموجوداتفىنصيبااواالرباحفىحصصاكانتسواءالسهم
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قبل التعديل ( 40)المادة 

الشركة على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم فى مركزيجب 

الثة أيام أو أحد البنوك أو فى احدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بث

–د إن وج–ويسرى هذا الحكم على األسهم لحاملها كاملة على األقل، وذلك بالنسبة لحائزى االسهم االسمية

.فى حالة الرغبة فى حضور االجتماع

التعديل بعد ( 40)المادة 

الشركةمركزفىسهمهمأودعواأأنهميثبتواانالعامةالجمعيةحضورفىيرغبونالذينالمساهمينعلىيجب

أيامالثةبثالعامةالجمعيةانعقادقبلالهيئةمنبذلكلهاالمرخصالماليةالشركاتاحدىفىأوالبنوكأحدوأ

.االسميةاالسهملحائزىبالنسبةوذلكاألقل،علىكاملة
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قبل التعديل ( 49)المادة 

هذا تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان باألصالة أو الوكالة، يوقع

.االسميةالسجل قبل بداية االجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي االصوات ويقتصر التصويت على مالكي االسهم

ة في سجل خاص بهم ويوقع هذا السجل قبل بداي–ان وجدت –كما يدون حضور المساهمين من حائزي االسهم لحاملها 

ثة أيام على ويشترط تقديم االسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالاالجتماع من مراقب الحسابات وجامعي االصوات

ن واستجواباتهم االقل في مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال ويجيب مجلس االدارة على أسئلة المساهمي

معية بالقدر الذى ال يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم ان الرد غير كاف احتكم إلى الج

ويكون لكل 1992لسنة 95من القانون رقم ( 10)العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع عدم االخالل بأحكام المادة 

س مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول االعمال واستجواب اعضاء مجل

.االدارة ومراقبي الحسابات بشأنها

ون التصويت ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة عالنية مع مراعاة الحقوق المتعلقة باألسهم الممتازة ويجب ان يك

و إذا طلب بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس االدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أ

.ذلك رئيس مجلس االدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر االصوات الحاضرة في االجتماع

كافآتهم أو وال يجوز ألعضاء مجلس االدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم وم

.ابراء ذمتهم واخالء مسئوليتهم عن االدارة

صوات التي ويراعى استخدام اسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس االدارة بما يسمح للمساهم ان يمنح كل اال

ممكنايملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وبما يسمح بالتمثيل النسبي في مجلس االدارة كلما كان ذلك 
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بعد التعديل ( 49)المادة 

هذا تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان باألصالة أو الوكالة، يوقع

.االسميةالسجل قبل بداية االجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي االصوات ويقتصر التصويت على مالكي االسهم

بريد المسجل أو باليد ويشترط تقديم االسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة أيام على االقل في مركز ادارة الشركة بال

أو المصلحة مقابل ايصال ويجيب مجلس االدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى ال يعرض مصلحة الشركة

دم العامة للضرر وإذا رأى المساهم ان الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ وذلك مع ع

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في 1992لسنة 95من القانون رقم ( 10)االخالل بأحكام المادة 

.مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول االعمال واستجواب اعضاء مجلس االدارة ومراقبي الحسابات بشأنها

ويت بطريقة ويكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة عالنية مع مراعاة الحقوق المتعلقة باألسهم ويجب ان يكون التص

ذلك رئيس سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس االدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب

.مجلس االدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر االصوات الحاضرة في االجتماع

كافآتهم أو وال يجوز ألعضاء مجلس االدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم وم

.ابراء ذمتهم واخالء مسئوليتهم عن االدارة

صوات التي ويراعى استخدام اسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس االدارة بما يسمح للمساهم ان يمنح كل اال

.يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وبما يسمح بالتمثيل النسبي في مجلس االدارة كلما كان ذلك ممكنا


