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 17/10/2021 -التاريخ :

 السادة / قطاع اإلفصاح " البورصة المصرية "
 تحية طيبة وبعد ،،،

محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الغير وع مشرنتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه 

 .  11/10/2021واللتين انعقدتا  يوم األثنين الموافق عادية ) غير موثقين ( 

 علماً بأننا سوف نقوم بإرسال المحضرين الموثقين لسيادتكما بعد المراجعة والتوثيق من سلطة االعتماد .

 ،،الالزم،واإلحاطة واتخاذ للتكرم من سيادتكم العلم 

 ،،واالحترام،وتقبلوا خالص التحية 

 " أمين سر الجمعية العامة "          

  " العضو المنتدب التنفيذي "" مدير عالقات المستثمرين "                                            

 هندس / طارق كمال الباجوري " " م " محاسب / إبراهيم علي حسانين "                           

 

http://www.ismq-eg.com/
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 ية العامة العاديةالجمعمحضر اجتماع 

 لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 11/10/2021المنعقدة يوم األثنين الموافق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنة  203 ألحكام القانون رقم اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر طبقا  

بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم  1991

، وذلك في تمام  1991لسنة  203بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2020لسنة  185وكذا القانون رقم  1991لسنة  1590

 –ش الطلمبات  5، بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية بـ  11/10/2021الموافق  ناألثنيرا  يوم عص الثالثةالساعة 

برئاسة السيد الدكتور / سعد مجاهد الراجحي " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القاهرة  –جاردن سيتي 

 للصناعات المعدنية " ورئيس الجمعية العامة للشركة .

  -مال اآلتي:للنظر في جدول األع

  30/6/2021حتى  1/1/2021التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل الفترة من . 

  وقائمة الدخل  30/6/2021تقرير مراقب الحسابات وتقرير األداء من مالحظات على قائمة المركز المالي في ،

 ورد الشركة عليهما . 30/6/2021حتى  1/1/2021عن الفترة من 

 وقائمة الدخل عن العام المالي المنتهي في  30/6/2021ماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في اعت ،

30/6/2021 . 

  2020/2021اعتماد قائمة توزيع األرباح ) المقترحة ( عن العام المالي . 

  100اعتماد  صرف العالوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة% . 

 رئيس الجمعية العامة  –ندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتماد قرار السيد المه

 بشأن تكليف السادة / أعضاء مجلس إدارة الشركة . 2021لسنة 498للشركة رقم 

 -وذلك بحضور السادة :

  أوالً : أعضاء الجمعية العامة 

 الســـــــادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية 

 عضو الجمعية العامة –العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة  مصطفىلسيد المهندس / محمد السعداوي ا

 عضو الجمعية العامة  -العضو المنتدب التنفيذي للشئون المالية   السيد الدكتور / وائل محمود يوسف 

 ( video conferenceنية قعبر ت)  –عضو الجمعية العامة  السيد الدكتور مهندس / جمال محمد مجاهد

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيدة األستاذة / نيفين علي صبور 

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيد المهندس / حسام محمد عبد العزيز 

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيد المحاسب / أحمد حسين صادق 

 عضو الجمعية العامة  السيد المهندس / خالد منير حسين الفقي

 الســـــــادة / المساهمون من األفراد واألشخاص االعتباريين  

  ثانياً : أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 

 غير تنفيذي –رئيس مجلس اإلدارة  فالسيد األستاذ الدكتور / مرتضى مراد طه العار

 العضو المنتدب التنفيذي السيد المهندس / طارق كمال خليل الباجوري 

 عضو مجلس إدارة السيد الدكتور / منى عبد الحكيم رجب 

 عضو مجلس إدارة السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد 

 عضو مجلس إدارة السيد األستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم 

 عضو مجلس إدارة السيد الدكتور . جيولوجي / محمود علي فهمي علي 

 

 



 

11/10/2021الصلب للمناجم والمحاجر يوم األثنين الموافق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الحديد و  

 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 ش.م.م

Iron & Steel for Mines & Quarries  

 

 
   ثالثاً : السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات 

 مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية  –وكيل أول الوزارة  / هاني سعد نصيف  المحاسبالسيد 

 نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية –يل الوزارة وك السيد المحاسب / أسامة أحمد بدوي 

 نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية -مدير عام  السيد المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط 

 إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية -مراجع حسابات   حميدة سليمان محمدالسيد المحاسب / 

 

 الجهاز المركزي للمحاسبات    –بعاً : السادة ممثلي شعبة تقييم اآلداء را 

 قطاع الصناعات المعدنية والهندسية  –وكيل الوزارة  / السيد حسن علي سالم   المحاسبالسيد 

 قطاع الصناعات المعدنية والهندسية   -رئيس قطاع  السيد المحاسب / طارق محمود ضيف 

 قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية  –مدير عام  بد الهادي عيسوي السيد المحاسب / سمر ع

 
     خامساً : السادة مركز معلومات قطاع األعمال 

 رئيس اإلدارة المركزية للصناعات المعدنية –وكيل الوزارة  / عبد الرزاق محمود عبد الرزاق   األستاذالسيد 

 شعبة الصناعات المعدنية  –أخصائي أول  السيدة األستاذة / مروة حسن محمد 

  وقام بأعمال أمانة سر الجمعية العامة العادية السيد المحاسب / إبراهيم علي حسانين 

 والسيد المحاسب / نصرة سعد  بلطيهالمحاسب / عبد اللطيف إبراهيم  السيد وقام بأعمال جامعي األصوات

 .مصطفى 

بي الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبعد التحقق من انعقاد معتمدة من السادة / مراق %82.50وكانت نسبة الحضور 

 الجمعية العامة العادية .

 للجمعية االفتتاحيةقام السيد الدكتور / سعد مجاهد الراجحي " رئيس الجمعية " بإلقاء الكلمة 

ة سوف يكون لها شأن " بسم هللا نبدأ أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة وليد

عظيم في مجال التعدين آملين أن تستمر ناجحة بفضل مجلس إدارتها الذي يمتاز أنه على درجة كبيرة من العلم والمهنية, 

ونرحب بالسادة مجلس إدارة الشركة القابضة أعضاء الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ، ونرحب 

الجهاز المركزي للمحاسبات ، ونرحب  –ز المركزي للمحاسبات والسادة / شعبة تقييم اآلداء بالسادة / مراقبي الجها

 بالسادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر .

عضو  –واسمحوا لي بتفضل السيد المهندس / محمد السعداوي مصطفى " العضو المنتدب التنفيذي للصناعات المعدنية 

 ة العامة للشركة لمتابعة أعمال الجمعية العامة العادية للشركة  "الجمعي

عضو الجمعية العامة للشركة بمتابعة أعمال  –قام السيد المهندس / محمد السعداوي مصطفى " العضو المنتدب التنفيذي 

 .وألقى كلمته الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 

الجمعية العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنعقدة يوم األثنين في  الحضوررحب بالسادة " بسم هللا ن

معتمدة من السادة /  %82,50جدول األعمال المعروض لحضراتكم بنسبة حضور للنظر في  11/10/2021بتاريخ 

/ مرتضى مراد العارف " رئيس مجلس اإلدارة  الكلمة للسيد األستاذ الدكتور ي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعطيمراقب

 لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "

مرتضى مراد العارف  " رئيس مجلس اإلدارة  لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  /ثم قام السيد األستاذ الدكتور 

 بإلقاء كلمته .

عامة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة " أرحب بحضراتكم وأشرف بوجودي مع سيادتكم في أول جمعية 

اكتمال الهيكل التنظيمي للشركة ومع ذلك حققنا باكورة  بالرغم من عدموليدة ، وبدأنا العمل باإلمكانيات المتاحة لدينا 

محاسبات مليون جنيه , واسجل امتناني للسادة / مراقبي الجهاز المركزي لل 5,5أعمال مرضية والحمد هلل بصافي ربح 

على مساندتهم ودعمهم المستمر لشركتنا للعمل بطريقة فعالة وبناءة ووضعنا على الطريق الصحيح ووضع دليل إرشادي 

والمعدات المطلوبة للعمل لم يبخل  الهيكل المعوقات من عدم اكتمالبعض ، ورغم وجود  محاسبة سليمةلنا للعمل بطريقة 

ركة ووصولها لما هو فيها من نجاح اآلن ، وجاري اآلن تدريب مكثف للسادة السادة العاملين بجهدهم للوقوف مع الش
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المهندسين والكيميائيين بالشركة في مركز بحوث الفلزات وأيضاً التدريب على التقنيات اإللكترونية للمعادن والتخريط 

  . التعديني للخامات

عضو الجمعية العامة للشركة بإعطاء  –تنفيذي أعطى السيد المهندس / محمد السعداوي مصطفى " العضو المنتدب ال

الكلمة للسيد المهندس / طارق كمال الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي للشركة " لعرض تقرير مجلس اإلدارة في 

30/6/2021 . 

والمحاجر ثم قام السيد المهندس  / طارق كمال الباجوري  " العضو المنتدب التنفيذي " لشركة الحديد والصلب للمناجم 

 -:على السادة الحضور  30/6/2021بعرض تقرير مجلس اإلدارة في 

 رئيس الجمعية العامة - يةالسيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدن

 للشركة القابضة للصناعات المعدنية السيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذي

 السادة / أعضاء الجمعية العامة للشركة

 الشركة يدة /  مساهمالسا

 30/6/2021العام المالي المنتهي في  نالشركة لسيادتكم بتقرير عن أنشطة الشركة ع إدارةيتوجه مجلس        

حتى  1/1/2021من  الفترةموضحاً أهم المؤشرات الرئيسية لنتائج األعمال والسياسات التي اتبعتها الشركة خالل 

30/6/2021 . 

  : أوالً :  اإلنتاج- 

 كالتالي : ـ2021 /30/6حتى  1/1/2021كمية اإلنتاج عن الفترة من  تبلغ 

 الواحات البحريةمناجم : أ

 

 بالطـــنالكمية  المنتــــج

 خام حديد منتج كسارة 

 

1035 

 خام حديد على الباريوم 

 

4355 

 زخام حديد عالي المنجني

 

165018 

 170408 (1اإلجمالــــــي)

 سمالوط . -ب: محاجر بنى خالد 

 

 بالطـــنالكمية  المنتج

 15351 حجر جيري  احجام مختلفة

 15351 (2اإلجمالي)

 السويس. - األدبيةج : محاجر 

 

 بالطـــنالكمية  المنتج

 22764 دلوميت احجام مختلفة

 22764 (3اإلجمالي )

 

 

 
 طن208523 =3+2+1اإلجمالي النهائي  
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 : ثانياً : المخزون- 

 كالتالي : 30/6/2021دة كميات المخزون  في تتمثل أرص

 )الكمية بالطن(

 البيان
 رصيد اول المدة

 طن

 اإلنتاج

 طن

 المصدر المباع

 طن

 المدة آخررصيد 

 طن

 مناجم الوحات

 خام منتج كسارة
627521 1035 9750 618806 

 15560 155958 165018 6500 خام حديد عالي المنجنيز

 1549 4486 4355 1680 خام حديد عالي الباريوم

 635915 170194 170408 635701 (1اإلجمالي)   

 محاجر بنى خالد

 (2حجر جيري)
8801 15351 20160 3992 

 محاجر االدبيه

 (3دلوميت)   
14216 22764 9240 27740 

اإلجمالي النهائي  

1+2+3= 
658718 208523 199594 667647 

 

 : ثالثاً : المبيعات- 

 30/6/2021حتى  1/1/2021لمبيعات خالل الفترة من بيان كمية وقيمة ا

 )الكمية بالطن والقيمة باأللف(                                                                                        

 قيمة كمية البيان

 41477 199594 المبيعات المحلية 

 ـــــ ــــ التصدير 

 41477 199594 وتصديراجمالي المبيعات محلى 

 رابعاً : األوضاع المالية :ـ 

 -تتضمن النقدية بالبنوك والصندوق اآلتي :

 )القيمة بالجنيه(                                                                                                                            

 رقم الحساب المبلغ البيان

 193 9819942 الحسابات الجارية  

 194 349266 ارصدة الخزائن 

 ــــ 10169208 والصناديق ئنةاالداجمالي البنوك 

 جنية  24445مبلغ  30/6/2021كما بلغت  الفوائد الدائنة في 

 جنيه10169208ة للشركة  فائض قدرة قائمة التدفقات النقدي وأظهرت
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 أس المال :خامساً : هيكل ر- 

 

 جنية مصري  يون مل 500المال المصرح به    رأس -أ

 

 سهم علي النحو التالي : ــ   976832278جنيها موزعة علــــــــــــي  195374456رأس المال المدفوع بلغ  -ب 

 

نسبة المشاركة  بيـــــــــــــــــــــــــــــان

% 

 القيمــــــــــــــــــة عدد األسهم

 163090020 815450099 %83 لقابضة المعدنيةالشركة ا

هيئات وبنوك ومؤسسات عامة وقطاع خاص 

 وأخري
17% 161422179 32284436 

 195374456 976872278 %100 اإلجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي

   مسه  976872278               ــــهمـــــــــــــاألس عدد -جـ               

   قرش          20                            االسمية للسهم       القيمة

    جنيه2.36             بالبورصة المتداول للسهمالسوقية  القيمة

 جنيه     0.006نصيب السهم من الربح                                 

 ألسهم القائمة  ــ احتسب نصيب السهم من الربح بقسمه صافي ربح الفترة علي عدد ا

  سادساً : بيان موقف العمالء والموردين 

 -العمالء :  

مليون جنيه وذلك  32مبلغ   30/6/2021حتــــــــــــــــــــــى  1/1/2021بلغت المتحصالت من العمالء عن الفترة من 

و بشيكات مصرفية أو مقبولة قيمة إجمالي المبيعات حيث تنتهج الشركة سياسة تحصيل ما يباع خالل ذات الفترة نقدا أ

 الف جنيه حيث تتمثل في االتى : ـــ  389مبلغ  30/6/2021وبلغت األرصدة المدينة للعمالء في  0الدفع 

 الف جنيه قيمة حساب مسحوبات النادي من الشركة    155

 المتخصصة الف جنيه قيمة محتويات مخزن المفرقعات بالواحات والمسلم لشركة أبو زعبل للكيماويات  234

 الحربى ( وجارى تسوية المديونية بين الشركتين . 18)مصنع          

 -مبلغ بيانها كالتالي : 30/6/2021بلغت مستحقات الموردين حتى 

 (بالجنيه )القيمة                                                                                                            

 المبلغ البيان

 1306386 الشركة المصرية لنقل الكهرباء

 50765 رباء القناةشركة توزيع كه

 2441298 للتعدين( )المصريةايجار المناجم والمحاجر

 45865 شركة مياه السويس

 15590 المؤسسة الهندسية  للمقاوالت

 337313 شركة مياه سمالوط

 9548 مستشفى اليوم الواحد

 950000 30/6حتى /1/4المستحقة للعاملين عن الفترة من  العينيةيا قيمة المزا

 5156765 اإلجمالي

 

 30/6/2021وجارى تسوية قيمة المزايا العينية للعاملين حتى  2021وقد تم سداد جميع المستحقات في شهر يوليو 
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 سابعاً: األجـــــــــــــور : ـ 

  

 433مليون جنيه لعدد  25مبلغ  30/6/2021اإلجمالية المنصرفة للعاملين حتى بلغت األجــــــــــــــــــــــــــور  -

  -عامل وبيانها كالتالي :

 باأللف جنيه( القيمة)                                                                              

 القيمة البيان

 20376 أجور نقدية

 588 مزايا عينيه

 4577 اعيةتأمينات اجتم

 25541 اإلجمالي

 

 المحاسبية : ــ  تالسياسا

 .لم يتم تغيير في السياسات المتبعة   

  ثامناً : المخـزون من الخامات والوقود وقطع الغيار : ـ 

o  مليون جنيــــــــه طبقاً للبيان التالي:  21مبلغ  30/6/2021بلغت قيمة أرصدة المخزون من المستلزمات في 

 عيالمخزون السل

 )القيمة باأللف جنيه(                                                                               

 المخـــــزون
 القيمة في

30/6/2021 

 الوقـــــود والزيوت – 1

 
853 

 قطع الغيار المهمات – 2

 
20315 

 مخلفات – 3  

 
 ـــ

 بضائع لدي الغير – 4

 
 ـــ

 سلعية تحت التنفيذ الورشمستلزمات  – 5

 
 ـــ

 21168 إجمالي

  تاسعاً : اجتماعات مجلس اإلدارة 

 جلسات . 4عدد  30/6/2021الشركة للعام المالي المنتهي في  إدارةتم انعقاد مجلس 

 اجتماعات لجنة المراجعة 

دول أعمال جلسة مجلس وفى حالة انعقادها يتم عرض محضر اجتماع اللجنة ضمن ج 30/6/2021لم تنعقد اللجنة حتى 

اإلدارة في الجلسة التالية مباشرة لتاريخ انعقاد اللجنة ويتولى السيد المحاسب / أمين سر اللجنة متابعة القرارات 

 0بأول  والتوصيات التي تصدر عن اللجنة مع قطاعات الشركة المختلفة وعرض النتائج علي اللجنة أوالً 

أحد أعضاء مجلس اداراتها أو أي من المديرين التنفيذيين من قبل هيئة  لم تصدر أي مخالفات ضد الشركة أو ***

 ئة سوق المال والئحته التنفيذية ***سوق المال أو البورصة المصرية تتعلق بمخالفات لقانون هي
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 عاشراً : بيان موقف الضرائب 

 أ : شركات األموال . 

كات األموال لمأمورية الضرائب المختصة سنويا وفى تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن ضريبة ارباح شر -

المواعيد المقررة كما تقوم بسداد الضريبة المستحقة من واقع االقرارات ان وجدت وفى كل األحوال وفى ضوء 

النظام الضريبي المطبق في مصر فان االلتزام النهائي المستحق لمصلحة الضرائب لم يتم تحديده بدقة االبعد 

 ي بمعرفة مصلحة الضرائب والوصول الى الربط النهائي.الفحص الضريب

 :  ب : كسب العمل

 لم يتم الفحص الضريبي للشركة حيث جارى تسجيل الشركة على المنظومة االلكترونية لمصلحة الضرائب  -

 0ج: التمغة النسبية ــ النوعية 

 لم يتم الفحص الضريبي للشركة . -

 د : الضرائب العقارية 

 داد الربط الضريبي في مواعيدها بانتظام تقوم الشركة بس  -

 :  ـ موقف الشركة من ضريبة المبيعات حتى تاريخه   

 .2021جارى سداد إقرار ضرائب إقرار شهر مايو 

  -الحادي عشر : نتائج األعمال :

 مليون جنيه 42مبلغ30/6/2021بلغت إيرادات النشاط الجاري حتى  -

 مليون جنيه . 5بلغت اإليرادات واالرباح االخرى مبلغ  -

 مليون جنيه. 37بلغت تكلفة المبيعات خالل نفس الفترة  -

 مليون جنيه وذلك لألسباب الموضحة أعاله. 5.5أسفرت نتائج إعمال الفترة عن صافي ربح بعد الضرائب  

 الشركة في نهاية التقرير إال أن تسجل كل التقدير والشكر  عوال يس

 كة الصناعات المعدنية .للسيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة شر

 . لشركة الصناعات المعدنية يالسيد المهندس / العضو المنتدب التنفيذو

 ئولين بشركة الصناعات المعدنية .وجميع السادة المس

كما نسجل خالص شكرنا لإلدارة العامة لمراقبة الحسابات للصناعات المعدنية والسادة مراقبي الحسابات وكذلك السادة 

 رة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم األداء على المعاونة الصادقة التي يقدمونها باستمرار للشركة .أعضاء اإلدا

كما أننا نسجل الشكر والتقدير لجميع العاملين بكافة قطاعات الشركة على مجهودهم المتفاني في العمل وزيادة اإلنتاج . 

 . 30/6/2021م المالية في واألمر معروض على الجمعية العامة العتماد القوائ

 سائلين هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير وصالح أمتنا .

 

عضو الجمعية العامة للشركة بمتابعة   –قام السيد المهندس / محمد السعداوي مصطفى " العضو المنتدب التنفيذي ** 

ب للمناجم والمحاجر والسادة العاملين  متمنياً لهم أعمال الجمعية العامة موجهاً الشكر لمجلس إدارة شركة الحديد والصل

 دارة شركات قطاع األعمال الناجحة .تحقيق رؤية وتنبؤ وزارة قطاع األعمال والشركة القابضة ووجودها مستقبالً في ص

ت مدير إدارة مراقبة حسابا –ثم أعطى سيادته الكلمة للسيد المحاسب / هاني سعد نصيف " وكيل أول الوزارة     

 الجهاز المركزي للمحاسبات .    –الصناعات المعدنية 

 

الجهاز  –مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية  –السيد المحاسب / هاني سعد نصيف " وكيل أول الوزارة      

 المركزي للمحاسبات .   

ونبارك لمجلس اإلدارة على لمحاجر " يسعدنا حضور أول اجتماع جمعية عامة عادية لشركة الحديد والصلب للمناجم وا

وكيل  –أحمد بدوي أسامة باكورة نتائج أعمالهم متمنين لهم كل التوفيق والنجاح ، وسوف يقوم السيد المحاسب / 

نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والردود  –الوزارة 

 ة .الواردة من الشرك
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 –مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية نائب أول  –" وكيل الوزارة  أسامة أحمد بدوي السيد المحاسب /  

 الجهاز المركزي للمحاسبات .   

ورد الشركة  30/6/2021وردت مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 

 -التالي : عليه على النحو

 الملحوظة 

مليون جنيه بنسبة نحو  124مليون جنيه قيمتها الدفترية نحو  318نحو  30/6/2021بلغت تكلفة األصول الثابتة في  

39% 

 مليون جنيه. 91لم يتضمن سجل اصول بنى خالد البيانات التفصيلية ألرض الشركة البالغ قيمتها نحو   

 الرد 

 كم  بصوره منه .سيتم عمل  سجل باألراضي وسنوافي

 الملحوظة 

الصادر  18/2020لم يتم تشكيل لجان لجرد األصول الثابتة حيث تبين لنا انه اخر جرد آلالت والمعدات تم طبقا لقرار رقم 

 10/1/2021من شركة الحديد والصلب المصرية واخر جرد لوسائل النقل واالنتقال تم خالل الفترة من  5/2/2020بتاريخ 

 . 24/1/2021حتى 

 الرد 

تم جرد االصول الثابتة طبقا للنظم المعمول بها  في شركة الحديد والصلب المصرية وسيتم  تشكيل لجنه  لجرد االصول 

 الثابتة بعد انعقاد الجمعية  العامة لشركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( .

 الملحوظة 

كة تتمثل في التعدي على قطعتين ارض بمحاجر بنى خالد تبين استمرار وجود حاالت تعدي علي أراضي وممتلكات الشر

 متر مربع مرفوعة بشأنها دعاوى قضائية. 1600فدان ومساحة  11قيراط و  10سهم و  8بمساحة 

 الرد 

ق  46لسنه  163بالنسبة للتعديات تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  تجاه  المتعديين وتم رفع دعاوى قضائية  برقم دعوى 

 ق .9لسنه  1633عوى رقم والد

 الملحوظة 

فدان ولم يتم اتخاذ اجراءات تقنين الوضع حيث  654التعديات التي وقعت على المزرعة النموذجية بقرية الحارة البالغة نحو 

صدر إعالن من الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية عن تلقى طلبات الترخيص بالتعامل  3/11/2020انه بتاريخ 

 .2018لسنة  182( من القانون 80بقا للمادة رقم )المباشر ط

 الرد 

 فدان مع محافظة الجيزة حيث سيتم استغاللها  زراعيا  كغرض من أغراض تأسيس الشركة . 654جارى تقنيين أوضاع 

 الملحوظة 

 32جد عدد شقة بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بنى خالد ألصحاب المعاشات كما يو 27فضال عن وجود عدد 

 شقة خالية.

 الرد 

جنيه للشقة ثالث غرف  325جنيه للشقة غرفتين وصالة  و 225تم عمل عقود سنوية لبعض العاملين منهم بإيجار شهري 

 والبعض تم عمل انذارت ضدهم وجارى رفع دعاوى قضائية ضدهم . %5وصاله  وبزياده سنوية قدرها 

 الملحوظة 

متر مربع تقريبا  19200اءات تجاه األراضي التي تشغلها الشركة بالمحاجر بالسويس بمساحة لم نواف بما اتخذته الشركة من إجر

وحكم قضائي بإخالئها وتسليمها للمحافظة في  27/5/1998والصادر لها قرار بإلغاء التخصيص من محافظة السويس في 

 2008وانتهاء المهلة المحددة من المحافظة للشركة لإلخالء في يونيو  23/1/2007
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 الرد 

الشركة تضع يدها على هذه المساحة وهى حيازة هادئة ومستقرة  وتمارس نشاطها عليها والشركة تبذل قصارى جهدها 

 ألنهاء هذا الموضوع مع المسئولين في المحافظة السويس.

 الملحوظة 

الحديد والصلب المصرية حتى شركة  تبين لنا عدم قيام الشركة بنقل ملكية معظم وسائل النقل واالنتقال المسجلة باسم

 تاريخه، حيث قامت الشركة بتجديد ترخيص ثالث سيارات خالل شهر يونيو باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

 الرد 

ضمن سجل  ةمدرج أنهاجارى تسليم مستندات الملكية الخاصة بوسائل النقل من شركة الحديد والصلب المصرية حيث 

 أصول المناجم والمحاجر.

 وظةالملح 

 مليون جنيه تمثل قيمة المخزون الراكد بالمخازن. 17,4تضمن المخزون نحو 

 الرد 

التنبممب بوقممت احتياجهمما وسمميتم حصممر هممذه األصممناف أو تضمممن المخممزون قطممع غيممار اسممتراتيجية ال يمكممن االسممتغناء عنهمما 

 للنظم المعمول بهاوعرضها على القطاعات اإلنتاجية لتحديد االصناف المستغنى عنها والتصرف فيها طبقا 

 الملحوظة 

كما لم تقم الشركة بحساب  .30/6/2021حتى  1/1/2021لم تقم الشركة بإصدار اية فواتير للمبيعات خالل الفترة من 

 –ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها للعمالء من محاجر بنى خالد واالدبية وكذا المحول لشركة الحديد والصلب المصرية 

تقديم . فضال  عن عدم 2016لسنة  67خالل الفترة بالمخالفة لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم  -الد، االدبيةالواحات، بنى خ

( بأنه 19إفصاح الشركة باإليضاح رقم ) منعلى الرغم  الفحصعن ضريبة القيمة المضافة خالل الفترة محل  اقرارات

 .2021جاري سداد ضريبة شهر مايو 

 الرد 

وتم االقرار عنها في اقرارات ضريبة  31/5/2021موجوده بشركة الحديد والصلب حتى  فهيالبيع للعمالء بالنسبة لفواتير 

 . آثاروما يترتب عليها من  1/6/2021القيمة المضافة وسيتم أعداد الفواتير اعتبار من 

 الملحوظة 

 تقممحديمد والصملب المصمرية لمم مليون جنيه رصميد ممدين جمارى شمركة ال 11,561تضمنت األرصدة المدينة األخرى نحو 

 مطابقة على هذا الرصيد للوقوف على طبيعته وتحليله للتحقق من صحته. بإجراءالشركة 

 الرد 

 جارى تحقيق المطابقة بين دفاتر الشركتين للوقوف على الرصيد الفعلي وتسويته.

 الملحوظة 

مليمون  5,890   البمالغ نحمو 6884حسماب رقمم لم يتم موافاتنا بشهادات البنوك الخاص بحساب بنك مصر فمرع الواحمات  

 الف جنيه 12جنيه وحساب بنك أبوظبي اإلسالمي بنحو 

 الرد 

 مرفق صوره كشوف حساب البنك وتم مخاطبة البنوك  لموافاتنا بالشهادة  التي تفيد ذلك .

 

 الملحوظة 

 2014( لسنة 198بقا ألحكام القانون رقم )لم يتم تحميل مصروفات الفترة بقيمة االتاوات على الخامات المحجرية المباعة ط

 والئحته التنفيذية  قانون الثروة المعدنية خالل الفترة المالية محل المراجعة.

 الرد 

 سيتم المطابقة مع هيئة الثروة المعدنية  حتى يمكن احتساب القيمة الفعلية وقيدها.
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 الملحوظة 

 (.24المصري رقم )لم يتم حساب الضريبة المبجلة طبقا لمعيار المحاسبة 

 الرد 

 سيتم مراعاة ذلك مستقبال.

 الملحوظة 

في القيد بالحسابات  بشركة الحديد والصلب اآلليالحاسب إدارة  صلب للمناجم والمحاجر تعتمد علىمازالت شركة الحديد وال

 ة.الماليالمالية والمخازن وحسابات األجور وتحليالتها واستخراج موازين المراجعة وإعداد القوائم 

 الرد 

فانه تم االحتساب طبقا لنظام شركة الحديد والصلب  30/6/2021نظرا لعدم استكمال الهيكل التنظيمي للشركة حتى 

التنظيمي لشركة الحديد  اإلطارسيتم استكمال الهيكل اإلداري والمالي للشركة بعيدا عن 2021المصرية علما بانه من يوليو

 والصلب )تحت التصفية(.

 الملحوظة 

 في شأن  1953( لسنة 388( من القانون رقم )3، 1إمساك دفتر اليومية العامة ودفتر جرد بالمخالفة للمادة رقم )عدم 

 إدارةعدم وجود دفتر مجلس   ، قانون التجارة 1999( لسنة 17( من القانون رقم )23، 21الدفاتر التجارية  والمادة رقم )

 الرد 

 12/9/2021بتاريخ  885151وتوثيقه بالشهر العقاري بموجب إيصال رقمتم عمل دفتر جلسات محاضر مجلس اإلدارة 

 )مرفق صورة(، وجارى استخراج باقي الدفاتر.

ــرأي ــ ــ ــ  ال
وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها 

لشركة الحديد والصلب للمناجم  الماليعن المركز  هامة،الفي جميع جوانبها  ووضوح،تعبر بعدالة 
ذلك  فيوعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الستة أشهر المنتهية  30/6/2021والمحاجر في 

 لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة. التاريخ وذلك طبقا  
العضو المنتدب التنفيذي الكلمة إلى السادة / أعضاء الجمعية العامة إذا  –محمد السعداوي  *** ثم وجه السيد المهندس /

 المعروضة.كان يوجد أية استفسارات أو أسئلة حول القوائم المالية 

  " المهندس / خالد منير الفقي " عضو الجمعية العامة 

 .هل التعديات على أرض الحارة على كامل المساحة أم جزء منها 

 طارق كمال الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي للشركة لمهندس / ا 

التعديات ليست على كامل األراضي ويجري اآلن بحث سبل تقنينها مع المحافظة ومجلس المدينة حيث بحمد هللا قد تعاقدنا 

 الخالفات.إنهاء كافة عرض كل ملفات األراضي الخاصة بالشركة لتقنينها ووتم مع مكتب محاماه على درجة مهنية عالية 

  نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية  –وكيل الوزارة "  أسامة أحمد بدوي/  المحاسب " 

 .البد من تداركهم في أقرب وقت وبسرعة  جوهرية توجد ثالث ملحوظاتأعرض على سيادتكم أنه 

  موضوع األراضي البد من العمل على تقنينها وبسرعة 

 عدم استقاللية الشركة المالي حيث أنها مازالت الشركة تستخدم كافة أنظمة الحاسب اآللي الخاصة بشركة  موضوع

لتالفي  البد من العمل على إنشاء نظام حاسب آلي مستقل للشركةو) تحت التصفية (  المصرية الحديد والصلب

مليون  26ل من تخفيض صافي الربح من في توزيع الحسابات والتي أدت على سبيل المثا التي حدثت االشتباكات

 . المالية للشركة  االستقالليةمليون نتيجة لعدم  5,5إلى 

  وقت.موضوع تشابك المعدات واآلالت ووسائل النقل البد من العمل على إنهائه أيضا  في أقرب 
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  / طارق كمال الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي للشركة المهندس" 

ذكرت سابقا  مع السيد المهندس / خالد منير الفقي أنه يجري اآلن بحث سبل تقنينها مع المحافظة  موضوع األراضي كما

عرض كل ملفات األراضي الخاصة  وتمومجلس المدينة حيث بحمد هللا قد تعاقدنا مع مكتب محاماه على درجة مهنية عالية 

لمستشار / إيهاب يوسف عبده   عضو مجلس اإلدارة  حيث أن بالشركة لتقنينها وإنهاء كافة الخالفات ، وأيضا  أشكر السيد ا

المتعاقد معه  المحاماةيساعد معنا كثيرا  في العمل على بحث سبل تقنين األراضي الخاصة بالشركة مع مكتب سيادته أيضا  

تقدم ملحوظ في هذا من تسجيل أرض أسوان التي كان متنازع عليها مع شركة كيما والحمد هلل في  االنتهاءحيث أوشكنا على 

 الملف .

 صالح السيد علي  " المشرف على القطاع المالي  للشركة "/  المحاسب 

موضوع عدم استقاللية الشركة ماليا  واستخدامها نظم الحاسب اآللي لشركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( ، 

قدم ملحوظ وسوف يتم يكون جاهز فور تحميل قواعد نحيط علم سيادتكم أنه اآلن يتم عمل برنامج مستقل للشركة وفي ت

البيانات التي ستأخذ من شركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( والخاصة بالمالية والمخازن والمبيعات واألجور 

 وعمل االختبارات األولية للتأكد من عمله بطريقة مثلى .

 د والصلب ركة والمستشار المالي لشركة الحديارة الشمحمد عبد الظاهر سيد " عضو مجلس إد/  المحاسب

 تحت التصفية " –المصرية 

واتير البيع موجودة بشركة الحديد والصلب المصرية حيث تم اإلقرار عنها ضريبيا  حتى موضوع الضرائب وف

قرار عن الضرائب وجاري العمل بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على اصدار فواتير البيع وكذا اإل 31/5/2021

 . 1/6/2021من 

 نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية  –وكيل الوزارة "  أسامة أحمد بدوي/  المحاسب " 

اعترض على وجودها في شركة الحديد والصلب المصرية حيث أن مصلحة الضرائب سوف تحاسب الشركة منذ بداية 

بي لديها ، ويجب على شركة الحديد والصلب المصرية التعاون مع شركة الحديد إصدار سجلها التجاري وملفها الضري

 حيث أن الشركة قد استقلت عن شركة الحديد والصلب المصرية  االشتباكوالصلب للمناجم والمحاجر لفض هذا 

 عضو الجمعية العامة "  –العضو المنتدب للشركة القابضة "  محمد السعداوي مصطفى /  المهندس 

ويتم معالجة كل هذه األمور في والجدية في سرعة التنفيذ مالحظات السيد المحاسب / أسامة أحمد بدوي بعين االهتمام  تأخذ

أن الشركة وليدة وأخذت مجهود كبير في إنهاء إجراءات إنشاءها حتى بداية تعامل سهمها وسيادتكم تعلمون  وقت،أقرب 

 .30/5/2021بالبورصة المصرية في 

  / ارق كمال الباجوري " العضو المنتدب التنفيذي للشركة "طالمهندس 

ملفات ملكيتها من  استالمشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فور  باسمسيتم إنهاء كافة إجراءات ترخيص وسائل النقل 

 شركة الحديد والصلب المصرية ) تحت التصفية ( ، وكذا المعدات واآلالت . 

 

  أحد المساهمين 

لزيادة رأس مال  نيةلسيادتكم بشأن معدات التجربة النصف صناعية عن تاريخ وصولها ، وهل يوجد حاليا   استفساري

 الشركة لمواجهة األعمال بعد نجاح التجربة النصف صناعية .

 عضو الجمعية العامة "  –العضو المنتدب للشركة القابضة "  محمد السعداوي مصطفى /  المهندس 

في أوكرانيا وفي انتظار شحنها ، وخالل أسابيع إن شاء هللا سوف يتم وصولها لشركة الحديد والصلب  المعدات جاهزة حاليا  

 .ونتمنى نجاح التجربة إن شاء هللا للبدء في أعمال التجربة النصف صناعية للمناجم والمحاجر 

 صناعية.ة النصف التجرباألخرى ونضع أول اهتماماتنا  بخطوات تلوعن زيادة رأس مال الشركة فنحن نتحرك  اأم
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عضو الجمعية العامة " الكلمة إلى  –ثم وجه المهندس / محمد السعداوي مصطفى  " العضو المنتدب للشركة القابضة 

تقييم شعبة  –رئيس قطاع الصناعات المعدنية والهندسية  –وكيل الوزارة  –السيد المحاسب / السيد حسن علي سالم 

 األداء.

 

 / رئيس قطاع شعبة الصناعات المعدنية والهندسية  –وكيل الوزارة  –السيد حسن علي سالم  السيد المحاسب– 

 . تقييم األداء

أول جمعية عامة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر  انعقاد  بسم هللا الرحمن الرحيم ، نهنئ مجلس اإلدارة على 

نظرا  لظروف الشركة وإنشائها في و،  2021 /2020م المالي ونعرض على سيادتكم تقرير تقييم األداء للشركة عن العا

يعتبر تقرير ، بل  والنظري تقرير تقييم األداء المعروض لسيادتكم ال يعتبر تقرير تقييم أداء بالمفهوم التقليدي 11/1/2021

 وصفي للشركة لحين استقرارها وانتظام العمل بها متمنيين لها التوفيق والنجاح , وشكرا     

 ( 1لحق رقم ) م
 

 30/6/2021إلي  1/1/2021اإلنتــــــــــاج عن الفترة من 

                                                                                     ---------------------                              
 اإلنتاج( 1/1) نموذج 

 )القيمة باأللف جنية(                                                                                                                              
الدليل 

 المحاسبي
 

 البيــــــــــــــــان

قيمة اإلنتاج 

 التقديري

قيمة اإلنتاج الفعلي 

 بالسعر الجاري

قيمة اإلنتاج 

للسنة 

 السابقــة

نسبة تحقيق 

 دفاله
% 

 نسبة التطور
% 

 ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ اإلنتاج من المنتجات التامة 

 ــــــ ــــــ ــــــ 41477 ــــــ صافي مبيعات إنتاج تام 411

 ــــــ ــــــ ــــــ 1503 ــــــ تغير مخزون المنتجات التامة بسعر البيع 

 ــــــ ــــــ ــــــ 42980 ــــــ (1مجموع ) 

 ــــــ ــــــ ــــــ 27 ــــــ خدمات مباعة 414

 ــــــ ــــــ ــــــ 27 ــــــ (2مجموع ) 

 ــــــ ــــــ ــــــ 43007 ــــــ (3( = )2( + )1مجموع ) 

 ــــــ ــــــ ــــــ - ــــــ 1/2تسويات الفروق مع نموذج  

فرق سعر التصدير للصادرات عن سعر  - 

 المحلي تسليم المصنعالبيع 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــ

 ــــــ ــــــ ــــــ (7912) ــــــ فروق أخرى  

 ــــــ ــــــ ــــــ (7912) ــــــ (4مجموع الفروق ) 

 ــــــ ــــــ ــــــ 35095 ــــــ (5( = )4( + )3قيمة اإلنتاج ) 
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                                                                                                                                                                                                                        2020/2021 المنتهى ج من المنتجات عن العام الماليقياس مدى األهداف والتطور لإلنتا

 ( 1/2نموذج )
   )القيمة باأللف جنيه(                                                                                                                

 

 وحدة البيان
اإلنتاج التقديري 

2020/2021 

اإلنتاج الفعلي  2020/2021اإلنتاج الفعلي للسنة الحالية 

 قةسنه ساب

نسبه التطوير      

% 

     

  

قيمة األسعار  كمية/طن

 التقديرية

اإلنتاج بسعر البيع المحلي تسليم  كمية/طن

 المصنع

 القيمة كمية/طن
 

السعر 

 التقديري 

 السعر

 يالجار

سعر السنة 

 السابقة

 القيمة كمية

خام حديد  
 ناتج كسارة

 طن
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 179 ــــــ 1035 ــــــ ــــــ

خام حديد  
عالي 

 منجنيز
 /جبل  

 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 29356 ــــــ 165018 ــــــ ــــــ

خام حديد  
عالي 

 الباريوم

 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 4257 ــــــ 4355 ــــــ ــــــ

حجر  
جيري 

 بأنواعه 

 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 138 ــــــ 15351 ــــــ ــــــ

دلوميت  
مختلف 
 اإلحجام

 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 1138 ــــــ 22764 ــــــ ــــــ

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 35068 ــــــ 208523 ــــــ ــــــ  اإلجمالي  

خدمات  

 مباعة
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 27 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 35095 ــــــ 208523 ــــــ ــــــ  أجمالـــــي
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 ( اإلنتاج1تابع ملحق رقم )
 30/6/2021حتى  1/1/2021كمية وحركة اإلنتاج والمباع من 

 (1/3)نموذج                                                                                                        

 

 اإلنتاجية الخطوات والمراحل

 كمية المباع حركة اإلنتاج للعام الحالي

2020/2021 
 

اإلنتاج  ةنسب

الفعلي إلي 

 برنامج اإلنتاج

 العام الحالي
 

رصيد أول 

 المدة
1/1/2021 

 اإلنتاج
2020/2021 

المستخدم 

والفروق 

 الجر دية

 المباع
2020/2021 

رصيد أخر 

 المدة
30/6/2021 

 

خام حديد مباع لشركات 
 االسمنت

 ــــــ 27108 160444 ــــــ 169373 8180 ــــــ

خام حديد مباع لشركة 
 الحديد والصلب المصرية

 ـــــــ 618806 9750 ـــــــ 1035 627521 ـــــــ

 ـــ 3992 20160 ـــ 15351 8801 ـــ حجر جيري بانواعه

 ــــ 27740 9240 ــــ 22764 14216 ــــ دلوميت مختلف األحجام

 ــــ 667646 199594 ــــ 208523 658718 ــــ جماليإ

 

 2020/2021تحليل جودة اإلنتاج النهائي المعد للبيع عن العام المالي  

)القيمة باإللف جنيه(                                                                                                                                               

 (1/6)نموذج 

 المنتجــــــات

 

 

 

 الوحدة

 

 اإلنتاج التام المعد للبيع
 

 اإلنتاج التالـــــــف
 

 مخلفات اإلنتاج

اإلنتاج المعاد تشكيله من 

 المنتجات النهائية

 قيمة كمية  

اإلنتاج  اإلنتاج السليم

 المعيب

نسبه  قيمة االنتاج الكلي

 معيارية

نسبه  قيمة كمية

 معيارية

 قيمة كمية

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 184 ــــ 1035 بالطن خام منتج كسارة 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 777 ــــ 4355 بالطن خام عالى الباريوم 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 29459 ــــ 165018 بالطن خام عالى المنجنيز 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 9399 ــــ 15351 بالطن حجر جيرى 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 2513 ــــ 22764 بالطن دولوميت 

 لعاماإلجمالي ا

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 42332 ــــ 208523 بالطن 
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 ( 1/8) نموذج  

  30/6/2021حتى    2021 /1/1المشتريات من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من 

 )القيمة باأللف جنيه(                                                                                                                                       

خامات ومواد ووقود 
 وقطع

 غيار أخرى  
 الوحدة بالطن

 2020/2021السنة الحالية  2020/2021تقديري 

ن
ط
بال
ة 
حد
لو
ا

 

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
مي
لك
ا

 

 قيمـــة قيمة

 إجمالي      

 

 محلي

رد
تو
س
م

 

 القيمة محلي جملة

 سيف

رسوم 

جمرك

 ية

ف 
ري
صا
م

ى
ر
خ
أ

 

 جملة

المستور

 د

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2612 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  وقود وزيوت 

قطع غيار  

 ومهمات

 
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1805 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 211 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ادوية 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 115 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  غذائيةوجبه  

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 12 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  كتابيه أدوات 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  4755 ـــــ ـــــ ـــــ   اإلجمالي 

 

 202020/2021وقود وقطع الغيار للعام المالي حركة المخزون من الخامات والمواد وال

)القيمة باأللف جنيه(                                                                                                                             

 ( 1/9) نموذج ) 

 الدليل

 المحاسبي

خامات ومواد 

 ووقود

وقطع غيار 

 لطنالوحدة با

  المجموع المشتريات مخزون أول المدة

 المنصــرف

  

 مخزون آخر المدة

 كمية/طن

 
 قيمة

 كمية/طن

 
 قيمة

 كمية/طن

 
 قيمـــة

 كمية/طن

 

 قيمة

 ألف جنيه
 قيمة كمية/طن

 854  2577  3431  2612  819  وقــــود وزيوت 216/161

قطع غيار  310/161

 ومهمات

 20120  1805  21925  1850  20075 

 196  289  485  211  274  مخزن األدوية 316/161

 26  100  126  115  11  مخزن الوجبة 317/161

 18  8  26  12  14  أدوات كتابيه 325/161

 21169  4824  25993  4755  21238  إجمالي مستلزمات سلعية
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 تطور العمالة الدائمة والمؤقتـــة

                                                                                                                                                 (1/11)نموذج 30/6/2021حتى  1/1/2021خــالل الفتـــــــــرة من 

 
 المـــــراكز

في
دد 

الع
 

1/
1/

2
0

2
1

 

 العدد في أسباب تـــــــــرك الخدمة
30/6/2021 

 فصل استقالة

أو 

 انقطاع

نقل 

 خارجي

معاش 

 مبكر

معاش 

60 

 ومرضي

 اإلجمالي وفـاة

 

عمال إنتاج 

والخدمات 

 الصناعية

 دائمين
 

 341 ــــــ ــــ 1 ـــ ــــ ـــــ ــــــ 342

 ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ مؤقتين
عمال الخدمات 

 التسويقية

 دائمين
 

 ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ

 ــــــ ــــــ ــــ  ـــ ــــ ـــــ ــــــ  مؤقتين
عمال الخدمات 

اإلدارية 

 والتمويلية

 92 ــــــ ــــ 1 ـــ ــــ ـــــ ــــــ 93 دائمين

 ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــــ  مؤقتين
 

 أجمالي

 دائمين
 

 433 ــــــ ــــ 2 ـــ ــــ ـــــ ــــــ 435

 ( 1/10)نموذج  

 )القيمة باأللف جنيه(     30/6/2021إلى  1/1/2021ــــــور من العمالـــــــــــــة واألجـــ
 

 بيــــــــــــــــان

                                                    2020/2021فعلي العام الحالي   2020/2021تقديري 

متوسط 

عدد 

 نالعاملي

  األجــــــــــــور

عــــدد 

 العاملين

 األجــــــــــــور

نقدية 

وتأمينا

 ت

نقدية  جملة عينية

 وتأمينات

 جملة عينية

 20123 463 19660 341 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ دائمين 36عمال إنتاج حـ /

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ مؤقتين                    

عمال الخدمات التسويقية 

 دائمين    37حـ/
 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ مؤقتين         

عمال الخدمات اإلدارية 

 دائمين 38والتمويليةحـ/
 5418 125 5293 92 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ مؤقتيــــن

أجمالي األجور والعمالة 

 دائمين 
 5418 125 24953 433 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ

 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ مؤقتين

 25541 588 24953 433 ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ اإلجمالي
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 التسويق(   2)ملحق رقم                   

 

   30/6/2021حتى  1/1/2021المبيعات عن الفترة من صافـي                                                                          

 (2/1) نموذج                                                                                                                         

الددددددددددددددليل 

 المحاسبي

 مجموعات المنتجات

دة
ح

و
ال

 

 المبيعات الفعلية المبيعات التقديرية
 نسبة تحقيق الهدف

نسبة التطور عن العام 

 السابق

 كمية/طن
القيمة باأللف  

 جنيــــــــــــــــه

القيمة باأللف   كميه/ طن

 جنيــــــــــــــه

 قيمة كمية قيمة كمية

  

ن
ط

ال
ب

 

  
  

% % % % 

 
 مبيعات إنتاج تام

 )خام عالى المنجنيز(

 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 31440 160444 ــــــ ــــــ

 
 مبيعات إنتاج تام

 )خام منتج كسارة(

 
  9750 781     

 
 مبيعات إنتاج تام

 )حجر جيري(

 
  20160 8776     

 
 مبيعات إنتاج تام

 )دولوميت(

 
  9240 481     

411 
صافي مبيعات إنتاج 

 تام

 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 41478 ـــ ــــــ ــــــ

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 27 ــــ ــــــ ــــــ  ةخدمات مباع 414

 
  إجمالي ايراد النشاط

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 41505 199594 ــــــ ــــــ
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  2021بيان مقارن تكاليف الطن بسعر البيع لعام 

)القيمة بالجنيه(                                                                                                                                                                                                                            

 ( 2/3)نموذج 

 

 

 

 

 المنتجـــــات

 2021السنة الحالية 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلنتاجتكلفـــــــــــــــــــــــــــ

تكلفة 

ت 
خدما

ال

ويقية
س

الت
 

 

تكلفة 

الخدمات 

اإلدارية 

 والتمويلية

 

 

التكاليف 

 الكلية

متوسط 

سعر 

 البيع

  خامـــات ومواد مباشــرة

أجور 

 مباشرة
 

ي محل    جملة تكلفة اإلنتاج تكاليف غير مباشــــــــــرة

تسليم 

 المصنع

     جملة محلي أجنبي جملــة أخري إهالك  جملة محلي أجنبي

خام حديد 
 منتج كسارة

 37.4 

 

 

37.4 97.8 15.40 20.40 35.80  171 171 1 1 173 175 

 

خام حديد 

 عالي منجنيز

 37.04 37.4 97.80 15.40 20.40 35.80  171 171 1 1 173 175 

 
خام حديد 

 عالي الباريوم

 41 41 190 15.40 20.40 35.80  267 267 2 2 271 977 

 9 220 2 2 216 216  35.80 20.40 15.40 116 64 64  حجر جيري

 50 192 2 2 188 188  35.80 20.40 15.40 116 37 37  دولوميت

 

 

 

             (      2/4)نموذج                       2020/2021حركة المنتجات النهائية عن العام المالي 
 (القيمة باأللف جنيه)

 

 

 

 

 المنتجـــــات  

اإلنتاج   1/1/2021رصيد أول المدة 

 بالكمية

المبيعات 

 الكميـــة

 الجرد الفعلي 30/6/2021صيد الدفتري إجمالي الر

 القيمة بيع التكلفة كمية قيمـــــــــة كمية قيمـــــــــة كمية بالطن

 القيمة بيع القيمة القيمة  بيع القيمة

خام منتج 
 كسارة 

627521 50241 50241 1035 9750 618806 49690 49690 618806 49690 49590 

خام عالى 
 الباريوم 

1680 153 1641 4355 4486 1549 227 1513 1549 278 1513 

خام عالى 
 المنجنيز 

6500 595 1111 165018 155958 15560 2921 2660 15560 2777 2260 

 36 2443 3991 36 2443 3991 20160 15351 79 1818 8800 حجر جيرى 

 1387 2946 27740 1387 2946 27740 9240 22764 711 1243 14217 دولوميت 

 55286 58134 667646 55286 58277 667646 199594 208523 53783 54050 658718 اإلجمالي العام
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 (3/1متابعة تنفيذ المشروعات علي المستوي اإلجمالي       )نموذج 

                                                                                                                                                 

 )القيمة باأللف جنيه(
 

جملة  التكاليف الصناعية المشروعات

األعمال 

المنفذة أول 

 العام

األعمال 

( 1المنفذة )

 خالل العام

أي تسويات 

علي األعمال 

 المنفذة

جملة األعمال 

المنفذة في 

 نهاية العام

برنامج التنفيذ 

المعتمد خالل 

 العام

نسبة األعمال 

 خالل العامالمنفذة 

الي التكاليف 

 الكلية %

 لـةمعد أصلية

 مشروعات جديدة
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 105 ـــــــ ـــــــ

مشروعات 

 توســع
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

مشروعات 

 استكمال
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

ت إعادة مشروعا

 تأهيل
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

مشروعات إحالل 

 وتجديد
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 اإلجمالــــــــــي
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 105 ـــــــ ـــــــ

 

 )القيمة باأللف جنيه( (3/1)نموذج         12كوين االستثماري ) حـ / ساب التتحليل ح
 

 

 المشروعـــــــــات
 

اإلضافات  1/1/2021رصيد 

خالل)( 

 العام +

محول لألصول 

 الثابتة)ـ(

أي تسويات 

علي 

الحساب +  

 )ـ(

 رصيد
30/6/2021 

 مشروعات جديدة
 

 105 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 105

 توســعمشروعات 
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 مشروعات استكمال
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 مشروعات إعادة تأهيل
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 مشروعات إحالل وتجديد
 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 اإلجمالــــــــــي
 

 105 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 105
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 2020/2021بيان االستثمارات المنفذة خالل العام المالي 

 القيمـــــــــة أسم المشروع مسلسل

 105000 11اتعاب استشاري بئر رقم 1

 105000 اجمالي االستثمارات المنفذة
 

 الشركة لم يرد ضدها أية قضايا تخص المخالفات البيئية 

 أداء موتقويتقرير متابعة 

 شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 30/6/2021حتي1/1/2021عن الفترة من 

 مقدمة:

الموافقة على تقسيمها  11/1/2021قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ

 -شركتين:ل

  شركة قاسمة(.)شركة الحديد والصلب المصرية 

 صلب للمناجم والمحاجر )شركة منقسمة( ، وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة شركة الحديد وال

 .2021لسنة 185والمعدل بالقانون رقم  1991لسنة203مصرية خاضعة لقانون قطاع االعمال العام رقم

وفاة بمعرفة الشركة بعد وتم إعداد هذا التقرير في ضوء البيانات المتاحة التي وردت بنماذج المتابعة وتقويم األداء المست

ولم تتضمن بيانات 30/6/2021حتي 1/1/2021مطابقتها على القوائم المالية والحسابات التحليلية عن الفترة من

 الشركة أي تقديرات عن تلك الفترة.

 وفيما يلي أهم ما أسفرت عنه المتابعة وتقويم األداء:

 :أوال : تطوير أوجه النشاط التشغيلي ونتائج األعمال 

 -اإلنتاج: -1

 مليون جنيه.43.007نحو30/6/2021حتي 1/1/2021ــ بلغت قيمة اإلنتاج بسعر البيع عن الفترة من

 .30/6/2021حتي 1/1/2021مليون جنيه عن الفترة من36.817ــ بلغت تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة 

 األجور واإلنتاجيات:-2

 .30/6/2021حتي1/1/2021عن الفترة منمليون جنيه 25.542ــ بلغ إجمالي األجور نحو 

 ألف جنيه.58.988أشهر( نحو6)30/6/2021حتي1/1/2021ــ بلغ متوسط أجر العامل عن الفترة من 

 1/1/2021جنيه عن الفترة من  1,68اإلنتاج اإلجمالي بسعر السوق  باستخدامبلغت إنتاجية الجنيه / أجر  -

 . 30/6/2021حتى

  نفس ذات الفترةالف جنيه عن 88.102 القيمة المضافة اإلجمالية بلغت إنتاجية العامل باستخدام -

 التسويق:-3

 .30/6/2021حتي 1/1/2021مليون جنية عن الفترة من41.505ــ بلغت اإليرادات )المبيعات( نحو

 .30/6/2021حتي 1/1/2021ألف جنية عن الفترة من190ــ بلغت مصروفات البيع والتوزيع 

لبيع لتغطية التكاليف الكلية للمنتجات المباعة من خامات حديد ناتج كسارة، عالي المنجنيز، عالي متوسطات أسعار ا تكفيــ 

، كما ال %14ىالباريوم في حين ال يكفي متوسط سعر البيع لتغطية الخامات والموارد المباشرة لمنتج الحجر الجيري سو

عن الفترة  %32.7نسبة ىالدولوميت سو يكفي متوسط سعر البيع لتغطية الخامات واألجور المباشرة لمنتج

 .30/6/2021حتي1/1/2021من

مليون جنية 57.998الف جنيه( نحو139ــ بلغ رصيد المخزون من اإلنتاج التام بالتكلفة )بعد خصم المخصص البالغ 

 مليون جنيه في ذات التاريخ.55.286، بلغ رصيده بسعر البيع نحو30/6/2021في

 .30/6/2021حتي 1/1/2021دورة عن الفترة من 0.8من اإلنتاج التام نحو ــ بلغ معدل دوران المخزون

 .30/6/2021حتي1/1/2021دورة عن الفترة من0.2ــ بلغ معدل دوران المال العامل نحو 

 نتائج األعمال: -4
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 .30/6/2021حتي1/1/2021مليون جنية في الفترة من4.498ــ حققت الشركة مجمل ربح نحو 

 مليون جنيه.37.007يراد نحواإل ول علىــ بلغت تكلفة الحص

 .%89.2تكلفة اإليرادات إلى اإليرادات نحونسبة ــ بلغت 

 مليون جنيه.1.288ــ بلغت المصروفات اإلرادية والعمومية نحو

مليون جنيه ساهم في تحقيقه إيرادات وأرباح  5.546بنحو  30/6/2021حتي1/1/2021ــ حققت الشركة ربح الفترة من

 مليون جنيه.4.649لبالغةمتنوعة وا

 .%2.8حقوق الملكية إلى ونسبة%1.6إجمالي األصول  ــ بلغت نسبة ربح السنة إلى

 :ثانياُ: المركز المالي 

 .30/6/2021مليون جنيه في195.374ــ بلغ رأس المال المدفوع نحو    

مليون جنيه 204.560مقابل 30/6/2021مليون جنيه في336.343ع مجموع حقوق الملكية وااللتزامات إليــ ارتف   

 ما يلي:، وقد تبين %64.4مليون جنيه بنسبة131.783بنحو31/12/2020في

  31/12/2020ألف جنيه في450مقابل 30/6/2021مليون جنيه في 201.371ارتفاع مجموع حقوق الملكية إلى. 

  مليون جنيه 204.110مقابل  30/6/2021مليون جنيه  134.972إلىانخفض مجموع االلتزامات المتداولة

 .%33.9مليون جنيه بنسبة 69.183بنحو 31/12/2020في

جنيه مليون 126.786بل قيمة سالبة بلغت مقا30/6/2021مليون جنيه في 77.404المال العامل رأســ بلغ     

 .31/12/2020في

نيه في مليون ج 127.236مقابل30/6/2021مليون جنيه في 123.967ــ بلغ مجموع االصول غير المتداولة   

 .%2.6مليون جنيه بنسبة 3.269بإنخفاض نحو31/12/2020

 ( من مجموع األصول المتداولة%41.2مليون جنيه )يمثل 87.420ــ بلغ رصيد المخزون بالكامل

من مجموع األصول المتداولة  %97.5مليون جنيه )يمثل 75.376مقابل  30/6/2021مليون جنيه في212.376البالغة  

 .%16مليون جنيه بنسبة12.044بارتفاع نحو 31/12/2020ن جنيه( فيمليو77.324البالغة

 294بانخفاض نحو  31/12/2020ألف جنيه في 683مقابل30/6/2021ألف جنيه في 389ــ بلغ الرصيد المدين للعمالء 

 .%43ألف جنيه بنسبة 

ايام، ومتوسط فترة السداد 3نحو 30/6/2021حتي 1/1/2021ــ بلغ متوسط فترة االئتمان الممنوحة للعمالء عن الفترة من

 يوما . 396الموردين نحو

بنحو  31/12/2020مليون جنيه في 2.321مقابل 30/6/2021مليون جنيه في  5.157 إلىوقد ارتفع رصيد الموردين 

 .%122.2مليون جنيه بنسبة2.836

مقابل %7.5والنقدية ونسبتي السيولة 31/12/2020في %37.9مقابل 30/6/2021في%157.3ــ بلغت نسبة التداول

 لكل منها.0.3%

 :ثالثا : التدفقات النقدية 

مليون جنيه نتيجة  9.562قيمة موجبة بلغت  30/6/2021حتي1/1/2021أظهر التغير في حركة النقدية خالل الفترة من

 صافي تدفقات نقدية من النشاط التشغيلي.

 :رابعا : القيمة المضافة الصافية 

 .30/6/2021حتي1/1/2021مليون جنيه عن الفترة من 34.865صافيةــ بلغت القيمة المضافة ال

 :خامسا : النشاط االستثماري 

 .30/6/2021حتي 1/1/2021لم تقم الشركة بتنفيذ اية أعمال استثمارية خالل الفترة من
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 عضو الجمعية العامة "  –العضو المنتدب للشركة القابضة "  محمد السعداوي مصطفى /  المهندس. 

وكيل أول الوزارة والسيد المحاسب / وكيل الوزارة والسيد / /  المحاسببخالص الشكر والتقدير للسيد ي النهاية أتقدم ف

الجهاز المركزي  –المحاسب / مدير عام  والسادة / مراقبي الحسابات بإدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية 

لمشرف على إعداد التقرير الخاص بالشركة والجهد المبذول بالشركة على المعاونة الصادقة وفريق العمل ا للمحاسبات 

 خالل الفترة السابقة 

 

  القرارات 
 . 6/2021 /30حتى  1/1/2021مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل الفترة من  تقريرالتصديق على  .1

ء من مالحظات على قائمة إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير السيد / مراقب الحسابات وتقرير تقويم األدا .2

 ورد الشركة عليهما . 30/6/2021حتى  1/1/2021وقائمة الدخل عن الفترة من  30/6/2021المالي في  زالمرك

وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ  30/6/2021اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في  .3

 جنيه    5546393بصافي ربح قدره   

  جنيه 4636784مع ترحيل مبلغ    2020/2021عن العام المالي  )المقترحة(اعتماد قائمة توزيع األرباح  .4

 المرحلة.لحساب األرباح 

 .%100وبنسبة  1/7/2021اعتماد صرف العالوة الدورية المقرر صرفها للعاملين في  .5

رئيس الجمعية العامة  –للصناعات المعدنية  اعتماد قرار السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .6

 الشركة.بشأن تكليف السادة / أعضاء مجلس إدارة  2021لسنة 498للشركة رقم 

** مع تقاضيهم بدل حضور بواقع ألفين جنيه باإلضافة إلى ألف جنيه مصاريف انتقال للجلسة مع تمتع العضو    

 االنتقال.بالشركة بما في ذلك التأمين الصحي ووسائل المنتدب التنفيذي بكافة المزايا األخرى المقررة 

** تقاضي رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي مبلغ وقدره خمسة عشر ألف جنيه خالصة الضريبة والتأمينات    

 .1991لسنة  203من الالئحة التنفيذية للقانون  60نظير قيامه بالمهام المنصوص عليها في المادة 
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  التوصيات 

المملوكة لها وإزالة  الالزمة لتقنين وضعها على األراضي الشركة سرعة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية يتعين على .1

  عليها.التعديات الموجودة 

العمل على فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات حتى يمكن التصرف في مخزون اإلنتاج التام مع تطبيق سياسة إنتاج  .2

 التكاليف.يعات مع ترشيد كافة عناصر ما يمكن بيعه وربط اإلنتاج بالمب

  عاطلة.يتعين على الشركة حصر المخزون الراكد وسرعة التصرف االقتصادي فيه حتى ال يكون هناك أموال  .3

 للشركة.الهيكل التنظيمي واإلداري استكمال يتعين على الشركة سرعة  .4

 اليوم.مساء  من نفس ذات  الرابعةوانتهى االجتماع في تمام الساعة 

 ـــوات "ــــــــــــــــامعي األصـــــــــــــــــــ" جــــــ                             " أمين سر الجمعية العامة "          

 

 

 

 " " محاسب / نصرة سعد مصطفى "  بلطيه" محاسب / إبراهيم علي حسانين "       " محاسب / عبد اللطيف إبراهيم   

 

 ي للمحاسباتالمركز الجهازالسادة /

 

 " وكيل الوزارة نائب أول مدير اإلدارة "    ائب مدير اإلدارة "  " مدير عام/ ن      " مراجع حسابات                      

 

 

 

                                    " محاسب / أسامة أحمد بدوي "  " محاسب / حميدة سليمان محمد "   " محاسب / سامح طلعت عبد الباسط "      

 

 

 " رئيس الجمعية العامة "                 مدير اإلدارة "    " وكيل أول الوزارة /  

 

 

  " دكتور / سعد مجاهد الراجحي " اني سعد نصيف "                 " محاسب / ه   



 

 

 شركة احلديد والصلب للمناجم واحملاجر      

     ----------------------------------------------- 

 

 

 

 
 ) غير موثق (الغير عاديةالجمعية العامة محضر اجتماع 

 

 اسم الشركة

 شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 

 اليوم

 األثنين 

 التاريخ

 11/10/2021 
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 الغير عاديةلجمعية العامة امحضر اجتماع 

 لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

 11/10/2021المنعقدة يوم األثنين الموافق 
لسنة  203لمساهمي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر طبقاً ألحكام القانون رقم  الغير عاديةاجتمعت الجمعية العامة 

م والئحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم بإصدار قانون شركات قطاع األعمال العا 1991

، وذلك في تمام  1991لسنة  203بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2020لسنة  185وكذا القانون رقم  1991لسنة  1590

 –ش الطلمبات  5نية بـ ، بمقر الشركة القابضة للصناعات المعد 11/10/2021الموافق  ناألثنيعصراً يوم  الرابعةالساعة 

برئاسة السيد الدكتور / سعد مجاهد الراجحي " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة القاهرة  –جاردن سيتي 

 للصناعات المعدنية " ورئيس الجمعية العامة للشركة .

  -اآلتي: للنظر في جدول األعمال 

 وتعديالت الالئحة  2020لسنة  (185حكام القانون رقم )للنظام األساسي للشركات التبعة وفقاً أل التعديالت المقترحة

 .2021( لسنة 948التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

 -السادة: وذلك بحضور 

 :ًأعضاء الجمعية العامة  أوال 

 الســـــــادة / أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية 

 عضو الجمعية العامة –العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة  مصطفىالسيد المهندس / محمد السعداوي 

 عضو الجمعية العامة  -العضو المنتدب التنفيذي للشئون المالية   السيد الدكتور / وائل محمود يوسف 

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيد الدكتور مهندس / جمال محمد مجاهد

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  ستاذة / نيفين علي صبور السيدة األ

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيد المهندس / حسام محمد عبد العزيز 

 ( video conferenceنية عبر تق)  –عضو الجمعية العامة  السيد المحاسب / أحمد حسين صادق 

 عضو الجمعية العامة  يد المهندس / خالد منير حسين الفقيالس

 الســـــــادة / المساهمون من األفراد واألشخاص االعتباريين  

  ثانياً : أعضاء مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 

 غير تنفيذي –رئيس مجلس اإلدارة  السيد األستاذ الدكتور / مرتضى مراد طه العارف

 العضو المنتدب التنفيذي لسيد المهندس / طارق كمال خليل الباجوري ا

 عضو مجلس إدارة السيد الدكتور / منى عبد الحكيم رجب 

 عضو مجلس إدارة السيد المحاسب / محمد عبد الظاهر سيد 

 عضو مجلس إدارة السيد األستاذ / إيهاب يوسف عبده سالم 

 عضو مجلس إدارة لي فهمي علي السيد الدكتور . جيولوجي / محمود ع

   ثالثاً : السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات 

 مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية  –وكيل أول الوزارة  / هاني سعد نصيف  المحاسبالسيد 

 بة حسابات الصناعات المعدنيةنائب أول مدير إدارة مراق –وكيل الوزارة  السيد المحاسب / أسامة أحمد بدوي 

 نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية -مدير عام  السيد المحاسب / سامح طلعت عبد الباسط 

 إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية -مراجع حسابات   حميدة سليمان محمدالسيد المحاسب / 
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 الجهاز المركزي للمحاسبات    –ء رابعاً : السادة ممثلي شعبة تقييم اآلدا 

 قطاع الصناعات المعدنية والهندسية  –وكيل الوزارة  / السيد حسن علي سالم   المحاسبالسيد 

 قطاع الصناعات المعدنية والهندسية   -رئيس قطاع  السيد المحاسب / طارق محمود ضيف 

 ناعات الهندسية والمعدنية قطاع الص –مدير عام  السيد المحاسب / سمر عبد الهادي عيسوي 

 
     خامساً : السادة مركز معلومات قطاع األعمال 

 رئيس اإلدارة المركزية للصناعات المعدنية –وكيل الوزارة  / عبد الرزاق محمود عبد الرزاق   األستاذالسيد 

 شعبة الصناعات المعدنية  –أخصائي أول  السيدة األستاذة / مروة حسن محمد 

 ال أمانة سر الجمعية العامة العادية السيد المحاسب / إبراهيم علي حسانين وقام بأعم 

 والسيد المحاسب / نصرة سعد  بلطيهالمحاسب / عبد اللطيف إبراهيم  السيد وقام بأعمال جامعي األصوات

 .مصطفى 

لتحقق من انعقاد معتمدة من السادة / مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبعد ا %82.50وكانت نسبة الحضور 

 الجمعية العامة العادية .

" بإلقاء الكلمة عضو الجمعية العامة  –محمد السعداوي مصطفى  " العضو المنتدب التنفيذي /  المهندسقام السيد 

 العامة غير العادية للجمعية االفتتاحية

التعديالت وذلك لمناقشة جم والمحاجر لشركة الحديد والصلب للمنا الغير عادية" بسم هللا نبدأ أعمال الجمعية العامة 

ً ألحكام القانون رقم ) وتعديالت الالئحة التنفيذية  2020( لسنة 185المقترحة للنظام األساسي للشركات التبعة وفقا

 " 2021( لسنة 948الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

  القرارات 
 ،2021لسنة  (185)ع التعديالت الواردة بالقانون رقم الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق م .1

وذلك على النحو  2021لسنة  (948)وتعديالت الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 -التالي:
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 المادة بعد التعديل  المادة قبل التعديل

 كة (الباب األول ) تأسيس الشر الباب األول ) تأسيس الشركة ( 

 الباب األول

 تأسيس الشركة 

 الباب األول

 تأسيس الشركة 

 ( 1مادة ) 

تأسست بموجب قررار الروزير المخرتي فري تطبيرق أحكرام قرانون شرركات 

ووفقا بالوقائع المصرية    2021 /18/2 قطاع األعمال العام الصادر في

نظرام ألحكام قانون شركات قطاع األعمال العرام والئحتره التنفيذيرة وهرذا ال

 .شركة تابعة مساهمة مصرية

 ( 1مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (  2مادة ) 

  الحديد والصلب للمناجم والمحاجراسم الشركة : 

 شركة تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية.

 

 (  2مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 ( 3مادة )

 غرض الشركة : 

المعدنية األخرى استخراج واستغالل خام الحديد وكافة الخامات  .1

 وخامات المحاجر واإلتجار فيها داخلياً وخارجياً.

العمل في تركيز خام الحديد والخامات األخرى وإنتاج مكورات  .2

 الحديد واإلتجار فيها داخلياً وخارجياً.

عمل دراسات الجدوى االقتصادية للخامات المعدنية بمناطق  .3

لعربية البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر ا

 وخارجها.

استغالل مناطق عمل الشركة استغالالً تجارياً وزراعياً وسياحياً  .4

 بقصد تحقيق الربح 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

كذا االشتراك في تأسيس تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , و

وتعديالته ,  1981لسنة  159الشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم 

وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

 طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية . 

 

 

 (  3مادة ) 

 غرض الشركة : 

خامات استخراج واستغالل خام الحديد وكافة ال .1

المعدنية األخرى وخامات المحاجر واإلتجار 

 فيها داخلياً وخارجياً.

العمل في تركيز خام الحديد والخامات األخرى  .2

وإنتاج مكورات الحديد واإلتجار فيها داخلياً 

 وخارجياً.

عمل دراسات الجدوى االقتصادية للخامات  .3

المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية 

 مصر العربية وخارجها. داخل جمهورية

استغالل مناطق عمل الشركة استغالالً تجارياً  .4

 وزراعياً وسياحياً بقصد تحقيق الربح 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

رج، وكذا االشتراك في تأسيس الشركات مصر أو في الخا

 1981لسنة  159الخاضعة ألحكام القانون رقم 

وتعديالته، وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها طبقاً ألحكام القانون والئحته 

 التنفيذية.

وال يجرررروز للشررررركة المسرررراهمة فررررى إنشرررراء شررررركات أو 

 موافقة الجمعية العامة للشركة. المشاركة فيها إال ب
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 (4)مادة 

 في مدينة الواحات البحرية   القانوني الشركة ومحلهايكون مركز 

 فيلها فروعا أو مكاتب أو توكيالت  ينشئويجوز لمجلس االدارة ان  

 مصر والخارج .

 (  4مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 ( 5مادة )

اريخ القيد في السجل ت )خمسة وعشرون سنة( من سنة25مدة الشركة 

هذه المدة  إطالةالتجاري. ويجوز بقرار من  الجمعية العامة غير العادية 

 او تقصيرها .

 (5مادة ) 

 (هي) المادة كما 

 الثانيالباب 

 راس مال الشركة

 الثانيالباب 

 راس مال الشركة

 (6مادة )

 جنيه 500000000حدد راس مال الشركة المرخي به بمبلغ 

 يون جنيه()خمسمائة مل

جنيه ، موزع على  195374455.60وحدد راس المال المصدر بمبلغ 

ً  20سهم قيمة كل سهم 946872278  . قرشا

 (6)مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 (7مادة )

وقد تم االكتتاب في رأس المال على النحو جميع أسهم الشركة أسمية 

%  82.48124سهماً بنسبة  805736398القابضة  الشركةالتالي 

هيئات وبنوك واشخاص اعتبارية وأفراد نسبة مشاركة  وتبلغ

 %  17.51876سهماً بنسبة  171135880

وقد تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل  بموجب تقرير لجنة 

بشأن  2019لسنة  31التحقق المشكلة بقرار وزير قطاع األعمال رقم 

 قسمة .التحقق من عملية تقسيم الشركة إلى شركتين قاسمة ومن

  (7)مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 (8مادة )

قسائم وتعطى  ذيتستخرج األسهم أو الشهادات الممثلة لألسهم من دفتر 

أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم 

  الشركة.بخاتم 

ويجب أن يتضمن السهم على األخي اسم الشركة وتاريخ صدور قرار 

ورقمه وقيمة راس المال  التجاريالسجل  فيقيدها التأسيس وتاريخ 

بنوعيه وعدد األسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة 

 العادية.ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد الجتماع الجمعية العامة 

ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم  تويكون لألسهم كوبونا

 السهم .

  (8)مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 (9مادة )

سرنوات علرى األكثرر  خمرسقيمة كل سهم خرالل  بباقييجب أن يتم الوفاء 

يعينهررا  الترريالمواعيررد وبالطريقررة  فرريمررن ترراريخ تأسرريس الشررركة وذلررك 

مجلس اإلدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبرل حلولهرا بخمسرة عشرر 

سرهم يوما على األقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات األسهم ، وكل 

لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبرة األداء يبطرل حتمرا 

 تداوله .

قيمة السهم ويتأخر أداؤه عرن الميعراد  لباقيوكل مبلغ واجب السداد وفاء 

تعادل سعر الفائردة المعلرن المحدد له يستحق عنه تعويض لصالح الشركة 

 عنها من البنك المركزي المصري .

ارة الشركة ان يقوم ببيرع هرذه االسرهم لحسراب المسراهم ويحق لمجلس اد

المتأخر عن الردفع وعلرى ذمتره وتحرت مسرئوليته برال حاجرة الرى تنبيره أو 

 إجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات اآلتية :

المسرراهم المتخلررف بالرردفع وذلررك بكترراب مسررجل علررى عنوانرره  انررذارأ .  

 ا على ذلك .المبين بسجالت الشركة ومضى ستين يوم

 ( 9مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 
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صررحيفة الشررركات عررن  فررياحرردى الصررحف اليوميررة أو  فرريب .  االعررالن 

 الوفاء بقيمتها  . فيتأخر أصحابها  التيأرقام األسهم 

جـ . اخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من اإلعالن وعدد الجريردة  أو 

تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك وشرهادات  التيالصحيفة 

تبررراع بهرررذه الكيفيرررة تلغرررى حتمرررا وتسرررلم شرررهادات جديررردة  يالتررراألسرررهم 

كانررت علررى الشررهادات  الترريللمشررترين عوضررا عنهررا تحمررل ذات األرقررام 

 القديمة .

ويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبرا للشرركة مرن 

اصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسرهمه علرى  

يررادة ويطالبرره بررالفرق عنررد حصررول عجررز . وال يررؤثر مررا قررد يوجررد مررن الز

 فريالتجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة السرابقة علرى حقهرا 

 فرريااللتجراء الرى جميرع مررا تخولره القروانين مرن حقرروق وضرمانات اخررى 

 وقت اخر . فينفس الوقت أو 

 ( 10مادة )

سرجل خراص لردى الشرركة  فريثبات التصرف كتابرة إتنتقل ملكية االسهم ب

يطلق عليه سجل نقل ملكية األسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقرع عليره مرن 

المتنرررازل والمتنرررازل إليررره بمراعررراة األحكرررام القانونيرررة المقرررررة لترررداول 

أن تطلرررب التصرررديق علرررى توقيرررع  فرررياألوراق الماليرررة و للشرررركة الحرررق 

 لطرق القانونية .الطرفين بإثبات أهليتهما با

 

ويظل المكتتبون االصرليون والمتنرازلون المتعراقبون مسرئولين بالتضرامن 

فيمررا بيررنهم ومررع مررن تنررازلوا إلرريهم عررن المبررالغ المتبقيررة مررن األسررهم 

 ينقضريالمتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة األسرهم وفرى جميرع األحروال 

السجل المشرار إليره  فيالتضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل 

، ويوقررع اثنرران مررن أعضرراء مجلررس اإلدارة علررى الشررهادات المثبتررة لقيررد 

سجل نقل الملكية وبالنسبة أليلولة األسرهم إلرى الغيرر  فياألسهم االسمية 

لره أن يطلرب قيرد نقرل  الموصريباإلرث أو الوصرية يجرب علرى الروارث أو 

كية الورقة المالية تنفيرذا السجل المشار إليه ، وإذا كان نقل مل فيالملكية 

السرجالت علرى مقتضرى هرذا الحكرم وذلرك كلره  فريجرى القيد  نهائيلحكم 

 بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .

وفررى جميررع األحرروال يؤشررر علررى السررهم بمررا يفيررد نقررل الملكيررة باسررم مررن 

 انتقلت إليه. 

 (  10مادة ) 

الشررررركات  إحرررردىتحفرررره أسررررهم الشررررركة مركزيرررراً لرررردى 

مرخي لها قانوناً بمزاولة نشراط الحفره المركرزي وفقرا ال

لقانون اإليداع والقيد المركزي لرألوراق واألدوات الماليرة 

 .والئحته التنفيذية 2000لسنة  93الصادر بالقانون رقم 

قررانون شررركات قطرراع األعمررال العررام ومررع مراعرراة أحكررام 

الالئحررة التنفيذيرة لقرانون سرروق رأس والئحتره التنفيذيرة و

المرررال تنتقرررل ملكيرررة األسرررهم المقيررردة ببورصرررة األوراق 

الماليررة بإتمررام قيررد تررداولها بالبورصررة بالوسررائل المعرردة 

لررذلك، أمررا ملكيررة األسررهم االسررمية غيررر المقيرردة ببورصررة 

األوراق الماليرررة فيرررتم نقلهرررا وفقررراً للقواعرررد واإلجرررراءات 

أن هذا الشأن، علرى  فيالمنظمة ببورصة األوراق المالية 

الشركة بإثبرات نقرل الملكيرة بسرجالتها خرالل أسربوع  ومتق

علرررى األكثرررر مرررن تررراريخ إخطارهرررا مرررن بورصرررة األوراق 

 المالية بما يفيد انتقال ملكية االوراق المالية.

وفى جميع األحوال وحتى استكمال إجرراءات إيرداع أسرهم 

الشركة لدى إحدى الشركات المررخي لهرا مزاولرة نشراط 

التصررف  بإثباتنقل ملكية االسهم  يكون  المركزيالحفه 

سجل خاص لدى الشركة يطلرق عليره سرجل نقرل  فيكتابة 

ملكيررة األسررهم وذلررك بعررد تقررديم إقرررار موقررع عليرره مررن 

المتنررررازل والمتنررررازل إليرررره بمراعرررراة األحكررررام القانونيررررة 

المقررررة لتررداول األوراق الماليررة و للشررركة الحررق فررى أن 

بإثبرررات أهليتهمرررا  تطلرررب التصرررديق علرررى توقيرررع الطررررفين

ويظررررررل المكتتبررررررون االصررررررليون  بررررررالطرق القانونيررررررة ،

والمتنررازلون المتعرراقبون مسررئولين بالتضررامن فيمررا بيررنهم 

ومررع مررن تنررازلوا إلرريهم عررن المبررالغ المتبقيررة مررن األسررهم 

المتنازل عنها إلى أن يرتم سرداد قيمرة األسرهم وفرى جميرع 

خ التضرررامن بانقضرراء سرررنتين مرررن تررراري ينقضرررياألحرروال 

السرجل المشرار إليره ، ويوقرع اثنران مرن  فريإثبات التنازل 

أعضاء مجلس اإلدارة على الشهادات المثبتة لقيد األسهم 

سرجل نقرل الملكيرة وبالنسربة أليلولرة األسررهم  فرياالسرمية 

إلرررى الغيرررر بررراإلرث أو الوصرررية يجرررب علرررى الررروارث أو 

السرجل المشرار  فريله أن يطلب قيد نقرل الملكيرة  الموصي

، وإذا كرران نقررل ملكيررة الورقررة الماليررة تنفيررذا لحكررم  إليرره

السرجالت علرى مقتضرى هرذا الحكرم  فريجررى القيرد  نهائي

 وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .
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وفررى جميرررع األحررروال يؤشرررر علررى السرررهم بمرررا يفيرررد نقرررل 

 إليه.الملكية باسم من انتقلت 

 

 (11مادة )

ل سهم من أسهمه ، وال يجوز زيادة التزاماتره ال يلزم المساهم إال بقيمة ك

 وتخضع جميع األسهم من نفس النوع لنفس االلتزامات .

 ( 11مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (12مادة )

تترتررب حتمررا علررى ملكيررة السررهم قبررول نظررام الشررركة وقرررارات جمعيتهررا 

 العامة.

 ( 12مادة )

 (هيالمادة كما ) 

 (13مادة )

 تجزئة .كل سهم غير قابل لل

 ( 13مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (14مادة )

ال يجرروز لورثررة المسرراهم او لدائنيرره بأيررة حجررة كانررت ان يطررالبوا بوضررع 

األخترررام علرررى دفررراتر الشرررركة أو أوراقهرررا أو ممتلكاتهرررا ، وال أن يطلبررروا 

طريقررة  بررأيقسررمتها أو بيعهررا جملررة لعرردم امكرران القسررمة وال ان يترردخلوا 

استعمال حقوقهم التعويرل علرى  فيشركة ، ويجب عليهم ادارة ال فيكانت 

 قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة .

 ( 14مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (15مادة )

حصة معادلة لحصة غيره مرن االسرهم مرن نفرس  فيكل سهم يخول الحق 

وجرودات الشرركة عنررد اقتسرام األربراو وفرى ملكيررة م فرريالنروع برال تمييرز 

 التصفية .

 ( 15مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (16مادة )

سجل  فيتدفع االرباو المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه 

قبض المبالغ المستحقة عن السهم  فيالشركة ويكون له وحدة الحق 

 ً ً  في سواء كانت حصصا  موجودات الشركة . في األرباو أو نصيبا

 ( 16مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 

 (17)مادة 

(مررن قررانون شررركات قطرراع األعمررال العررام 16مررع مراعرراة حكررم المررادة)

( من قانون الشرركات المسراهمة وشرركات التوصرية باألسرهم 33والمادة)

والشرررركات ذات المسرررئولية المحررردودة المشرررار إليررره والئحتررره التنفيذيرررة 

نفس القيمرررة ويجررروز زيرررادة رأس مرررال الشرررركة بإصررردار أسرررهم جديررردة بررر

االسمية التي لألسهم األصلية ؛كما يجوز كذلك تخفريض رأس المرال علري 

 التنفيذية. هحتئالوجه المبين بهذا القانون وال

 (17)مادة 

( مررن قررانون شررركات 18، 16مررع مراعرراة حكررم المررادتين)

( مررن قررانون الشررركات 33العررام والمررادة ) قطرراع األعمررال

والشرررركات ذات المسررراهمة وشرررركات التوصرررية باألسرررهم 

المسئولية المحدودة المشار إليه والئحته التنفيذية  يجروز 

زيرررادة رأس مرررال الشرررركة بإصررردار أسرررهم جديررردة برررنفس 

القيمررة االسررمية الترري لألسررهم األصررلية ؛كمررا يجرروز كررذلك 

تخفرريض رأس المرررال علررري الوجررره المبرررين بهرررذا القرررانون 

 حته التنفيذية.ئوال

 (18)مادة 

المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية في حالة زيادة رأس 

 القردامىتقرير حقوق األولوية في االكتتاب في أسرهم الزيرادة للمسراهمين 

كررل بحسررب عرردد األسررهم الترري يملكهررا وذلررك بشرررط أن يتسرراوى جميررع 

 المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق.

 (18)مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 (19)مادة  

حالررة تقريررر  يالزيررادة فرريررتم أخطررار المسرراهمين القرردامى بإصرردار أسررهم 

بالنشرر او بكتراب مسرجل بحسرب األحروال طبقرا -حقوق أولوية خاصة بهرم

 1981لسنة  159لما هو منصوص عليه بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 

مهلرة لالكتتراب ال تقرل عرن ثالثرين يومرا مرن  القردامىمع منح المسراهمين 

 باب االكتتابفتح 

 (19)مادة  

 

 (هيالمادة كما ) 

 الباب الثالث 

 السندات

 الباب الثالث

 السندات
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 (20)المادة 

مرن قرانون شرركات المسراهمة  52إلري  49مع مراعاة أحكام المرواد مرن 

وشركات التوصية باألسرهم والشرركات ذات المسرئولية المحردودة المشرار 

امررة أن تقرررر إصرردار سررندات مررن أي للجمعيررة الع ةالتنفيذيررإليهررا والئحترره 

نروع كانررت ويوضرح هررذا القرررار قيمرة السررندات وشرروط إصرردارها ومرردي 

 قابليتها للتحويل إلي أسهم.

 (20)المادة 

 

 (المادة كما هى) 

 الباب الرابع 

 الشركة مجلس إدارة

 الباب الرابع

 الشركة مجلس إدارة

 (21)مادة 

خمسة أعضاء على األقل من يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون 

بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم و تحديد من  وتسعة على األكثر

يتفرغ لإلدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافآت وبدل 

حضور الجلسات وما يتقاضاه األعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة 

 ية. طبقا ألحكام قانون شركات قطاع األعمال والئحته التنفيذ

 (21)مادة 

( مررن قررانون شررركات قطرراع 4مررع مراعرراة حكررم المررادة )

يترولى إدارة الشرركة مجلرس إدارة تختراره العرام، األعمال 

 .الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات

يتكون مجلس اإلدارة من عردد مرن األعضراء ال يقرل عرن و

خمسة وال يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على 

 :النحو اآلتي

رئرريس غيررر تنفيررذي، تخترراره الجمعيررة العامررة للشررركة  -1

 .بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة

أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية  -2

الشركة بمراعاة قواعرد التمثيرل النسربي، تعيرنهم الجمعيرة 

العامة مع عدم اإلخالل بحق الشخي االعتباري المسراهم 

 .يير ممثليه خالل مدة المجلسفي الشركة في تغ

ممثل مرن العراملين بالشرركة يرتم انتخابره طبقرا ألحكرام  -3

قانون تنظيم انتخراب ممثلري العراملين فري مجرالس إدارات 

الوحررردات التابعرررة للقطررراع العرررام وقطررراع األعمرررال العرررام 

 .2018لسنة  18الصادر بالقانون رقم 

 

لخبررة ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين مرن ذوي ا

بمجلرس اإلدارة ال يزيررد عرددهم علررى عضروين بنرراءاً علررى 

ترشرررريح مررررن مجلررررس إدارة الشررررركة القابضررررة ويصرررردر 

 باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة. 

وتحدد الجمعيرة العامرة سرنويا مرا يتقاضراه كرل مرن رئريس 

وأعضررراء المجلرررس المشرررار إلررريهم مرررن بررردالت الحضرررور 

لررررئيس مجلرررس  الشرررهري واالنتقرررال للجلسرررات والمقابرررل

اإلدارة والمكافررأة السررنوية الترري يسررتحقها مجلررس اإلدارة 

( مرررن قرررانون شرررركات قطررراع 34بمراعررراة نررري المرررادة )

األعمال العام ، كما تحردد الجمعيرة العامرة المزايرا األخررى 

لألعضرراء المنترردبين بمررا فرري ذلررك التررأمين الطبرري ووسررائل 

 .االنتقال

ن يزيرررد بررردل الحضرررور وفررري جميرررع األحررروال، ال يجررروز أ

واالنتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحرد الرذي يصردر 

به قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما ال يجروز أن يزيرد 

ما يصررف شرهريا لررئيس المجلرس غيرر التنفيرذي، نظيرر 

قيامه بمهامه، عن نصف الراتب الشهري المقررر للعضرو 

 المنتدب التنفيذي.

بررين أعضرراء المجلررس ويختررار مجلررس إدارة الشررركة مررن 

العضو المنتردب التنفيرذي وغيرره مرن األعضراء المنتردبين 

لررإلدارة ويحرردد مررا يتقاضررونه مررن راتررب باإلضررافة إلررى مررا 
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 .من هرذه المرادة الرابعةيستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة 

ويحدد المجلرس مرن يحرل محرل العضرو المنتردب فري حالرة 

  .غيابه أو خلو منصبه أو تغييره

لشررركة القابضررة ممثليهررا فرري عضرروية مجلررس وتختررار ا 

إدارة الشركة، مع عدم االخالل بأحقيتها فى تغيير ممثليها 

 خالل مدة المجلس.

وفرري جميررع األحرروال يرفررق بالترشرريح الختيررار رئرريس أو 

أعضرررراء مجلررررس اإلدارة سررررواء ممثلرررري المسرررراهمين أو 

المسررتقلين مررن ذوي الخبرررة عنررد العرررض علررى الجمعيررة 

مختصر بالخبرة والسريرة الذاتيرة لكرل مرشرح العامة بيان 

 .واإلنجازات التي حققها في أعماله السابقة

ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية 

العامة للشركة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة 

  .الشركة غير التنفيذي

 (22)مادة 

كرز الرئيسري يعقد مجلس اإلدارة جلسة مرة كل شرهر علري األقرل فري المر

 رئيسه.بدعوة من 

وال يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إال عند 

الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفي هذه الحالة ال يكون إال داخل 

 جمهورية مصر العربية.

 (22)مادة 

أو يعقررد مجلررس اإلدارة جلسررة مرررة كررل شررهر علرري األقررل 

كز الرئيسي بدعوة مرن في المر لالنعقادكلما دعت الحاجة 

وفي حالة غيابه ينردب رئريس الجمعيرة العامرة مرن  رئيسه

 .بين أعضاء المجلس من يرأس االجتماع

وال يجررروز أن ينعقرررد المجلرررس خرررارج المركرررز الرئيسررري 

للشركة إال عند الضررورة وبحضرور جميرع أعضرائه وفري 

 هذه الحالة ال يكون إال داخل جمهورية مصر العربية.

روف الطارئة عقد مجلس اإلدارة بأحد نظم ويجوز فى الظ

الشررررركة بتوثيررررق هررررذه  الترررزاماالتصررراالت الحديثررررة مررررع 

 االجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبالً.

 (23)مادة 

مررع مراعرراة أحكررام المررادة السررابق ال يكررون اجتمرراع المجلررس صررحيحا إال 

 حضر أغلبية أعضائه

 (23)مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 (24)مادة 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصروات الحاضررين وعنرد التسراوي 

 يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وال يجوز أن ينوب احد أعضاء مجلس اإلدارة من غيره من األعضاء فري 

 حضور جلسات المجلس أو في التصويت علي القرارات.

 (24)مادة 

 (المادة كما هى) 

 (25)مادة 

يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض لمجلس اإلدارة أن 

أحد  واإلدارة أيجوز له أن يعهد إلي رئيس مجلس  اختصاصاته؛ كما

 أحدد أعضائه أو حأن يفوض أ اختصاصاته، وللمجلسالمديرين ببعض 

المجلس تقريرا  علىأن يعرض  علىالمديرين في القيام بمهمة محدودة 

 بما قام به من أعمال.

س اإلدارة أن يدعو إلي حضور اجتماعاته من يري االستعانة بهم ولمجل

من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة او غيرهم دون ان يكون لهم 

 صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

 (25)مادة 

لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا 

ن يعهد إلى يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أ

أو أحد المديرين ببعض  التنفيذيالعضو المنتدب 

وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد  اختصاصاته،

المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على 

 المجلس تقريرا بما قام به من أعمال

ولمجلس اإلدارة أن يدعو إلي حضور اجتماعاته من يري 

ة من العاملين بالشركة او االستعانة بهم من ذوي الخبر

غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه 

 المجلس من قرارات.

 (26)مادة 

( من الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطراع 57مع مراعاة احكام المادة )

االعمررال العررام لمجلررس إدارة الشررركة كررل السررلطات  الالزمررة لتصرررريف 

زمرة لتحقيرق الغررض الرذي انشرئت مرن امورها والقيام بكافة االعمرال الال

اجله فيما عدا مرا تخرتي بره الجمعيرة العامرة طبقرا لقرانون شرركات قطراع 

 (26)مادة 

 

 (المادة كما هى) 
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االعمال العرام والئحتره التنفيذيرة وهرذا النظرام ، وللمجلرس فري سربيل ذلرك 

مباشرة جميع االجرراءات والتصررفات ووضرع اللروائح المتعلقرة بالشرئون 

بالشررركة كمررا يضررع المجلررس الئحررة االداريررة والماليررة وشررئون العرراملين 

 لتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات .

 (27)مادة 

يمثل عضو مجلس االدارة المنتدب الشركة امام القضاء وفي صالتها 

وحدة رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها  ويتولىبالغير 

واالشراف علي سير العمل في جميع قطاعاتها ومتابعة االداء  اليومية ،

لجميع االنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق 

 االهداف.

 (27)مادة 

يتولى العضو المنتدب التنفيذي رئاسة العمل التنفيذي 

للشركة وتصريف أمورها اليومية واإلشراف على سير 

ة بما في ذلك أعمال العمل في جميع قطاعات الشرك

األعضاء المنتدبين اآلخرين، ومتابعة األداء لجميع 

األنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات النتظام العمل 

وتحقيق األهداف وله على األخي مباشرة االختصاصات 

 :اآلتية

اقتراو الموضوعات التي تطرو في االجتماعات  .1

الدورية لمجلس اإلدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس 

  .لمجلسا

مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض على  .2

 .مجلس اإلدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس

اإلشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلي للشركة  .3

للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير 

السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم 

جعة كافة الردود على استفسارات مراقبي أدائها ومرا

 .الحسابات قبل إعداد هذا التقرير

اإلشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح  .4

 .الهيكل المالي للشركة

مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات  .5

 .االستثمارية الالزمة لإلحالل والتجديد والتوسع

ركة مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الش .6

 .ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها

تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى  .7

ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار 

 .أعضائها

التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية  .8

فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس 

 .اإلدارة للنظر فيها وإقرارها

ح المكافآت الخاصة عن األعمال المتميزة التي قام من .9

بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقا 

للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود 

 .االعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض

 .تمثيل الشركة في صالتها مع الغير وأمام القضاء .10

رة من مهام تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس اإلدا .11

 .وأعمال
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 مادة مستحدثة 

 (   28)مادة 

 :يتولى رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي المهام اآلتية

 رئاسة جلسات مجلس اإلدارة  .1

وضع جدول األعمال لجلسات المجلس بالتشاور مرع  .2

 .العضو المنتدب التنفيذي

التأكررد مررن إتاحررة المعلومررات الكافيررة والدقيقررة فرري  .3

 .اء المجلسالوقت المناسب ألعض

التأكررد مررن تنفيررذ العضررو المنترردب التنفيررذي لقرررارات  .4

 .المجلس

التأكررد مررن أن التقررارير الشررهرية عررن نتررائج أعمررال  .5

الشركة والمشروعات االستثمارية المطلوب تنفيذها 

وبرررامج التمويررل قررد أعرردت بالصررورة الترري حررددها 

 .المجلس

التأكررد مررن فاعليررة نظررام الحوكمررة المطبررق بالشررركة  .6

 .ك فعالية أداء لجان المجلسوكذل

التأكد مرن قيرام المجلرس بإنجراز مهامره علرى الوجره  .7

 .األكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة

عرررض تقررارير اللجرران المنبثقررة مررن مجلررس اإلدارة  .8

 .على المجلس

االختصاصرررات األخررررى الرررواردة بقواعرررد الحوكمرررة  .9

الصادرة تنفيذا ألحكام قانون شركات قطراع األعمرال 

 العام.

 (28مادة )

دارة المنتدب يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد عضو  مجلس اإل

أن يعين من بين  فياو األعضاء المنتدبين ولمجلس اإلدارة الحق 

أعضائه أو من بين مديري الشركة من يكون لهم أيضا حق التوقيع عن 

 او موضوعات محددة . أمور فيالشركة متفردين او مجتمعين وذلك 

 ( 29ة )ماد

العضو المنتدب  انفراديملك حق التوقيع عن الشركة علي 

وفقراً للصرالحيات للشركة أو األعضراء المنتردبين  التنفيذي

، ولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين من بين  المقررة لهم

أعضاؤه أو من بين مرديري الشرركة مرن يكرون لهرم أيضراً 

فري  حق التوقيع عن الشرركة منفرردين أو مجتمعرين وذلرك

 أمور أو موضوعات محددة.

وفى جميع األحوال ال يجوز التوقيع على المعامالت 

البنكية ألى من األشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة 

 منفرداً.

 (  29مادة ) 

أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن  لال يتحم

 ركة .حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الش

 (  30مادة ) 

 : كالتاليمادة واحدة  في( 30،  29دمج المادتين )

أعضررراء مجلرررس اإلدارة بسررربب قيرررامهم بمهرررام  لال يتحمررر

وظررائفهم ضررمن حرردود وكررالتهم أيررة مسررئولية فيمررا يتعلررق 

 بالتزامات الشركة .

تصررررف مرررن  أيوتنصررررف إلرررى الشرررركة وحررردها أثرررار 

 أعضررائهاحررد يجريهررا مجلررس اإلدارة أو  الترريالتصرررفات 

 باسم الشركة فد حدود اختصاصاته .

 (  30مادة ) 

يجريها  التيتصرف من التصرفات  أيتنصرف إلى الشركة وحدها أثار 

 باسم الشركة فد حدود اختصاصاته . أعضائهمجلس اإلدارة أو احد 

 

 

 

 الباب الخامس

 الجمعية العامة

 الباب الخامس

 الجمعية العامة

 (  31مادة ) 

قانون شركات قطاع  فيالجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين  تتكون

 األعمال العام والئحته التنفيذية.

 (  31مادة ) 

 (هيالمادة كما ) 
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 (  32مادة ) 

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على األقل سنويا احداهما قبل بداية 

الموازنة التقديرية للشركة  فيالسنة المالية بثالثة اشهر وذلك للنظر 

المسائل  فيالسنة المالية للنظر  انتهاءواألخرى خالل ستة أشهر من 

 األتية :

 تقرير مراقب الحسابات. .1

التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والنظر  .2

 فى إخالء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير 

او والخسائر والحسابات التصديق على الميزانية وحساب االرب .3

 الختامية للشركة 

 الموافقة على توزيع األرباو. .4

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة  استمرارالموافقة على  .5

 تالية .

 تشكيل مجلس إدارة جديد. .6

مراقبة  بشأنللمحاسبات  المركزيتقارير الجهاز  فيالنظر  .7

 شأنها من في مما يلزحسابات الشركة وتقويم ادائها واتخاذ 

 قرارات. 

رئيس مجلس الجمعية او مجلس االدارة عرضه  ىما يركل  .8

 عليها

  (32)مادة 

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على األقل سنويا 

إحداهما قبل بداية السنة المالية بما ال يقل عن خمسة 

وأربعين يوما وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة 

ن انتهاء السنة المالية للنظر واألخرى خالل ثالثة أشهر م

 في المسائل اآلتية:

 اإلحاطة بتقرير مراقبي الحسابات ورد الشركة عليه. - 1

التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط  - 2

الشركة والنظر في إخالء مسئوليته عن الفترة المقدم 

 عنها التقرير.

اعتماد القوائم المالية وحساب األرباو والخسائر  - 3

 والحسابات الختامية للشركة.

 الموافقة على توزيع األرباو. - 4

الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس  - 5

 اإلدارة لمدة تالية.

 تشكيل مجلس إدارة الشركة. -6

النظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن  - 7

مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب 

بات المعين من الجمعية العامة للشركة )إن وجد( الحسا

 واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها.

كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس اإلدارة عرضه  -8

 عليها.

وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج 

أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس 

أثناء مدة العضوية، وفي إدارة الشركة كلهم أو بعضهم 

حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين 

مفوض إلدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة ال تجاوز ثالثة 

أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا ألحكام قانون 

 شركات قطاع األعمال العام .

 (33)مادة 

مراع عرادى او غيرر عرادى اجت فري لالنعقادلرئيس الجمعية العامة دعوتها 

اذا طلب ذلك مجلس إدارة  لالنعقادمقتضى لذلك .وعليه دعوتها  رأىكلما 

( مرن %10الشركة أو مراقب الحسابات او المسراهمون الرذين يملكرون )

رأس المال على األقل على ان يوضرح بالطلرب األسرباب الداعيرة إلرى عقرد 

 والمسائل المطلوب عرضها . االجتماع

  (33)مادة 

 (هيالمادة كما  )

  (34)مادة 

صحيفتين  فيمرتين  لالجتماعيجب نشر األخطار بدعوة الجمعية العامة 

المرة الثانية بعد انقضاء خمس ايام على  فييوميتين على ان يتم النشر 

 األقل من تاريخ نشر اإلخطار االول.

إلى األعضاء على عناوينهم  الدعوةويجوز االكتفاء بإرسال اخطار 

تة بسجالت الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم االخطار إليهم باليد الثاب

 مقابل التوقيع.

  (34)مادة 

يتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة لالنعقراد قبرل 

الموعررررد المقرررررر النعقادهررررا بأسرررربوع علررررى األقررررل علررررى 

عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة سرواء بالبريرد المسرجل 

ت باليررد أو علررى بريرردهم اإللكترونرري أو بتسررليم اإلخطررارا

الُمسررل م مررنهم للشررركة، وتكررون مصررروفات اإلخطررار علررى 

نفقررة الشررركة، علررى أن يرفررق باإلخطررار جرردول األعمررال 

ومشروعات القرارات والتوصيات، والمرذكرات والتقرارير 

المعروضة بشأنها، وفي حالة عردم انعقراد االجتمراع األول 

تمال النِصاب تتم الدعوة إلرى للجمعية العامة بسبب عدم اك

 االجتماع الثاني وفقًا لإلجراءات الواردة بهذه المادة.

وفرررى حالرررة وجرررود مسررراهمين مرررن األفرررراد أو األشرررخاص 

اإلعتبارية الخاصة بهيكل مساهمى الشركة فيسري بشرأن 
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مواعيرررد ووسرررائل اإلخطرررار بررردعوة المسررراهمين للجمعيرررة 

فيذيرة لقرانون شرركات العامة األحكام الواردة بالالئحرة التن

المسررراهمة وشرررركات التوصرررية باألسرررهم والشرررركات ذات 

  المسئولية المحدودة وشركات الشخي الواحد.

 (  35مادة ) 

جرردول  فرريغيررر المسررائل المدرجررة  فرريللجمعيررة العامررة المداولررة  زال يجررو

 التريالوقرائع الخطيررة  فرياألعمال ومع ذلك يكون للجمعية حرق المداولرة 

ومع مراعراة احكرام قرانون شرركات قطراع األعمرال  االجتماعاء تنكشف اثن

( مررن هررذا النظررام تكررون القرررارات 44العررام والئحترره التنفيذيررة والمررادة )

الصررادرة مررن الجمعيررة العامررة ملزمررة لجميررع المسرراهمين وعلررى مجلررس 

 العامة الجمعيةاإلدارة تنفيذ قرارات 

 (  35مادة ) 

 (المادة كما هى) 

 ( 36مادة ) 

سجل خاص يثبت فيه حضورهم  فيتسجل أسماء األعضاء الحاضرين 

 االجتماعوما إذا كان باألصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية 

 األصوات وجامعيمن كل من مراقب الحسابات 

ويكون لكل عضو يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة 

جواب أعضاء مجلس جدول األعمال واست فيالموضوعات المدرجة 

 الحسابات بشأنها . ومراقبياإلدارة 

ويشترط تقديم االسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثالثة ايام على 

 مركز ادارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال .  فياالقل 

ويجيب مجلس االدارة على اسئلة االعضاء واستجواباتهم بالقدر الذى ال 

مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر واذا رأى العضو ان يعرض 

 الرد غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها

 واجب التنفيذ .

بالطريقة التي يحددها رئيس الجمعية العامة  فيويكون التصويت 

 االجتماع وتوافق عليها الجمعية

يتعلق باختيار  ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية اذا كان القرار

اعضاء مجلس االدارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسئولية عليهم او 

اذا طلب ذلك رئيس الجمعية العامة او عدد من االعضاء يمثل عشر 

 االجتماع على االقل . فياالصوات الحاضرة 

 ( 36مادة ) 

 (المادة كما هى) 

 ( 37) مادة 

توافر نصاب االنعقاد و  يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور و

لجماعة حملة السندات كما يتضمن  القانونيإثبات حضور الممثل  كذلك

خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة و كل ما يحدث اثناء 

 التيالجمعية و عدد االصوات  فياتخذت  التياالجتماع و القرارات 

 المحضر . في إثباتهوافقت عليها او خالفتها و كل ما يطلب االعضاء 

وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة 

سجل خاص و يوقع على المحضر و السجل رئيس الجلسة و أمين  في

 السر و جامعا االصوات و مراقبة الحسابات .

 ( 37) مادة 

 (هيالمادة كما ) 
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 ( 38) مادة 

طال كرل قررار يصردر مرن مع عدم االخالل بحقوق الغير حسنى النية يقع برا

 الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون او نظام الشركة .

و يجوز طلرب ابطرال كرل قررار يصردر لصرالح فئرة معينرة مرن االعضراء او 

مجلرس االدارة او غيررهم دون  ألعضراءبهم او لجلب نفع خاص  لألضرار

 الشركة. لمصلحةاعتبار 

لرررة إال المسررراهمون الرررذين وال يجررروز أن يطلرررب الررربطالن فررري هرررذه الحا

اعترضوا على القررار فري محضرر الجلسرة أو الرذين تغيبروا عرن الحضرور 

 بسبب مقبول.

ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلرى جميرع 

وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخي الحكم برالبطالن فري إحردى  ،المساهمين

 الصحف اليومية وفي صحيفة الشركات.

سنة من تاريخ صدور القرار  بمضيوتسقط دعوى البطالن طبقا للقانون 

 وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك .

 ( 38) مادة 

 (هيالمادة كما ) 

 ( 39) مادة 

( من هذا النظام تختي الجمعية العامة  32مع مراعاة احكام المادة ) 

من االجتماعين المشار اليهما فى  أي فيالتالية  العادية بنظر المسائل

اجتماع اخر تعقده لهذا الغرض خالل السنة  أي في( او  33المادة ) 

 المالية :

 اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .  القانوني االحتياطيوقف تجنيب -1

فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على  النظامي االحتياطياستخدام -2

مخصصا ألغراض معينة  االحتياطيجلس االدارة اذا لم يكن هذا اقتراو م

 نظام الشركة . فيمنصوص عليها 

غير االبواب المخصصة  فياالحتياطيات و المخصصات  فيالتصرف -3

 لها.

 التيالموافقة على اصدار سندات او صكوك تمويل و على الضمانات -4

 تقرر لها .

 ة السندات .قرارات و توصيات جماعة حمل فيالنظر -5

 ( 39) مادة 

( من هذا النظام تختي 32مع مراعاة أحكام المادة )

الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من 

( أو في أي 33االجتماعين المشار إليهما في المادة )

 :اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خالل السنة المالية

بلغ ما يساوي وقف تجنيب االحتياطي القانوني إذا -1

 .نصف رأس المال

التصرف في االحتياطيات والمخصصات في غير -2

 .األبواب المخصصة لها

الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى  -3

 .الضمانات التي تقرر عليها

 .النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات -4

 تعيين مراقب حسابات آخر للشركة، باإلضافة إلى -5

مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبي 

الحسابات المقيدين بسجالت الهيئة العامة للرقابة 

 .المالية، وتحديد أتعابه

الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو  -6

 المشاركة فيها مع الغير.
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 ( 40) مادة 

 : يأتيتختي الجمعية العامة غير العادية بما 

شركة بمراعاة اال يترتب على ذلك زيادة التزامات تعديل نظام ال –اوال 

المساهمين مالم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطال كل قرار 

المساس بحقوق المساهم  شأنهيصدر من الجمعية العامة يكون من 

 يستمدها بصفته شريكا  التياالساسية 

 فيتالية وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديالت ال

 نظام الشركة:

حالة عدم وجود رأس  فيزيادة رأس المال المرخي به او المصدر -1

 مال مرخي به .

إضافة اية أغراض مكملة او مرتبطة او قريبة من غرض الشركة -2

نافذة إال بموافقة  األصليوال تكون الموافقة على تغيير الغرض  األصلي

 ات قطاع االعمال العام .تطبيق أحكام قانون شرك فيالوزير المختي 

اطالة أمد الشركة او تقصيره او حلها قبل انتهاء مدتها او تغيير نسبة -3

يتعين عند تحققها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر  التيالخسارة 

 تصفية الشركة او استمرارها . في

 غيرها من الشركات القابضة فياعتماد ادماج الشركة  –ثانيا 

اصل من خطوط االنتاج الرئيسية  فيعتماد التصرف بالبيع ا –ثالثا 

 بالشركة .

 اعتماد تقسيم الشركة . –رابعا 

تصفية الشركة او استمرارها اذا بلغت خسائرها  فيالنظر  –خامسا 

 نصف رأس المال.

 ( 40) مادة 

( من قانون شركات قطاع 19مع مراعاة أحكام المادة )

لعامة غير العادية بما تختي الجمعية ا األعمال العام،

 يأتي:

أوال: تعديل نظام الشركة بمراعاة أال يترتب على ذلك 

زيادة التزامات المساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع 

المساهمين، ويقع باطال كل قرار يصدر من الجمعية 

العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم 

 األساسية التي يستمدها بصفته شريكا.

الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة  وتنظر

 التعديالت التالية في نظام الشركة:

زيادة رأس المال المرخي به أو المصدر في حالة  -1

عدم وجود رأس مال مرخي به، وكذا الموافقة على 

 تخفيض رأس مال الشركة.

إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من  -2

كون الموافقة على تغيير غرض الشركة األصلي، وال ت

 الغرض األصلي نافذة إال بموافقة الوزير المختي.

إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء  -3

 مدتها.

ثانيا: الموافقة على إدماج الشركة في غيرها من 

 الشركات. 

ثالثا: الموافقة على التصرف بالبيع فى اصل من خطوط 

 االنتاج الرئيسية بالشركة.

 ابعا: الموافقة على تقسيم الشركة. ر

خامساً: النظر في حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا 

 .بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر

 

 (41ماده )

في جميع األحوال ال يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إال إذا حضره 

 نصف عدد أعضائها عل األقل بما فيهم رئيس الجمعية وتصدر قرارات

الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين إما 

قرارات الجمعية العامة غير العادية فال تصدر إال بأغلبية عدد أصوات 

 الحاضرين .

 ( 41مادة ) 

ال يكرررون انعقررراد الجمعيرررة العامرررة صرررحيًحا إال إذا حضرررره 

مسرراهمون يمثلررون نصررف رأس مررال الشررركة علررى األقررل 

م رئيس الجمعية وفي حالرة عردم اكتمرال النِصراب بَمن فيه

يتم دعوة الجمعيرة العامرة الجتمراع آخرر ويكرون االجتمراع 

الثرراني صررحيًحا إذا حضررره مسرراهمون يمثلررون ربررع رأس 

مررال الشررركة، ويجرروز أن تتضررمن دعرروة االجتمرراع األول 

 موعد االجتماع الثاني ومكانه.

ء ويحضرررر اجتماعرررات الجمعيرررة العامرررة رئررريس وأعضرررا

مجلرررس إدارة الشرررركة ومراقبرررو الحسرررابات مرررن الجهررراز 

المركرررزي للمحاسررربات ومراقرررب الحسرررابات المعرررين مرررن 

الجمعيررة العامررة للشررركة )إن وجررد(، دون أن يكررون لهررم 

 .صوت معدود

يجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثال في الجمعية العامة و

بما ال يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته 

يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات  وال

الجمعية العامة بغير عذر مقبول، وفي حالة انخفاض عدد 

أعضاء مجلس اإلدارة فى اجتماع الجمعية العامة عن 

الحد المشار إليه وتوافرت لالجتماع شروط صحة انعقاده 

التي يتطلبها قانون شركات قطاع األعمال العام ولالئحته 

ا في ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر التنفيذية بم
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 الجمعية العامة في مناقشة جدول أعمالها.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية األسهم 

وفي حالة التساوي يرجح الجانب  الحاضرة باالجتماع

كما تصدر قرارات الجمعية العامة ،  الذي منه الرئيس

حالة التساوي يرجح غير العادية باألغلبية ذاتها وفي 

الجانب الذي منه الرئيس، وذلك كله ما لم يتضمن هذا 

 النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات.

وال يجوز ألعضاء الجمعية من ممثلي الشركات القابضة 

واألشخاص االعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها 

بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة األسهم من ممثلي 

الخاص في حضور الجمعية العامة أو في  القطاع

التصويت، كما ال يجوز لحملة األسهم من القطاع الخاص 

 أن ينوبوا عن هؤالء.

 (42ماده )

التنفيذيرة لقرانون شرركات  ةبالالئحمع مراعاة ما ورد بشأنه أحكام خاصة 

قطاع األعمال العام وهذا النظام تسري في شأن إجرراءات وشرروط صرحة 

ية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت علي المسائل انعقاد الجمع

مرن الالحرة التنفيذيرة  231إلري  200المعروضة عليها أحكام المواد مرن 

لقررانون شررركات المسرراهمة وشررركات التوصررية باألسررهم والشررركات ذات 

 المسئولية المحدودة المشار إليها.

 (42ماده )

شركات قطاع  يسرى فيما لم يرد به ني خاص فى قانون

األعمال العام والئحته التنفيذية وهذا النظام بشأن 

إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية 

وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة 

( من الالئحة 231( إلى )200عليها أحكام المواد من )

التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات باال

 الشخي الواحد.

 ( 43مادة ) 

الجمعيررة العامررة العاديررة و غيررر العاديررة  انعقررادتسررري فرري شررأن صررحة 

للشرركات الترري يسراهم القطرراع الخراص فرري رأس مالهرا و نظررام التصررويت 

مرن قرانون شرركات المسراهمة و شرركات  70و  67فيها أحكرام المرادتين 

 ية باألسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهاالتوص

 (43مادة ) 

يجوز للشرركة اسرتخدام وسرائل التقنيرات الحديثرة المرئيرة 

أو الصرررروتية أو االلكترونيررررة لعرررررض بنررررود اجتماعررررات 

الجمعية العامة والتصويت في الجمعية العامة والتصرويت 

اركة عليهررا مررن قبررل المسرراهمين الررذين يحررق لهررم المشرر

والتصررويت فرري الجمعيررة العامررة، ويكررون للمسرراهم إبررداء 

رأيه فري الموضروعات المعروضرة علرى الجمعيرة دون أن 

يلتررزم بحضررور اجتماعاتهررا شررريطة بقرراء المسرراهم ضررمن 

قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار 

التصررويت مررع إلتررزام الشررركة بتوثيررق هررذه االجتماعررات 

 الرجوع إليها مستقبالً. بطريقة يسهل

 الباب السادس

 مراقب الحسابات

 الباب السادس

 الحسابات مراقبي

 (44ماده )

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقويم 

 أدائها طبقا لقانونه .

 (44ماده )

يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه بشأن 

 قويم أدائها وفقا لقانونه.الرقابة على حسابات الشركة وت

وفررى حالررة تعيررين الجمعيررة العامررة مراقررب حسررابات آخررر 

للشرررركة مرررن المقيررردين بسرررجالت الهيئرررة العامرررة للرقابرررة 

المالية ، فعلى الشركة تمكينه من مباشررة أعمالره وتقرديم 

المستندات والسجالت التى تحتاجها أعمال المراجعة وفقراً 

 رية .للقانون ومعايير المراجعة المص

 الباب السابع

 االحتياطيات -توزيع األرباو -السنة المالية للشركة

 الباب السابع

 االحتياطيات -توزيع األرباو -السنة المالية للشركة

 (45ماده )

من كل سنه علي أن  30/6وتنتهي في  1/7السنة المالية للشركة من 

كة حتي السنة األولي تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشر

 ( 45ماده )

 (المادة كما هى) 
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 أخر يونيه من السنة التالية.

 (46ماده )

علي مجلس اإلدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد 

الجمعية العامة خالل ستة اشهر علي األكثر من تاريخ انتهائها ميزانية 

ة خالل الشركة وحساب األرباو والخسائر وتقريرا عن نشاط الشرك

 السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

 

 

 

 

 

 

  (46ماده )

مجلررس اإلدارة أن يعرد فرري خترام السررنة الماليرة وفرري  علرى

 علرى أشرهر ثالثرةموعد يسمح بعقد الجمعية العامة خرالل 

األكثرررر مرررن تررراريخ انتهائهرررا ميزانيرررة الشرررركة وحسررراب 

الشركة خرالل السرنة األرباو والخسائر وتقريرا عن نشاط 

 المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

وترسررل الشررركة نتررائج األعمررال والقرروائم الماليررة الدوريررة 

والسرررنوية وتقرررارير مراقبررري الحسرررابات بشرررأنها للشرررركة 

القابضرة للنظرر فيهرا واتخراذ مرا يلرزم بشرأنها وفقراً ألحكرام 

 .عمال العامالالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األ

 (47ماده )

تررروزع أربررراو الشرررركة الصرررافية سرررنويا بعرررد خصرررم جميرررع المصرررروفات 

 العمومية والتكاليف األخرى كما يلي :

لتكروين  يجنب من صافي األربراو جرزء مرن عشررين علرى األقرل -1

االحتيررراطي القرررانوني ويقرررف هرررذا االقتطررراع متررري بلرررغ مجمررروع 

مصررردر ومتررري االحتيرراطي مقررردارا يرروازي نصرررف راس المررال ال

 .نقي هذا االحتياطي عن ذلك تعين العودة إلي االقتطاع 

 %10يقتطع المبلغ الالزم لتوزيرع حصرة مرن االربراو مقردارها  -2

للمسررراهمين عررررن المرررردفوع مررررن قيمررررة أسررررهمهم وللعرررراملين ، 

يتقرر توزيعها  التياالرباو  فيويشترط أال يقل نصيب العاملين 

نقررداً منهرررا علرررى  علرررى أال يزيرررد مررا يصررررف إلررريهم %10عررن 

مجموع أجورهم االساسرية السرنوية ويجنرب مرا يزيرد علرى ذلرك 

مشررروعات إسرركان لهررؤالء العرراملين  إلنشرراءحسرراب خرراص  فرري

وتقديم الخدمات االجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعيرة العامرة 

 للشركة.

لمكافررأة مجلررس  البرراقي مررن  %5تخصرريي بعررد مررا تقرردم نسرربة  -3

 االدارة .

ية العامة بناء علرى اقترراو مجلرس االدارة أن تقررر يجوز للجمع -4

بمرا  والنظرامي القرانوني االحتيراطيتكوين احتياطات أخرى غير 

مررن االربرراو الصررافية بعررد تجنيررب التوزيعررات  %10ال يجرراوز 

 ( من هذه المادة .2،3، 1البنود ) فيالمنصوص عليها 

لهرا مرا )ه( في حالة وجود تأسيس أو حصي أرباو ال يجوز أن يخصي 

من األرباو القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب االحتياطات  %10يزيد على 

مرن رأس المرال للمسراهمين  %5وتخصيي نسبة من الربح ال تقرل عرن 

 .وللعاملين كحصة أولي وخصم مكافأة مجلس اإلدارة

)و( يرروزع البرراقي مررن األربرراو بعررد ذلررك علررى المسرراهمين والعرراملين فرري 

 .ررة في هذا النظام كحصة إضافية في األرباوالحدود والنسب المق

  (47ماده )

يجررب علررى مجلررس اإلدارة عنررد إعررداد الميزانيررة وحسرراب 

جررـزءا الصررافية مررن األربرراو األربرراو والخسررائر أن يُجنررب 

يجروز و ،من عشرين علـى األقل لتكوين احتيراطي قرانوني

 لجمعيررة العامررة وقررف تجنيررب هررذا االحتيرراطي إذا بلررغ مررال

المصرردر، كمررا يجرروز تكرروين  نصررف رأس المرراليسرراوى 

الصرافية األربراو من  %25احتياطيات أخرى بحد أقصى 

بشرط تحديرد مجلرس اإلدارة ألسرباب تكوينهرا واألغرراض 

 الموجهة لها على أن يتم إعتمادها من الجمعية العامة.

وبمراعررراة أحكرررام قرررانون شرررركات قطررراع األعمرررال العرررام 

معيررة العامررة للشررركة  بنرراء والئحترره التنفيذيررة، تحرردد الج

على عرض مجلرس اإلدارة، األربراو القابلرة للتوزيرع ومرا 

يخررري كرررل مرررن العررراملين ومجلرررس اإلدارة والمسررراهمين 

منها، وذلك بعد التصديق علرى القروائم الماليرة والميزانيرة 

وحسرراب األربرراو والخسررائر السررنوية واسررتبعاد األربرراو 

تسررري فرري ، وبررةالرأسررمالية وتجنيررب االحتياطيررات الواج

شررأن األربرراو القابلررة للتوزيررع فرري الشررركة أحكررام المررواد 

( مرررن الالئحرررة التنفيذيرررة لقرررانون شرررركات 43، 39، 38)

 . قطاع األعمال العام

وتلترررزم الجمعيرررة العامرررة عنرررد إقررررار توزيعرررات األربررراو 

 - :باآلتي

أوالً: يكررون نصرريب العرراملين فرري األربرراو السررنوية القابلررة 

( وال تزيررررد علررررى %10ال تقررررل عررررن ) للتوزيررررع بنسرررربة

 .( من هذه األرباو تصرف نقدا12%)

: أال يرررتم تقررردير مكافرررأة مجلرررس اإلدارة برررأكثر مرررن ثانيرررا

( مرن األربرراو السررنوية القابلررة للتوزيررع مخصرروما 10%)

( مرن رأس مرال الشرركة المردفوع وبعرد %5منها نسربة )

 خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أوالً.

 ً : يكون للجمعيرة العامرة تقريرر مرا ترراه مناسربا بشرأن ثالثا

توزيررع برراقي أربرراو الشررركة بعررد خصررم حصررة العرراملين 

ومجلررس اإلدارة، علررى المسرراهمين مررن عدمرره وذلررك فرري 

 .ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها

 ً : يراعى عند تقدير مكافرآت رئريس وأعضراء مجلرس رابعا

ج ومبيعرات وأربراو اإلدارة الجهود التي بذلوها لزيادة إنتا
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الشررركة عررن السررنة الماليررة السررابقة أو تخفرريض خسررائر 

 .الشركة

 ً : يراعرررى عنرررد صررررف أربررراو العررراملين ومكافرررآت خامسرررا

مجلس اإلدارة أحكام قرانون تنظريم اسرتخدام وسرائل الردفع 

 .2019( لسنة 18غير النقدي رقم )

 (48ماده )

علي اقتراو مجلس يستعمل االحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء 

 فيما يكون أوفي بمصالح الشركة . اإلدارة

  (48ماده )

يكون التصرف في االحتياطيات والمخصصات األخرى في 

 بقرررار مررن الجمعيررة العامررةغيررر األبررواب المخصصررة لهررا 

بناء على اقتراو مجلس اإلدارة فيما يكون أوفرى بمصرالح 

 الشركة.

توزيررع كررل أو  ويجرروز للجمعيررة العامررة العاديررة أن تقرررر

لة التري تملرك التصررف فيهرا بموجرب  بعض األرباو الُمَرح 

قانون شركات قطاع األعمال العرام أو لالئحرة التنفيذيرة أو 

 نظام الشركة على المساهمين.

 (49ماده )

المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس  إلى األرباوتدفع 

 خ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.اإلدارة بشرط إال تجاوز شهرا من تاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (49ماده )

تدفع األرباو إلي المسراهمين فري المكران والمواعيرد التري 

يحددها مجلس اإلدارة بشررط إال تجراوز شرهرا مرن تراريخ 

ويجروز أن يتضرمن قرررار قررار الجمعيرة العامرة بررالتوزيع، 

الجمعية العامة توزيع هذه األرباو على دفعرات فري ضروء 

 دفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة.الت

 الباب الثامن

 اندماج الشركة وتقسيمها

 الباب الثامن

 اندماج الشركة وتقسيمها

 (50 )مادة 

شركة أخرى أو معهرا أو تقسريمها إلرى شرركتين  فييكون اندماج الشركة 

أو اكثررر بقررررار مرررن مجلرررس ادارة الشرررركة القابضرررة واعتمررراد الجمعيرررات 

ضروء  فيالمقسمة حسب االحوال وذلك  فيها أولشركة المندمجة العادية ل

تقريرررر مراقرررب الحسرررابات ويكرررون لكرررل شرررركة نشرررأت عرررن االنررردماج  أو 

الشخصررية االعتباريررة المسررتقلة بمررا يترتررب علررى ذلررك مررن اثررار  التقسرريم

 قانونية .

ومع مراعاة أحكام قانون شرركات قطراع االعمرال العرام والئحتره التنفيذيرة 

مرن قرانون  135إلرى  130لى حاالت االندماج أحكام المواد مرن تسرى ع

ذات المسررئولية الصررادر  باألسررهمشررركات المسرراهمة وشررركات التوصررية 

من الالئحة  298إلى  289والمواد من  1981لسنة  159بالقانون رقم 

 التنفيذية لهذا القانون .

  (50) مادة  

 

 

 (هيالمادة كما ) 

 ( 51) مادة  

والتقردير  التقسريممن قرار تقسيم الشرركة بيران الغررض مرن يجب أن يتض

ومررا  اسررتند هررذا التقرردير الترريلصررافى أصررول الشررركة واألسررس  المبرردئي

ل إلى كل شركة ناشئة عن التقسيم مرن حقروق الشرركة ومرا تتحمرل وسيؤ

كررل شررركة مررن  فرريبرره مررن التزاماتهررا وكيفيررة تحديررد حقرروق المسرراهمين 

 م .الشركات الناشئة عن التقسي

  ( 51) مادة  

 (المادة كما هى) 

 ( 52) مادة  

تتررولى تقرردير صررافى أصررول الشررركة المررراد تقسرريمها اللجنررة المنصرروص 

 ( 52) مادة  

اد تقسريمها اللجنرة تتولى تقدير صافى أصول الشركة المر
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( من قرانون شرركات قطراع األعمرال ويعتمرد قرارهرا 19المادة ) فيعليها 

 من الجمعية العامة غير العادية للشركة .

( مررن قررانون شررركات 19المررادة ) فرريالمنصرروص عليهررا 

ويررتم اعتمرراد تقريررر اللجنررة وفقرراً ألحكررام قطرراع األعمررال ، 

 الالئحة التنفيذية لقانون شركات قطاع األعمال العام 

 ( 53) مادة    

الشررركة علررى التقسرريم  فرريشررأن اعتررراض بعررض المسرراهمين  فررييسرررى 

وحقرروق الرردائنين مررن غيررر حملررة أحكررام المررواد وحقرروق حملررة سررنداتها 

التنفيذيررررة لقررررانون شررررركات المسرررراهمة  الالئحررررةمررررن  295.297.298

المشرار  المحردودةوشركات التوصية باألسرهم والشرركات ذات المسرئولية 

إليرره وتعامررل الشررركات الناشررئة عررن التقسرريم بالنسرربة لمررا تتحملرره مررن 

تطبيرق أحكرام المرادتين  فيفيها التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج 

 .المشار اليهما . 297.298

 

  ( 53) مادة 

 

 (هيالمادة كما ) 

 الباب التاسع

 المنازعات

 الباب التاسع

 المنازعات

 ( 54) مادة 

رفرررع  زال يجرررومرررع عررردم اإلخرررالل بحقررروق المسررراهمين المقرررررة قانونرررا 

د مجلرس تمرس المصرلحة العامرة والمشرتركة للشرركة ضر التيالمنازعات 

المسرراهمين  مجمرروعاالدارة أو ضررد واحررد أو أكثررر مررن أعضررائه إال باسررم 

 وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .

أن يخطرر برذلك مجلرس  القبيرلوعلى كل مساهم يريد إثرارة نرزاع مرن هرذا 

اإلدارة قبل انعقراد الجمعيرة العامرة التاليرة بشرهر واحرد علرى االقرل ويجرب 

 جدول أعمال الجمعية . فيقتراو على المجلس ان يدرج هذا اال

 ( 54) مادة 

 

 (هيالمادة كما ) 

 الباب العاشر

 حل الشركة وتصفيتها

 الباب العاشر

 حل الشركة وتصفيتها

 

 (55مادة )

حالررة خسررارة نصررف رأس المررال تحررل الشررركة قبررل انقضرراء أجلهررا  فرري

 إال إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خالف ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 ( 55)  مادة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب 

على مجلس اإلدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة 

 .غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها

وفي جميع األحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل 

حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض األمر على 

لشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر الجمعية العامة ل

المرحلة، وفي حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقا لما 

سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل 

وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ 

على حقوق العاملين بها بما ال يقل عما تضمنه قانون 

إلخالل بأحكام القانون رقم العمل المشار إليه، ودون ا

بشان مرتبة امتياز حقوق العمال،  2010لسنة  125

وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية 

 لقانون شركات قطاع األعمال العام .

 ( 56مادة ) 

حالة تصفية ومع مراعاة أحكرام القرانون رقرم  فيتكون الشركة المنقضية 

التنفيذيررة تعررين الجمعيررة العامررة مصررفيا أو والئحترره  1981لسررنة  159

 أكثر وتحدد أتعابهم .

 

 

 

 وتنتهى وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين .

وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طروال مردة التصرفية إلرى أن يرتم إخرالء 

 طرف المصفين .

  ( 56مادة )  

حالررة التصررفية ومررع مراعرراة  فرريتكررون الشررركة منقضررية 

 والئحته التنفيذية . 1981لسنة  159ام القانون رقم أحك

وإذا قررررت الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة تصررفية الشررركة 

علرى ، ويتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن

 -األخي ما يلى:

( تعيرررين المصرررفي أو المصرررفين وتحديرررد أتعرررابهم ومررردة )أ

 التصفية.

االطرالع علرى تقريرر  ( مد المردة المقرررة للتصرفية بعرد)ب

 المصفي.
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 اليوم.مساًء من نفس ذات والنصف الرابعة وانتهى االجتماع في تمام الساعة 

 ـــوات "ــــــــــــــــامعي األصـــــــــــــــــــ" جــــــ                             " أمين سر الجمعية العامة "          

 

 

 " " محاسب / نصرة سعد مصطفى "  بلطيه" محاسب / إبراهيم علي حسانين "       " محاسب / عبد اللطيف إبراهيم   

 المركزي للمحاسبات الجهازالسادة /

 

 " وكيل الوزارة نائب أول مدير اإلدارة "    ائب مدير اإلدارة "  " مدير عام/ ن      " مراجع حسابات                      

 

 

                                    " محاسب / أسامة أحمد بدوي "  " محاسب / حميدة سليمان محمد "   " محاسب / سامح طلعت عبد الباسط "      

 

 " رئيس الجمعية العامة "                            " وكيل أول الوزارة / مدير اإلدارة "  

 

 

  " دكتور / سعد مجاهد الراجحي "                            " محاسب / هاني سعد نصيف "   

 

 

 

  

 

 

 

 )جـ( النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي.

 )د( التصديق على الحساب الختامي ألعمال التصفية.

)هـ( تعيين المكان الذي تحفه فيه دفاتر الشركة ووثائقهرا 

 .بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجاري

 ين.وتنتهى وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصف

وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى 

 أن يتم إخالء طرف المصفين .

 

 مادة مستحدثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر الحاديالباب 

 اإلفصاو وقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة

 ( 57مادة )

تلتزم الشركة باالفصاو ونشر التقارير والقرارات 

نصوص عليها وغيرها من البيانات والمعلومات الم

مكرراً( من قانون شركات قطاع األعمال  35بالمادة )

 "( من لالئحته التنفيذية.1مكرراً "77العام ، والمادة )

كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدة التى 

يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى 

بيق مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن مدى تط

قواعد الحوكمة واالدارة الرشيدة بها وخطتها لالمتثال 

 لباقى متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة.

 عشر الحاديالباب 

 أحكام ختامية

 عشر الثانيالباب 

 أحكام ختامية

 (57)مادة 

سبيل تأسيس الشركة من  فيتخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة 

 .حساب المصروفات العامة

  (58)ة ماد

 (هي مع إعادة ترقيمهاالمادة كما ) 

 (58)مادة 

 يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون

  (59)مادة 

 (هي مع إعادة ترقيمهاكما  )المادة

 


