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 األولالباب
 تأسيس الشركةفي

)١(مادة�
 جمهورية مصر فيًتكونت شركة مساهمة طبقا للقوانين السارية

 والمناطق الحرةيواألجنب العربي نطاق نظام استثمار المالفيالعربية
 ١٩٧٧ لسنة٣٢رقم المعدل بالقانون ١٩٧٤ لسنة٤٣الصادر بالقانون رقم

ً وطبقا لهذا النظام والشروط المدونة اإلسالميةًووفقا ألحكام الشريعة
:يليفيما

)٢(مادة�
مصر: اسم الشركة هو ويرمز إليها) شركة مساهمة مصرية(بنك البركة

.فيما بعد بكلمة البنك
)٣(مادة�

 محافظةفي القانوني للشركة وموطنها الرئيسيمقر المركز
، ويمكن لمجلس اإلدارة أن الدقي– العز أبو الدين محيش٦٠ة الجيز

 الخارجفي مصر أو فيًينشئ فروعا أو وكاالت
)٤(مادة�

 الوزاريمدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار
 تأسيس البنك ويجب أن توافق الهيئة العامة لالستثمارفيالمرخص

.الهيئةة البنك وتعتمد من رئيس والمناطق الحرة على كل إطالة لمد
)٥(مادة�

غرض الشركة هو مزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية
 لسنة ٤٣ًوالمالية والتجارية المصرح بها للبنوك التجارية طبقا للقانون رقم 

 ١٢٠ المعدل والقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٦٣ المعدل والقانون رقم ١٩٧٤
 المصرية المنظمة ألعمال البنوك وذلك وغيره من القوانين١٩٧٥لسنة

أو لحساب الغيرأو سواء لحسابه األجنبيةبالعملة المصرية والعمالت
 للقيام باألعمال التجارية المصرح بها للبنوك باإلضافةباالشتراك معه

ما تتطلبه أعمال ومشاريع التنمية االضطالعالتجارية وكذا . بكافة
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 المصرفية واألعمال األعمالركة بكافة وعلى وجه العموم تقوم الش
فيالتجارية والمالية واالستثمارية المصرح بها للبنوك التجارية ويشترط

 ربوي غير أساسجميع األحوال أن تكون ممارسة الشركة لنشاطها على
. السمحاء اإلسالميةومتفقة مع أحكام الشريعة

افيوللشركة على وجه الخصوص لقيام سبيل تحقيق أغراضها
-:باألعمال اآلتية

فتح الحسابات المصرفية وقبول الودائع بمختلف أنواعها بالعمالت)١
 واألجنبيةالمصرية 

 لحساب المستثمرين باالتفاق مع مستثمر واحد أو أكثر األموالتوظيف)٢
. أو مشروعات مخصصة استثماريفى شكل وعاء

اال)٣ .ئتمان إصدار خطابات الضمان والكفاالت المصرفية وبطاقات
 نيابة عن الغير وتلقى االكتتابات اإلسالميةإصدار األسهم والصكوك)٤

 المحلية والعربية األسواقفي المتعلقة بها األعمالفيها ومزاولة جميع
.والدولية

، تتم األنشطةفي وإدارة نظام صناديق االستثمار استحداث)٥  المختلفة
، مع عدم رفيالمصمن خالل البنك بما يتمشى مع طبيعة نشاطه

اإلخالل بأحكام قانون البنوك واالئتمان وبشرط أن تكون تلك األوعية
.االستثمار( إطار حسابات الودائع في (

 واإلداريةتوفير خدمات المشورة الفنية واالقتصادية والمالية)٦
والتسويقية واالستشارية للمشروعات وإعداد دراسات االستثمار

.والجدوى المتعلقة بها 
فيل بشتى الوسائل على إنماء وإنشاء وتنشيط االستثمار العم)٧

أومختلف قطاعات التنمية سواء بتمويل او بتأسيس مشروعات جديدة
بتوسيع وتطوير مشروعات قائمة سواء لحساب الشركة او لحساب

. باالشتراك معهأوالغير 
تقديم خدمات القروض الحسنة لتنمية المهن والحرف وفتح أبواب)٨

.االجتماعي التعاون
 على الموارد النقدية من أسواق– ودون تحديد– بوجه عام–الحصول)٩

 اإلسالميةالمال المحلية والعالمية على نحو يتفق وأحكام الشريعة
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أفيلتوظيفها)١٠ وجه نشاط الشركة وبما اليتعارض مع قواعد مختلف
. جمهورية مصر العربيةفي المعمول بهاياألجنبالتعامل بالنقد 

 التي المصرح بها للبنوك التجارية األخرى والخدمات األعمالالقيام بكافة)١١
.تستلزمها طبيعة نشاط الشركة

 ذات أخرى تأسيس شركاتفيويجوز للشركة أن تشترك مع الغير
، كما يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة فى ان تشترك أغراض مماثلة

ًاعمال شبيهة بأعمالها او بأى وجه مع غيرها من الشركات التى تزاول 
، كما لها ان التى قد تعاونها فى تحقيق أغراضها فى مصر والخارج
تشترك هذه الشركات او تلحقها بها او تندمج فيها وذلك بموافقة 

.الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
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 الباب الثانى
 فى رأسمال الشركة

)٦(مادة�
فقط واحد مليار جنيه(مليار جنيه مصرىبلغ حدد رأس مال البنك المرخص به بم

سبعمائة(جم٧٠٧٥٣٧٤٩٥بمبلغ وحدد رأس مال البنك المصدر) مصرى الغير
جنيهًوسبعة مليون وخمسمائة سبعة وثالثون الفا واربعمائة خمسة وتسعون 

مائة وواحد مليون وستة وسبعون الف(سهم ١٠١٠٧٦٧٨٥على موزع) مصرى
سبعة جنيه( جنيه مصرى٧قيمة كل سهم) سهمن وسبعمائة خمسة وثمانو

ووجميعها أسهم) مصرى .نقدية عادية
)٧(مادة�

منيتكون رأس مال البنك مائة وواحد مليون وستة(سهم ١٠١٠٧٦٧٨٥ المصدر
سبعمائة(جم٧٠٧٥٣٧٤٩٥وقيمتها) سهموسبعون الف وسبعمائة خمسة وثمانون 
) جنيه مصرىًفا واربعمائة خمسة وتسعون وسبعة مليون وخمسمائة سبعة وثالثون ال

:بالكامل على النحو التالى وجميعها أسهم أسمية وقد تم األكتتاب فى رأس مال البنك
 قيمة االسهم عدد االسهم الجنسية االسم

 ٥٢١٣٢٤٩٠٩ ٧٤٤٧٤٩٨٧ البحرين مجموعة البركة المصرفية
 ٢١١٠٤٧٩٧ ٣٠١٤٩٧١ مصرى شركة مصر للتامين

ل  ١٨٢٢٦٩٩٩ ٢٦٠٣٨٥٧ مصرى تأمينات الحياةشركة مصر
 ٢٦٩٢٩٨٢٦ ٣٨٤٧١١٨ مصرى شركة دلة لالستثمارات العقارية

هللا  ٨١٢١٨٠٦ ١١٦٠٢٥٨ مصرى محسن بدر على خلف
 ١١١٨٢٩١٥٨ ١٥٩٧٥٥٩٤مساهمون آخرون مصريون واجانب
 ٧٠٧٥٣٧٤٩٥ ١٠١٠٧٦٧٨٥ المجمــــــــــــــــوع
.٢٤.٩١وتبلغ نسبة المشاركة المصرية %

ستمائة وخمسة عشر(جم٦١٥٢٤٩٩٩٢وقد تم سداد رأس المال المصدر والبالغ
تم سداد، كما.)جنيه مصرىمليون مائتان تسعة واربعون الف وتسعمائة اثنان وتسعون 

ئتان سبعةما مليون فقط اثنان وتسعون(جم٩٢٢٨٧٥٠٣الزيادة فى رأس المال والبالغة 
عن)جنيه مصرى الغيروثمانون الف وخمسمائة وثالثة   من أرباح المساهمين المستحقة

جم٧٠٧٥٣٧٤٩٥ بعد الزيادة والمدفوعوبذلك يصبح رأس المال المصدر، ٢٠١١عام
جنيهًسبعمائة وسبعة مليون وخمسمائة سبعة وثالثون الفا واربعمائة خمسة وتسعون(

) مصرى
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)٨(مادة�
، وقد إكتتب المساهمون دفع  كامل قيمة األسهم عند االكتتاب

(فى رأسمال الشركة بالكامل كما يلى .ًطبقا للكشوف المرفقة: (
وقد قام المساهمون بدفع كامل قيمة األسهم التى إكتتبوا فيها
فى بنوك مصر والقاهرة واالهرام والمصرف االسالمى الدولى 

.البنك المركزى المصرى لالستثمار والتنمية المسجلة لدى 

)٩(مادة�
يجب ان يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خالل ثالث سنوات على
االكثر من تاريخ صدور القرار الوزارى المرخص بزيادة رأسمال الشركة وذلك 
فى المواعيد وبالطريقة التى تعينها الجمعية العامة ويكون للجمعية العامة 

ف ، على ان يعلن عن تلك المواعيد الحق فى تفويض مجلس االدارة ى ذلك
ًقبل حلولها بخمسة عشر يوما على االقل وتقيد المبالغ المدفوعة على
، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ ًشهادات األسهم ً

.ًالواجبة اآلداء يبطل حتما تداوله 
اؤه عن وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أد

الميعاد المحدد له يستحق عنه تعويض عن الضرر الذى يلحق بالشركة حتى 
تاريخ السداد او أية تعويضات اخرى وعلى وجه خاص تلك المترتبة على عدم 

.الوفاء بالعملة االجنبية 
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه األسهم لحساب

حت مسئوليته بال حاجة الى المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وت
-:تنبيه او إجراءات قضائية وذلك بعد إتخاذ االجراءات االتية 

إنذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل بعلم)أ
على عنوانه المبين بسجالت) بالتلكس او الفاكس(الوصول او 

.ًالشركة ومضى ستين يوما على ذلك 
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ص)ب حيفة االستثمار عن االعالن فى احدى الصحف اليومية او
.أرقام األسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها 

او)ج إخطار المساهم المتاخر بكتاب مسجل بعلم الوصول
او) بالتلكس او بالفاكس( بصورة من االعالن وعدد الجريدة

ًالصحيفة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على 
، وشهادات األسهم التى تباع بهذه ، ذلك ً الكيفية تلغى حتما

ًعلى ان تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل
ذات االرقام التى كانت على الشهادات القديمة وعلى ان يشار
انها بديلة للصكوك الملغاة وتبلغ بورصة االوراق المالية المقيد 

من)٦(بها اسهم الشركة مع مراعاة ما تنص عليها المادة 
.٩٢ لسنة٩٥ذية للقانون رقم الالئحة التنفي

ًويخصم مجلس ادارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة
من اصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه
، واليؤثر إلتجاء  ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز على

 السابقة على حقها فى االلتجاء الشركة الى استعمال الحق المقرر بالفقرة
الى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات اخرى فى نفس الوقت او

.فى اى وقت آخر 

)١٠(مادة�
ًتستخرج شهادات األسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى ارقاما
مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس اإلدارة يعينهما المجلس

و ، يجب ان يتضمن السهم على االخص اسم الشركة وتختم بخاتم الشركة
وشكلها القانونى وعنوان مركزها الرئيسى وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ 
ورقم ومحل قيدها بالسجل التجارى وقيمة رأس المال وعدد االسهم 
الموزعة عليها وكذلك نوع االسهم وخصائصه وقيمته االسمية وما دفع 

ا السمية ورقم وتاريخ القرار الوزارى منها واسم المالك فى االسهم
المرخص فى تأسيسها ورقم وتاريخ نشره بصحيفة االستثمار والتاريخ 
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المحدد الجتماع الجمعية العامة. المحدد الجتماع الجمعية العامة العادية
.العادية 

ويكون لألسهم كوبونات ذات ارقام مسلسلة يبين بها رقم
.السهم 

)١١(مادة�
األسهم باتمام قيد تداولها ببورصة االرواق المالية أو تنقل ملكية
 ويتم اثبات هذا– اذا كانت االسهم غير مقيدة بها–بقيد العملية لديها 

التصرف فى سجل خاص لدى الشركة خالل اسبوع من تاريخ اخطارها بذلك
.سواء من البورصة أو من صاحب الشأن 

الشركة يظل وبالرغم من حصول التنازل وإثباته فى سجل
المكتتبون األصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما 
بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة األسهم 
المتنازل عنها الى أن يتم سدادها وفى جميع االحوال ينقضى التضامن 

، ويوقع اثنان بإنقضاء سنتين من تاريخ اثبات التنازل فى السجل المشار الي ه
من أعضاء مجلس اإلدارة على الشهادات المثبتة لقيد األسهم االسمية
فى سجل نقل الملكية وبالنسبة أليلولة األسهم الى الغير باالرث او 
الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى 

، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالي ًة تنفيذا لحكم نهائى السجل المشار إليه
جرى القيد فى السجالت على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم

.المستندات الدالة على ذلك 
وفى جميع االحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية

.بأسم من إنتقلت اليه 

)١٢(مادة�
تخضع جميع األسهم إللتزامات متساوية واليلزم المساهمون اال

. كل سهم واليجوز زيادة التزاماتهم بقيمة

)١٣(مادة�
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ًتترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات
.جمعيتها العامة

)١٤(مادة�
.كل سهم غير قابل للتجزئة

)١٥(مادة�
اليجوز لورثة المساهم او لدائنية بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع

يسها او ممتلكاتها وال أن يطلبوا األختام على دفاتر الشركة او قراط
قسمتها او بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة 
كانت فى ادارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على 

.قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية 
)١٦(مادة�

ة لحصة غيره من األسهم من كل سهم يخول الحق فى حصة معادل
نفس النوع بالتمييز فى إقتسام األرباح وفى ملكية موجودات الشركة

.عند التصفية 

)١٧(مادة�
تدفع حصص األرباح المستحقة عن األسهم آلخر مالك لها مقيد
إسمه فى سجل الشركة ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ 

ًفى األرباح او نصيبا فىًالمستحقة عن السهم سواء كانت حصصا 
.موجودات الشركة

)١٨(مادة�
 يجوز زيادة ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم٣٣مع مراعاة حكم المادة

، رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية
ق كما يجوز تخفيضه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناط

.الحرة فى الحالتين
واليجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية وإذا صدرت
ًبأكثر من ذلك اضيف الفرق حتما الى االحتياطى القانونى ويكون زيادة رأس المال 
أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة

ارها وسعر إصدار األسهم ومدى حق المساهمين يبين فى حالة الزيادة مقد
القدامى فى اولوية االكتتاب فى هذه الزيادة ويجوز ان يعفى من عالوة اإلصدار 



م.م.ش بنك البركة مصر

-١٠-

المساهمون فى اإلصدار االصلى والزيادات السابقة بنسبة ما يملكون من
، ويبين فى حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته  .أسهم رأس المال
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 ثالثالباب ال
 فى الصكوك

)١٩(مادة�
، من القانون رقم)٥٢(،)٥١(،)٥٠(،)٤٩(مع مراعاة أحكام المواد

 والئحته التنفيذية للجمعية العامة ان تقرر إصدار صكوك من ١٩٨١ لسنة ١٥٩
، وشروط إصدارها وال تنفذ اى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك

الصادرة فى هذا الشأن إال بموافقة الهيئة قرارات الجمعية العامة العادية 
.العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
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 الباب الرابع
 فى ادارة الشركة

 الفصل االول
 مجلس ادارة الشركة

)٢٠(مادة�
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف

ًعشر عضوا على االكثر تعينهمًمن احد عشر عضوا على االقل وخمسة 
الجمعية العامة بخالف من يضم للمجلس من ذوى الخبرة ويراعى فى
ًتعيين أعضاء المجلس ان يكون عددهم فرديا وان يمثل مالكو األسهم 
بعدد من األعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال واستثناء من

ب تعيين اول مجلس ادارة طريقة التعيين سالفة الذكر قام مؤسسو الشركة
.للشركة 

ًويشترط فى أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون كل منهم مالكا لعدد
.من أسهم الشركة التقل قيمتها عن خمسة االف جنيه مصرى

ويجوز لمجلس اإلدارة ان يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم
الية شروط العضوية لملء االماكن الخالية او التى تخلو اثناء السنة الم

ويجب عليه اجراء ذلك إذا نقص عدد األعضاء عن نصف عدد أعضاء المجلس 
واألعضاء الذين يضمون للمجلس على هذا الوجه يقومون بعملهم فى 
، فأما  الحال على ان يعرض امرهم على الجمعية العامة فى اول اجتماع لها

.ًان تقرر تعيينهم او تعيين آخرين بدال منهم 
س اإلدارة لعضويته عضوين من ذوى الخبرة ويجوز ان يضم مجل

ال تتوافر بشأنهما نصاب الملكية إعماال لنص المادة من قانون)٩١(ًممن
.١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم 
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)٢١(مادة�
يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات وفى نهاية هذه

، ويجوز دائما اعادة انتخا ب األعضاء الذين انتهتًالمدة يتجدد المجلس بأكمله
.مدة عضويتهم

والتخل أحكام هذه المادة بحق الشخص المعنوى فى مجلس
اإلدارة فى إستبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين 

.بالالئحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة 
ولعضو مجلس اإلدارة ان ينيب عنه عند الضرورة فى المجلس أحد

، واليجوز ان ينوب عضو زمالئه  وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان
، وفى جميع األحوال اليجوز ان يزيد  مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد
ال يجوز لغير الشخص  اصوات المنوبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين كما
المعنوى أن ينيب عنه فى حضور أجتماعات مجلس اإلدارة أى شخص من 

.أعضاء المجلس غير 

)٢٢(مادة�
، ويجوز ًيعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا غير متفرغ
، وفى حالة غياب الرئيس للمجلس تعيين نائب للرئيس يحل محله اثناء غيابه

.ًونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئاسة مؤقتا 
.والغير ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة امام القضاء

)٢٣(مادة�
، يتم اختياره يكون للبنك عضو منتدب واحد مصرى الجنسية
بمعرفة مجلس اإلدارة من بين إثنين يرشحهما الجانب المصرى فى 
، على ان يكون المرشحين من ذوى الكفاءة والخبرة فى العمل  المجلس

.المصرفى 
، كما ويحدد مجلس اإلدارة إختصاصات ومكافأة العضو المنتدب

يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة او أكثر يمنحها بعض اختصاصاته او 
.يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس 
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)٢٤(مادة�
يعقد مجلس اإلدارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها

من أعضاء الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او بناء على طلب خمسة 
.مجلس اإلدارة 

ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على االقل خالل السنة
.المالية الواحدة واليجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون إنعقاد المجلس 

ًويجوز ايضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون
ون هذا اإلجتماع فى جميع أعضائه حاضرين أوممثلين فى االجتماع وأن يك

مصر أو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة الى 
.ذلك 

)٢٥(مادة�
اليتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب قيامهم بمهمام وظائفهم

.ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة  .
)٢٦(مادة�

النسبة المئوية المنصوص عليها تتكون مكافاة مجلس اإلدارة من
من هذا النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية)٥٣(فى المادة 

.العامة قيمته كل سنة 

)٢٧(مادة�
ًاليكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره اغلبية أعضائه بما فيهم
، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الرئيس او نائبه بحسب االحوال

، وفى حالة تساوى االصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس ال حاضرين
.المجلس 
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)٢٨(مادة�
من قانون الشركات) ١٠١(الى)٩٦(مع مراعاة أحكام المواد من

 والئحته التنفيذية لمجلس اإلدارة اوسع سلطة إلدارة ١٩٨١ لسنة١٥٩رقم 
ما إحتفظ به صراحة نظام الشركة للج معية العامة وبدون الشركة فيما عدا

تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح 
 ، المتعلقة بالشئون االدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية
كما يضع المجلس الئحة خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع 

.اإلختصاصات والمسئوليات 
)٢٩(مادة�

 عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس يملك حق التوقيع
اإلدارة او نائبه حسب االحوال وعضو مجلس اإلدارة المنتدب وكل عضو آخر

 ينتدبه المجلس لهذا الغرض 
ولمجلس اإلدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين
، كما يقوم ًوأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
مجلس اإلدارة بإختيار مراقب شرعى واحد او اكثر او مجلس مراقبين
شرعيين لمراقبة مراعاة البنك فى أعماله أحكام الشريعة اإلسالمية ويحدد 

.المجلس مدة تعيينة ومكافأته 
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 الفصل الثانى
 اللجنة اإلدارية المعاونة

)٣٠(مادة�
م عاونة من العاملين يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية

والعمال ويمثل فيها المصريون واالجانب وذلك متى بلغ عدد الموظفين 
.ألف(١٠٠٠والعمال  (

)٣١(مادة�
تختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج
العمالة بالشركة ورفع اإلنتاج وتطويره مع مراعاة اإلدارة االقتصادية السليمة 

ًإستخدام الموارد المتاحة فضال عن الموضوعات االخرى التى تحال إليها من وحسن 
، وترفع اللجنة توصياتها مجلس اإلدارة أو رئيسه أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب

.ونتائج دراستها الى مجلس اإلدارة 
)٣٢(مادة�

 وفى حالة غيابه تعين العضو الذى–ًتعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا
.ًوم بأعمال الرئاسة مؤقتا يق

ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس اإلدارة المنتدب او من يفوضه من
أعضاء مجلس اإلدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يحددهم عضو 

.مجلس اإلدارة المنتدب دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداوالت 
)٣٣(مادة�

يتولى مجلس اإلدارة وضع قواعد وشروط إختيار أعضاء اللجنة
االدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة 
ًأعضائها وتجتمع اللجنة مرة على االقل كل شهرين واليكون اإلجتماع صحيحا 

أ ت بأغلبية ، وتصدر القرارا صوات إال إذا حضره ثلث عدد األعضاء على االقل
الحاضرين فإذا تساوت االصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس او من يقوم 

.مقامه 
)٣٤(مادة�

ًتضع اللجنة تقريرا سنويا خالل السنة المالية للشركة يعرض على ً
مجلس اإلدارة توضح فيه الموضوعات التى أحيلت إليها وما اوصت به فى 

لس والتى يؤدى األخذ بها شأنها وإقتراحاتها التى ترى عرضها على المج
.الى تحقيق مصلحة الشركة 
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 الباب الخامس
 فى الجمعية العامة

)٣٥(مادة�
، واليجوز انعقادها إال في تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين

.المحافظة التي يوجد بها المركز الرئيسي للبنك
)٣٦(مادة�

ب طريق لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين
األصالة أو اإلنابة، واليجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب 

.عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة فى حضور الجمعية العامة 
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى رسمى او
، وأن يكون الوكيل مساهما واليكون ألى  ًمصدق على التوقيعات فيه

غ ًير األشخاص االعتباريين بوصفه أصيال او نائبا عن الغير أو مساهم من ً
من عدد األصوات المقررة% ٤٠ًبالصفتين معا عدد من األصوات يجاوز

ألسهم الحاضرين وفى جميع األحوال اليجوز أن يزيد عدد األسهم التى 
.من رأس المال%٥يحملها الوكيل بهذه الصفة على 

ًممثال فى الجمعية العامة بما اليقل ويجب أن يكون مجلس اإلدارة
وذلك فى غير االحوال التى. عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته

، واليجوز تخلف أعضاء  ينقص فيها عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ذلك
.مجلس اإلدارة عن حضور إجتماع بغير عذر مقبول 

ة من أعضاء وفى جميع األحوال اليبطل االجتماع إذا حضره ثالث
مجلس اإلدارة على األقل يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة او نائبه او
احد األعضاء المنتدبين لالدارة، وذلك إذا توافر لإلجتماع الشروط األخرى 

.التى يتطلبها القانون والالئحة التنفيذية 
)٣٧(مادة�

يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن
يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى مصرف من مصارف 
مصر او الخارج التى تكون قد عينت فى إعالن الدعوة وذلك قبل إنعقاد 

.الجمعية العامة بثالثة ايام كاملة على االقل 
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واليجوز قيد أى نقل لملكيته األسهم فى سجل الشركة من تاريخ
. إنفضاض الجمعية العامة نشر الدعوة لالجتماع الى تاريخ

)٣٨(مادة�
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها نائبه

.ًاو عضو مجلس اإلدارة الذى ينوب عنه مؤقتا 
، وجامعى ويعين الرئيس فى بداية اإلجتماع أمين سر الجمعية

.األصوات على ان تقر الجمعية العامة تعيينهم 

)٣٩(مادة�
 الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من تنعقد

، رئيس مجلس اإلدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعالن الدعوة
.وذلك خالل الستة أشهر التالية على األكثر لنهاية السنة المالية للشركة 

ولمجلس اإلدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة
لى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى اإلنعقاد الى ذلك وع

من%٥إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 
، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن رأس مال الشركة على األقل
يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة أو أحد البنوك 

.يجوز سحب هذه األسهم إال بعد إنفضاض الجمعية بالخارج وال 
ولمراقب الحسابات أو الجهة االدارية المختصة أن يدعوا الجمعية
العامة لإلنعقاد فى األحوال التى يتراخى فيها مجلس اإلدارة عن الدعوة 
على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ 

. دعوة الى االجتماعالذى يجب فيه توجيه ال
كما يكون للجهة اإلدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص
، أو  عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الواجب توافره لصحة انعقاده
امتنع األعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع األحوال تكون 

.مصاريف الدعوة على نفقة الشركة 
صورة من هذه األوراق الى الهيئة العامة لالستثمار وترسل

والمناطق الحرة والى مصلحة الشركات فى نفس الوقت الذى يتم فيه 
 نشر الدعوة أو إرسالها الى المساهمين 
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)٤٠(مادة�
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على األخص فيما يلى

:
.إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم)أ
.راقبة أعمال مجلس اإلدارة والنظر فى إخالئه من المسئوليةم)ب
.المصادقة على الميزانية وحساب األرباح والخسائر)ج
نشاط الشركة)د .المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن
الموافقة على توزيع األرباح وتحديد مكافأة وبدالت أعضاء)ه

.مجلس اإلدارة 
.ابه تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتع)و
أو)ز كل ما يرى مجلس اإلدارة او الجهة األدارية المختصة

من رأس المال عرضه على%١٠المساهمون الذين يملكون 
.الجمعية العامة 

)٤١(مادة�
 فى موعد يسمح–على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية

بعقد الجمعية العامة للمساهمين خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ
ً ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط–هائها إنت

، الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها
ًوذلك كله طبقا لألوضاع والشروط والبيانات التى حددتها الالئحة التنفيذية 

.لقانون شركات المساهمة
ميزانية وحساب األرباح ويجب على مجلس اإلدارة أن ينشر ال

والخسائر وخالصة وافية والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع 
.ًالجمعية العامة بعشرين يوما على األقل 

ويجوز اإلكتفاء بإرسال نسخة من األوراق المبينة فى الفقرة
األولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد 

ًامة بعشرين يوما على األقل الجمعية الع
)٤٢(مادة�

يجب نشر اإلخطار بدعوة الجمعية العامة لإلجتماع مرتين فى
صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة 

.أيام على االقل من تاريخ نشر اإلخطار االول 
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عناوينهم ويجوز اإلكتفاء بإرسال إخطار الدعوة الى المساهمين على
الثابتة بسجالت الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم االخطارات للمساهمين باليد 

.مقابل التوقيع 
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون على النحو الوارد فى

الى مصلحة الشركات وكل من الهيئة العامة لالستثمار والهيئة)٤٢(،)٤١(المادتين 
و ممثل جماعة حملة الصكوك فى نفس الوقت الذى يتم فيه العامة لسوق المال

.النشر أو اإلرسال الى المساهمين 
)٤٣(مادة�

ًال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون
من رأس المال على األقل فإذا لم يتوافر الحد األدنى فى اإلجتماع%٥٠يمثلون

ًعامة الى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية األول وجب دعوة الجمعية ال
.لإلجتماع األول

ويجوز اإلكتفاء بالدعوة الى اإلجتماع األول إذا حدد فيها موعد اإلجتماع
.الثانى 

ًويعتبر اإلجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه ً.
ة المطلقة لألسهم الممثلة فى وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبي

.االجتماع
)٤٤(مادة�

ما يأتى -:تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة
من)أ ًال يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطال كل قرار يصدر

الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم
.ًته شريكا األساسية التى يستمدها بصف

يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة)ب
.األصلى بموافقة الهيئة العامة لالستثمار 

يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو)ج
تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب 

أ .و إدماج الشركةًعليها حل الشركة إجباريا
وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس

اإلدارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة 
.أو إستمرارها 

والينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إال بموافقة الهيئة العامة
 لالستثمار والمناطق الحرة 
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)٤٥(مادة�
ع مراعاة األحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى علىم

-:الجمعية العامة غير العادية األحكام اآلتية
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة)أ

وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من 
 ألسباب من رأس المال على األقل%١٠المساهمين يمثلون 

جدية وبشرط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة او أحد
، واليجوز سحب هذه األسهم إال بعد  البنوك المعتمدة
، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل  إنفضاض الجمعية
شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى 

.جيه الدعوة الجهة اإلدارية المختصة التى تتولى تو
ًاليكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره)ب

لم) على األقل(مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس المال فإذا
يتوافر الحد األدنى فى اإلجتماع االول وجهت دعوة الجمعية 
 ، ًالى إجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية لإلجتماع االول

ًر اإلجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين ويعتب
.يمثل نصف رأس المال على األقل وإال سقطت الدعوة

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى األسهم)ج
الممثلة فى اإلجتماع إال إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال 

تغيير الغرض األصلى أو او خفضه او حل الشركة قبل الميعاد أو 
، فيشترط لصحة القرار فى هذه األحوال أن يصدر  إدماجها

.بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة فى اإلجتماع 
)٤٦(مادة�

اليجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى
جدول األعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة 

.لتى تتكشف أثناء اإلجتماعا
ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة المشار إليه والئحته
التنفيذية وأحكام هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة 
ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين اإلجتماع الذى صدرت فيه 



م.م.ش بنك البركة مصر

-٢٢-

، وعلى  مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين
.الجمعية العامة

)٤٧(مادة�
يسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه
، ويوقع هذا السجل قبل بداية  حضورهم وما إذا كان باإلصالة او بالوكالة

.اإلجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى األصوات 
جمعية العامة الحق فى ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع ال

، وإستجواب اعضاء  مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول األعمال
.مجلس اإلدارة ومراقبى الحسابات بشأنها

ويشترط تقديم األسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثالثة
أيام على األقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل 

.إيصال 
ب مجلس اإلدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم ويجي

، وإذا رأى بالقدر الذى اليعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر
المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب 

.التنفيذ 
، ويجب ان يكون ويكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة علينة

ويت بطريق سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة او التص
، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس  بعزلهم او بإقامة دعوى المسئولية عليهم
اإلدارة او عدد من المساهمين يمثل عشر األصوات الحاضرة فى اإلجتماع 

.على األقل 
على قرارات واليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك فى التصويت

الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم او إبراء ذمتهم وإخالء 
.مسئوليتهم عن اإلدارة 

)٤٨(مادة�
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب اإلنعقاد
وكذلك إثبات حضور ممثلى الجهات اإلدارية او الممثل القانونى لجماعة 

خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة حملة الصكوك كما يتضمن 
ما يحدث أثناء اإلجتماع والقرارات التى أتخذت فى الجمعية وعدد  وكل
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األصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته
.فى المحضر 

وتدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل
قع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وامين جلسة فى سجل خاص ويو

.السر وجامعى األصوات ومراقب الحسابات 
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للجهات اإلدارية
المختصة والهيئة العامة لالستثمار خالل شهر على األكثر من تاريخ إنعقادها 

.
)٤٩(مادة�

ًنية يقع باطال كل قرار يصدر مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى ال
.من الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو نظام الشركة

وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين
او لالضرار بهم او لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة او غيرهم دون 

.إعتبار لمصلحة الشركة 
ن فى هذه الحالة إال المساهمون الذين واليجوز أن يطلب البطال

إعترضوا على القرار فى محضر الجلسة او الذين تغيبوا عن الحضور بسبب
.مقبول 

وللجهة اإلدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطالن إذا
.تقدموا بأسباب جديه 

ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى
مساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن فى جميع ال

.إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات 
، وتسقط دعوى البطالن بمضى سنة من تاريخ صدور القرار

ما لم تامر المحكمة بذلك  .واليترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار
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 الباب السادس
 فى مراقب الحسابات

)٥٠(مادة�
م من قانون شركات) ١٠٩(الى) ١٠٣(راعاة أحكام المواد من مع

المساهمة المشار اليه والئحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو 
كثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولةأ

.مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه 
عزمى محمد عبود/تقدم عين المؤسسون السيد وإستثناء مما

فى) مكتب راغب والجمل وعبود وشركاهم( – شارع قصر النيل٢٢المقيم
المقيم) مكتب حازم حسن وشركاه(محمد محمد فهمى/ القاهرة والسيد

. القاهرة أول مراقبين للشركة– شارع محى الدين أبو العز٧٢فى 
ًالواردة فى تقريره بوصفه وكيال ويسأل المراقب عن صحة البيانات

عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش
.تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به 



م.م.ش بنك البركة مصر

-٢٥-

 الباب السابع
 الحساب الختامى– الجرد–سنة الشركة

 توزيع األرباح–المال االحتياطى
)٥١(مادة�

٣١ أول يناير وتنتهى فى تبتدىء السنة المالية للشركة فى
ديسمبر من كل سنة على أن السنة االولى تشمل المدة التى تبدأ من

.تاريخ تأسيس الشركة حتى آخر ديسمبر من السنة التالية 
)٥٢(مادة�

على مجلس اإلدارة أن يعد كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد
تاريخ إنتهائها الجمعية العامة للمساهمين خالل ستة أشهر على األكثر من 

ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر مشتملين على جميع البينات 
الواردة فى قانون شركات المساهمة المشار إليه والئحته التنفيذية 
ًوكذلك تلك التى تحددها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة طبقا 

ر١٩٧٤ لسنة٤٣ألحكام القانون رقم  ١٩٧٧ لسنة٣٢قم المعدل بالقانون
.والئحته التنفيذية

ًوعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خالل السنة
.المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها

)٥٣(مادة�
ًتوزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات

:ًروضة شرعا كما يلى العمومية والتكاليف األخرى بما فى ذلك الزكاة المف
من األرباح لتكوين إحتياطى) عشرة فى المائة(يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى)١

ًقانونى ويقف هذا اإلقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطى قدرا يوازى 
من رأس مال الشركة المدفوع ومتى نقص االحتياطى يتعين% ١٠٠

.العودة الى اإلقتطاع 
 مجلس اإلدارة تقرير نسبة ويجوز للجمعية بناء على إقتراح

.لتكوين االحتياطى االختيارى معينة من األرباح
على%٥ثم يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها)٢

.األقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم 
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على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال
.ا من أرباح السنين التالية يجوز المطالبة به

ًثم تخصص بعد ذلك نسبة من األرباح للعاملين فى الشركة طبقا)٣
.للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة

ما تقدم)٤ (١٠ويخصص بعد على األكثر من الباقى) عشرة فى المائة%
.لمكافأة مجلس اإلدارة 

 بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى ويوزع الباقى من األرباح)٥
األرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس اإلدارة الى السنة المقبلة أو

.يكون به احتياطى غير عادى او مال استهالك غير عادى 
)٥٤(مادة�

يستعمل المال اإلحتياطى بناء على قرار مجلس اإلدارة فيما يكون
.اوفى بمصالح الشركة 

باح الى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها وتدفع األر
.ًمجلس اإلدارة بشرط أال تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع 



م.م.ش بنك البركة مصر

-٢٧-

 الباب الثامن
 فى المنازعات

)٥٥(مادة�
اليترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى

ء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التى تقع المسئولية المدنية ضد أعضا
منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض

على الجمعية العامة بتقرير من مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات فتسقط 
هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير 

.مجلس اإلدارة 
ك ان الفعل المنسوب الى أعضاء مجلس اإلدارة يكون ومع ذلك فإن

.جناية أو جنحه فال تسقط الدعوى إال بسقوط الدعوى العمومية 
)٥٦(مادة�

ال يجوز رفع ًمع عدم اإلخالل بحقوق المساهمين المقررة قانونا
المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس

ر من أعضائه إال بأسم مجموع المساهمين اإلدارة او ضد واحد او اكث
.وبمقتضى قرار من الجمعية العامة

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك
مجلس اإلدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة التالية بشهر على األقل ويجب 

.على المجلس أن يدرج هذا اإلقتراح فى جدول أعمال الجمعية 
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 الباب التاسع
 فى حل الشركة وتصفيتها

)٥٧(مادة�
فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إال

.إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خالف ذلك 
)٥٨(مادة�

مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة المشار اليه والئحته
.التنفيذية 

، ويكون تعيين تعين الجمعية العامة ًمصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم
.المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم

وفى حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطالنها تبين المحكمة طريقة
.التصفية كما تعين المصفى وتحدد أتعابه 

والينتهى عمل المصفى الشركاء أو أشهار إفالسهم أو إعسارهم
.ًيهم ولو كان مصفيا قبلهم أو بالحجر عل

.وتنهتى وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين
أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى

.أن يتم إخالء عهدة المصفين 
 الباب العاشر
 أحكام ختامية

)٥٩(مادة�
تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة

.روفات العامة من حساب المص
)٦٠(مادة�

تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والئحته التنفيذية وكذلك 
احكام نظام استثمار المال العربى واالجنبى ولوائحه التنفيذية فيما لم يرد 

.فى شأنه نص خاص فى هذا النظام 


