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  األساسيالنظام 
  لشركة غرب الدلتا النتاج  الكھرباء

  شركة مساھمة مصریة
  

  دـــتمھی
  

  م انون رق در الق سنة ١٦٤ص ل ٢٠٠٠ ل ى بتحوی صر إل اء م ة كھرب ركة ھیئ  ش
انون ھتضمن و)  الشركة القابضة لكھرباء مصر (مساھمة مصریة  تسمى  أنذا الق

 تختص بذات االختصاصات التي كانت محدودة وأنھاالشركة مملوكة بالكامل للدولة 
م  انون رق ي الق سنة ١٢لھیئة كھرباء مصر ف ا١٩٧٦ل ة وم شاء الھیئ   الخاص بإن

اله دیالت ت ن تع ا م م آخرھ انون رق سنة١٨ الق بعض ١٩٩٨ل ام ب ة األحك  الخاص
ات ا اء ومحط ع الكھرب شركات توزی ض ب دیل بع ل وبتع بكات النق د وش املتولی  أحك

   . ١٩٧٦لسنة ١٢القانون رقم 
  

  وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة القابضة لكھرباء ١٧/٣/٢٠٠١وبتاریخ 
ام  ى النظ ة عل اء والطاق ر الكھرب ذلك ألساسيامصر برئاسة وزی شركة وصدر ب  لل

م ة رق اء والطاق سنة ١٣٨قرار وزیر الكھرب شر٢٠٠١ل ائع   ون ي الوق ام ف ذا النظ  ھ
 األساسي وتضمن ھذا النظام ١٥/٤/٢٠٠١التابع بتاریخ ٨٤المصریة في العدد رقم 

شركة إعادة أغراضھافي المادة الخامسة منھ أن الشركة في سبیل تحقیق  ة ال  ھیكل
دأ  ث المب شركة القابضة من حی ة لل والشركات التابعة لھا وقد وافقت الجمعیة العام

ك إعادةعلى ھا یلإة المشار في ذات الجلس  ھیكلة الشركة والشركات التابعة لھا وذل
 عن التوزیع في الشركات التابعة لھا وكذلك فصل نشاط شبكات اإلنتاجبفصل نشاط 

وین  تحكم لتك ائق وال د الف الجھد العالي عن الشركات التابعة إلى نشاط شبكات الجھ
  .شركة النقل والتحكم 

  الشركة القابضة لكھرباء إدارة مذكرة على مجلس  عرضت٢١/٤/٢٠٠١ وبتاریخ 
ا وحددت إعادةمصر مرفقا بھا دراسة جدوى  ة لھ شركات التابع شركة وال ة ال  ھیكل

شطة فصل أصول وخصوم وأسسھذه الدراسة قواعد  اج أن ع اإلنت ل والتوزی  والنق
شأ نتیجة واإلداریةوالمكونات الفنیة  ي سوف تن شركات الت ادة لكل شركة من ال  إع

اتالھیكلة وتناولت ھذه الدراسة كذلك  ین آلی ة األطراف التعامل ب اج( الثالث – اإلنت
ل ع- النق ا یح)  التوزی ذه قبم صادي لھ الي واالقت وازن الم شركاتق الت ضمنت ال  وت

شاط  رالمذكرة المشا اجإلیھا فصل ن اء اإلنت ي شركات الكھرب ع ف شاط التوزی  عن ن
شاء ع الكھروإن تص بتوزی ركات تخ بع ش تص  س ركات تخ س ش اء وخم اجب  بإنت

الكھرباء كما تضمنت المذكرة فصل نشاط شبكات الجھد العالي من شركات الكھرباء 
شاؤھا إلى شركة النقل والتحكم المقرر ھالحالیة لضم ق مجلس  . إن د واف  اإلدارةوق



  
  

  
  
  
  
 

 ٢٠١٤/ ١٢/ ٣١                                                          ٣/18                             ةأبو غزال دعبد الحمی/ محاسب 

 النظام األساسي لشركة غرب الدلتا

على ما انتھت إلیھ المذكرة مع العرض على الجمعیات العامة غیر العادیة للشركات 
 . ة التابع

  
  اریخ اء ٥/٥/٢٠٠١وبت ل من شركة كھرب ة لك ر العادی ة غی ة العام ت الجمعی  وافق

  :  البحیرة على ما یأتي اإلسكندریة
ل  .١ ركة النق ى ش ضمة إل دا ل شركتین تمھی اتین ال ن ھ الي م د الع بكات الجھ شاط ش صل ن ًف

   . . إنشاؤھاوالتحكم المقرر 
  . ن  في كل من الشركتیاإلنتاجفصل نشاط التوزیع  عن  .٢
ي اإلنتاج أنشطة وأصول وخصوم كل من وقواعد أسساعتماد  .٣ الي ف د الع ع والجھ  والتوزی

  . كل من الشركتین 
شاء إجراءاتالسیر في  .٤ ل من إن ي ك ا ء ف ع الكھرب رة مع اإلسكندریة شركة لتوزی  والبحی

رة اإلسكندریة في كل من شركتي اإلنتاج نشاط إدماج شاء والبحی اج شركة تختص إلن  بإنت
   : اآلتيكھرباء مع مراعاة ال
ش  -  أ ة بن ات الخاص وق وااللتزام ة الحق ل كاف اجطي انق شركات اإلنت ى ال ع إل  والتوزی

   . ةالمتخصص
دالتھم بأوضاعھماحتفاظ العاملین المنقولین إلى ھذه الشركات   - ب اتھم وب ة ومرتب  الوظیفی

  . لمزایا النقدیة والعینیة التي تقررت لھم قبل النقل وا
ل من  .٥ اء استمرار ك ى اإلسكندریةشركتي كھرب الي حت رة الح  لحین ٣٠/٦/٢٠٠١ والبحی

ن  اء م راءاتاالنتھ ى اإلج ا عل شار إلیھ شركات الم شاء ال ة بإن شركات أن الخاص ك ال  تل
  ١/٧/٢٠٠١ اعتبارا مننشاطھا 

  
  اریخ ق ٢٦/٦/٢٠٠١وبت دیر إدارة واف ى تق صر عل اء م ضة لكھرب شركة القاب  ال

دلتا أصولصافي  اج شركة غرب ال اء إلنت ى  الكھرب ي سأساعل ة ف ة الدفتری  القیم
بات ٣٠/٦/٢٠٠٠ زي للمحاس از المرك ن الجھ ا م د مراجعتھ ك بع تم ( وذل وف ی س

وحددت ھذه القیمة بمبلغ )  للبیع أسھمھاالتقییم االقتصادي العادل للشركة قبل طرح 
ا یم ھ وھو م ل ًستمائة وثالثة وأربعین ملیونا ومائة واثنین وثالثین ألف جنی  رأسث

 . مال الشركة المصدر 
  

  اریخ دلتا ٢٨/٦/٢٠٠١وبت رب ال شركة غ ة ل ر العادی ة غی ة العام ت الجمعی  اجتمع
ي للشركة األساسي الكھرباء الموافقة على النظام إلنتاج ھ األت ة بیان ذلك الموافق  وك

  .  الشركة إدارةعلى تشكیل مجلس 
  للشركة األساسي من النظام یتجزأیعتبر ھذا التمھید جزءا ال  .  
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  األولالباب 
   الشركةتأسیس في 

  
  ١(مادة (  

ا  شركة طبق امتأسست ال ي ألحك ة وھ ة مصر العربی ي جمھوری ساریة ف وانین ال  إحدى الق
ا  سري علیھ صر وی اء م ضة لكھرب شركة القاب ة لل شركات التابع امال ركات أحك انون ش  ق

یة  ركات التوص ساھمة وش ھمالم دودة اباألس سئولیة المح م  ذات الم انون رق صادر بالق ل
سنة١٥٩ ھ ١٩٨١ل وق والئحت انون س ة وق صادر رأس التنفیذی ال ال انو الم م نبالق  رق

لسنة ١٦٤ القانون رقم أحكام التنفیذیة وذلك فیما ال یتعارض مع والئحتھ ١٩٩٢لسنة ٩٥
  رباء مصر إلى شركة مساھمة مصریة بتحویل ھیئة كھ ٢٠٠٠

  
  ٢(مادة (  

و  شركة ھ دلتا شركة غرب : اسم ال اجال اء إلنت ع – الكھرب صریة تتمت ساھمة م ركة م  ش
  . بالجنسیة المصریة 

  
  ٣(مادة (  

ة  ي مدین انوني ف ا الق شركة وموطنھ سي لل ز الرئی  ویجوز لمجلس اإلسكندریةیكون المرك
  . توكیالت داخل نطاق اختصاصھا الجغرافي أو مكاتب أو ینشئ لھا فروعا أن اإلدارة

   
  ٤(مادة ( 

  :و غرض الشركة ھ
  .  من محطات تولید الكھرباء الحراریة التابعة لھا الكھربائیة الطاقة إنتاج .١
 اإلحاللاریة التابعة لھا وتنفیذ عملیات ر وتشغیل وصیانة محطات تولید الكھرباء الحإدارة .٢

ذه المحطات مع  زاموالتجدید الالزمة لھ ي االلت تحكم ف ومي لل ز الق ات المرك  الكامل بتعلیم
ا األخصئیة الموحد وعلى الشبكة الكھربا د وبم ل وصیانة وحدات التولی  فیما یتعلق بتحمی

شغیل مقتضیاتیتفق مع  ضمان الت ك ل صادي وذل شغیل االقت ل الت ة األمث واحي الفنی  من الن
  . واالقتصادیة 

ة بیع الطاقة الكھربائیة المنتجة من محطات التولید ال .٣ ل تابع شركة المصریة لنق ى ال ا إل  لھ
ذل اء وك سبة لالكھرب اء بالن ع الكھرب ركات توزی ى ش ود لك إل ى الجھ لة عل ة المرس طاق

  . المتوسطة 
ذ المشروعات الخاصة  .٤ اجنبإتنفی ق ت ي یواف ة الت ة من المحطات الحراری ة الكھربائی  الطاق

  .  الشركة القابضة لكھرباء مصر وطبقا للبرامج الزمنیة المحددة لھا إدارةعلیھا مجلس 
  . والبحوث في مجال نشاط الشركة  الدراسات بأعمالالقیام  .٥
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د باإلضافة مكملة لغرض الشركة أو مرتبطة أخرى أنشطة أو أعمال بأیھالقیام  .٦ ا تعھ  إلى م
   . ااختصاصاتھ تدخل في أعمالبھ إلیھا الشركة القابضة لكھرباء مصر من 

شركة من  .٧ ر لل ھ الغی د ب الالقیام بما یعھ صاديأعم د اقت ق عائ ا یحق شاطھا بم ي ن دخل ف   ت
  . للشركة 

ق  بیل تحقی ي س شركة ف ھاولل یس أغراض تراك أو تأس ي االش یس ف صل تأس ركات یت  ش
ي بأغراضنشاطھا  ك ف ان ذل شركات سواء ك ك ال ال تل ي رأس الم  الشركة أو المساھمة ف

  . الداخل أو الخارج 
رة  ة البحی و محافظ شركة ھ ي لل اق الجغراف ون النط كندریةویك روح واإلس زم .  ومط وتلت

م باألحكامي مباشرة نشاطھا ف الشركة ة رق یس الجمھوری رار رئ ي ق واردة ف سنة ٣٣٩ ال ل
از من بإعادة ٢٠٠٠ ذا الجھ ا یصدر ھ  تنظیم جھاز مرفق الكھرباء وحمایة المستھلك وم

د  شركة اح ار أن ال رارات باعتب ق أطرافق ي تطبی ة ف اء المعنی ق الكھرب ام مرف رار أحك  ق
  . رئیس الجمھوریة المشار إلیھ 

  
 ٥ (مادة (  

سجل التجاري ویجوز  ي ال المدة المحددة للشركة ھي خمسون عاما تبدأ من تاریخ قیدھا ف
  .  ھذه المدة أو تقصیرھا إطالةبقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة 
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  انيالباب الث
   مال الشركةرأسفي 

  
  ٦(مادة (  

دد  غ رأسح صدر بمبل شركة الم ال ال ھ ٦٤٣١٣٢٠٠٠ م صري جنی ة (م تمائة وثالث س
  ) .  جنیھ مصري ألف ملیونا ومائة واثنین وثالثین وأربعین

  
  ٧(مادة (  

ین وواحد وأربعمائةمالیین ستمائة (سھما ٦٤٣١٣٢٠ مال الشركة من رأسیتكون   وثالث
ا ھما ألف شرین س ة وع ھم ) وثالثمائ ل س ة ك ع ١٠٠قیم ھ وجمی ھمجنی میة أس شركة اس  ال

  . للشركة القابضة لكھرباء مصر مدفوعة بالكامل ومملوكة 
  

  ٨(مادة (  
 قانون سوق أحكامفیضھا  المال الشركة أو تخرأس زیادة وإجراءاتتسرى بالنسبة لحاالت 

 قانون شركات المساھمة وشركات وأحكام ١٩٩٢لسنة٩٥ المال الصادر بالقانون رقمرأس
یة  ھمالتوص م باألس انون رق دودة بالق سئولیة المح شركات ذات الم سنة١٥٩ وال  ١٩٨١ل

  . والئحتیھما التنفیذیتین 
  

  ٩(مادة ( 
ا وتعطي سائمقتستخرج شھادات أسھم الشركة من دفتر ذي  ا أرقام ع علیھ سلة ویوق  مسل

 یتضمن أن یعینھما المجلس وتختم بخاتم الشركة ویجب اإلدارة مجلس أعضاء عضوان من
ى  سھم عل ااألخصال وان مركزھ انوني وعن شركة وشكلھا الق سي وغرضھا  اسم ال  الرئی

صار ة  ، وباخت اري وقیم سجل التج دھا بال ل قی م مح اریخ ورق دتھا وت دد رأسم ال وع  الم
ا دف االسمیة وقیمتھ وخصائصھوكذلك نوع السھم ،  الموزع علیھا األسھم ھ من عوم  قیمت

ذه  ات ذات ،  األسھمواسم المالك في ھ سھم كوبون امویكون لل م  مسأرق ا رق ین بھ سلة یب ل
  .  ومضاعفاتھا األقل خمسین سھما على األسھم شھادة فئةون السھم وتك

  
م أحكامومع مراعاة  انون رق سنة١٥٨ الق دیل بعض ١٩٩٨ل ام بتع انون سوق أحك  رأس ق

سنة ٩٥المال الصادر بالقانون رقم  شركة ١٩٩٢ل د مع أن یجوز لل شركات إحدى تتعاق  ال
 وأورقھا أسھمھا المالیة لقید قاألورا سجالت إدارةالمرخص لھا بنشاط الحفظ المركزي أو 

ھن واستخدام ر والاألرباحالمالیة في التعامل وحضور الجمعیات العامة للمساھمین لصرف 
ذي األولویةحقوق  ى النحو ال انون سوق تحدده وغیر ذلك وعل ة لق  رأس الالئحة التنفیذی
ال  ى . الم تم التعامل عل د صادر من األسھموی ظ  شركات اإحدى بموجب كشف معتم لحف

   المالیة المشار إلیھ أألوراق سجالت إدارةالمركزي أو 
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  ١٠(مادة (  

ة كل سھم من  ي حدود قیم ط وكل سھم من ھأسھمتكون حقوق والتزامات المساھم ف  فق
  .  الشركة یكون غیر قابل للتجزئة أسھم

  
  ١١(مادة (  

  . العامة  الشركة قبول نظام الشركة وقرارات جمعیتھا أسھمیترتب حتما على ملكیة 
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  في السندات والصكوك

  
  ١٢(مادة (  

 صكوك تمیل أو سندات إصدار تقرر أنیجوز للشركة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة 
شرط  ذاتھا ب ة ب شاط أو عملی ل ن شركة أو لتموی ة لل ات التمویلی ھ االحتیاط متنوعة لمواجھ

صكوك عن صافي الأ المال المصدر بالكامل وعلى رأس أداء سندات وال ذه ال ة ھ د قیم  تزی
ا یحدده الشركة حسبما أصول ة آلخر  مراقب الحسابات وفق ا الجمعی ت علیھ ة وافق  میزانی

  .العامة للشركة 
  

صكوك  سندات أو ال ة ال ة قیم ر العادی ة غی ة العام رار الجمعی  رھاداإص وشروطویتضمن ق
صك سند أو ال د لل ى أسھم والعائ ا إل دى قابلیتھ ضمن أساسو وم ا یجوز أن یت  حسابھ كم

ةار المذكور القیمة رالق ا من اإلجمالی صكوك ومالھ سندات أو ا ل ات ضمانات لل  مع وتأمین
شروط إدارةتفویض مجلس  د ال ي تحدی شركة ف ة األخرى ال ة المتعلق ة العام رار الجمعی  لق

  . الغیر العادیة الخاص بإصدارھا 
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 النظام األساسي لشركة غرب الدلتا

  الباب الرابع
   الشركةإدارةفي 

  
  الجمعیة العامةأوال 

 
  ١٣(مادة (  

كن م الشركة و القابضة لكھرباء مصر ھو الجمعیة العامة للشركة كما یإدارةیكون مجلس 
 الشركة القابضة صالحیات واختصاصات رئیس الجمعیة العامة إدارة اإلدارةلرئیس مجلس 

یس  ة رئ ضر اجتماعات العام ام ویح ذا النظ ي ھ انون وف ي الق واردة ف شركة ال ضلل  اءوأع
  .  یكون لھم صوت معدود أن ومراقبو الحسابات دون الشركة إدارةمجلس 

  
  ١٤(مادة (  

د ١٩٨١لسنة١٥٩من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ) ٢١٥( المادة أحكاممع مراعاة   تنعق
ي إذاالجمعیة العامة العادیة للشركة  سھا ف ى دعوة من رئی اء عل  اقتضت الضرورة ذلك بن

  .  بالدعوة اإلخطارحددین في الزمان والمكان الم
  

  ١٥(مادة (  
م ) ٢١٧( المادة أحكاممع مراعاة  انون رق سنة١٥٩من الالئحة التنفیذیة للق د ١٩٨١ل تنعق

ة  شركة خالل ثالث سنویة لل ة ال ر العادی ة الغی ة العام ى أشھرالجمعی ر عل اء األكث ن انتھ  م
   : اآلتیةالسنة المالیة للنظر في المسائل 

ر مجلس ادقة على تقالمص .١ ي اإلدارةری شركة والنظر ف شاط ال  عن مسئولیتھ إخالء عن ن
الملحق  واردة ب ات ال ر البیان ذا التقری ضمن ھ ي أن یت ر ویراع ا التقری دم عنھ رة المق الفت

  . ١٩٨١لسنة١٥٩الالئحة التنفیذیة للقانون رقم) ١(رقم
  . تقریر مراقب الحسابات عن المیزانیة والحسابات الختامیة  .٢
  .لى المیزانیة والحسابات الختامیة المصادقة ع .٣
  وجدت وعلى العاملین إن الحصص وأصحاب على المساھمین األرباحالموافقة على توزیع  .٤
  .  ذلك األمر وكذلك عزلھم كلھم أو بعضھم إذا اقتضى اإلدارة مجلس أعضاءرئیس  تعیبین .٥
ة  .٦ د كاف آتتحدی رئیس المكاف ا ل دالت والمزای ضاء والب س وأع د  واإلدارة مجل ذلك تحدی ك

   . األحوال المنتدبین حسب األعضاءالرواتب والمخصصات المالیة للعضو أو 
 المختصة أو اإلداریة الجھة أو اإلدارةكل ما یرى رئیس الجمعیة العامة للشركة أو مجلس  .٧

 .  المنصوص علیھا في القانون األحوالمراقب الحسابات عرضة على الجمعیة وذلك في 
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  ١٦(مادة (  

 للنظر األقل على أشھرد الجمعیة العامة  العادیة للشركة قبل بدایة السنة المالیة بثالثة قعتن
  .  التخطیطیة للشركة الموازنةفي 

  
  ١٧(مادة (  

م ) ٢٢٧( المادة أحكاممع مراعاة  انون رق ة للق سنة١٥٩من الالئحة التنفیذی ا ١٩٨١ل  وم
   : اآلتیة للشركة بالنظر في المسائل  العامة الغیر العادیةالجمعیةورد بھذا النظام تختص 

  
o ام   :ًوالأ ى األساسيأي تعدیل في النظ شركة وعل ادة أو خفض األخص لل  رأس زی

 مكملة أو مرتبطة أو قریبة من الغرض أغراض  غرض أوإضافةالمال المصدر أو 
  للشركة األصلي

  
o اإلدارة یل التي یقترحھا مجلسمو اتفاقیات القروض والتإبرام اعتماد  :ُثانیا.  

  
o ا شاطھا  :ًثالث صل ن ركات یت یس ش ي تأس تراك ف یس أو االش ى تأس ة عل  الموافق

ي  ك ف ان ذل واء ك شركات س ك ال ال تل ي رأس الم ساھمة ف ركة أو الم أغراض ش ب
   . اإلدارةالداخل أو الخارج ذلك بناء على اقتراح مجلس 

  
o نشاط خارج مصر ألي الموافقة على مباشرة الشركة  :ًرابعا  . 

  
o مدة الشركة أو تقصیرھا أو حلھا وتصفیتھا قبل موعدھا إطالة ً:خامسا  . 

  
o شركة أو شركات أخرى فیھا إدماج أو أخرى الشركة في شركة إدماج ً:سادسا  . 

  
o ھیكلتھا إعادة تقسیم الشركة أو ً:ابعاس  . 
  

  ١٨(مادة (  
شركة صحیحا  ة لل ة العام اع الجمعی م إ فاألعضاء ةأغلبی ه  حضرإذا إالًال یكون اجتم ذا ل

 من األكثریعقد خالل ثالثین یوما على یتكامل ھذا النصاب وجب توجیھ الدعوة الجتماع ثان 
اع  دد لالجتم اریخ المح وز األولالت اع أن ویج دعوة لالجتم اب ال ضمن خط د األول یت  موع

ع   ، االجتماع الثاني  ي جمی یس األحوالوف ى رئ شركة إدارة مجلس وأعضاء یجب عل  ال
من القانون رقم  )٦٠(حضور اجتماعات الجمعیة وذلك بالنصاب المنصوص علیھ في المادة

  . ودون أن یكون لھم صوت معدود ١٩٨١لسنھ١٥٩
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  ١٩(مادة (  
دد باألغلبیة یةدالعاارات الجمعیة العامة رتصدر ق  الحاضرین وتصدر ءاألعضا المطلقة لع

ة الغیر العادیةقرارات الجمعیة العامة  ي بأغلبی ق إذا إال الحاضرین األعضاء ثلث ر تعل  األم
شركة أو األصلي أو تغییر الغرض خفضھبزیادة رأس المال أو  ا لل سیمھا أإدماجھ  و أو تق

رارات  شترط لصحة الق صفیتھا فی صادرةحلھا قبل المیعاد وت ك الحاالت أن تكون ال ي تل  ف
 من )٢٣٠( ما تنص علیھ المادة ةمراعا الحاضرین معھ األعضاء عدد أرباع ثالثة بأغلبیة

   . ١٩٨١لسنة١٥٩الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 
  

  ٢٠(مادة (  
ي جدول  ر المسائل المدرجة ف ي غی الال یجوز للجمعیة العامة المداولة ف ك األعم  ومع ذل

  .  االجتماع أثناء في الوقائع الخطیرة التي تتكشف ةالمداولیكون لھا حق 
  

  ٢١(مادة(  
 یحرر ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٠٩ المادة أحكاممع مراعاة 

ضمن  ة یت ة العام اع لجمعی ضر اجتم اتمح ضمن إثب اد ویت صاب االنعق وافر ن ضور وت  الح
 المسائل خالصة وافیة لمناقشات الجمعیة العامة والقرارات التي اتخذتھا في أیضاالمحضر 

ي اجتماعالمعروضة علیھا وبدون محضر  سة ف  الجمعیة العامة بصفة منتظمة عقب كل جل
ا  سر وجامع ین ال ة وأم یس الجمعی سجل رئ ذا ال ي ھ ضر ف ى المح ع عل اص یوق جل خ س

  .  ومراقب الحسابات األصوات
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  اإلدارةًانیا مجلس ث

  
  ٢٢(مادة (  

ل عن سبعة وال األعضاء مكون من عدد فردي من إدارة الشركة مجلس إدارةیتولى   ال یق
ن د ع ضة یزی شركة القاب ون ال ضوا ً یمثل شر ع سة ع اءل خم نھم كھرب صدر بتعی صر ی  م

ة  أتھم المالی د مكاف ھوتحدی ا وأی ذا أخرى مزای شركة ویحدد ھ ة لل ة العام رار من الجمعی  ق
دبا أو رالق ا یحدد عضوا منت رًار رئیس المجلس عضوا كم ھ ویحدد أكث  ومخصصاتھ راتب

  . المالیة 
ة الع ة ویجوز بقرار من الجمعی ى ام ة ضم عضوین عل رالعادی ى األكث رة إل  من ذوي الخب

س  ضویة مجل یاناویتق اإلدارةع آت ض س المكاف صات نف اقي والمخص ررة لب ة المق  المالی
  . أعضاء المجلس 

  
اریخ  دت بت ي عق ستھا الت ي جل شركة ف ة لل ر العادی ة الغی ة العام ت الجمعی د وافق وق

  :  التالي النحو على أعضاءمن سبعة  للشركة إدارة على تعیین أول مجلس ٢٨/٦/٢٠٠١
  

ًرئیسا وعضوا منتدبا            سمیر عبد الفتاح زعزوع/ مھندس ً ً .  
  . ًعضوا    سید بھي الدین عبد الحمید /مھندس.د
  . ًعضوا    ید عبد الفتاح رضوانمجعبد ال/مھندس.د

  . ًعضوا              محمد سعد مكاوي /مھندس
  ً.عضوا          عظیم رفعت المتولي محمد عبد ال /مھندس
  . ًعضوا      علي عبد العزیز سلیمان / دكتور
  . ًعضوا    حسین كامل عبد المجید سلیم / السید

  
  :تعلیق 

  :مجلس اإلدارة الحالي  یتكون من 
  محمد محمد محمد درویش        رئیسا وعضوا منتدبا/ مھندس  
   السكري         عضوا     مصطفى عبد هللا/ مندس    

  إبراھیم الدسوقي ھالل           عضوا/ دس د مھن
   شاكر شھیر          عضوادعبد المجی/ محاسب   

  حسن احمد محمد البحیرى        عضوا/ مھندس 
  محمد مختار فھمي راغب         عضوا/ مھندس 

  رضا إبراھیم األسطح                عضوا عن العاملین / السید 
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  ٢٣(مادة (  

 في إلیھم المشار األعضاء لمدة ثالث سنوات ویسري ذلك على اإلدارةلس  مجأعضاءیعین 
ن تبدال م ي اس وي ف شخص المعن ق ال ك بح ل ذل سابقة وال یخ ادة ال ھ الم س یمثل ي مجل  ف

د من اإلخطار یخطر الشركة بذلك كتابة ویتضمن أن وقت على أي في اإلدارة ھ تحدی  یخلف
ي  في عضویة المسلفھویكمل العضو الجدید مدة  دیالت األحوالجلس وف ذه التع  تعرض ھ

   . إقرارھالنظر في لعلى أول جمعیة عامة تالیة 
  

  ٢٤(مادة(  
 یحدد رئیس الجمعیة العامة  اإلدارة مجلس أعضاء منصب عضو أو أكثر من  خلو في حالة

 ااجتماعاتھ على الجمعیة العامة للشركة في األمر یعرض أن على  ،للشركة  من یخل محلھ
  .  في عضویة المجلس سلفھمباشرة ویكمل العضو الجدید مدة التالي 

  
  ٢٥(مادة (  

 المنتدب یندب رئیس الجمعیة اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارةفي حالة غیاب رئیس مجلس 
   فترة الغیاب أثناء بصفة مؤقتة اإلدارة مجلس أعضاءالعامة للشركة من یحل محلة من بین 

  
  ٢٦(مادة (  

س  شكل م اإلدارةیجوز لمجل ین أن ی ضاأن ب ة أو ھئع ر لجن د إأكث ة  یعھ صفة مؤقت ا ب لیھ
 أو أحد ھئعضاأ أو احد اإلدارةببعض اختصاصاتھ كما یجوز لھ أن یعھد إلى رئیس مجلس 

  . رین في اختصاص أو مھمة محددة یالمد
  

  ٢٧(مادة (  
ى انجلساتھ اإلدارةیعقد مجلس  ا دعت المصلحة إل شركة كلم اده  في المركز الرئیسي لل عق

  . األقلة كل شھر على  یتجمع المجلس مرأنس المجلس ویجب وذلك بدعوة من رئی
 خارج المركز الرئیسي للشركة ویكون ذلك داخل البالد وال اإلدارةویجوز أن یجمع مجلس 

   . األعضاءً في ھذه الحالة صحیحا أال إذا حضرة جمیع عاجتمایكون 
  

  ٢٨(مادة (  
انوني  صاب الق وافر الن س ال یت اع مجل صحة اجتم ة حضره إذا إال اإلدارةل ضاء أغلبی  األع

ى  رئیس ویجب عل یھم ال ساتھ المحافظة أعضاءبمن ف دعون لحضور جل  المجلس ومن ی
  . على سریة البیانات والمعلومات التي تعرض على المجلس 

  
  



  
  

  
  
  
  
 

 ٢٠١٤/ ١٢/ ٣١                                                          ١٣/18                             ةأبو غزال دعبد الحمی/ محاسب 
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  ٢٩(مادة (  

جتماع وعند  الحاضرین في االاألعضاء  أصوات عدد بأغلبیة اإلدارةتصدر قرارات مجلس 
  . منھ الرئیس  یرجح الجانب الذي األصواتتساوي 

  
  

  ٣٠(مادة (  
 اإلدارة لمجلس ١٩٨١لسنة١٥٩ من القانون رقم١٠١إلى ٩٦ المواد من أحكاممع مراعاة 

 الالزمة لتحقیق غرضھا وذلك فیما األعمال  الشركة والقیام بجمیع إدارةكافة السلطات في 
ي أعمالقانون أو في ھذا النظام من عدا ما استثنى بنص خاص في ال دخل ف  أو تصرفات ت

  : ما یأتي خصاألاختصاصات الجمعیة العامة ولھ على 
  .  الھیكل التنظیمي للشركة إقرار .١
وضع لوائح الشركة الداخلیة وبالنسبة لالئحة نظام العاملین والئحة العاملین والئحة  .٢

ى مجلس  شركة  اإدارةالمشتریات یتعین عرضھما عل اء مصر للنظر  ال لقابضة لكھرب
   تصدر كل منھما بقرار من رئیس الجمعیة العامة للشركة أنوالموافقة علیھما على 

   مشروع الموازنة التخطیطیة للشركة ومشروع المیزانیة والحسابات الختامیة إقرار .٣
 اتفاقیات القروض والتمویل وعقود الرھن على أن یعتمد قرار المجلس إبراماقتراح  .٤

  .  من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة الشأن في ھذا
شاطھا  .٥ ي تأسیس شركات یتصل ن أغراضاقتراح تأسیس أو االشتراك ف شركة ب  ال

ى أن أو المال تلك الشركات سواء كان ذلك في الداخل رأسوالمساھمة في   الخارج عل
  . ة یعتمد قرار المجلس في ھذا الشأن من الجمعیة العامة الغیر العادیة للشرك

  .  طبقا للمعاییر غیر العادیة للشركة األداء ومعدالت للرقابةوضع نظام  .٦
  . مالي مل بالشركة ومركزھا الالنظر في التقاریر الدوریة التي تقدم عن سیر الع .٧
 ویضع إغراضھاقبول الھبات والتبرعات والمنح التي تقدم للشركة وال تتعارض مع  .٨

  .  تھ  واجتماعاأعمالةالمجلس الئحة بتنظیم 
  

  ٣١(مادة (  
وك اإلدارةیمثل رئیس مجلس   الشركة أمام القضاء وفي صالتھا بالغیر كما یمثلھا لدى البن

ة  ل المحلی ات التموی ةوھیئ ل وأجنبی ات التموی ى اتفاقی شركة عل ن ال ة ع ع نیاب ي التوقی  ف
 غیر والقروض وعقود الرھن التي تعقدھا مع تلك الجھات بعد اعتمادھا من الجمعیة العامة

  . العادیة للشركة 
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  ٣٢(مادة (  

 مجلس أعضاء أو عضو أو اإلدارةیملك حق التوقیع عن الشركة على انفراد رئیس مجلس 
ي حدود اإلدارة ك أي عضو أخر اختصاصھ المنتدبین كل ف ك ذل ا یمل  المجلس یفوضھ كم

  . لمھمة محددة 
ع  وكالء وً أن یحدد مدیرا أو عدة مدیرین أاإلدارةولمجلس  مفوضین ویخولھم حق التوقی

  . نیابة عن الشركة منفردین أو مجتمعین في مھام محددة 
  

   اإلدارةًثالثا اشتراك العاملین في 
  

  ٣٣(مادة(  
  

ي مجلس  شركة ف املین بال اره عضو اإلدارةیمثل الع ة المختصة یخت ة العام  مجلس النقاب
شروط المن وافر ال ذا العضو ت ي ھ ال مصر ویراعي ف اد عم ادة باتح ي الم ا ف صوص علیھ

  ١٩٨١لسنة ١٥٩ للقانون رقم ةالتنفیذی من الالئحة ٢٥١
   

  
  
  
  
  
  

  الباب الخامس
  مراقبو حسابات الشركة

  
  ٣٤(مادة (  

شركة ویباشر يالمركزیتولى الجھاز  ة حسابات ال ذا اختصاصاتھ للمحاسبات مراقب ي ھ  ف
شأن انون ال ا لق شا طبق م ئھإن انون رق صادر بالق سنة ١٤٤ ال و ١٩٨٨ ل ضر مراقب  ویح

  . الحسابات اجتماعات الجمعیة العامة دون یكون لھم صوت معدود 
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  الباب السادس

  .السنة المالیة للشركة 
  األرباحوالحسابات الختامیة وتوزیع 

  
  ٣٥(مادة (  

ام األولتبدأ السنة المالیة للشركة في  ل ع و من ك ین من وتنتھي من شھر یولی ي الثالث  ف
  .لي لھ ا التیونیوشھر 
 قوائم مالیة عن السنة المالیة طبقا للنظام المحاسبي الموحد ومعاییر المحاسبة إعدادویتم 

   ١٩٨١لسنة١٩ للقانون رقم ةالتنفیذیالمصریة الساریة وما ھو منصوص علیھ في الالئحة 
 مجلس یقرره حسب ما أشھر أو ستة أشھر قوائم مالیة دوریة عن مدة ثالثة إعدادویجوز 

   . ةاإلدار
  

  ٣٦(مادة (  
س  دد مجل ل إدارةیح ة المقاب صر قیم اء م ضة لكھرب شركة القاب ع ال اق من شركة باالتف  ال

ر هأداؤالسنوي الذي یتعین  ین اإلشراف للشركة القابضة نظی سیق ب ام والتن  والتخطیط الع
  .  بنشاط الشركة أنشطتھاالشركة وباقي الشركات التابعة التي ترتبط 

  
  ٣٧(مادة (  

ة إعداد الشركة إدارةس على مجل ل سنة مالی ة عن ك شركة وحساباتھا الختامی ة ال  میزانی
 من انتھاء السنة المالیة وتوضع ھذه الوثائق تحت تصرف األكثروذلك خالل شھرین على 

   . األكثرالحسابات الیوم التالي النتھاء تلك المدة على  مراقبي
س  ى مجل شاط ااإلدارةوعل ن ن را ع ذلك تقری د ك ن  أن یع ة وع سنة المالی الل ال شركة خ ل

ا  ى ،  مركزھا المالي في ختام السنة المالیة ذاتھ ر عل ة والتقری شتمل المیزانی ین أن ت ویتع
  ، ةالتنفیذیوالئحتة ١٩٨١لسنة١٥٩جمیع البیانات المنصوص علیھا في القانون رقم 

  مواعید المقررة  وتقریر النشاط على الجمعیة العامة العادیة للشركة في الةالمیزانیوتعرض 
  ٣٨(مادة (  

وزع  احت الیف أرب ة والتك صروفات العمومی ع الم صم جمی د خ نویا بع صافیة س شركة ال  ال
  :  كما یلي األخرى

وازي  .١ غ ی اع مبل دأ باقتط سة% (٥یب ى %) خم لعل ن األق احراأل م اطي ب وین االحتی  لتك
جموع ذلك االحتیاطي القانوني ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا االقتطاع متى بلغ م

 االحتیاطي عن ھذا القدر تعین نقص  المال المصدر للشركة ومتى رأسًقدرا یوازي نصف 
 . العودة إلى االقتطاع 
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من ھذه %) ١٠(ً التي یتقرر توزیعھا نقدا بما ال یقل عن األرباح یكون للعاملین نصیب في  .٢
  .  السنویة للعاملین ساسیةاأل األجور مجموع ھذا النصیب عن  یزید أال بشرط األرباح

ى من  .٣ احیقتطع المبلغ الالزم لتوزیع حصة أول درھا األرب دفوع رأسمن % ٥ ق ال الم  الم
  لتوزیعھا على المساھمین والعاملین 

ى  .٤ د عل ة لمكاف%)٥(یخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزی ي اإلدارةة مجلس أخمسة بالمائ  وف
  الحدود التي یقررھا الجمعیة العامة للشركة 

سب المشار األرباح وزع ما تبقى منی .٥ ي الحدود والن  بعد ذلك على المساھمین والعاملین ف
ادة إلیھا  ذه الم سنة –في ھ ى ال ھ إل ھ او جزء من اح أو یرحل كل ي األرب  كحصة إضافیة ف

ل ذلأخرىات طیة  أو یتم تكوین احتیاالمالیة التالی ھ ك ھ أو بجزء من رره  ب ا تق ك حسب م
 الجمعیة العامة 

  
اةع وم ام مراع ادةأحك ادة)٣٩  ( الم صادر )  ٤٠  ( والم ساھمة ال انون شركات الم ن ق م

لمادة السادسة  وا١٩٩٨لسنة   ٣ المعدلتین بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ١٥٩بالقانون رقم 
لسنة ) ٣( بتنفیذ بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٨لسنة ) ٧٥(من قرار وزیر االقتصاد رقم 

 مدة تقل عن سنة بناء على القوائم المالیة توزیع أرباح عن  المشار إلیھ ، ویجوز ١٩٩٨
ادة ةراألخی في الفقرة إلیھاالدوریة المشار  ذا النظام ٣٥ من الم ى ،  من ھ اء عل ك بن وذل

یعرض  ، وریر مراقب الحسابات بمراجعة ھذه القوائم تق مرفق بھ دارةاإلتقریر من مجلس 
ي على الجمعیة العامة العادیة للشركة قبل  دة الت اء الم ى انتھ ة أشھر عل  أعدتمضي ثالث

  . عنھا ھذه القوائم 
  

  ٣٩(مادة (  
 بقرار من الجمعیة العامة العادیة للشركة بناء على اقتراح مجلس تااالحتیاطییتم استخدام 

  .  أوفي بمصالح الشركة   فیما یكوناإلدارة
  

  ٤٠(مادة (  
دفع  احت د أرب ان والمواعی ي المك ى المساھمین ف ددھا مجلس  إل ي یح شرط اال اإلدارةالت  ب

   . األرباحیتجاوز المیعاد شھرا من تاریخ قرار الجمعیة العامة بتوزیع 
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  الباب السابع
  حل الشركة وتصفیتھافي 

  
  ٤١(مادة(  

ة اإلدارة المال وجب على مجلس رأس بلغت خسائر الشركة نصف إذا  دعوة الجمعیة العام
ر غیر العادیة للشركة للنظر ف ذا التقری ي حل المشكلة أو استمرارھا ویجب أن یتضمن ھ

  .  علیھا بني التفصیلیة التي األسباب
  

  ٤٢(مادة (  
ة مصفیا أو إذا ة العام ین الجمعی رر حل المشكلة تع رً ما تق صفیة إجراءات لمباشرة أكث  ت

  .  المصفین أتعابالشركة وتحدد الجمعیة 
د وفي حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة أو   ھأتعاببطالنھا یكون تعیین المصفى وتحدی

ھ مباشرتھوكیفیة  ة لمھام ة مجلس ،   من اختصاص المحكم ین اإلدارةوتنتھي وكال  بتعی
ى ان فتبقىالمصفین أما سلطة الجمعیة العامة للشركة   تنتھي قائمة طوال فترة التصفیة إل

  . طرف المصفین إخالءالتصفیة ویتم 
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  ب الثامنالبا
   ختامیةأحكام

  ٤٣(مادة (  
 أعضاءال یترتب على  قرار یصدر من الجمعیة العامة سقوط دعوى المسئولیة المدنیة ضد 

  . التي تقع منھم في تنفیذ مھمتھم خطاءاأل بسبب اإلدارةمجلس 
ب وإذا ل الموج ان الفع سئولیة ك ن د قللم ر م شركة بتقری ة لل ة العام ى الجمعی رض عل  ع

ان دعوى المسئولیة مجلس اإلدار سقط بمضي ة أو مراقب الحسابات ف ة ت ذه الحال ي ھ  ف
 أو مراقب اإلدارة صدور قرار الجمعیة العامة بالمصادقة على تقریر مجلس ختاریسنة من 

  . الحسابات 
ك  ع ذل ى إذاوم سوب إل ل المن ان الفع ضاء ك س أع ال اإلدارة مجل ة ف ة أو جنح شكل جنای  ی

  . دعوى العمومیة  بسقوط الإالتسقط الدعوى 
  

  ٤٤(مادة (  
سرى  امت م أحك انون رق سنة ١٥٩ الق م ١٩٨١ل انون رق سنة٩٥ والق ا ١٩٩٢ل  والئحیتھم

 القانون أحكام نص خاص في ھذا النظام وبما ال یتعارض مع بشأنھ فیما لم یرد نالتنفیذیتی
  .  بتحویل ھیئة كھرباء مصر إلى شركة مساھمة ٢٠٠٠لسنة ١٦٤رقم 

  
  ٤٥(مادة (  

   . دع ھذا النظام وینشر طبقا للقانون یو
  
  

  )٢٠٠١ لسنة ٢٦٨رقم اإلیداع بدار الكتب ( 


