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Eisewedy Electric
Office
Plot No, 27, 1';1 Distric , 5lr S ttlement,
P, O,Box 3 11. New Cairo 11835, Egypt
Tel.
(~202) 27 599 700/01
Fax (-t 202) 27 5 9 731
Email: info@elsewedy.com

www elsewedy com

مقارنة بين مواد النظام األساسي المطلوب تعديلھا في
الجمعية العامة الغير عادية لشركة السويدي اليكتريك ش.م.م
قبل التعديل

المادة
21

بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة ) (9أعضاء تعينھم يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي األقل و
الجمعية العامة .ويجوز للشخص االعتباري أن يمثل بأكثر من عضو في أحد عشر عضواً علي األكثر تعينھم الجمعية العامة .
مجلس اإلدارة.
ويجوز للشخص اإلعتباري أن ُيمثل بأكثر من عضو في مجلس اإلدارة.
ويجوز لمجلس اإلدارة ضم أعضاء من ذوي الخبرة.
وقد عينت الجمعية العامه للشركة مجلس أداره علي النحو التالي:
وقد عينت الجمعية العامه للشركة مجلس أداره علي النحو التالي:
1

السيد /صادق أحمد السويدي

2

السيد /أحمد أحمد صادق
السويدي
السيد /محمد أحمد صادق
السويدي
السيد /احمد صادق السويدي
األستاذ /عمرو محمد أحمد
لبيب
المھندس /محمد حسن عبد
السالم
األستاذ /ھشام الخازندار
السيد /محمد عاصم محمد
الجوھري
السيد /ھاني جمال الدين
محمد محمود

3
4
5
6
7
8
9

مصري

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي

مصري

العضو المنتدب

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

2

1

السيد /صادق أحمد السويدي

2

السيد /أحمد أحمد صادق
السويدي
السيد /محمد أحمد صادق
السويدي
األستاذ /عمرو محمد أحمد
لبيب
األستاذ /ھشام الخازندار
السيد /محمد عاصم محمد
الجوھري

3
4
5
6

مصري

رئيس مجلس األدارة
غير تنفيذي

مصري

العضو المنتدب

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس إدارة

مصري

عضو مجلس ادارة

مصري

عضو مجلس ادارة
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 -1تجتمـــــع الجمعيـــــة العامـــــة غيـــــر العاديـــــة بنـــــاء علـــــي دعـــــوة
مجلـــــس اإلدارة وعلـــــي المجلـــــس توجيـــــه الـــــدعوة إذا طلـــــب
إليــــه ذلــــك عــــدد مــــن المســــاھمين يمثلــــون  % 10مــــن رأس
المــــال علــــي االقــــل ألســــباب غيــــر عاديــــة وبشــــرط أن يــــودع
الطــــالبون أســــھمھم مركــــز الشــــركة أو أحــــد البنــــوك المعتمــــدة
وال يجــــوز ســــحب ھــــذه األســــھم إال بعــــد انفضــــاض الجمعيــــة
وإذا لــــم يقــــم المجلــــس بــــدعوة الجمعيــــة خــــالل شــــھر مــــن
تقـــــديم الطلـــــب كـــــان للطـــــالبين أن يتقـــــدموا بطلـــــبھم إلـــــي
الجھــــة اإلداريــــة التــــي تتــــولي توجيــــه الــــدعوة وفقــــاً ألحكــــام
القانون.

 -1تجتمــــع الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بنــــاء علــــي دعــــوة
مجلـــــس اإلدارة وعلـــــي المجلـــــس توجيـــــه الـــــدعوة إذا طلـــــب
إليــــه ذلــــك عــــدد مــــن المســــاھمين يمثلــــون  % 10مــــن رأس
المــــال علــــي االقــــل ألســــباب غيــــر عاديــــة وبشــــرط أن يــــودع
الطــــالبون أســــھمھم مركــــز الشــــركة أو أحــــد البنــــوك المعتمــــدة
وال يجــــوز ســــحب ھــــذه األســــھم إال بعــــد انفضــــاض الجمعيــــة
وإذا لــــم يقــــم المجلــــس بــــدعوة الجمعيــــة خــــالل شــــھر مــــن
تقـــــديم الطلـــــب كـــــان للطـــــالبين أن يتقـــــدموا بطلـــــبھم إلـــــي
الجھــــة اإلداريــــة التــــي تتــــولي توجيــــه الــــدعوة وفقــــاً ألحكــــام
القانون.

 -2ال يكــــون اجتمــــاع الجمعيــــة غيــــر العاديــــة صــــحيحاً إال إذا حضــــره
مســـــاھمون يمثلـــــون  % 75مـــــن رأســـــمال الشـــــركة علـــــى
األقـــل فـــإذا لـــم يتـــوفر الحـــد األدنـــى فـــي االجتمـــاع األول وجبـــت
دعـــوة الجمعيـــة إلـــى اجتمـــاع ثـــان يعقـــد خـــالل الثالثـــين يـــوم
التاليـــــة لالجتمـــــاع األول ويعتبـــــر االجتمـــــاع الثـــــاني صـــــحيحاً إذا
حضـــــره عـــــدد مـــــن المســـــاھمين يمثلـــــون  %72.5مـــــن رأس
المال على األقل.

 -2ال يكــــون اجتمــــاع الجمعيــــة العاميــــة غيــــر العاديــــة صــــحيحاً إال
إذا حضــــــره مســــــاھمون يمثلــــــون  % 60مــــــن رأس المــــــال
علــــي األقــــل فــــإذا لــــم يتــــوافر الحــــد األدنــــي فــــي االجتمــــاع
األول وجبــــت دعــــوة الجمعيــــة إلــــي اجتمــــاع ثــــان يعقــــد خــــالل
الثالثــــــين يومــــــاً التاليــــــة لالجتمــــــاع األول ويعتبــــــر االجتمــــــاع
الثــــاني صــــحيحاً إذا حضــــره عــــدد مــــن المســــاھمين يمثـــــــل
 % 50من رأس المال علي األقل.

 -3تصــــدر قــــرارات الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بأغلبيــــة ثلثــــي
األســــھم الممثلــــة فــــي اإلجتمــــاع إال إذا كــــان القــــرار يتعلــــق
بزيــــادة رأس المــــال أو خفضــــه أو حــــل الشــــركة قبــــل الميعــــاد أو
تغييـــــر الغـــــرض األصـــــلي أو إدماجھـــــا فيشـــــترط لصـــــحة القـــــرار
فــــي ھــــذه األحــــوال أن يصــــدر بأغلبيــــة ثالثــــة أربــــاع األســــھم
الممثلة في االجتماع.

 -3تصــــدر قــــرارات الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بأغلبيــــة ثلثــــي
األســــھم الممثلــــة فــــي اإلجتمــــاع إال إذا كــــان القــــرار يتعلــــق
بزيــــادة رأس المــــال أو خفضــــه أو حــــل الشــــركة قبــــل الميعــــاد
أو تغييــــر الغــــرض األصــــلي أو إدماجھــــا فيشــــترط لصــــحة القــــرار
فــــي ھــــذه األحــــوال أن يصــــدر بأغلبيــــة ثالثــــة أربــــاع األســــھم
الممثلة في االجتماع.
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