تعديل المادة  55من النظام األساسي
المادة قبل التعديل:
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا ً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى المتضمنة نسبة %5
سنويا ً من صافي أرباح الشركة يتم سدادها إلى شركة إدارة يتم تحديدها فيما بعد عن طريق مجلس اإلدارة وفقاً
للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اقتطاع مبلغ يوازى  % 5من األرباح لتكوين االحتياطي القانوني ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي
قدرا يوازى  %55من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطي تعين العودة إلى االقتطاع.
توزع نسبة  %15من تلك األرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة
وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يجاوز مجموع األجور السنوية للعاملين.
توزيع حصة أولى من األرباح قدرها  % 5على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من
قيمة أسهمهم.
إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في األرباح بشرط أال تزيد عن  %15من باقي األرباح
الصافية.
سداد نسبة  %15من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة.
يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادى أو مال الستهالك غير عادى.

وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض األرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على
أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

المادة بعد التعديل:
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا ً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرىكما يلي:
 -1اقتطاع مبلغ يوازى  % 5من األرباح لتكوين االحتياطي القانوني ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي
قدرا يوازى  %55من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص االحتياطي تعين العودة إلى االقتطاع.
 -2توزع نسبة  %15من تلك األرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة
وتعتمدها الجمعية العامة وبما ال يجاوز مجموع األجور السنوية للعاملين.
. -3
 -4توزيع حصة أولى من األرباح قدرها  % 5على المساهمين في رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من
قيمة أسهمهم.

 -5إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في األرباح بشرط أال تزيد عن  %15من باقي األرباح
الصافية.
 -6يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة إلى السنة المالية المقبلة أن يكون به احتياطي غير عادى أو مال الستهالك غير عادى.
وللجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض األرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على
أن يكون مرفقا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

