
 

 

 

 

 24/07/2021القاهرة في 

 السادة / البورصة المصرية 

 تحية طيبة وبعد ،،،  

العادية لشركة بايونيرز القابضة  غير نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة

نت قراراتها الموافقة على ما والتي كا 24/07/2021لإلستثمارات المالية والتي عقدت بتاريخ 

 -:يلي

 النظر في الموافقة على تقسيم الشركة لثالث شركات )شركة قاسمة وشركتين منقسمتين( مع إعتماد أسباب التقسيم  -1
 

الشركة ) بايونيرز القابضة لالستثمارات الماليةوافقت الجمعية على تقسيم الشركة لثالث شركات هى شركة 

ق تخفيض القيمة االسمية ألسهمها وتظل محتفظة بغرضها يالقاسمة( ويخفض راسمالها المصدر عن طر

در ى تأسيس الشركات التى تصوبالتراخيص الصادرة لها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغرضها االشتراك ف

 وترخيص نشاط امناء الحفظ  . زيادة رؤوس اموالفي  مالية او اوراق

 بينما ينتج عن التقسيم تاسيس شركتين جديدتين هما 

)شركة منقسمة( ويتم تاسيسها كشركة مساهمة مصرية  بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية شركة  -1

على ان يكون غرضها االستثمار والمساهمة واالشتراك  1981لسنة  159خاضعة الحكام القانون 

بصورة مباشرة وغير مباشرة فى كافة مجاالت االستثمارات العقارية والمقاوالت والتطوير العقارى مع 

( والمادة 121والمادة ) 1992لسنة  95( من قانون سوق راس المال رقم 27عدم االخالل بالمادة )

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  1992لسنة  95ية لقانون ( من الالئحة التنفيذ122)

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها 

 .ك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيةبها وذل

 
)شركة منقسمة( ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية  خاضعة الحكام   شركة جدوى للتنمية الصناعية -2

على ان يكون غرضها االستثمار والمساهمة واالشتراك بصورة مباشرة وغير  1981لسنة 159القانون 

( من قانون سوق راس 27الصناعية مع عدم االخالل بالمادة )مباشرة فى كافة مجاالت االستثمارات 

 1992لسنة  95( من الالئحة التنفيذية لقانون 122( والمادة )121والماة ) 1992لسنة  95المال رقم 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان  اعماال شبيهة بأعمالها او

 تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية



 

 

 

 

على ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة بايونيرز القابضة 

لمالية ) الشركة القاسمة ( فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل لالستثمارات ا

 تنفيذ عملية التقسيم

 :كما وافقت الجمعية على اعتماد اسباب التقسيم االتية  

دة سواء على حقطاع كل قد يبدوا اهتماماً أكبر في الذين بعض المستثمرين سيولة السهم نتيجة جذب   .1
 العقارى والمقاوالت او القطاع الصناعى او قطاع الخدمات المالية كان القطاع 

 جديدة ثماراتاست فى وللمشاركة للنمو تينالمنقسم تينالمزيد من الفرص للشركة القاسمة والشرك إتاحة .2

 .تتناسب مع طبيعة كل قطاع

مع توضيح االداء  األداء مستويات اعلى الى للوصولقطاع  كل أنشطة على اإلدارة تركيز زيادة .3

 .المالي لكل قطاع

 صولأمن خالل توزيع  تينالمنقسمالشركتين للشركة القاسمة و الماليالمركز  وتوضيح تحسين .4

 .شركة لكلأنشطة الشركات التابعه  مجالوالتزامات الشركة بحسب 

من خالل إدارة متخصصة  شركة )قاسمة ومنقسمة(فى إدارة موارد كل   توفير المزيد من المرونة .5

 لكل شركة .

ات بوجود قوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس اداء كل قطاع الملكيحقوق وضوح و كفاءة هيكل  .6

 على حده

 

اء االقتصادى قطاع االد –اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار النظر في الموافقة على  -2

لتقييم اصول والتزامات شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية وذلك بغرض تقسيمها الى ثالث شركات  –

 . شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة
 

من قطاع االداء االقتصادى بالهيئة  15/6/2021بتاريخ  534وافقت الجمعية على التقرير النهائى الصادربرقم 

العامة لالستثمار والمناطق الحرة للتحقق من التقدير المبدئى الصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية 

ة والذى انتهى ان صافى حقوق الملكينقسمتين(  بغرض تقسيمها الى ثالث شركات ) شركة قاسمة وشركتين م

جنيه وسوف ينتج عن ذلك  ما  7.039.494.200لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية )ش.م.م ( تبلغ 

 يلى :

جنيه  253408700صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية  )القاسمة ( مبلغ  -1

جنية  موزع على عدد   210961032لتالى : راسمال مصدر ومدفوع يبلغ موزعة على النحو ا



 

 

 

  42447668قرش للسهم الواحد واحتياطى عام بمبلغ  20سهم  بقيمة اسمية قدرها  1054805160

 وبراسمال مرخص به قدره مليار جنيه

جنيه  4752277200)المنقسمة( مبلغ  بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانيةصافى حقوق الملكية لشركة   -2

جنيه  موزع على عدد   4746623220موزع على  النحو التالى : رأس مال مصدر ومدفوع  يبلغ .

جنيه  5653980جنيه  للسهم الواحد واحتياطى عام  4.5سهم  بقيمة اسمية قدرها  1054805160

 مليار جنيه 23وبراسمال مرخص به قدره 

جنيه  موزع على  2033808300صناعية )المنقسمة( مبلغ صافى حقوق الملكية لشركة جدوى للتنمية ال -3

 1054805160جنيه موزع على عدد  2004129804النحو التالى : راس مال مصدر ومدفوع  يبلغ 

جنيه وبراسمال  29678496بلغ بمجنيه للسهم الواحد واحتياطى عام  1.9سهم  بقيمة اسمية قدرها  

 مليار جنيه   10مرخص به قدره 

 

ً النظر في الموافقة على مشروع التقسيم التفصيلى للشركة  -3  اللجنة تقريرل وتقرير مراقب الحسابات عليه وفقا

 . قطاع األداء اإلقتصادي -المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار 
 

مشروع التقسيم التفصيلى للشركة بإتباع اسلوب التقسيم االفقى عن طريق تقسيم اصول وافقت الجمعية على 

والتزامات وحقوق الملكية بالقيمة السوقية والدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 

مع بقاء ذات المساهمين بنفس نسب الملكية وعدد االسهم دون تعديل فى الشركة القاسمة  31/12/2020

قطاع األداء  -المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  اللجنة فى ضوء  تقريروالشركتين المنقسمتين 

  اإلقتصادي .

  ان مخرجات عملية اعادة الهيكلة بالتقسيم على النحو التالىوالذى انتهى الى 

تحتفظ شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية ش.م.م )سيتم تغيير اسم الشركة ليصبح اسباير كابيتال  -1

تها الالستثمارات المالية فور االنتهاء من تنفيذ عملية نقل الملكية الى الشركات المنقسمة ( بإستثمار القابضة

 :التالى النحو على( اتشرك 8) عددهاالتالية ولشركات با

  المالية األوراق لتداول بايونيرز شركة .1

  المالية األوراق في للوساطة بريزما شركة .2
   المالية األوراق في اإلكتتاب لضمان المستشار الدولي شركة .3
  المالية األوراق لتداول الين أون رؤية شركة .4

  المالية لإلستثمارات أموال شركة .5
 ( البحرين) القابضة العالمية بايونيرز شركة  .6

 الشركة المصرية للصرافة .7
 شركة بايونيرز لصناديق االستثمار )صندوق الرائد( .8

وعددها  تالعقارية والمقاوالشركات )شركة منقسمة( ويتبعها البايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية شركة  -2

 : التالى النحو على (شركات 10)

 



 

 

 

   والتعمير لإلسكان المتحدة الشركة -1
  والتعمير لإلسكان القاهرة شركة -2
  العقاري واالستثمار للمقاوالت العامة الجيزة شركة -3
    العقاري واالستثمار للمقاوالت العامه الصعيد شركة -4
  لالستشارات وادى شركة -5
  والتنمية لالستشارات الصفوة شركة -6
   العقاري واالستثمار السياحيه للمنتجعات الشمالى الساحل تالل شركة -7
  السياحيه والمنتجعات العقاري لالستثمار األحمر البحر تالل شركة -8
 العقاري للتطوير بلو شركة -9
  لالستثمارات القابضة رؤية شركة -10

 

 8)عددها الصناعية والشركات التابعه والشقيقة )شركة منقسمة( ويتبعها شركة جدوى للتنمية الصناعية  -3

 : التالى النحو على (شركات

 اراب ديرى () االلبان لمنتجات العربية الشركة -1
  )يونيباك( والورق والتغليف التعبئة مواد لصناعة يونيفرسال شركة -2
  المصرية الكهربائية الكابالت شركة -3
 للصناعة  باور الجيزة شركة -4
  لالدوية النور شركة -5
  لالستشارات الحصن شركة -6
  المالية لالستشارات كابيتال بايونيرز شركة -7
  سمو لالستشارات شركة -8

 اوستظل نسب المساهمين الرئيسين ونسبة االسهم حرة التداول فى الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين كم

هى ، كما ان الشركة القاسمة سوف تظل مقيدة بالبورصة المصرية بعد تعديل بيانات قيدها نتيجة تخفيض راس 

التابعة  و سوف يتم نقل ملكية الشركات المال وسوف يتم قيد وتداول الشركتين المنقسمتين بالبورصة المصرية

عامة عد واالجراءات القانونية المعمول بها بالهيئة الوالشقيقة بين الشركة القاسمة والشركات المنقسمة باتباع القوا

للرقابة المالية والبورصة المصرية فى ضوء مشروع التقسيم التفصيلى والمعتمد من قطاع االداء االقتصادى 

 من قواعد القيد والذي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره . 48ونموذج تقرير االفصاح للمادة 

يلى كما بمشروع التقسيم التفص ليا  يستؤول للشركتين المنقسمتين االصول وااللتزامات المحددة تفصكما انه 

ستؤول لها كافة التغيرات التى ستطرأ على تلك االرصدة خالل الفترة التالية للتاريخ المتخذ اساسا للتقسيم وهو 

 ى وحتى تاسيس الشركتين المنقسمتين وقيدهما بالسجل التجار 31/12/2020

 

كما وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس اإلدارة او من يفوضه فى ادخال اى تعديالت قد تطلبها 

الجهات االدارية المختصة على مشروع التقسيم التفصيلى و/او عقد التقسيم وكذا تفويض رئيس مجلس االدارة او 



 

 

 

الالزمة لتنفيذ اجراءات التقسيم لدى كافة الجهات من يفوضه فى اصداركافة القرارات واتخاذ كافة االجراءات 

 .االدارية

 

 عتماد أسلوب التقسيم األفقي كأساس لتقسيم الشركة .النظر في ا -4
وافقت الجمعية على اعتماد  تقسيم الشركة وفقا السلوب التقسيم االفقى بالقيمة الدفترية والسوقية واتخاذ القوائم 

اساسا لعملية التقسيم بحيث ينتج عن التقسيم  ثالث شركات  31/12/2020المالية عن العام المالى المنتهى فى 

 هى : 

 )القاسمة(شركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية   -

 شركة  بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية  ) شركة منقسمة( -

 )شركة منقسمة(   شركة جدوى للتنمية الصناعية -

وفقا لمشروع التقسيم التفصيلى على ان تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمى شركة بايونيرز  

فيذ ( فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تن القابضة لالستثمارات المالية )الشركة القاسمة

 عملية التقسيم   

 

 . النظر في الموافقة على عقد التقسيم وفقاً ألحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي -5
 

لمالية عن اوافقت الجمعية على اعتماد عقد التقسيم وفقاً ألحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي واتخاذ القوائم 

 اساسا لعملية التقسيم . 31/12/2020العام المالى المنتهى فى 

 

النظر في الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكال من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين  -6

 تين.ن المنقسموتفويض رئيس مجلس اإلدارة في إنهاء إجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة الى الشركتي
وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكال من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين 

ستثمار المشكلة من الهيئة العامة لال وتقرير اللجنةعلى النحوالوارد تفصيليا بمشروع التقسيم التفصيلى 

رئيس مجلس االدارة اومن يفوضه فى انهاء اجراءات قطاع األداء اإلقتصادي وتفويض  -والمناطق الحرة 

نقل الملكية ومنها التقدم الى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على عدم ممانعتها على نقل ملكية اسهم 

الشركات التابعة والشقيقة المقيدة وغير المقيدة من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين فى ضوء اعادة 

وتفويض رئيس مجلس االدارة  او من يفوضه فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية  الهيكلة

على االستثناء من السداد النقدى وتقديم االخطار المسبق للهيئة بعدم االلتزام بتقديم عروض شراء نتيجة اعادة 

 الهيكلة بالتقسيم .

 اإلفتراضية للشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وتقرير مراقب النظر في الموافقة على اعتماد القوائم المالية -7

الحسابات عليهما ، وكذا إعتماد مذكرة رأي المستشار القانوني للشركة بمدى إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية 

 . المعمول بها



 

 

 

قرير مراقب المنقسمتين وت وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية اإلفتراضية للشركة القاسمة والشركتين

الحسابات عليهما ، كما وافقت الجمعية باالجماع على إعتماد مذكرة رأي المستشار القانوني للشركة بمدى 

 إتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها.

 

( فى ضوء 7)( و6النظر في إعتماد مشروع  تعديل بعض مواد النظام االساسى للشركة القاسمة وهى المادتين ) -8

( الخاصة بتغيير اسم 2تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض القيمة االسمية نتيجة عملية التقسيم  والمادة )

الشركة القاسمة على ان يتم البدء فى تفعيل إجراءات تغيير االسم بعد االنتهاء من عمليات اعادة الهيكلة الخاصة 

السيد/ رئيس  وتفويض بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة الماليةبالتقسيم ونقل ملكية االسهم بالبورصة المصرية 

 مجلس االدارة فى ادخال التعديالت التى تطلبها الجهات االدارية المختصة.
 

بعض مواد النظام االساسى لشركة بايونيرز القابضة وافقت الجمعية باالجماع على اعتماد مشروع عقد تعديل 

فى ضوء تخفيض رأس المال عن طريق تخفيض (  7( و)6وهى المواد ) القاسمة(لالستثمارات المالية )الشركة 

 وذلك على النحو التالى :القيمة االسمية نتيجة عملية التقسيم  

 ( قبل التعديل : 6المادة ) 

جنيه مصري ( وحدد رأس المال المصدر  اتجم ) عشرة مليار مليارات 10حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 

خمسة مليارات ومائتان وأربعة وسبعون مليونا  وخمسة وعشرون ) جنيه مصري 5.274.025.800بمبلغ 

مليار وأربعة وخمسون مليونا  سهم ) 1.054.805.160جنيه مصري ( موزع على عدد أسهم ألفا  وثمانمائة 

 ) خمسة جنيهات مصرية (. جنيهات مصرية (5)( قيمة السهم وثمانمائة وخمسة االف ومائة وستون سهم 

 

 ( بعد التعديل : 6المادة ) 

جنيه مصري ( وحدد رأس المال المصدر  مليارجم )  1000000000حدد رأس المال المرخص به بمبلغ 

نيه جتسعمائة واحد وستون ألف وإثنان وثالثون و) مائتان وعشرة ماليين  جنيه مصري 210961032بمبلغ 

مليار وأربعة وخمسون مليونا  وثمانمائة وخمسة االف سهم ) 1054805160مصري ( موزع على عدد أسهم 

 (.امصري قرشا عشرون)  قرش مصري ( 20) ( قيمة السهم ومائة وستون سهم 

 

 ( قبل التعديل : 7المادة ) 

وقد  ةيهات مصري( جن5سهم قيمة كل سهم ) 1.054.805.160يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 

 في رأس المال على النحو التالي :تم اإلكتتاب 



 

 

 

 

 عملة الوفاء القيمة األسمية لألسهم عدد األسهم االسم

 جنيه مصري 737543750 147508750 المهيدب القابضه ةشرك

 جنيه مصري 529224605 105844921 طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى

 جنيه مصري 393205695 78641139 ابراهيموليد محمد زكي 

 جنيه مصري 380719460 76143892 علي شكري حافظهشام 

 جنيه مصري 3233332290 646666458 آخرون

 جنيه مصري 5274025800 1054805160 اإلجمالي

     

من القيمة االسمية ألسهم الشركة قبل الزيادة بموجب السجل التجاري للشركة ،  %100وقد دفع المساهمون 

جنيه مصري من األرصدة الدائنة المستحقة للمساهم  591.600.830البالغة  وقد تم سداد قيمة الزيادة المصدرة

كما تم  %100والمسددة بنسبة  17/6/2020/ وليد محمد زكى واوالده القصر والمثبته بدفاتر الشركة بتاريخ 

جنيه مصري قيمة عالوة اإلصدار إلى حساب اإلحتياطي المسددة بنسبة  433.051.807.56ترحيل مبلغ 

من األرصدة الدائنة المستحقة للمساهم / وليد محمد زكى واوالده القصر والمثبته بدفاتر الشركة بتاريخ  100%

17/6/2020 . 

جم )خمسة مليارات ومائتان وأربعة  5.274.025.800وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 

 . %100د بنسبة وسبعون مليونا  وخمسة وعشرون ألفا  وثمانمائة جنيه مصري ( مسد

 ( بعد التعديل : 7المادة ) 

وقد قرش مصري (  20 سهم قيمة كل سهم ) 1.054.805.160يتكون رأس مال الشركة المصدر من عدد 

 تم اإلكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

 عملة الوفاء القيمة األسمية لألسهم عدد األسهم االسم

 جنيه مصري 30331750 151658750 شركه عبد القادر المهيدب واوالده

 جنيه مصري 24136227.80 120681139 وليد محمد زكي ابراهيم

 جنيه مصري 21268984.20 106344921 طه ابراهيم مصطفي محمد التلباني

 جنيه مصري 135224070 676120350 آخرون

 جنيه مصري 210961032 1054805160 اإلجمالي



 

 

 

     

من القيمة االسمية ألسهم الشركة قبل اإلنقسام بموجب السجل التجاري للشركة ،  %100وقد دفع المساهمون 

بتاريخ  534التقرير النهائى الصادربرقم ورأس المال المصدر بعد اإلنقسام مدفوع بالكامل بموجب 

ى حرة للتحقق من التقدير المبدئمن قطاع االداء االقتصادى بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق ال 15/6/2021

الصول والتزامات الشركة بالقيمة الدفترية والسوقية بغرض تقسيمها الى ثالث شركات )شركة قاسمة وشركتين 

 منقسمتين( .

 

( من النظام االساسى للشركة الخاصة بتعديل اسم الشركة القاسمة على 2كما وافقت الجمعية على تعديل المادة )

 النحو التالى :

 ( قبل التعديل 2المادة رقم )

 اسم هذه الشركة هو : ) بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية (

 ( بعد التعديل2المادة رقم )

 اسم هذه الشركة هو : )اسباير كابيتال القابضة لالستثمارات المالية

Aspire Capital Holding for Financial Investments  ) 

بعد االنتهاء من عمليات اعادة الهيكلة الخاصة بالتقسيم ونقل ملكية على ان يتم تفعيل اجراءات تغييراسم الشركة 

 .  االسهم بالبورصة المصرية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

طلبها الت قد تكما وافقت الجمعية باالجماع على تفويض رئيس مجلس االدارة او من يفوضه فى ادخال اى تعدي

 الجهات االدارية المختصة على مشروع عقدي التعديل 

 

النظر في اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام االساسى للشركتين المنقسمتين كشركات مساهمة مصرية خاضعة  -9

عديالت التوالئحته التنفيذية ، وتفويض السيد/ رئيس مجلس االدارة فى ادخال  1981لسنة  159الحكام القانون 

 .التى تطلبها الجهات االدارية المختصة
 

ية العمرانية للتنم بايونيرز بروبرتيز وافقت الجمعية على اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام االساسى لشركة

صة ر) المنقسمة ( )والمعد وفقا  لنماذج الهيئة العامة لإلستثمار مع إدخال التعديالت الالزمة عليه لقيد الشركة بالبو

 .المصرية ( 

 



 

 

 

 جدوى للتنمية الصناعية شركةلكما وافقت الجمعية على اعتماد مشروع عقد التأسيس والنظام االساسى 

)المنقسمة ( )والمعد وفقا  لنماذج الهيئة العامة لإلستثمار مع إدخال التعديالت الالزمة عليه وذلك لقيد الشركة 

 بالبورصة المصرية ( 

 

ها فى ادخال التعديالت التى تطلب أو من يفوضه تفويض السيد/ رئيس مجلس االدارة كما وافقت الجمعية على

 . الجهات االدارية المختصة على مشروع عقدي التأسيس

 

النظر في الموافقة على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المرخص به ورأسمالها  -10

بالبورصة المصرية  ، وتفويض رئيس مجلس اإلدارة في إعتماد تقرير المصدر وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين 

ً للمادة  لسنة  159من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  138اإلفصاح لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا

1981 . 
وافقت الجمعية على إستمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المرخص به ورأسمالها المصدر 

 وقيد اسهم الشركتين المنقسمتين فى البورصة المصرية فور االنتهاء من عملية التقسيم 

لشركات ح لكل من افي إعتماد تقرير اإلفصاأو من يفوضه كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس اإلدارة 

 1981لسنة  159من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  138الناتجة عن التقسيم وفقا  للمادة 

 

بين الشركة  ةنفيذ عملية التقسيم واعادة الهيكلالنظر في الموافقة على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة ت -11

كية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن القاسمة والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل مل

 التقسيم 
الشركة القاسمة  ة بيننفيذ عملية التقسيم واعادة الهيكلوافقت الجمعية على عقود المعاوضة التى قد تنشأ نتيجة ت

والشركتين المنقسمتين وما يتطلب من اعادة نقل ملكية بعض الشركات فيما بين الشركات الناتجة عن التقسيم 

 سواء المقيدة اوالغير مقيدة والالزمة التمام عملية التقسيم

 

تفويض السيد / رئيس مجلس اإلدارة في إدخال التعديالت التي قد تطلبها الجهات اإلدارية المختصة والهيئة  -12

شركة لالعامة للرقابة المالية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة على مشروع تعديل مواد النظام األساسي ل

جلس وتفويض السيد / رئيس م، القاسمة و/أو مشروع عقدي التأسيس والنظام األساسي للشركتين المنقسمتين 

 اإلدارة في إتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتمام التقسيم .

وافقت الجمعية على تفويض السيد / رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أو يوكله فى ادخال اى 

 محضر الجمعية العامة غير العادية وعلى ها الجهات االدارية المختصة علىتعديالت قد تطلب

التأسيس والنظام األساسى للشركتين  يو عقدأتعديل مواد النظام االساسى للشركة القاسمة و/

لى عقود وفى التوقيع عالمنقسمتين وفى التوقيع على عقود التعديل الخاصة بالشركة القاسمة 

لهيئة امام مصلحة الشهر العقارى وا وفي التوقيع على عقد التقسيم التأسيس للشركات المنقسمة



 

 

 

صالح الشركة القاسمة والشركتين العامة لالستثمار وفى التوقيع على اى مستندات بإسم ول

ير الحكومية ية وغمالمنقسمتين وتمثيل الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين امام الجهات الحكو

وعلى االخص الهيئة العامة للرقابة المالية  والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والبورصة 

كزى والغرفة التجارية ومصلحة السجل المصرية وشركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المر

    التجارى ومصلحة الضرائب المصرية وغيرها من الجهات االدارية المختصة

كما فوضت الجمعية العامة غير العادية السيد/ محمد جوده عبيد محمد والسيد/ هاني ابراهيم 

تحي ف يد/ وليدعبدالرحمن والسيد/ محمد عادل عبدالمولى والسيد/ عماد عبدالحليم رشدي والس

النظام االساسي مواد تعديل  يفي إعتماد واستالم المحضر وعقد محمد مجتمعين أو منفردين

للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفي اتخاذ كافة االجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري 

وقيع على وفي التق والتوثيق والتوقيع على عقدي التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثي

وفي اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتمام عقد التقسيم أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

وقيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية والسجل التجارى وأمام صحيفة الشركات لنشر 

أمام اري وعقدي التعديل وكافة الجهات حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التج

البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ؛ وتفويضهم منفردين في تأسيس الشركتين 

المنقسمتين والتوقيع على عقود التأسيس أمام الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة وأمام 

مصلحة الشهر العقاري وكافة إجراءات التأسيس الالزمة أمام الهيئة العامة لإلستثمار والهيئة 

لعامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة والغرفة التجارية والغرف ا

 . الصناعية وأمام صحيفة اإلستثمار لنشر عقدي التأسيس وأمام كافة الجهات

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

 

                


