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 المعدل   ظام األساسيالن
 15224/2019رقم بوالمعاد صياغته والموثق 

 عامة قطريةشركة مساهمة  لشركة بنك الدوحة  
 قانون الشركات التجارية   ألحكام فقاو

 2015لسنة  11الصادر بالقانون رقم 
 

 البـاب األول 
 تأسيس الشركة وغرضها 

 

 1مـادة 
 

مستتألةم   شتتة    أا تتألن دقتتت التأستت    طبقتتأل كا تتألن نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  ر   الشتتة     تأسستت  
رنتتت    ، 1978( لستتش   51ةنتتن     مةستترن ألل ب ن رفقتتأل لكا تتألن المب شتت   بتت ك متتألل س اكستت    نطة تت    دألمتت  

  الشتتة أل  الت ألة تت  ال تتألتة بأللقتتألشرك ةنتتن   نتتألشرك أا تتألن  تتتن تيتتت ن الشاتتألن اكسألستتس بمتتأل  ترافتت  متت   
 .  2015( لسش  11  

 

 2مـادة 
 

  .دألم  نطة   مسألةم  شة  ( ق.ع ش.ن."  الدوحةبنك "   اسن الشة  
 

   3مـادة 
 

  الغ تتة ب م تت  اكدمتتألن رالاتتتمأل  الم تتةف     ب أر لاستتأل غتتةا الشتتة   ةتتر الق تتألن لاستتألب أل   .1

طبقتتأل لاقتتألشرك راكشامتت  المقتتةةل ررفقتتأل لاتيا متتأل  ال تتألتةل دتتك    تااتتن راتتألةل ترلتت  نطتتة 

 -رمك ذلك داى سب ن المثألن ال الا ة:   ي نطة المة ز م ةف  
 

 

 رأدمتتتتألن الا تتتتن، رالتستتتتا ف ، ك تتتتن  ألة تتتت  ر الرتائتتتت  رفتتتتت  استتتتألبأل   نبتتتترن أ.
 راالنةاا راالنتةاا. 

التيألمتتن فتتس اكستت ن رالستتشتا  راكذرشتتأل  رال مب تتألال  رالاتتراال  رستتشتا  الشتتاك  ب.
 الت ألة   اكاةى. قأر اكرةارغ ةةأل مك السشتا  القألبا  لاتتارن 

 اال تتألب فس أس ن الشة أل . ل.
رتيتتتألما  ال تتتةف اك شبتتتس متتتك ب تتت  رشتتتةا  ردقتتترت  أدمتتتألن القطتتت  راليمرلتتت  ت.

 ما .المشتقأل  المألل   لابشك رالي
طة تتت  فتتتت  االدتمتتتألتا  المستتتتشت    كرالت تتتت ة دتتتتستتت  ن دما تتتأل  االستتتت ةات  .تة

 رتست تةأل.
 تماك اكمران المشقرل  رالت ةف ف  أل. ر.
. رتماتتتك اليقتتتألةا  رالمششتتتل  راكمتتتران ال فتتتألال  رالةةتتترك اليقألة تتت  رالا ألز تتت  .ز

 م تت  الاقتترق المشقرلتت  رغ تتة المشقرلتت  بمتتأل  ترافتت  متت  تيا متتأل  ال  تتأل  الةنألب تت  ر

ب لطب يتت  دمتتن الشتتة  ، رتستت  ن ذلتتك بهستتم أل راستتتثمألةةأل بشتت ن  راالمت تتألزا  رفقتتأل

   غ ة مبألشة. مبألشة أر

 تسر   المشت أل  التأم ش  .   ح.
 إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.ط.   
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  إصدددددار تدوات رتسددددمال ل مرالددددل لددددمدراا ضددددمف رت  المددددا  ا ضدددداف  وف ددددا   ي.

  قطر المركزي. ومتطلبات مصرفلشروط 
  .تجارة الذاب والمعادف الثم نل  ك.

 
 ر  تترز لاشتتة   أك   تترك ل تتأل م تتاا  متت  الميسستتأل  الم تتةف   رالمألل تت  التتتس نتتت تيألرش تتأل.  2

الاتتألةل  متتأل   تترز ل تتأل أك تشتتتةك بتتأي داتتى تاق تت  غةستت أل ستترا  فتتس ترلتت  نطتتة أر فتتس 
 "1" .ر ه مك الر ره م  الميسسأل  المذ رةل أر تشتمج ف  أل أر تشتة  أل أر تااق أل ب أل

 
 

 4مـادة 
 
ر   دددددسن 25ل اددد  ددددددددة للشركددة المحددددددددالم ل م الد دددل تبددددت مدددف تدددار م المرسدددو  المددد 

ل ت دددر  دددددددددروف سدددنل م الد دددددددل ل مددد  و شددددددد  تمد دددد مددددة الشركدتدددوقدددد  بتأس سددد ا 
ل ددددددددددرار مدددف الجمع دددل العامدددددددددة ب ددددددمو جدددوز مدددد ادددذ  ال 2003/ 20/12مدددف  تدتدددددددددب

    .غ ر العاد ل
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 5مـادة 
 

 

اتت  ااتاةل ر  تترز لم  نطتتة، ترلتت  التراتت  ب رماا تتأل القتتألشرشس مت شتت   الةئ ستتس   ز الشتتة تتتتمة 
 أر فس الاألةل. أر تر  ا  فس نطة بأر م ألتأك  ششئ ل أل فةردأل 

 

 
 
 

 6مـادة 
 

 

 
 

 ثاثتتتت  ما تتتتألةا  رمألئتتتت  ما تتتترك    لاير نطتتتتةي    (  020,467,100,3    ةأ  متتتتألن الشتتتتة   مباتتتت  
مرزدتتتتتت  داتتتتتتى      رك ألتتتتتف ردشتتتتتتةرك ة تتتتتتألالب نطتتتتتتة ألب( تتتتتتتتتت   رستتتتتبي  رستت تتتتتتتت رأةبيمألئت 

ثاثتتت  ما تتتألةا  رمألئتتت  ما تتترك رأةبيمألئتتت  رستتتبي  رستتتترك ألتتتف ردشتتتةرك(       ( 020,467,100,3  
ةي  تتتتتتتتتتتتت ألن نط تتتتتتتت ةي   ة  تتتتتتتتت ( لاير نط 1ن   تتتتتتتتت    تتتن س  تتتتتتتتتت ألب. ن م تتتتتتتت أل دألت تتتألب يسم  تتتتتتتت س م 

 " 2"  راات(. 
 
 

 7مـادة 
 

 

 

أل  تتتتت بأستتت ن دتتة رك المرنيتتترك داتتتى دقتتتت تأستتت   الشتتتة   فتتتس ةأ  المتتتألن  تتتتتت ب الميسس تتتتتت ا تت 
ذا ا تتة بيتتت  ( ثاثتت ك ألتتف ستت ن ر طتتةح بتتألنس أستت ن ةأ  المتتألن لا تتتتألب اليتتألن داتتى أشتته ي 30.000  

دتتتت اكستت ن المطةراتت  رزدتت  اكستت ن داتتى الم تتبتت ك بشستتب  متتأل ا تتبتترا بتته    اال تتتتألب أشتته نتتت  تتألرز 
ت ا تتتتب فتتس دتتتت  بشتتةط أال  قتتن متتأل  ا تتن دا تته الم تتتتب متتك اكستت ن دتتك دشتتةل أستت ن يال يذا  تتألك نتت

 أنن ف ا ن داى ةذا اليتت. 
 

 

 

 ,15/3/2021بتاريخ  ابجتماع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني املنعقد    (3املادة )  مت تعديل  (1
 

 .6/3/2019اع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني املنعقد بتاريخ  ــــــــابجتم(  6املادة )  تعديلمت    (2
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 اني ــاب الثـالب

   أسهم الشركة
 

 

 8مـادة 
 

 رااتل. ن مت أل شقتا تفي   اسم   رتتف   الشة     أس ن ت رك  
 
 

   9مـادة 
 

فتتس مرا  تت  الشتتة  ، فتتهذا تماتتك الستت ن أشتتاأل  متيتتتترك  لات زئتت   نألباتت ستت ن غ تتةاك ت تترك 
، ر  تترك الاقتترق المت تتا  بأللستت ن استتتيمألنر تتب داتت  ن أك  اتتتألةرا أاتتتةن ل شتترب دتتش ن فتتس 

 الشألشئ  دك ما    الس ن. االلتزامأل ةيال  اكشاأل  مسئرل ك بأللتسألمك دك 
 

بتتأداى متتك ةتتذه  أك ت تتتة   تترزن متتك ن مت تتأل االستتم  ، ريشمتتأل اكستت ن بأنتت أك ت تتتة ال   تترزر
 . الق م  رفس ةذه الاألل   سألف فةق الق م  يلى االات ألطس القألشرشس 

 

 

 10مـادة 
 

 

 ثبتت  ف  تتأل استتن المستتألةن ردتتتت اكستت ن التتتس  ،اال تتتتألب دشتتتمينتتت   شتت ألتا الشتتة    ت تتتة
مقتتألن اكستت ن اليألت تت  يلتتى  ةتتذه الشتت ألتا    رتقتترن اكنستتألط البألن تت .  ر المتفردتت   رالمبتتألل   ألت تتبا تتتتب 

 .دشت ستات  م   اكنسألطأك  ستبتن ب أل أس ن 

 
 

 

   11مـادة 
 

  تةتب اتمأل داى ما    الس ن نبرن شاألن الشة   اكسألسس رنةاةا   مي ت أل اليألم .

 
 

 
 

 12مـادة 
 
 

 التزامألت ن.ال  ازن المسألةمرك يال بق م   ن س ن رال   رز ز ألتل 
 
 

 
 

 

 13مـادة 
 

دتتتك تتتتتارن  ال  تتتأل  المات تتت  بأللترلتتت تاتتتتفا الشتتتة   بأللب ألشتتتأل  التتتتس تا تتتن دا  تتتأل متتتك 
  أس م أل رمأل  متا ه  ن مسألةن.
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   14مـادة 

 
 
 
 

 

غ تتة مبألشتتة أ ثتتة  بشتت ن مبألشتتة أرال   تترز كي شتتا  طب يتتس أر ميشتتري أك  متاتتك  -أرالب:
ر  تترز بمرافقتت  مستتبق  متتك م تتةف نطتتة المة تتزي أك ت تتن متتك أستت ن البشتتك.  %5متتك 

ب لاسرابط رالتيا مأل  ال ألتةل دك الم ةف المة زي %10الشسب  يلى     .رذلك رفقأل
 

ب  -أ  ب أر نألشرش تتأل ر ق تتت بأللتماتتك غ تتة المبألشتتة " تماتتك اكشتتاأل  المتةابطتت  انت تتألت أل

ب طب ي تتت ك أر ميشتتتر  كالبشتتتككستتت ن  . . ستتترا   تتتألك ةتتتيال  اكشتتتاأل  أشاأل تتتأل

رستترا   تتألك ةتتذا االةتبتتألط دتتك طة تت  الما  تت  أر ااتاةل المشتتتة   أر الم تتألل  

 المتتااا ".
 

ر ق تتت بأللما  تت  أر ااتاةل المشتتتة    تتن اةتبتتألط انت تتألتي أر نتتألشرشس دتتك طة تت   -ب

الما  تت  أر ااتاةل، ر  تترك تات تتت متتأل  يتبتتة متتك نب تتن الما  تت  رااتاةل المشتتتة   

ب لمأل رةت أر  ةت مك   نةاةا  رتيا مأل  م ةف نطة المة زي.رفقأل
 

 

 

ـــ ر ق تتت بأللم تتألل  المتتاااتت   تتن م تتاا  أر دانتت  تستتم  بستت طةل شتتا  داتتى  ج
شتتا  أاتتة أر ممألةستت  شفتترذ متتيثة دا تته دشتتت اتاتتألذ القتتةاةا  المألل تت  رالتشتتغ ا  ، 
ب لمتتتأل رةت أر  تتتةت فتتتس نتتتةاةا  أر  أر تاتتتأللف م مردتتت  متتتك اكشتتتاأل ، رفقتتتأل

 المة زي.تيا مأل  م ةف نطة 
 

 

ب:  ر ستتتثشى متتك أا تتألن الاتتت اكن تتى لاتماتتك متتأل تما تته الترلتت  أر ميسستت  نطتتة لاتةب تت   -ثألش تتأل
اليألمتتت  لاتقألدتتتت رالتأم شتتتأل    رالياتتترن رتشم تتت  الم تمتتت ، رال تتتشألت   التألبيتتت  لا  ئتتت
 اال تمألد  ، ر  ألز نطة لإلستثمألة، رشة   نطة القألبس . 

 

 

رفتتس اتتألن ت تتألرز ما  تت  الشتتا  الرااتتت بشتت ن مبألشتتة رنأر غ تتة مبألشتتة الشستتب  الماتتتتل بتتأي شتت ن متتك  

اكشتت ألن ركي ستتبب متتك اكستتبألب. ر تتب دا تته الت تتةف فتتس الز تتألتل ت تتةفألب شتتألناب لاما  تت ، رال   تترز  

ما  تت   لاشتتا  الطب يتتسن الميشتترين  تتشألت   االستتتثمألة االستتتفألتل متتك مقتتتاة ت تتألرز الاتتت اكن تتى فتتس ال 

 رفقألب ل ذا الشاألن ف مأل  تيا  باقرق الت ر   فس ال مي   اليألم  أر فس يتاةل البشك.  

 

تاستت  شستتب تماتتك ةأ  متتألن البشتتك لامستتتثمة ك غ تتة القطتتتتتة ك    مةادتتألل أا تتألن ةتتذا الشاتتألن  تتتت رم 

التشتتة يأل  الستتألة   فتتتتس الترلتت  رتيا متتأل  م تتةف نطتتتتتة المة تتزي  ر رفقتتتتتألب كا تتتتتألن القراش تتتتك  

 "   3 "  .  اتتت  ال ذا   

 
 .15/3/2021خ  ـــــبتارين املنعقد  ـــللمسامهية  ــــة غري العاديــــــــــــــ ـــة العامـابجتماع اجلمعي  (14)  املادة  تعديلمت    -  (3

 .00/3/2022بتاريخ    ـد ــــــــــاملنعقابجتماع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني  الفقرة األخرية   مت تعديلمث    -    
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 15مـادة 

 

ما  تتت  اكستتت ن رفقتتتأل لإل تتتةا ا     اشتقتتتألن   تتترك  الشاتتتألن    ا متتتك ةتتتذ   14متتت  مةادتتتألل أا تتتألن المتتتألتل  
ال  تتتأل   ىلتتتتالميمتتترن ب تتتأل  رالقرادتتتت المش تتتر  دا  تتتأل فتتتس القتتتراش ك راكشامتتت  رالتيا متتتأل   

 المات   بأللترل .

نتتبا  اتتتائك المتتةت ك  تترك لرر  تترز ةةتتك اكستت ن رةبت تتأل رالت تتةف ف  تتأل بتتأي ت تتةف 
 ةةك داتتى غ تتة ذلتتك.أةبتتألح اكستت ن راستتتيمألن الاقتترق المت تتا  ب تتأل متتأل لتتن  تفتت  فتتس دقتتت التت

 المات  . ال    س ا  اكس ن لتي   داى بأللةةك    ر  ب التأش ة
 

 16مادة 
 

، رذلتتك رفقتتأل لاستترابط التتتس تاتتتتةأل ة ئتت  نطتتة  بق تتت الب تت    رز لاشتتة   شتتةا  أستت م أل تتتتت    
ن أي  تتتتت متتتك نب     ر ااتتتة تماتتتك أستتت ن الشتتتة    . ةى تتتتت اكا ، رال  تتتأل  الةنألب تتت   لكستتتراق المألل تتت  

   "   4 "   .   ل أل. شة   تألبي   

 

 17مـادة 
 

ريشمتتأل لتتت رك متةتبتت  فتتس ذمتت  أاتتت المستتألةم ك  استتت فأل امتتران الشتتة    داتتى  الا تتز ال   تترز
ز لرةثتتت  ال   تتتر،  متتتأل اكستتت ن الممار تتت  لامتتتت ك رأةبتتتألح ةتتتذه اكستتت ن داتتتى    تتترز الا تتتز

ب ي تتتأل، رال أك  الشتتتة  ، رال أك  طابتتترا نستتتمت أل أرداتتتى أمتتتران  المستتتألةن أك  طابتتترا الا تتتز
  تتاارا بأ   طة ق   ألش  فس يتاةل الشة  .

 . رفقتتأل لاقتتألشرك بمتتأل  ف تتت الا تتز ستتمك الب ألشتتأل  الاأل تت  بق تتت اكستت ن فتتس ستت ن المستتألةم ك    ر يشتتة 
رتستتةي داتتى الاتتأل ز رالتتتائك المتتةت ك  م تت  القتتةاةا  التتتس تتاتتذةأل ال مي تت  اليألمتت  داتتى 

ةاةك. رمتتت  ذلتتتك ال   تتترز التتت ه داتتتى المستتتألةن الما تتترزل أستتت مه أرالشاتتتر التتتذي تستتتةي بتتت
الت تتت    االشتتتةاك فتتس متتتارالت أل أر ألمتت  أرالتتتائك المتتةت ك استترة ال مي تت  الي لااتتأل ز أر

  فس الشة  . المسألةم كرك له أي ا  مك اقرق داى نةاةات أل،  مأل ال   
 

 

 

 

   18مادة 
 

فتتس ما  تت  مر تترتا   ا تت  ميألتلتت  لا تت  غ تتةه بتتا تم  تتز  تتن ستت ن  اتترن  تتألابه الاتت  فتتس 
 الشة   رفس اكةبألح المقسم  داى الر ه المب ك ف مأل بيت.

ا  تتأل   تترك راتتة مأللتتك لاستت ن الاتت  فتتس نتتبا المبتتألل  المستتتاق  دتتك الستت ن ستترا   ألشتت  
  فس اكةبألح أر ش  بأل فس مر رتا  الشة  .

 
 

 

 
 
 . 2202/ 00/3خ  ـــــــــــــن املنعقد بتاري ــــــــــــــــة للمسامهي ــــــــــــــــــــــــــة غري العادي ـــــــــــــــــــــــــــــة العامـ ابجتماع اجلمعي   ( 16املادة )   تعديلمت    -(4
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 البـاب الثالـث  

 أحكام خاصة برأس المال 
 

 

   19مـادة 
 

ال تتألتة بأللقتتألشرك  متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  180 يلتتى  169متتك  اترالمتتأا تتألن متت  مةادتتألل 
ــو   ،رتيت اتتتته 2015لستتتش   11ةنتتتن   أك ت تتتتةلاشتتتة   بيتتتت مرافقتتت  ال مي تتت  اليألمتتت  يجـ

أستت ن فتتس الشتتة   بقتت ن  يلتتى غ تتة نألباتت  لاتاتترن  ألباتت  لاتتتتارن ستترا   ألشتت  نألباتت  أرنستتشتا  
ر ا م اتتت  ، رلا مي تتت  اليألمتتت  اتتت  تفتتتتااتتتن راتتتألةل ترلتتت  نطتتتةمتستتتألر   ل تتتن ي تتتتاة 

 رشةرطه.اا تاة  ااتاةل فس تات ت مقتاة
 

 
 

 

 20مـادة 
 

ال تتألتة بأللقتتألشرك    متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت    200  يلتتى   190  متتك   ات ر ن المتتأل ا تتأ متت  مةادتتألل  
  تترز ز تتألتل ةأ  متتألن الشتتة   بقتتةاة متتك ال مي تت  اليألمتت     رتيت اتتته  2015لستتش     11ةنتتن  

رزاةل بتت شتتيرك الشتتة أل يتاةل مرافقتت  غ تتة اليألت تت  بشتتأل  داتتى انتتتةاح م اتت  ااتاةل ربيتتت  

الز تتألتل رستتية ي تتتاة اكستت ن ال ت تتتل فتتس األلتت   ر بتت ك القتتةاة مقتتتاة ،الت تتألةل رال تتشألد 
أك تفتترا م اتت  ااتاةل فتتس غ تتة اليألت تت   اليألمتت ز تتألتل ةأ  المتتألن ب تتذه الرستت ا . رلا مي تت  

 تات ت مردت تشف ذ ةذا القةاة با ث ال  ت ألرز سش  مك تألة خ  ترةه.
 رال   رز ز ألتل ةأ  مألن الشة   يال بيت تف  ن م  اكس ن  ألما  

 تل ةأ  المألن بهاتى الرسألئن التألل  :رتتن ز أل
 .تلتتتتتتتتتن  ت تتتتتتتتتأس   تاةتتتتتتتتتتتتتتتتي  .1
 اكةبألح. مشه أر ز   ةسما  االات ألطس أر .2
 اقرق مقرم . أس ن  ت تل مقألبن ا   د ش   أر ةي تا .3
 ن.  تتتتتتتتا  يلى أس تتتتتتتتتن السشتتتتتتتتتار  .4

 
 
 

 

 21مـادة 
 

 سةي داى اال تتألب فس اكس ن ال ت تل القرادت الاأل   بألال تتألب فس اكس ن اك ا   ر  رك لامسألةم ك  
  ال مي     مك   بقةاة   لاغ ة ر  رز التشألزن دك اقه فس اكرلر    ا  اكرلر   فس اال تتألب فس اكس ن ال ت تل  

  الا رن   بيت   التشألزن   ةذا     رك   أك   داى   الشة  ،   مألن   ةأ    أةبألع   ثاث    بأغاب     لاشة     اليألت     غ ة   اليألم  
 . الت ألةل رال شألد رزاةل ب اةل شيرك الشة أل يت   مرافق    داى 

تن ي تاةةأل مقألبن ا      رتستثشى مك ا ن الفقةل السألبق  اكس ن ال ت تل فس ةأ  مألن الشة   التس  
( مك 139المش ر  دا  أل فس المألتل   د ش  ، داى أك تسةي بشأش أل أا ألن ال مي   اليألم  غ ة اليألت    

 نألشرك الشة   الت ألة  .

  اكنتتن   داتتى ياتتتاةمأل    ت تترك ر قتترن م اتت  ااتاةل بششتتة ب تتألك فتتس  تتا فت ك ماا تتت ك  تترم ت ك  
تتتألب  ،  ياتتك ف تته المستتألةم ك بتتأرلر ت ن فتتس اال ت مرنتت  الشتتة   اال تةرشتتس   رداتتى   بأللاغتت  اليةب تت  

 اكس ن ال ت تل.   رسية   يغانه رتألة خ افتتألاه ر 
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رشتته متتك أستت ن داتتى أال    ر  تترك ترز تت  اكستت ن داتتى المستتألةم ك طتتأللبس اال تتتتألب بشستتب  متتأل  ما 
 ت تتألرز ذلتتك متتأل طابتته  تتن متتش ن، ر تترزع البتتألنس متتك اكستت ن داتتى المستتألةم ك التتذ ك طابتترا أ ثتتة  

لت تتةف  متتك شستتب  متتأل  ما رشتته متتك أستت ن ر طتتةح متتأل تبقتتى متتك اكستت ن لا تتتتألب اليتتألن أر  تتتن ا 
    . الت ألةل رال شألد  رزاةل  ب   شيرك الشة أل  يتاةل ف ه بمرافق   

 

فتتس األلتت  ز تتألتل ةأ  المتتألن بةستتما  االات ألط تتأل  القألباتت  لاترز تت  أر اكةبتتألح  تتتن ي تتتاة ر
أستت ن م ألش تت  تتترزع داتتى المستتألةم ك بشستتب  متتأل  ما تته  تتن متتش ن متتك أستت ن أر بز تتألتل الق متت  

الز تتتألتل الطألةئتتت  داتتتى ةأ  المتتتألن رال  تةتتتتب داتتتى ذلتتتك يلتتتزان االستتتم   لاستتت ن بشستتتب  
 "   5 "   .  المسألةم ك بأي أدبأل  مألل  .

 

 

   22مـادة 
 

 

 

ك الشتتة أل  الت ألة تت  ال تتألتة بأللقتتألشرك  متتك نتتألشر   204  يلتتى   201متت  مةادتتألل أا تتألن المتترات متتك  
اليألمتتت  غ تتتة  ة   بقتتتةاة متتتك ال مي تتت   ت   تتترز تافتتت ا ةأ  متتتألن الشتتت  2015لستتتش     11ن  ةنتتت
شتتتيرك  يتاةل  مرافقتتت   ربشتتتةط الا تتترن داتتتى  الاستتتألبأل     متتتتن  ألع تقة تتتة  تتتتت ألت   بيتتتت سم تتتتت الي 

 اكت ت ك: فس ياتى الاأللت ك رذلك   ، الت ألةل رال شألد   رزاةل ب  الشة أل  
 

 

 . يذا زات ةأ  المألن دك األ   الشة    -

 ة. تتتت   باسألئ تتتتتتتتت   الشة  تتتتتت يذا مش   -
[ 

 

 :المألن بهاتى الرسألئن التألل  ةأ  ر تن تاف ا 
 

 تاف س أل. المةات الق م   يألتن مش أل دتت بهلغأل  رذلك اكس ن، دتت تاف ا .1

  .تتتتت  الشة تتتتس أ ألبتتتتتألةل التتتتتألتن الاستبمأل  ي دتت اكس نتاف ا  .2

  .أليهتريلغه تتترب تاف ستتتتتتة المطاتتتتتتألتن القتتتتشةا  دتت مك اكس ن  ي .3

 ن.تتتتتتتتت  لاس تتتتتتتت  االسم تتتتتتتا الق متتتتتتتاف  .4
 

 تترم ت ك  ر قتترن م اتت  ااتاةل بششتتة القتتةاة ال تتألتة بتافتت ا ةأ  المتتألن فتتس  تتا فت ك ماا تتت ك  
رداتتى التتتائش ك أك  المرنتت  اال تةرشتتس لاشتتة  .    رداتتى بأللاغتت  اليةب تت   اكنتتن    داتتى ياتتتاةمأل    ت تترك 

ك  رمتتأل متتك تتتألة خ ششتتة القتتةاة لتقتترن  ر المثبتتت  لتتت رش ن اتتان ستتت  قتتتمرا لاشتتة   المستتتشتا   
   الشة   بأللرفأل  بأللت رك الاألل  ل ن رتقت ن السمألشأل  ال ألف   لارفأل  بأللت رك المي ا . 

 
 

يذا  تتألك تافتت ا ةأ  المتتألن دتتك طة تت  شتتةا  دتتتت متتك أستت ن الشتتة   ريلغألئ تتأل، ر تتب تر  تته  
يتتةا أستت م ن لاب تت  رتششتتة التتتدرل فتتس  تتا فت ك  تدتترل دألمتت  يلتتى  م تت  المستتألةم ك ل قرمتترا ب 

بأللاغتت  اليةب تت . ريذا زات دتتتت اكستت ن الميةرستت     اكنتتن   داتتى ياتتتاةمأل     تترك  تترم ت ك ماا تتت ك ت 
 لاب   داى القتة الذي نةة  الشة   شةا ه ر ب تاف ا طابأل  الب   بشسب  الز ألتل. 

 
 

 

 . 2202/ 00/3خ  ـــــــــــــن املنعقد بتاري ــــــــــــــــة للمسامهي ــــــــــــــــــــــــــة غري العادي ـــــــــــــــــــــــــــــة العامـ ابجتماع اجلمعي   ( 21املادة )   تعديلمت    -(5
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 رابـــع البــاب ال
 إدارة الشركة 

 

 
 

 

                               32مـادة 
 

 

 

( تستتتي  أدستتتأل  تشتاتتتب ن ال مي تتت  اليألمتتت   9( تتتترلى يتاةل الشتتتة   م اتتت  يتاةل م تتترك متتتك  
داتتى أك  ةادتتى فتتس ذلتتك االلتتتزان بتيا متتأل  الار متت  ال تتألتةل  اليألت تت  بطة تت  االنتتتةاع الستتةي  

الرا تتب ترافةةتتأل     المألل تت  بشتتأك الشتتةرط   لكستتراق متتك م تتةف نطتتة المة تتزي، رة ئتت  نطتتة  
   . فس أدسأل  م ا  االتاةل راكدسأل  المستقا ك مش ن ري ةا ا  تةشا ن 

 

" تاتتتتزن الشتتتة   بهةستتتألن نألئمتتت  بأستتتمأل  رب ألشتتتأل  المةشتتتا ك ليستتتر   الم اتتت  يلتتتى م تتتةف  
الم اتت  بأستتبرد ك    الشتاألبتتأل  نطتتة المة تتزي رة ئتت  نطتتة لكستتراق المألل تت  نبتتن التتتألة خ الماتتتت  

داتتتى اكنتتتن، مةفقتتتألب ب تتتأل الستتت ةل الذات تتت  ل تتتن مةشتتت ، ر تتترةل طبتتت  اك تتتن متتتك متطابتتتأل   
 التةش  ". 

 

 

 

رال   تترز أك   تترك اليستتر المستتتقن   ثاتتث أدستتأل  الم اتت  متتك المستتتقا ك   تترك    تتب أك  "  
اتاةل البشتتك أر  تقألستترك  متفتتةغ ك    غ تتة شتتا  ميشتتري، رت تترك أغاب تت  اكدستتأل  بتتأللم ا   

رأاتتة    مقيتتت أر أ ثتتة متتك مقألدتتت الم اتت  لتمث تتن اكنا تت  بأللبشتتك   ا تت   ف تته، ر  تترز ت   اب أ تتة 
   "   6 "   . لتمث ن اليألما ك به 

 

  42ادة ـم
 

ب  ، شتةط فس دسر م ا  ااتاةل ب: رمك  مثاه يذا  ألك شا أل  ادتبألة أل
 

 . ، رأك   رك متمتيألب بألكةا   ال ألما  ك دألمأل أال  قن دمةه دك راات ردشة .1
 

 دا تتته بيقربتتت   شأل تتت ، أرفتتتس  ة متتت  مااتتت  بأللشتتتةف أرأال   تتترك نتتتت ستتتب  الا تتتن  .2
 8متتك القتتألشرك ةنتتن  40فتتس المتتألتل  ة متت  متتك ال تتةائن المشتتألة يل  تتأل فتتس  أر اكمألشتت ،
( متتتك 335-334  المتتتألتت كر بشتتتأك ة ئتتت  نطتتتة لكستتتراق المألل تتت ، 2012لستتتش  

أر أك   تتترك    2015لستتتش     11ال تتتألتة بأللقتتتألشرك ةنتتتن   نتتتألشرك الشتتتة أل  الت ألة تتت 
  لةنألبتت  ال  ئتت  بمر تتب المتتألتل  متتك مزارلتت  أي دمتتن فتتس ال  تتأل  الاألستتي ممشردتتألب  

متتأل لتتن   تتك نتتت    أك   تترك نتتت نستتس بهفاستته  أر متتك القتتألشرك المشتتألة يل تته،    12فقتتةل    35
 ةت يل ه ادتبألةه. 

 

 

أر  تتألك    بأللتزامألتتته الرفتتأل     متتك دمتتا  البشتتك التتذ ك تتتن ت تتش ف استتألبه ليتتتن أال   تترك   .3
 فتت اب ل تتذا الاستتألب، ريذا  تتألك شا تتألب ميشر تتألب  متتتت ةتتذا المشتت  لاشتتة أل  رالمتتتةا   

 . ألب ت الاس   مشذ تيثة ،  رال فا  
 

  أال   تترك دستترا فتتس م اتت  ااتاةل أر أاتتت المتتتةا  التشف تتذ  ك فتتس أي متتك البشتترك أر  .4
ةى ذا  الشتتةط داتتى الشتتا    ستتر   ، التتتس تمتتألة  ششتتألط مت تتألش    المألل تت    الميسستتأل  

 مثتتن    فتتس متتك رالشتتة أل  ف تته رالمتتتةا  رمتتك  مثاتته فتتس الم اتت ،  متتأل  شتتتةط    الميشتتري 
نبتتتن تتتتألة خ فتتتت  بتتتألب    بأللستتت ن الت تتتألةي مق تتتتاب  الشتتتا  الميشتتتري أك   تتترك أستتتمه  

 التةش . 
 

 . 2019/ 6/3خ  ـــــ د بتاريـــــــــــــــــــن املنعقــــة للمسامهيـــة غري العادي ــــــ ة العامـ ابجتماع اجلمعي  (23)  املادة تعديل مت  -  (6
 . 0/3/2202خ ـــــــــــــن املنعقد بتاريــــــــــــــــة للمسامهيـــــــــــــــــــة غري العاديـــــــــــــــــــــــــــــ ة العامـ ابجتماع اجلمعي  هامت تعديلمث   -     
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ب رأك   تترك  .5 أر اتتان ثاثتت ك  اشتاألبتتهدشتتت  الشتتة  ،مألل تتأل ليتتتت متتك أستت ن مستتألةمأل
ب متتك تتتألة خ  ر تاليستت أل تبألستثشتت - ك ةأستتمألل ألتمتت %0,75ن دتتك تال  قتت هتاشتاألبتت رمتتأل

دتتك  ةت  رالمستتألةم ك رالتتتائش ك رالغ تتت ا تت  لستتمألك اقتترق الشة تت - نتالمستقتت
ال  تتتأل   ياطتتتألة  ااتاةل ر  تتتب   تتتتتم األ  ت  التتتتس تقتتت  داتتتى أدستتتتتتتتالمسيرل 

متتك تتتألة خ بتتت   اكستت ن اتتان ستتت ك  رمتتأل داتتى ةتتذه   لاا تتز   المات تت  فتتس الترلتت  
 الا تتز دا  تتأل أر التتةةك اليستتر  ، ر ستتتمة ا زةتتأل متت  دتتتن نألبا ت تتأل لاتتتتارن أر

أك تشت تتس متتتل اليستتر   ر  تتتق داتتى م زاش تت  ةاتتة ستتش  مألل تت  نتتألن ف  تتأل اليستتر  يلتتى 
 .بأدمألله.  ريذا لن  قتن اليسر السمألك داى الر ه المذ رة بطا  دسر ته

 

 
 
 

ستت ن متتك أستت ن البشتتك تةشتت   أي متتش ن ليستتر      10.000  تترز لكنا تت  ممتتك  ماتتك أنتتن متتك  ر 
داتتى اكنتتن متتك    % 0.75 تترك ما  تتت ن م تميتت ك  أك ت ةل ل  تترك ممتتثاب لكنا تت  داتتى  م اتت  ااتا 
شستتب  التماتتك المطاربتت  لاتةشتت  لايستتر  ، داتتى أك تات تتز لستتمألك اقتترق الشتتة      ، ةأ  المتتألن 

 رالمسألةم ك رالتائش ك رالغ ة دك المسئرل   التس تق  داى أدسأل  م ا  ااتاةل.  
 

 

الميةفتت  بتتألكمرة ااتاة تت    تتب أك   تترك دستتر الم اتت  متتيةا، ر تمتتت  بقتتتة  تتألف  متتك ر
رالابتتةل المشألستتب  لتأت تت  م ألمتته ب تترةل فييأللتت ، ر تيتت يك دا تته تا تت   الرنتت  ال تتألفس لاق تتألن 

 .بيماه ب ن شزاة  رشفألف   بمأل  اق  م اا  الشة   رأةتاف أل رغأل ألت أل

مش تتب  ااتتة رداتتى المةشتت  ليستتر   الم اتت  تقتتت ن ينتتةاة م تتترب  قتتة ف تته بيتتتن ترل تته أي 
ب ال م  ب شه ردا ه نأل  ب ك دسر   الم ا .شرشأل

 

ريذا زالتت  دتتك دستتر م اتت  ااتاةل أي متتك ةتتذه الشتتةرط زالتت  دشتته  تتف  اليستتر   متتك 
 "   7 "   .  تألة خ فقتاشه ذلك الشةط.

 

 52مـادة 
 

 

 داتتتى الت تتتر    تردشتتتالستتتةي  بتتتألالنتةاع تشتاتتتب ال مي تتت  اليألمتتت  أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل 
 تتر  رااتتت  مشاتته المستتألةن لمتتك  اتتتألةه  الرااتتت  تترك لاستت ن  ااتاةلأدستتأل  م اتت   اشتاتتألب

 أك   تترز رال بتت ك أ ثتتة متتك مةشتت   أستت مهمتتك المةشتتا ك، ر  تترز لامستتألةن ترز تت  ت تتر   
ب  الت تتر   ر  تترك مةشتت ، متتك ك ثتتة تالرااتت الستت ن   تتر   متتك ال تتألتة الار متت  لشاتتألن رفقتتأل

 .المألل   لكسراق نطة ة ئ 
 

 شتاتتب أدستتأل  م اتت  ااتاةل لمتتتل ثتتاث ستتشرا  نألباتت  لات ت تتت ر بقتتى م اتت  ااتاةل اكرن 
أ ثتتة متتك متتةل يال يذا م اتت  ااتاةل دستتر  اشتاتتألبرز ر  تت ستتشرا .نألئمتتأل بيماتته لمتتتل ثتتاث 

نتتألن بتته دتتألةا  مشتت  ذلتتك رلايستتر أك  شستتاب متتك الم اتت  بشتتةط أك   تترك ذلتتك فتتس رنتت  
 "   8 "   .  الشة  .مشألسب ريال  ألك مسئرالب نبن 

 

 . 2018/ 7/3خ  ـــــــــــــ ن املنعقد بتاري ــــــــــــــــة للمسامهيــــــة غري العادي ـــــــــــــــــــــــــــــة العامـ ابجتماع اجلمعي  (24تعديل املادة )مت  - ( 7
 . 3/2022/ 0خ  ـــــــــــــن املنعقد بتاريــــــــــــــــة للمسامهيــــــــة غري العادي ـــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــ اع اجلمعي ـــــــــابجتم تعديلهـــــــــــــــا  مت مث   -     
 
 . 2202/ 0/3خ  ـــــــــــــ ن املنعقد بتاريــــــــــــــــة للمسامهيــــة غري العادي ـــــــــــــــــــــــــــــة العامـ ابجتماع اجلمعي  (25تعديل املادة ) مت  - ( 8
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   26مـادة 
 

داتتى م اتت  ااتاةل فتتس أرن ا تمتتألع بيتتت اشتاتتألب أدستتألئه فتتس  تتن ترةل اشتاألب تت  أك  شتاتتب 
ب أر أ ثتتة لمتتتل ثتتاث ستتشرا  متتتل  ب لاتتةئ  ، ردستترا مشتتتتبأل ب رشألئبتتأل بتتألالنتةاع الستتةي ةئ ستتأل
اشتاتتتألب أدستتتأل  الم اتتت ، ر اتتتتت الم اتتت  اات أل تتتألت ن رم ألفتتتلت ن راقتتترن ن رامت تتتألزات ن 

 (11 نتتن ( متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  ال تتألتة بأللقتتألشرك ة122ل  المتتألتالمشتتألة يل  تتأل بتتش  
اكدستتأل  المشتتتتب ك اتت  الترن تت  دتتك الشتتة   مشفتتةت ك أر  . ر  تترك لايستتر أر2015لستتش  

 م تمي ك باسب نةاة الم ا .

بمتتأل ال  اتتأللف أا تتألن القتتألشرك فتتس ةتتذا الشتتأك، ال   تترز كاتتت بشا تته أر ب تتفته أك   تترك ر
ةئ ستتأل لام اتت  أر شألئبتتأل لاتتةئ   فتتس أ ثتتة متتك شتتة ت ك  قتت  مة ز  متتأل الةئ ستتس فتتس الترلتت ، 
رال أك   تترك دستترا فتتس م اتت  يتاةل أ ثتتة متتك ثتتاث شتتة أل  تقتت  مةا زةتتأل الةئ ستت   فتتس 

رال أك   تترك ، مستتألةم  اليألمتت الفتتس شتتة أل   متتثاب دتتك الترلتت بألستتتثشأل  متتك   تترك مالترلتت ، 
دستترا مشتتتتبأل لتتإلتاةل فتتس أ ثتتة متتك شتتة   رااتتتل مة زةتتأل التتةئ   فتتس الترلتت ، رال أك   متت  

 .ب ك دسر   م اسس يتاةل شة ت ك تمألةسألك ششألطأل مت ألشسألب 
التشف ذ تتت  اليا تتتأل "  تتتب داتتتى  تتتن متتتك ةئتتت   رأدستتتأل  م اتتت  ااتاةل رأدستتتأل  ااتاةل 

ااف تتتألح لا مي تتت  اليألمتتت  دتتتك الراتتتألئف التتتتس  شتتتغارش أل رالمشأل تتتب التتتتس  ترلرش تتتأل ب تتتف  
 شا    أر ب ف  ممثن كات اكشاأل  الميشر  ، رذلك بش ن ترةي.

 ر ُااة ال م  ب ك ةئألس  الم ا  رأي مش ب تشف ذي بأللشة  .
أك   تترك دستتراب فتتس أي متتك  رال   تترز لاتتةئ   فتتس الشتتة أل  المتة تت  فتتس الستترق المتتأللس 

 ل ألك الم ا  المش ر  دا  أل فس شاألن الار م  ال ألتة دك ال  ئ .".
داتتى أك استتب متطابتتأل  اليمتتن، أ ثتتة متتك ل شتت  أدستتألئه متتك بتت ك م اتت  ااتاةل  شتت ن ر

ب لشاتتتألن الار متتت  ال تتتألتة دتتتك ة ئتتت  نطتتتة لكستتتراق المألل تتت ، ر  تتترك مش تتتأل ل شتتت  تتتتتن    فقتتتأل
   .رم ةف نطة المة زي

 

 مسؤوليات المجلس -      
 

 مثتتن الم اتت   ألفتت  المستتألةم ك، ردا تته بتتذن اليشأل تت  الازمتت  فتتس يتاةل الشتتة   بطة قتت       
فيأللتتت  رمشت تتت  بمتتتأل  اقتتت  م تتتاا  الشتتتة   رالشتتتة أل  رالمستتتألةم ك، رأ تتتاألب الم تتتألل ، 

 تامتتن مستتيرل   ر اقتت  الشفتت  اليتتألن رتشم تت  االستتتثمألة فتتس الترلتت ، رتشم تت  الم تمتت ، ردا تته أك 
امأل تتت  المستتتألةم ك متتتك اكدمتتتألن رالممألةستتتأل  غ تتتة القألشرش تتت  أر التيستتتف   أر أي أدمتتتألن أر 

 نةاةا  نت تاا  سةةا ب ن أر تيمن داى التم  ز ب ش ن أر تم ك فئ  مك أاةى.

لاقتتتألشرك رشاتتتن أك  تتتيتي راألئفتتته رم ألمتتته، رأك  تامتتتن مستتتيرل ته رفقتتتأل  رداتتتى الم اتتت      
رة ئتت  نطتتة لكستتراق  ،الستتألتل ن م تتةف نطتتة المة تتزيمتتأل  ال تتألتةل دتتك الار متت  رالتيا 

 -مأل  اس: رتشمن ترك ا ة  المألل  ،

االنتتتتةاا راالنتتتةاا رنأر شتتتةا  رب تتت  اليقتتتألةا   لام اتتت  يبتتتةان دقتتترت  تتترز  .1
يبتتتةا  متتتت شس الشتتتة   متتتك التزامتتتألت ن فتتتس اتتتترت  أررنأر ةةش تتتأل،  رن الشتتتة  

  ةف نطة المة زي.أغةاا الشة   رالقألشرك رتيا مأل  م
 

  تتب أك  اتتتت الم اتت  ال تتاا أل  التتتس  فرستت أل لتتإلتاةل التشف ذ تت ، ري تتةا ا   .2
 اتاألذ القةاة رمتل التفر ا،  مأل  اتت المرسردأل  التس  اتفا ب اا   الب  
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ف  تتتتأل، رتةفتتتت  ااتاةل التشف ذ تتتت  تقتتتتألة ة ترة تتتت  دتتتتك ممألةستتتتت أل لا تتتتاا أل  
 المفرس .

  ر ت تت  راةتمتتألن، رأك ت تترك   تتب أك  تتيتي الم اتت  م ألمتته بمستتيرل   راستتك ش تت .3
نةاةاتتته مبش تت  داتتى ميارمتتأل  راف تت  متتك ااتاةل التشف ذ تت ، أر متتك أي م تتتة ةاتتة 

 مرثرق به.

 مثتتتن دستتتر الم اتتت   م تتت  المستتتألةم ك، ردا تتته أك  اتتتتزن بمتتتأل  اقتتت  م تتتاا    .4
 مك  مثاه أر مك  ر  له لتي  شه بأللم ا .  ال م ااالشة   

 

  الت امات أعضاء المجلس -
 

ب لاقتتألشرك رشاتتن  أدستتأل  الم اتت  التزامتتأل  ن م تتةف نطتتة  الار متت  ال تتألتةل دتتك الستتألتلرفقتتأل
 مأل  اس: ا ةرتشمن ترك المة زي، رة ئ  نطة لكسراق المألل  ، 

الشتاتتألن فتتس استترة ا تمألدتتأل  الم اتت  رل ألشتته، ردتتتن االشستتاألب متتك الم اتت  ا .1

 يال لسةرةل رفس الرن  المشألسب.

يدتتتا  م تتتاا  الشتتتة   رالشتتتتة أل  رالمستتتألةم ك رستتتألئة أ تتتاألب الم تتتتألل    .2

 رتقت م أل داى الم اا  الاأل  .

يبتتتا  التتةأي بشتتأك المستتألئن االستتتةات     لاشتتة  ، رس ألستتت أل فتتس تشف تتذ مشتتألة ي أل،   .3

رشاتتتن مستتتأل ل  اليتتتألما ك ب تتتأل، رمراةتةتتتأل، رالتي  شتتتأل  اكسألستتت ي ، رميتتتأل  ة اليمتتتن 

 ب أل.

شتتة   فتتس تاق تت  أغةاستت أل رأةتتتاف أل، رمةا يتت  التقتتألة ة الاأل تت  مةانبتت  أتا  ال  .4

 بأتائ أل بمأل ف  أل التقألة ة السشر ي  رش ف السشر ي  رالةبي ي .

ااشتتتةاف داتتتى تطتتتر ة القرادتتتت اا ةائ تتت  الاأل تتت  بأللار متتت ، راليمتتتن داتتتى   .5

 تطب ق أل بأللش ن اكمثن رفقأل ل ذا الشاألن.

  لاشتتة  ، رتاق تت  مطأللتتب أدستتألئ أل بشتت ن المشتتألة   الفيأللتت  فتتس ال مي تتأل  اليألمتت  .6

 مترازك ردألتن.

دتتتن ااتال  بأ تت  ت تتة األ  أر ب ألشتتأل  أر ميارمتتأل  ترك يذك  تتتألبس مستتب  متتك   .7

التتةئ   أر متتك  فرستته فتتس ذلتتك، رداتتى الم اتت  تستتم   المتاتتتث الةستتمس بألستتن 

 الشة  .

 متتأل  تياتتي  ر  تترز كدستتأل  الم اتت  طاتتب ةأي مستشتتألة اتتألة س مستتتقن داتتى شفقتت  الشتتة   ف
  "   9 "  بأ ي  مسأل  تا ي الشة  .

 

 .7/3/2018ة غري العاديـــة للمسامهيــن املنعقد بتاريـــــــــــــخ  ـــــــابجتماع اجلمعيـة العامــــ  (26تعديل املادة رقم )مت    -(  9
للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد بتاريــــــــــــابجتماع اجلمعيـة  مث مت تعديلهــــا    -      .0/3/2022ـخ  العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة 
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 مكرراً(   /26مادة )

أك  ُف     .1 اليا أل  التشف ذ    ااتاةل  رأدسأل   ااتاةل  م ا   رأدسأل   ةئ    مك  داى  ن    ب 
م اا ، مبألشةل أر غ ة مبألشةل، ت رك له فس التيألما  رال فقأل  التس تتن لام ا  دك أ    

لاسألب الشة  ، ر  ب أك  شمن ااف ألح شرع رن م  رتفأل  ن تاك ال فقأل  رالتيألما  رطب ي  
 رمتى الم اا  اليألئتل له رب ألك المستف ت ك مش أل. 

فس البشت السألب  تسألري أر تز ت    يذا  ألش  الق م  اا مألل   لاتيألما  رال فقأل  المش ر  دا  أل .2
( مك الق م  السرن   لاشة   أر ن م   ألفس أ رن الشة   رفقألب راة ب ألشأل  مألل   مياش  %2داى  

أ  مأل أنن،   ب الا رن داى مرافق  ُمسبق  مك ال مي   اليألم  بيت أك  تن تق  ن تاك التيألما   
تن  الاسألبأل  يلى ال مي   اليألم  داى أك  رال فقأل  مك نبن متن  الاسألبأل ، ر ُقتَّن تقة ة مُ 

ر ألاب   الم اا   رمتى  رطب ي   رن مت أل  رال فقأل   التيألما   تاتك  رتفأل  ن  شرع   تسمك 
مأل يذا  ألش  رفقألب كسيألة السرق رداى أسأل  ت ألةي با ، رتت تت ةذه المرافق    الم اا  رب ألك

ب يذا  ألش  تاك التيألما  رال فقأل  ذا  طب ي    ترة  .سشر أل

( مك ةذه المألتل، اسرة  1 متش  داى أي مك ذري الم اا  مك المش ر  دا  ن فس البشت   .3
أر   به  المتيا   المرسرع  ف  أل  التس  ُشألنش  ااتاةل  م ا   أر  اسأل   اليألم   ال مي     اسأل  

 الت ر   دا ه. 

ألن الراةتل ( مك ةذه المألتل لكا 1فس األل  ماأللف  أي مك اكشاأل  المش ر  دا  ن فس البشت   .4
ف  أل،  يزن مك مش به أر را فته فس الشة   رال  ا  له التةش  ليسر   م ا  يتاةل أ   شة    
أاةى أر ترلس أي مش ب أر را ف  فس ااتاةل التشف ذ   اليا أل ف  أل، رذلك لمتل سش  مك تألة خ 

  ترة نةاة اليزن.

الش ي ،  تةتب  ذلك داى ما .5 الغ ة اسك  باقرق  اااان  المألتل  راز م  دتن  ةذه  أا ألن  أللف  
الماأللف  ربهلزان  الميألما   أر  ال فقأل   ببطاك  المات    الما م   أمألن  المسألةم ك  مطأللبت  
بتأللتير ا التذي تاتته الما م  فس األن دتن ااف ألح،  مأل ت رز ل ن المطأللب  بأللتير ا شت     

الشاة   بغاي  اللتزامألت ن  الم ا   أدسأل   ماأللف   أر  ااتاةل  أر لسر   ال فقأل   بطاك  دك 
الميألما  فس األن  ألش  شةرط ال فقأل  أر الميألما  غ ة دألتل  أر تسة بم اا  المسألةم ك، 

 رفس  م   اكاران،  ُازن الماأللف بأتا  أي ةب  أر مشفي  تاققت  له مك ذلك لاشة  .

اكرةاق   ( مك ةأسمألن الشة   االطاع داى %5  رز لامسألةم ك الاألئز ك داى مأل ال  قن دك   .6
رالمستشتا  المتياق  بألل فقأل  أر الميألما  التس تسةي دا  أل أا ألن ةذه المألتل، رالا رن داى 
اكرةاق  تاك  داى  االطاع  مك  أك  م ش ن  ااتاةل  م ا   رداى  مش أل،  مستاة أل   أر   رة 

 رالمستشتا  أر الا رن داى  رة رمستاة أل  مش أل، باسب اكاران. 

( مك ةذه المألتل، 2ئ  دك التيألما  رال فقأل  المشألة يل  أل فس البشت  ااف ألح لا  ة  على الشرك .7
( مك ةذه المألتل، 1ردك تفأل  ن رطب ي  رمتى الم اا  اليألئتل لكشاأل  المذ رة ك فس البشت  

ب لإل ةا ا  الُمتيبي  لتى ال  ئ .  "   10 "   رذلك رفقأل

 
 .0/3/2022ــــخ  ـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد بتاريــــــــــــــــابجتماع اجلمعيمكرراً(   26إضافة املادة )مت    -(  10
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   27مـادة 
 

 

القستتأل  ردا تته أك  شفتتذ  رأمتتألن الغ تتة لتتتي الشتتة   ر مثا تتألةئتت   م اتت  ااتاةل ةتتر ةئتت   
 م اتتت  أدستتتأل  متتتك غ تتتةه  فتتترا أك لتتته نتتتةاةا  الم اتتت  رأك  تق تتتت بتر تتت ألته ر  تتترز

ر  تتتب أك   تتترك   تتتاا ألته. بيتتتا فتتتس  أر أاتتتت أدستتتأل  ااتاةل التشف ذ تتت  اليا تتتأل ااتاةل
 "   11 "   . ر ان شألئب الةئ   مان الةئ   دشت غ ألبه.التفر ا ماتت المتل رالمرسرع 

 

 82مـادة 
 

متتتك  تتتألك اتتتألئزا ك ثتتتة اك تتترا  متتتك  شتتتغاهأاتتتت أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل  اتتتا مقيتتتتيذا 
فتتس   ا تته  تتألك متتك شتتغاهمتتألش  بتته هذا نتتألن فتت الم اتت ،المستتألةم ك التتذ ك لتتن  فتترزرا بيستتر   

رفتتس األلتت  دتتتن ر تترت متتك  شتتغن المقيتتت  ر  متتن اليستتر ال ت تتت متتتل ستتافه فقتتط التةت تتب
 الم اتت  الشتتألغة  ستتتمة الم اتت  بألليتتتت المتبقتتس متتك اكدستتأل  بشتتةط أال  قتتن دتتتت أدستتأل 

  امس .دك  
 

نتتن دتتتت اكدستتأل  المتبقتت ك دتتك أر دتتتت مقألدتتت الم اتت الشتتألغةل ةبتت  مقألدتتت الدتتتت يذا باغتت  ر
فهشتته  تيتت ك داتتى م اتت  ااتاةل تدتترل ال مي تت  اليألمتت  اليألت تت  لاشيقتتألت اتتان امستت  أدستتأل  

 متتك  متتك الشتاتتألبامستت  دتتك دتتتت المتبقتتس مش تتأل  اشافتتألا أرالمقألدتتت شتت ة ك متتك تتتألة خ ااتتر 
 .المةا ز الشألغةل

 

ر تترزع الم اتت  اليمتتن بتت ك أدستتألئه رفقتتأل لطب يتت  أدمتتألن الشتتة   رلتته أك  ش تتب أاتتت أدستتألئه 
 الشة  .أ ثة أر بألاشةاف داى ر ه مك أر ه ششألط  أرمي ك لاق ألن بيمن 

 
 

 92مـادة 
 

لم اتتت  ااتاةل أرستتت  الستتتاطأل  اتاةل الشتتتة   رلتتته مبألشتتتةل  م تتت  اكدمتتتألن التتتتس تقتستتت  أل 
شاتتألن  لستتاط  يال متتأل شتت  دا تته القتتألشرك أررال  اتتت متتك ةتتذه ا الشتتة   ةتتذه ااتاةل رفقتتأل لغتتةا

 الشة   أر نةاةا  ال مي   اليألم . 
 

 30مـادة 
 

 

ةاتتة  شتتبتته   تتن متتك ةئتت   م اتت  ااتاةل ر تتن دستتر ماتتك اتت  الترن تت  دتتك الشتتة   بتتألشفةات 
التتذي   تتتةه م اتت   رفقتتأل لاقتتةاة  مثارش تتأل أمتتألن القستتأل  رلتتتى الغ تتة متتأل  لتتذلك، الم اتت 

 .بتفر ا مك ةئ   م ا  ااتاةل  ااتاةل فس ةذا الشأك
 

 

ر ا  مفرس ك رأك  ارل ن أ سأل ا  الترن   دك    ةل أك  ي ك لاشة   دتل مت ة ك أررلم ا  ااتا
 الشة   مشفةت ك أر م تمي ك.  

 

 .0/3/2022بتاريـــــــــــــخ  ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد    (27تعديل املادة )مث   -(  11      
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 31ادة ـم

 
 

 

أك  يقتتت اتتألةل مة زةتتتأل بشتتةط أك   تتترك   يقتتت م اتت  ااتاةل فتتتس مة تتز الشتتة   ر  تتترز
 نطة. ترل  ممثا ك فس اال تمألع، رأك   رك ةذا اال تمألع فس  أدسألئه األسة ك أر م   

 

ر  تمتت  م اتت  ااتاةل بتتتدرل متتك ةئ ستته، رداتتى التتةئ   أك  تتتدر الم اتت  يلتتى اال تمتتألع 
باستترة  يال  متتتى طاتتب ذلتتك اثشتتألك متتك اكدستتأل  داتتى اكنتتن رال   تترك اال تمتتألع  تتا األ

 فتتس  المشتتألة   داتتى أك   تترك متتك ب تتش ن التتةئ   أر شألئتتب التتةئ   ر  تترز .أغاب تت  اكدستتأل 
 دا  تتتأل، المتيتتتألةف الات ثتتت  التقش تتت  رستتتألئن متتتك ميمشتتتت  رس اتتتت  بتتتأي ااتاةل م اتتت  ا تمتتتألع 

 الم ا . أدمألن فس  الفيألل  رالمشألة   االستمألع  مك المشألةك تم ك
 

 

اكرلر تت  لااأل تتا ك داتتى شتت ألتل ر  تتتة الم اتت  نتتةاةا بتستتم   أمتت ك ستتة الم اتت ، رت تترك 
  . ألمي   فس القألشرك أر الماألسب  مك  ألمي  ميتةف ب أل أر مأل  يألتل أل

 

 ا تمتتألع  الشيقتتألترتر تته التتتدرل ل تتن دستتر م تتارب  ب تتترن اكدمتتألن نبتتن التتتألة خ الماتتتت 
أ ثتتة  م اتت  ااتاةل بأستتبرع داتتى اكنتتن، ر  تترز كي دستتر بتتأللم ا  طاتتب يستتألف  بشتتت أر

 يلى  ترن اكدمألن.
 

 

ب أر لتتته  تتتا  بيما تتت  أر  تتتفق   دانتتت  أر رال   تتترز كي " طتتتةف ذي دانتتت  "   تتترك طةفتتتأل
ال تتفق ،  اليانتت  أر ي تمتتألع الم اتت  أثشتتأل  مشألنشتتته تاتتك اليما تت  أر تبةم تتأل الشتتة   استترة

  ا  له الت ر   داى مأل   تةه الم ا  مك نةاةا  بشأش أل.رال 
 
 

 

ستتت  ا تمألدتتأل  داتتى اكنتتن اتتان الستتش  المألل تت  لاشتتة  .  ر  تتب أك   تمتت  م اتت  ااتاةل
ر  تترز لايستتر الغألئتتب أك  ش تتب دشتته  تألبتته غ تتةه متتك أدستتأل  الم اتت  لتمث اتته فتتس الاستترة 

 رالت ر   داى أشه ال   رز أك  مثن اليسر الراات أ ثة مك دسر.
 

را  رت تتتة نتتةاةا  الم اتت  بأغاب تت  أ تترا  الاألستتة ك رالممثاتت ك، ردشتتت تستتألري اك تت
 الةئ  . مشه ة   ال ألشب الذي 

 
 

رفقتتأل لاستترابط  بتتأللتمة ة نةاةاتتته ااتاةل ي تتتاة بيتتا راستتتثشأل  متتك اك تتن   تترز لم اتت 
 .مك ةذا الشاألن 32المش ر  دا  أل بأللمألتل 

 

رلايستتتر التتتذي لتتتن  رافتتت  داتتتى أي نتتتةاة اتاتتتذه الم اتتت  أك  ثبتتت  ادتةاستتته فتتتس ماستتتة 
 "21" اال تمألع.

 

 

 . 6/3/2019ة غري العاديـــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد بتاريـــــــــــــخ  ـــــــــجتماع اجلمعيـة العامــــ اب  ( 31تعديل املادة ) مت   – ( 12
 . 0/3/2022مهيــــــــــــــــن املنعقد بتاريـــــــــــــخ  ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــة للمسا مث مت تعديلهــــا  -       
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   32مادة 
 

تتتتترك ماألستتتة ا تمتتتألع م اتتت  ااتاةل فتتتس ستتت ن اتتتأل ، ر رنتتت   تتتن متتتك ةتتتذه الماألستتتة 
يك ر تتتت، راليستتتر أر المراتتتف التتتذي  تتتترلى أدمتتتألن  ةئتتت   الم اتتت  راليستتتر المشتتتتتب

ستت ةتألة   الم اتت  ر  تترك يثبتتأل  ماألستتة اال تمألدتتأل  فتتس الستت ن ب تتف  مشتامتت  دقتتب  تتن 
ايستتر التتذي لتتن  رافتت  داتتى أي نتتةاة رل  استت  رفتتس  تتفاأل  متتألبيتت  ترك  شتتط أر تاشتت ة.

 الم ا  أك  ثب  ادتةاسه فس ماسة اال تمألع. اتاذه

 ي تتتتاة بيتتتا نةاةاتتتته االستتتتي ألنرلتتتترادس  الستتتةرةل  فتتتس األلتتتر  تتترز لم اتتت  ااتاةل 
مرافقتت   م تت  أدستتأل  م اتت  ااتاةل  تألبتت  داتتى تاتتك القتتةاةا ، داتتى أك بشتتةط  بتتأللتمة ة

 "31"ه.تيةا فس اال تمألع التأللس لام ا ، لتسم ش أل بماسة ا تمألد
 

 

 
 

 33مادة 
 

أةبيتتت   متتألل تتت  لام اتتت  أر ا تمألدتتتأل اثتتت  ث ا تغ تتتب دستتتر م اتتت  ااتاةل دتتتك استتترةيذ
 مستق اب. ادتبةغ ة متتألل   ترك دذة  قباه الم ا   ا تمألدأل 

 
 

 

 

 

 43مـادة 
 

 انتتتةاح داتتى أاتتت أدستتأل  الم اتت  بشتتأل   اليألمتت  دتتزن ةئتت   م اتت  ااتاةل أر  تترز لا مي تت  
طاتتتب مرنتتت  متتتك دتتتتت متتتك  داتتتى بشتتتأل   ، أر تتتألتة متتتك م اتتت  ااتاةل بألكغاب تتت  المطاقتتت 

  .الشة   مألنةأ   ةب  المسألةم ك  مثارك مأل ال  قن دك

 االشيقتتألت يلتتى ئتت   الم اتت  أك  تتتدر ال مي تت  اليألمتت  رفتتس ةتتذه الاأللتت  اكا تتةل   تتب داتتس ة
الت تتألةل بتترزاةل  شتتيرك الشتتة أل يتاةل نألمتت  اتتان دشتتةل أ تتألن متتك تتتألة خ طاتتب اليتتزن ريال 

 بتر  ه التدرل.  رال شألد 
 

 
 35مـادة 
 

أال تز تتتت شستتتب  تاتتتك  داتتتى تاتتتتت ال مي تتت  اليألمتتت  اليألت تتت  م ألفتتتل  أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل 
القألشرش تتت   راالستتتتقطألدأل  االات ألطتتتأل متتتك التتتةب  ال تتتألفس بيتتتت ا تتتن  (%5  داتتتى الم ألفتتتل  

 .المسألةم ك داى مك ةأ  مألن الشة   المتفرع  (%5 رترز   ةب  ال  قن دك 

ب  ر ا تتن أدستتأل  م اتت  ااتاةل داتتى مباتت  مقطتترع فتتس اتتألن دتتتن تاق تت  الشتتة   أةبألاتتأل
 "41"بشةط مرافق  ال مي   اليألم .

 

 
 .7/3/2018تاريـــــــــــــخ  جتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد باب(  32تعديل املادة )مت    -(  13
املنعقد بتاريـــــــــــــخ    ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري(  35تعديل املادة )مت   –  (14  .0/3/2022العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن 
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 36مـادة 
 

 يتتتت م اتتت  ااتاةل فتتتس  تتتن ستتتش  مألل تتت  م زاش تتت  الشتتتة   رب تتتألك اكةبتتتألح رالاستتتألئة رب تتتألك 
ب دا  تتأل متتتك   متتتتن التتتتفقأل  المألل تتت  راا ستتتألاأل  مقألةشتت  متتت  الستتتش  المألل تت  الستتتألبق  م تتتتنأل

 المألستت  ،ششتتألط الشتتة   رمة زةتتأل المتتأللس اتتان الستتش  المألل تت  الشتتة  ، رتقة تتة دتتك استتألبأل  
 .لاسش  القألتم  رالاطط المستقبا  

 اشت تتأل اكرةاق فتتس مردتتت ال  ت تتألرز ثاثتت  أشتت ة متتك رن الم اتت  بهدتتتات ةتتذه الب ألشتتأل  رر قتت
 اال تمتتألع أك  شيقتتت ةتتذا  داتتى ، ال مي تت  اليألمتت  ا تمتتألع  داتتى الستتش  المألل تت  لاشتتة  ، ليةستت أل 

 السش  المألل   لاشة  . اشت أل اك ثة مك تألة خ  داى أش ة اان أةبي  
 

   37مـادة 
 

ب  تةرش تتتيل ر تتته م اتتت  ااتاةل التتتتدرل  ال مي تتت   ا تمتتتألع م تتت  المستتتألةم ك لاستتترة   يلتتتى  أل
رذلتتك داتتى المرنتت  اال تةرشتتس لاستترق المتتأللس، رالمرنتت  اال تةرشتتس لاشتتة  ، ردتتك  اليألمتت 

ف تتت ت بتتأي رستت ا  أاتتةىأر  الاغتت  اليةب تت فتتس  تتا ف   رم تت  ماا تت   تتألتةل  اادتتاكطة تت  
   .اليان

 

ب  برااتتت ردشتتة كال مي تت  اليألمتت   الشيقتتألتر  تتب أك  تتتن اادتتاك نبتتن المردتتت الماتتتت   رمتتأل
(( متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  128أا تتألن المتتألتل    داتتى من ت شتتاكنتتن،  متتأل   تتب أك  داتتى 

فتتس  ألالمشتتألة يل  تتدتتك  تتترن أدمتتألن ال مي تت ، ر م تت  الب ألشتتأل  راكرةاق راف مااتت   رداتتى 
شتتيرك  يتاةل    يلتتى الاستتألبأل . رتةستتن  تترةل متتك اادتتاك  متتتنقس  المتتألتل الستتألبق  متت  تقة تتة

 "51"  فس ذا  الرن  الذي  ةسن ف ه يلى ال اف.   ، التجارة والصناعة بو ارة   الشة أل  
 
 

 

 
 

 

   38مـادة 
 

ب لقتتتألشرك الشتتتة أل  الت ألة تتت   ب تاتتت  ت تتتةف المستتتألةم ك رفقتتتأل  ستتت  م اتتت  ااتاةل ستتتشر أل
م اتت   رتقة تتةال مي تت  اليألمتت  التتتس تتتتدس لاشاتتة فتتس م زاش تت  الشتتة    اشيقتتألتنبتتن  الطاد تتن

ب  تسمك الب ألشأل  التألل  : داى ااتاةل بأسبرع  ب تف  ا أل  اكنن  شفأل
 

 م تت  المبتتألل  التتتس ا تتن دا  تتأل ةئتت   م اتت  يتاةل الشتتة   ر تتن دستتر متتك  .1
ربتتتن  استتأل  م اتت  ااتاةل  رمقألبتتن استترةلمألل تت  أدستتأل  الم اتت  فتتس الستتش  ا

 دك الم ألة ف، رأ   مبألل  أاةي بأي  ف   ألش .

ةئتت   م اتت  ااتاةل، ر تتن دستتر متتك المزا تتأل الي ش تت  رالشقت تت  التتتس  تمتتت  ب تتأل  .2
 أدسأل  م ا  ااتاةل فس السش  المألل  .

 أدسأل  م ا  ااتاةل. داى تاةل ترز ي أل التس  قتةح م ا  اا  الم ألفل  .3

 أدسأل  م ا  ااتاةل الاألل  ك.المبألل  الما    ل ن دسر مك  .4

ااتاةل م اتت  أدستتأل  كي متتك ةئتت   ر التتتس   تترك ف  تتألالتيتتألما  رال تتفقأل   .5
رتتطاتتب  م تتاا  تتيتتألةا متت  م تتاا  الشتتة  أدستتأل  ااتاةل التشف ذ تت  اليا تتأل ر

ب  (( متتتك نتتتألشرك الشتتتة أل  109أر مرافقتتت  مستتتبق  رفقتتتألب كا تتتألن المتتتألتل    يف تتتألاأل
 الت ألة   بألاسألف  يلى تفأل  ن تاك التيألما  رال فقأل . 

 .مبا  ش  م  التف  ا  الاأل   ب نفس سب ن التدأل   بأي  رةل  ألالمبألل  التس أشفق  فياب  .6

 رتف  اته.التبةدأل  م  ب ألك ال    المتبةع ل أل رمسرغأل  التبةع  .7

 .البتال  التس ت ةف كي مك أدسأل  ااتاةل التشف ذ   اليا أل فس الشة   .8
املنعقد    (37مت تعديل املادة )  –(  15  .0/3/2022بتاريـــــــــــــخ  ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن 
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ف تته أك القتتةرا الشقت تت  أر   قتتةةالاستتألبأل     متتتن  أك  ةفتت  ب تتذا ال شتتف تقة تتة متتك    تتبر
أدستتتأل  م اتتت   مش تتتأل ةئتتت   أري أ نتتتت ا تتتن داتتتس   تتترك تتتتس رالستتتمألشأل  ال االدتمتتتألتا 

متتك نتتألشرك الشتتة أل   110اتتان الستتش  المألل تت ، نتتت تمتت  ترك ياتتان بأا تتألن المتتألتل  ااتاةل
 .الت ألة  

 

ر  رك ةئ      اكدسأل ،ر  ب أك  رن  ال شف التف  اس المشألة يل ه ةئ   م ا  ااتاةل رأات  
دك تشف ذ أا ألن ةذه المألتل، ردك  ا  الب ألشأل  الراةتل فس  م    ااتاةل مسئرل ك  رأدسأل  م ا   

 "61" يدتاتةأل. داى اكرةاق التس ش   
    

 
 

 البــاب الـخامس 
 الجمعية العـامة 

 

 

 

 39مـادة 
 

 اشيقألتةأل يال فس مت ش  الترا .     رز  ال مي   اليألم  الم رش  ت ر شأل  ا األ تمثن  م   المسألةم ك رال 
 

 
   

 

 

   04ادة ـم
 

 

ر يت م ا  ااتاةل  ترن أدمألن ال مي      التأس س  ، يت الميسسرك  ترن أدمألن ال مي   اليألم   
 ليألت  .  اغ ةليألم  اليألت   را
 اكت  :السشري المسألئن  ا تمألد أل  ب أك  تسمك  ترن أدمألن ال مي   اليألم  فس ر

 

م اتت  ااتاةل دتتك ششتتألط الشتتة   ردتتك مة زةتتأل المتتأللس اتتان  ستتمألع تقة تتة .1
 دا  أل.رالت ت    متن  الاسألبأل السش ، رتقة ة 

 مشألنش  م زاش   الشة   راسألب اكةبألح رالاسألئة رالت ت   دا  مأل. .2

 .رادتمألتهمشألنش  تقة ة الار م   .3

 الشاة فس مقتةاأل  م ا  ااتاةل بشأك ترز   اكةبألح رينةاةةأل. .4

 الشاة فس يبةا  ذم  أدسأل  م ا  ااتاةل رتات ت م ألفلت ن. .5

 رتات ت أتيألب ن.س الاسألبأل  متنقدةا المشألن   بشأك تي  ك  .6

 . االنتسأل أدسأل  م ا  ااتاةل دشت  اشتاألب .7
 

ك  ما تترك متتأل  مستتألةم متتك رفتتس اكاتتران التتتس   تترز ف  تتأل دقتتت ال مي تت  اليألمتت  بشتتأل  داتتى طاتتب 
،  قت تتتة  تتتترن  متتتتن  الاستتتألبأل متتتك ةأ  المتتتألن، أر بشتتتأل  داتتتى طاتتتب  %10ال  قتتتن دتتتك 

 اكدمألن فس ةألت ك الاأللت ك داى مرسرع الطاب.
 

 
 

 14مـادة 
 

 

مةادتم أا ت   المألتت ك  تألل  نألش  125ر  124ألن  الت تمك  الشة أل   ال تترك  ةنن تتتألة    بأللقألشرك  ألتة 
بتدرل مك م ا  ااتاةل مةل    2015لسش     (11  اليألم   ال مي    السش  رفس    داىتشيقت  اكنن فس 

بيت   ااتاةل  م ا   الاذ ك  اتتةمأل  رالزمألك  الشة أل   يتاةل  مرافق   الم ألك  الت ألةل برزاةل  شيرك 
 . لاشة  ر  ب أك   رك االشيقألت اان الش رة اكةبي  التألل   لش أل   السش  المألل   . رال شألد 

 

 
 

 

 .7/3/2018جتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــة للمسامهيـــــــن املنعقد بتاريـــــــــــــخ  اب(  38تعديل املادة )مت    -(  16
 .0/3/2022العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد بتاريـــــــــــــخ  ــــــــة غري  ــــــــابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــ مث مت تعديلهــــا    -      
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ب راستتألب اكةبتتألح ر  تتب داتتس ةئتت   م اتت  ااتاةل ششتتة الم زاش تت   ب  رالاستتألئة رماا تتأل راف تتأل
فتتس  تتا فت ك  تترم ت ك الاستتألبأل   متتتنقس دتتك تقة تتة م اتت  ااتاةل رالتتش  ال ألمتتن لتقة تتة 

  داى ماا ت ك ت رك ياتاةمأل 
 

ال مي تت  اليألمتت   اشيقتتألتالمرنتت  اال تةرشتتس لاشتتة   رذلتتك نبتتن  رداتتى اكنتتن بأللاغتت  اليةب تت  
ب  المات تت  رتقتتتن شستتا  متتك ةتتذه الرثتتألئ  لاراتتتل ااتاة تت   اكنتتن، داتتى بامستت  دشتتة  رمتتأل

  الششة لتات ت ةل   رطة ق  الششة. نبن الت ألةل رال شألد برزاةل 
 

،  متتتن  الاستتألبأل داتتى م اتت  ااتاةل تدتترل ال مي تت  اليألمتت  لاشيقتتألت متتتى طاتتب يل تته ذلتتك 
ب متتك تتتألة خ الطاتتب،  تتألز  متتتن  لفتتهذا لتتن  قتتن الم اتت  بتر  تته التتتدرل اتتان امستت  دشتتة  رمتتأل

تر  تتته التتتتدرل مبألشتتتةل بيتتتت مرافقتتت  ااتاةل، ر  تتتب داتتتى ااتاةل أك تبتتت  فتتتس  الاستتتألبأل 
ب مك تألة خ استامه.  الطاب اان امس  دشة  رمأل

 

ى طاتتب يل تته ذلتتك مستتألةن أر ر تيتت ك داتتى الم اتت   تتذلك تدتترل ال مي تت  اليألمتت  لاشيقتتألت متتت
( متتك ةأ  المتتألن، رذلتتك اتتان امستت  دشتتة  رمتتألب %10مستتألةمرك  ما تترك متتأل ال  قتتن دتتك  

تتتألة خ الطاتتب، ريال نألمتت  ااتاةل بأللمرافقتت  داتتى طاتتب ةتتيال  المستتألةم ك بتر  تته التتتدرل  متتك
ب متتك تتتألة خ استتتان الطاتتب، ر قت تتة  تتترن  داتتى شفقتت  الشتتة   اتتان امستت  دشتتة  رمتتأل

 "71"ن فس ةألت ك الاأللت ك داى مرسرع الطاب.اكدمأل
 

 

 24ادة ـم
 

 

 ال مي   اليألم  لاشيقألت فس الاألال  التألل  : الت ألةل رال شألد  رزاةل ب   شيرك الشة أل  تاةل  ي تتدر  
 

ةتتذا الشاتتألن  متتك (41  المتتألتل يذا مستتى ثاثتترك  رمتتأل داتتى المردتتت الماتتتت فتتس  .1
 لاشيقألت.ترك أك تتدى ال مي   اليألم  

 اتتت  الشتتتألغةل ةبتتت  مقألدتتتت باتتترد دتتتتت مقألدتتتت الم داتتتى مستتتس شتتت ة ك  يذا  .2
شقتتت  دتتتتت أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل دتتتك امستتت  أدستتتأل ، ترك أك  الم اتتت  أر

 تتدى ال مي   اليألم  لاشيقألت.

رنتترع ااتتن  ستت ن فتتس  اتتألن، أرل تتذا الش بتت ك ل تتأل رنتترع ماأللفتتأل  لاقتتألشرك أريذا ت .3
 يتاةل الشة  .

 

 " 81"  فس ةذه الاألال   م   اا ةا ا  المقةةل ليقت ال مي   اليألم  رتاتزن الشة   ب م   الم ةرفأل .   رتتب       
 

 

 

   43مـادة 
 

فة تت  المشتتألة   الفيأللتت   ر تتتألح لتته ل تتن مستتألةن اتت  استترة ا تمألدتتأل  ال مي تت  اليألمتت ، .1
 أل رمشألنشتتت  المرستتتردأل  المتة تتت  فتتتس  تتتترن اكدمتتتألن، تف  تتتأل راالشتتتتةاك فتتتس متتتتارال 

متتك  14 متت  مةادتتألل متتأل رةت فتتس المتتألتل ر  تترك لتته دتتتت متتك اك تترا   يتتألتن دتتتت أستت مه
طاقتتت  لكستتت ن الممثاتتت  فتتتس ، رت تتتتة القتتتةاةا  بألكغاب تتت  المةتتتذا الشاتتتألن فتتتس ةتتتذا الشتتتأك

 .اال تمألع 
 

 .0/3/2022بتاريـــــــــــــخ  ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد    (41مت تعديل املادة )  -(  17
املنعقد    (42مت تعديل املادة )  –(  18  .0/3/2022بتاريـــــــــــــخ  ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن 
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داتتتى أي نتتتةاة  تتتةى أشتتته   تتتتة لم تتتاا  فئتتت  مي شتتت  متتتك  لامستتتألةن االدتتتتةاا اتتت   .2
ب  األ تتألب كدستتأل  الم اتت  أر غ تتةةن ترك ادتبتتألة  المستتألةم ك أر  ستتة ب تتأل أر   اتتب شفيتتأل

اقتته فتتس يبطتتألن متتأل ادتتتةا دا تته متتك شتتة   ريثبألتتته فتتس ماستتة اال تمتتألع، متت  لم تتاا  ال
 نةاةا  رفقألب كا ألن القألشرك فس ةذا الشأك. 

ال اا ألبتت  دا  تتأل بأللقتتتة التتذي رداتت  ن ، تر  تته اكستتئا  يلتتى أدستتأل  الم اتت  لامستتألةناتت    .3
االات تتألن يلتتى ال مي تت  اليألمتت  يذا ةأى اا ألبتت   لتته الشتتة   لاستتةة، راتت  يتتةا م تتاا  

 .داى سياله غ ة  ألف  

ب  .4  . مثن الق ة رالما رة دا  ن الشألئبرك دش ن نألشرشأل

ب    تترز .5 التر  تتن فتتس استترة ا تمألدتتأل  ال مي تت  اليألمتت  بشتتةط أك   تترك الر  تتن مستتألةمأل
ب بألل تألبتت رأك   تترك التر  تت ب رثألبتتتأل   تترز لامستتألةن تر  تتن أاتتت أدستتأل  م اتت  رال . ن األ تتأل

  ااتاةل فس اسرة ا تمألدأل  ال مي   اليألم  ش ألب  دشه.

  داتتى فتتس  م تت  اكاتتران ال   تترز أك  ز تتت دتتتت اكستت ن التتتس  ارزةتتأل الر  تتن ب تتذه ال تتفر .6
 "91" .مك أس ن ةأ  مألن الشة    5%

 

 

 44ادة ـم
 

متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  تاتتت  ال مي تت  اليألمتت   137متت  دتتتن اااتتان با تتن المتتألتل 
 اكت  :بر ه األ  بألكمرة 

 

مشألنشتتت  تقة تتتة م اتتت  ااتاةل دتتتك ششتتتألط الشتتتة   ردتتتك مة زةتتتأل المتتتأللس اتتتان  .1
ب راف تتأل  لبشتترت  لاشتتة  ،الستتش  رالاطتت  المستتتقبا    ر  تتب أك  تستتمك التقة تتة شتتةاأل

ب اا تتتةاتا   ب بأللطة قتتت  التتتتس  قتةا تتتأل م اتتت  ااتاةل  رالم تتتةرفأل  رب ألشتتتأل تف تتت ا أل
 لترز    ألفس أةبألح السش  رتي  ك تألة خ  ةف أل.

دتتك م زاش تت  الشتتة   ردتتك الاستتألبأل  الاتألم تت   الاستتألبأل  س متتتنقشألنشتت  تقة تتة م  .2
 التس نتم أل م ا  ااتاةل.

 دا  متتتأل، رالاستتتألئة رالم تتتألتن مشألنشتتت  الم زاش تتت  الستتتشر   راستتتألب اكةبتتتألح   .3
 اكةبألح التس   ب ترز ي أل. رادتمألت

 

 .رادتمألتهمشألنش  تقة ة الار م   .4

 م ا  ااتاةل.الشاة فس يبةا  ذم  أدسأل   .5
 

 

رتات تتتت اك تتتة التتتذي  الاستتتألبأل  س متتتتنقرتي تتت ك  ااتاةل،أدستتتأل  م اتتت   اشتاتتتألب .6
متتأل لتتن   تتك مي شتتأل فتتس الشاتتألن اكسألستتس  التألل تت ، تتيتي يلتت  ن اتتان الستتش  المألل تت  

 لاشة  .
 

نتتتةاة  التاتتتألذااتتتة  تة تتته م اتتت  ااتاةل فتتس  تتتترن اكدمتتتألن  انتتتتةاحباتتث أي  .7
اليألمتت  المتارلتت  فتتس غ تتة المستتألئن المتة تت  فتتس  تتترن رال   تترز لا مي تت   ف تته،

اكدمتتتألن، رمتتت  ذلتتتك   تتترك لا مي تتت  اتتت  المتارلتتت  فتتتس الرنتتتألئ  الاط تتتةل التتتتس 
 .اال تمألع تش شف أثشأل  

 
 

 . 3/2018/ 7  . د بتاريـــخــــــــــــــــــ لعامــــــة غري العاديـــــة للمسامهيــن املنعقابجتماع اجلمعيـة ا  ( 43مت تعديل املادة )   -  (19
 . 2022/ 0/3بتاريـــــــــــــخ ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديـــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد  مث مت تعديلهــــا  -       
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اكنتتن يتةال مستتألئن  داتتى ةأ  متتألن الشتتة   متتك  %5 مثاتترك ريذا طاتتب دتتتت متتك المستتألةم ك 
ك متتك اتت  ال مي تت  ألريال  تت يتةا  تتأل،م اتت  ااتاةل  داتتى ر تتب  اكدمتتألن،مي شتت  فتتس  تتترن 

 "20" .اال تمألع ةذه المسألئن فس  مشألنش أك تقةة 
 

 

 
 

 54مـادة  
 

ااتاةل أر شألئبتتته أر متتتك  شتتبتتته م اتتت  ااتاةل  تتتترلى ةئألستتت  ال مي تتت  اليألمتتت  ةئتتت   م اتتت  
يذا لتتزن اكمتتة داتتى أك  اك تترا  لا تمتتألع رمتتةا ي ك لفتتةز ةاةمقتت ر ةشتت  التتةئ   لتتذلك،

    تي  ش ن.ت  اليألمتتقةة ال مي 
تيتت ك ال مي تت  متتك بتت ك أدستتأل  م اتت   اال تمتتألع رفتتس اتتألن تااتتف المتتذ رة ك دتتك استترة 

ب ل تتذا  أرااتاةل  ريذا  ألشتت   .لا تمتتألع  متتأل تيتت ك ال مي تت  مقتتةةاب  اال تمتتألع المستتألةم ك ةئ ستتأل
تباتتث فتتس أمتتة  تياتت  بتتةئ   اال تمتتألع ر تتب أك تاتتتألة ال مي تت  متتك بتت ك المستتألةم ك  ال مي تت 

  مك  ترلى الةئألس .
 

 64مـادة  
 

 

  شتةط ل ا  اشيقألت ال مي   اليألم  مأل  اس. 
 

ا فتتألت ممثتتن  الت تتألةل رال تتشألد  رزاةل  بتت  شتتيرك الشتتة أل  يتاةل  يلتتى  تر  تته التتتدرل  .1
 دش أل لاسرة اال تمألع نبن المردت الماتت الشيقألته بثاث  أ ألن داى اكنن.

دتتتت متتك المستتألةم ك  مثاتترك ش تتف ةأ  متتألن الشتتة   داتتى اكنتتن، فتتهذا  استترة .2
لتتن  تتترفة الش تتألب فتتس ةتتذا اال تمتتألع ر تتب تدتترل ال مي تت  اليألمتت  يلتتى ا تمتتألع ثتتألك 

فتتتس  تمتتتألع اكرن بتتتهداك  ششتتتةألل تتت  لا امستتت  دشتتتة  رمتتتأل التال يقتتتت اتتتان 
المرنتتتت   رداتتتتى  بأللاغتتتت  اليةب تتتت   تتتترك ياتتتتتاةمأل تتتتا فت ك  تتتترم ت ك ماا تتتتت ك ت

رنبتتتن مردتتتت اال تمتتتألع اال تةرشتتتس لاشتتتة   رالمرنتتت  اال تةرشتتتس لاستتترق المتتتأللس 
 متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  121رفقتتألب كا تتألن المتتألتل  بثاثتت  أ تتألن داتتى اكنتتن.
 .م مأل  ألك دتت اكس ن الممثا  ف ها األ ر يتبة اال تمألع الثألشس  

 الشة  . متن  اسألبأل اسرة  .3
 

 رت تة نةاةا  ال مي   اليألم  بألكغاب   المطاق  لكس ن الممثا  فس اال تمألع. 
 

 
 

 
 

 74مـادة  
 

  تترك ل تتن مستتألةن الاتت  فتتس مشألنشتت  المرستتردأل  المتة تت  فتتس  تتترن أدمتتألن ال مي تت  اليألمتت  
اكستتئا   داتتى  اتت  بألا ألبتت  ر اتتتزن أدستتأل  الم ااتاةل،أدستتأل  م اتت   يلتتى رتر  تته اكستتئا  

 لاسةة.الذي ال  يةا م اا  الشة    بأللقتة
ر  تترك   تتألف،ستتياله غ تتة  داتتى ال مي تت  اليألمتت  يذا ةأي أك التتةت  يلتتى رلامستتألةن أك  اتتت ن 

  التشف ذ.نةاة ال مي   اليألم  را ب 
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 84ادة ـم
 

  اشتاتتألب الستتةي، ردشتتت الت تتر   داتتى    بتتألالنتةاع تشتاتتب ال مي تت  اليألمتت  أدستتأل  م اتت  ااتاةل  
أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل،   تتترك لاستتت ن الرااتتتت  تتتر  رااتتتت  مشاتتته المستتتألةن لمتتتك  اتتتتألةه متتتك  
المةشتتا ك، ر  تترز لامستتألةن ترز تت  ت تتر   أستت مه بتت ك أ ثتتة متتك مةشتت ، رال   تترز أك   تتر   

س  أدستتتأل  م اتتت  ااتاةل فتتت  اشتاتتتألب الت تتتر   داتتتى    مةشتتت  ر  تتترك الستتت ن الرااتتتت ك ثتتتة متتتك  
 "12"  المتة   فس السرق المأللس، رف  شاألن الار م  التس تسيه ال  ئ .  شة أل  ال 
 

 
 

 
 

 49مـادة 
 

القتتتةاةا  التتتتس ت تتتتةةأل ال مي تتت  اليألمتتت  رفقتتتأل كا تتتألن القتتتألشرك رةتتتذا الشاتتتألن تاتتتزن  م تتت  
المستتألةم ك ستترا   تتألشرا األستتة ك فتتس اال تمتتألع التتذي  تتتة  ف تته أر غتتألئب ك، رستترا   تتألشرا 

مش تتأل  متترافق ك أر ماتتأللف ك ل تتأل. رداتتى م اتت  ااتاةل تشف تتذةأل فتترة  تتترةةأل ريبتتاد  تترةل 
اتتتان امستتت  دشتتتة  رمتتتأل متتتك تتتتألة خ  الت تتتألةل رال تتتشألد اةل رزبتتت  شتتتيرك الشتتتة أل  تاةل  ا 

   ترةةأل.
 

 05مـادة 
 

ال مي تت  اليألمتت  مةفقتتأل بتته ب تتألك بأستتمأل  المستتألةم ك الاألستتة ك أر  بأل تمتتألع  اتتةة ماستتة 
الممثاتت ك ل تتن ردتتتت اكستت ن التتتس فتتس ا تتألزت ن بألك تتألل  أر بألاشألبتت ، ردتتتت اك تترا  المقتتةةل 

األلفت تتأل، راا تت  راف تت   دتتتت اك تترا  التتتس رافقتت  دا  تتأل أرل تتأل رالقتتةاةا  ال تتألتةل ر
ر رنتت  الماستتة متتك ةئتت   ال مي تت  رمقةةةتتأل ر تتألميرا  اال تمتتألع لامشألنشتتأل  التتتس تاة  فتتس 

مستتتئرل ك دتتتك  اال تمتتتألع ر  تتترك المرنيتتترك داتتتس ماستتتة  الاستتتألبأل ، س متتتتنقراك تتترا  
 ف ه. ا  الب ألشأل  الراةتل 

 

 15مـادة 
 

ستتت ا   داتتتى ال مي تتت  اليألمتتت  فتتتس ستتت ن اتتتأل . رتستتتةي  ا تمألدتتتأل  تتتتترك ماألستتتة
 ا تمألدتتتأل  متتت  اكا تتتألن الاأل تتت  بستتت ا  رماألستتتةال مي تتت  اليأل ا تمألدتتتأل رماألستتتة 

 ك نتتتألشرك الشتتتة أل  الت ألة تتت  ال تتتألتةمتتت 106المش تتتر  دا  تتتأل فتتتس المتتتألتل م اتتت  ااتاةل 
 .2015لسش  11بأللقألشرك ةنن

شتتتيرك يتاةل  ى يلتتتال مي تتت  اليألمتتت  لاشتتتة    ا تمتتتألع ر  تتتب يةستتتألن  تتترةل متتتك ماستتتة 
 اشيقتتتألتاك ثتتتة متتتك تتتتألة خ  داتتتى ستتتبي  أ تتتألن  اتتتان الت تتتألةل رال تتتشألد بتتترزاةل  الشتتتة أل 

  ال مي  .
 

 
 

 52مـادة 
 

رةفتت  تدتتري المستتئرل    المتتتنق كلا مي تت  اليألمتت  أك تقتتةة دتتزن أدستتأل  م اتت  ااتاةل أر 
ب متتتس رافتت  دا تته المستتألةمرك أر الشتتة أل  الاتتألئزرك لش تتف  داتت  ن، ر  تترك نةاةاةتتأل  تتا األ

 .المتتألن بيتتت أك  ستتتبيت مشتته ش تت ب متتك  شاتتة فتتس أمتتة دزلتته متتك أدستتأل  ةتتذا الم اتت   ةأ
امتت  ستتشرا   اشقستتأل أل  الميتتزرل ك فتتس م اتت  ااتاةل نبتتن اكدستت اشتاتتألبرال   تترز يدتتألتل 
 القةاة الاأل  بيزل ن. مك تألة خ  ترة
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 ادسـ اب السـالب
 الجمعية العامة غير العادية

 

 

   35مـادة 
 

تشيقت ال مي   اليألم  غ ة اليألت   بشأل  داى تدرل مك م ا  ااتاةل، رداى الم ا  تر  ه ةذه التدرل  
 .مك ةأ  مألن الشة   %25يذا طاب يل ه ذلك دتت مك المسألةم ك  مثارك داى اكنن 

 

امستت  دشتتة  رمتتأل متتك تتتألة خ تقتتت ن ةتتذا الطاتتب الفتتهذا لتتن  قتتن الم اتت  بتر  تته التتتدرل اتتان 
لتر  تتته  الت تتتألةل رال تتتشألد رزاةل بتتت  شتتتيرك الشتتتة أل  يتاةل  يلتتتى   تتتألز لاطتتتأللب ك أك  تقتتتتمرا 

  التدرل داى شفق  الشة  .
 

 

 
 

 

 45ادة ـم
 

استتةه دتتتت متتك المستتألةم ك  يال يذاال   تترك ا تمتتألع ال مي تت  اليألمتت  غ تتة اليألت تت   تتا األ 
ةتتذا الش تتألب ر تتب تدتترل ةتتذه  المتتألن داتتى اكنتتن. فتتهذا لتتن  تتترفة  مثاتترك ثاثتت  أةبتتألع ةأ 

اال تمتتألع  التألل تت  لا تمتتألع اكرن، ر يتبتتة ال مي تت  يلتتى ا تمتتألع ثتتألك  يقتتت اتتان الثاثتت ك  رمتتأل
يذا استتةه مستتألةمرك  مثاتترك ش تتف ةأ  المتتألن. ريذا لتتن  تتترفة ةتتذا الش تتألب الثتتألشس  تتا األ 

فتتس اال تمتتألع الثتتألشس تر تته التتتدرل يلتتى ا تمتتألع ثأللتتث  يقتتت بيتتت اشقستتأل  ثاثتت ك  رمتتأل متتك تتتألة خ 
ب اال تمتتألع الثتتألشس ر  تترك اال تمتتألع الثأللتتث  تتا األ  ريذا تياتت  اكمتتة   تتألك دتتتت الاألستتة ك. أ تتأل

أر ب تت   تتن المشتتةرع التتذي نألمتت   دا  تتأل االستتتاراذ أر تارل تتأل أر اشتتتمأل  ألباتتن الشتتة   أر 
أك  استتةه مستتألةمرك ته ، ف شتتتةط ل تتاي ر تته أاتتةأالت تتةف ف تته بتت    أرمتتك أ اتته الشتتة

  مثارك ثاث  أةبألع ةأ  مألن الشة   داى اكنن.
 

تستتتمش  تيتتتت ن   ااتاةل أك  شتتت ة نتتتةاةا  ال مي تتت  اليألمتتت  غ تتتة اليألت تتت  يذا تم اتتت رداتتتى 
 .الشاألن اكسألسس لاشة  

 55ادة ـم
 

 

 ال   رز اتاألذ نةاة فس المسألئن ارت   يال مك ال مي   اليألم  مشيقتل ب ف  غ ة دألت  :
 تيت ن دقت التأس   أر الشاألن اكسألسس لاشة  .  .1
 ز ألتل أر تاف ا ةأ  مألن الشة  .  .2
 .تمت ت متل الشة   .3
أر   .4 أر ت ف ت أل  الشة    اشتمأل  أل فس شة   أاةىان  أر   االستاراذأر    تار ا أل 

 . دا  أل
ب    ن المشةرع الذي نألم  مك أ اه الشة   أر الت ةف ف ه بأي ر ه ةاة. أمأل  .5

م تب أر فةع أر  ز  مك المشةرع أر الت ةف ف ه بأي ر ه ةاة فا  شتةط   ب  
 اتاألذ نةاة فس شأشه مك ال مي   اليألم  غ ة اليألت  . 

 .فس الس ن الت ألةي فس األل  اتاألذ نةاة بأللمرافق  داى أي مسأل  مك ةذه المسألئن ر  ب أر  يشة
رمتت  ذلتتك ال   تترز ل تتذه ال مي تت  ي تتةا  تيتتت ا  فتتس الشاتتألن اكسألستتس لاشتتة     تترك متتك  

أر شقتتن المة تتز الةئ ستتس لاشتتة   تغ  تتة  شستت   الشتتة    أرشتتأش أل ز تتألتل أدبتتأل  المستتألةم ك 
 "22" . بألطاب  ن نةاة  قسس بغ ة ذلك.ر ق    يلى ترل  أاةى.الميسس  فس ترل  نطة 
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 65مـادة 
 

 

ال مي تت  اليألمتت  غ تتة اليألت تت  ذا  اكا تتألن المتياقتت   داتتى تستتةي ف متتأل لتتن  تتةت ف تته شتت  اتتأل  
 طب يت أل.ال  تيألةا م   اليألم  بمألبألل مي   

 

 
 

 بع ـاسالبـاب ال
 الحسابات  مدقق

 

  57مادة 
 

أ ثتتة تي شتته ال مي تت  اليألمتت  لمتتتل ستتش  رتتتترلى تقتتت ة أتيألبتته،  أر  متتتن  استتألبأل     تترك لاشتتة    
تت تتألرز متتتل التي تت ك امتت  ستتشرا  مت تتا  رال   تترز تفتتر ا  ر  تترز ل تتأل يدتتألتل تي  شتته داتتى أال  

أاتتة تي تت ك    بيتتت يشت تتأل  الاستتألبأل     متتتن  ،  متتأل ال   تترز يدتتألتل تي تت ك  م اتت  ااتاةل فتتس ةتتذا الشتتأك 
لتته بأللشتتة   يال بيتتت استتت فأل  شتتةرط رمتطابتتأل  ال  تتأل  الةنألب تت  ررفقتتألب لقرادتتت ار متت  الشتتة أل   

 ال ألتةل دك م ةف نطة المة زي رة ئ  نطة لكسراق المألل  . 

طبقأل لاقراش ك  الاستتتألبأل   متنقس  أك   رك استتتمه مق تا فس ستتت ن  الاستتتألبأل     متن  ر شتتتتةط فس  
 رأك   رك نت زارن الم ش  لمتل دشة سشرا  مت ا  داى اكنن.راكشام  الميمرن ب أل. 

الشتتة   أك   تترك دستترا بم اتت  يتاةت تتأل أر االشتتتغألن بتتأي دمتتن  استتألبأل     تن  لمتترال   تترز  
فشتتس أر يتاةي أر استشتتألةي ف  تتأل  متتأل ال   تترز لتته أك   تترك شتتة  أل أر ر تت ا أر مرافتتأل لتتتى أاتتت  

يتاةت تتأل أرمتتك ذري نةبتتألةن اتتتى التة تت  الةابيتت . ر قتت   ميسستتس الشتتة   أر أاتتت أدستتأل  م اتت   
 "23"  ا  ن تي  ك  تن داى ااف ذلك. ت بألط 

   85مـادة 
 

 

    اس: الق ألن بمأل  الاسألبأل   متن     ترلى 

تتن   اسألبأل  الشة   رفقأل لقرادت التتن   الميتمتل رمتطابأل  الم ش  رأ رل أل اليام     .1

 . رالفش   

 . رالاسألئة فا  م زاش   الشة   راسألب اكةبألح   .2

 لاشة  .   رالشاألن اكسألسس مااا  تطب   القألشرك   .3

  رالتأ ت مك ل أل    لاشة   رأشام  المةانب  المألل   التااا   رااتاة    فا  اكشام  المألل     .4

 أمرال أل.   ك س ة أدمألن الشة   رالماألفا  داى مائمت أل لاس 
 

  داى المتةتب       االلتزامأل التاق  مك مر رتا  الشة   رما  ت أل ل أل رالتأ ت مك نألشرش     .5

 الشة   ر ات أل. 
 

 نةاةا  م ا  ااتاةل رالتيا مأل  ال ألتةل دك الشة  .   داى   االطاع  .6

الشة أل   الاسألبأل     متن    داى أي را بأل  أاةي  تي ك   .7 نألشرك  ب أل بمر ب  الق ألن 

ذا  اليان  راك رن    اكاةى تشا ن م ش  مةانب  الاسألبأل  راكشام   الت ألة   رنألشرك  

 المتيألةف دا  أل فس تتن   الاسألبأل . 
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 95مـادة 
 
 

 
 

متتك    145المتتألتل  لا مي تت  اليألمتت  تقة تتةا اط تتأل دتتك م متتته رفقتتأل كا تتألن  الاستتألبأل   متتتن   قتتتن  
، ردا تته أر متتك  شتتبتته أك  تاتتر  2015لستتش     11ال تتألتة بأللقتتألشرك ةنتتن    نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت  

شتتيرك  يتاةل  شستتا  متتك ةتتذا التقة تتة يلتتى  الاستتألبأل   متتتن  التقة تتة أمتتألن ال مي تت  اليألمتت ، ر ةستتن  
ر  تتتب أك   تتترك التقة تتتة مشتتتتما داتتتى  ألفتتت  الب ألشتتتأل     الت تتتألةل رال تتتشألد  رزاةل  بتتت  الشتتتة أل  

لستتش     11ال تتألتة بأللقتتألشرك ةنتتن    متتك نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت    146  المش تتر  دا  تتأل فتتس المتتألتل 
2015 . 

 

 60مـادة 
 

 
 

الق تتألن بأللم تتألن رالرا بتتأل  المر اتت  يل تته بمر تتب أا تتألن نتتألشرك الاستتألبأل   متتتن  تيتتذة داتتى يذا 
دتتك دتتتن الق تتألن بتتتتن   الاستتألبأل  أك  رةتتذا الشاتتألن، فيا تته نبتتن االدتتتذاةالشتتة أل  الت ألة تت  

رشستتتا  مشتتته لم اتتت   الت تتتألةل رال تتتشألد  رزاةل  بتتت  شتتتيرك الشتتتة أل  اتاةل  اط تتتأل   قتتتتن تقة تتتةا 
ااتاةل  تستتتمك اكستتتبألب التتتتس تيةنتتتن أدمأللتتته أر تاتتترن ترك ن ألمتتته ب تتتأل، ريذا تيتتتذة داتتتى 

ب متتك تتتألة خ التترزاةل ميألل تت  ةتتذه اكستتبألب متت  م اتت  ااتاةل   استتتام ألاتتان ثاثتت ك  رمتتأل
رفتتس اتتألن  تدتت  يلتتى دقتتت ال مي تت  اليألمتت  ردةستت  اكمتتة دا  تتأل.الاستتألبأل   متتتن  لتقة تتة 

لمستتألئن التتتس استتتشت ا كلميألل تت  ةتتذه اكستتبألب  تتتن تستتم  الت تتألةل رال تتشألد اةل تر تتا  رز
 فس التقة ة السشري لاشة  . فس طاب االدتذاةالاسألبأل    متن  يل  أل 

 

 

 16مـادة 
 

 

أر أ ثتتتة، ر تتتب أك  قتتتتمرا تقة تتتةا رااتتتتا ر تاتتتى تقة تتتة لااستتتألبأل   متتتتنقألكيذا  تتتألك لاشتتتة   
فتتتس ال مي تتت  اليألمتتت  ريذا نتتتةة  ال مي تتت  الم تتتألتن  داتتتى تقة تتتة م اتتت  الاستتتألبأل   متتتتن  

  ألك نةاةةأل بألطا.الاسألبأل   متن  ااتاةل ترك االستمألع يلى تقة ة 

مستتيرال دتتك  تتا  الب ألشتتأل  التتراةتل فتتس تقة تتةه بر تتفه ر تت ا دتتك الاستتألبأل   متتتن  ر  تترك 
فتتتس األلتتت  تيتتتتتةن مستتتيرل ك دتتتك أدمتتتألن الةنألبتتت   المتتتتنقركر  تتترك م متتترع المستتتألةم ك 

رأك  سترستتاه دمتتأل  المتتتن بأللتستتألمك. رل تتن مستتألةن أثشتتأل  دقتتت ال مي تت  اليألمتت  أك  شتتألنش 
 رةت فس تقة ةه.

 26مـادة 
 

 
 

فتتس أستت ن الشتتة   التتتس  تتتن  استتألبألت أل  المستتألةب رداتتى مراف تته الاستتألبأل   متتتن  داتتى   ااتتة
غ تتة مبألشتتةل ريال ر تتب دزلتته متت   التيألمتتن بألكستت ن ب تترةل مبألشتتةل أرستترا   تتةى ةتتذا 

 مسأل لته  مأل  سأن دك التير ا دك أي سةة  تةتب داى ماأللف  ةذا الااة.

   تترز لتته أك  فستتس يلتتى الماألفاتت  داتتى أستتةاة الشتتة  ، رال الاستتألبأل   متتتن    تتب داتتى ر
المستتألةم ك فتتس غ تتة ال مي تت  اليألمتت  أر يلتتى الغ تتة بمتتأل رنتتف دا تته متتك أستتةاة الشتتة   بستتبب 

 ن ألمه بيماه ريال ر ب دزله فسا دك مسأل لته.
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دتتك تيتتر ا الستتةة التتذي   تت ب الشتتة   أر المستتألةم ك أر الغ تتة بستتبب  الاستتألبأل   متتتن  ر ستتأن  
المشتتتة رك فتتس الاطتتأ  تتألشرا مستتيرل ك    المتتتنقرك ريذا تيتتتت  الاطتتأ التتذي رنتت  مشتته فتتس أتا  دماتته،  

    بأللتسألمك. 

رال تستتم  تدتترى المستتيرل   المتتذ رةل فتتس الفقتتةل الستتألبق  بيتتت ستتش  متتك تتتألة خ اشيقتتألت ال مي تت  
  تترك  المتتتن  ، ريذا  تتألك الفيتتن المشستترب يلتتى الاستتألبأل   متتتن  اليألمتت  التتتس تاتتس ف  تتأل تقة تتة 

  ة م   شألئ   فتان تدرى المسيرل   نألئم  طرن متل ن ألن التدرى ال شألئ  .

 

 

 ثــــامن البـاب ال
 مالية الشركة  

 

 
 

 36مـادة 
 
 

اشتتة   متتك أرن  شتتأل ة المألل تت  لستتش  تبتتتأ الر شتت ةاب،دشتتة  اثشتتس الستتش  المألل تت  لاشتتة   متتتت أل 
رتشت تتس فتتس ةاتتة ت ستتمبة متتك  تتن ستتش  داتتى أك الستتش  اكرلتتى تشتتتمن المتتتل التتتس تشقستتس متتك 

 التألل  .ت سمبة مك السش   31تألة خ تأس   الشة   الش ألئس اتى 
 

 

 
 

 46ادة ـم
 
 

 

   يتتةا م اتت  ااتاةل فتتس  تتن ستتش  مألل تت  م زاش تت  الشتتة   راستتألب اكةبتتألح رالاستتألئة رتقة تتةاب 
نبتتن اشيقتتألت  الاستتألبأل   متتتن  دتتك ششتتألط الشتتة   اتتان الستتش  المألل تت  المشت  تت  رمة زةتتأل المتتأللس داتتى  

  ر أ ال مي تت  اليألمتت  بشتت ة ك داتتى اكنتتن، ر  تتب أك  رنتت   م تت  ةتتذه الرثتتألئ  ةئتت   م اتت  ااتاةل  
 أات اكدسأل . 

اليةب تت   ر  تتب ششتتة تقتتألة ة مألل تت  ش تتف ستتشر   بألل تتاف الماا تت  ال رم تت  التتتس ت تتتة بأللاغتت  
متتك    داتتى أك تتتتن مةا يتت  ةتتذه التقتتألة ة   الطتتاع المستتألةم ك، المرنتت  اال تةرشتتس لاشتتة      رداتتى 
الت تتألةل    بتترزاةل شتتيرك الشتتة أل يتاةل مرافقتت  رال   تترز ششتتةةأل يال بيتتت  الاستتألبأل   متتتن  نبتتن  

   . رال شألد  

 

   65ادة ـم
 

 

 ترزع اكةبألح ال ألف   داى الر ه ارتس:
 

متتك  تتألفس أةبتتألح الشتتة    ا تت  لت تتر ك االات تتألطس    % 10 قتطتت  ستتشر ألب   .1
القتتألشرشس، ر  تترز لا مي تت  اليألمتت  لامستتألةم ك رنتتف ةتتذا االنتطتتألع متتتى باتت   

( متتتتك مقتتتتتاة ةأ  المتتتتألن المتتتتتفرع، ريذا نتتتتن  % 100ةتتتتذا االات تتتتألطس   
االات تتتألطس القتتتألشرشس دتتتك الشستتتب  المتتتذ رةل ر تتتب يدتتتألتل االستتتتقطألع اتتتتى  

 طس يلى تاك الشسب .   ن االات أل 
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راالات تتتألطس القتتتألشرشس غ تتتة نألبتتتن لاترز تتت  يال فتتتس الاتتتألال  التتتتس أ ألزةتتتأل  .2
 نألشرك الشة أل  الت ألة   القطةي، ربيت مرافق  م ةف نطة المة زي.

بشتتأل  داتتى انتتتةاح م اتت  ااتاةل، أك تقتتةة ستتشر أل  لا مي تت  اليألمتت   تترز  .3
االات تتتألةي. انتطتتتألع  تتتز  متتتك اكةبتتتألح ال تتتألف   لاستتتألب االات تتتألطس 
 ر ستيمن ةذا االات ألطس فس الر ره التس تقةةةأل ال مي   اليألم .

 

 قتطتت   تتز  متتك اكةبتتألح تاتتتته ال مي تت  اليألمتت  لمرا  تت  االلتزامتتأل   .4
 المتةتب  داى الشة   بمر ب نراش ك اليمن.

 
 

ب  تقتطتت  .5  م اتت   اتتتتةأل مئر تت  شستتب  اكةبتتألح غ تتة ال تتألف   متتك ستتشر أل
 ن مت تتتأل، شتتتزرن دتتتك التيتتتر ا  أر الشتتتة   مر تتترتا   الستتتت اك ااتاةل

 الازمتتت  رارال   المتتترات  شتتتةا  أر ا تتتاح اكمتتتران ةتتتذه رتستتتتيمن
 . المسألةم ك داى اكمران ةذه ترز     رز رال لاشة  ،

 
 

ال تتألفس بيتتت ا تتن االات ألط تتأل   متتك التتةب    % 5دتتك   ا تت  متتألال  ز تتت  .6
القألشرش تتت  رالتتتةب  الما تتت  لامستتتألةم ك رفقتتتأل لافقتتتةل  راالستتتتقطألدأل  

 السألبق ، رذلك لم ألفأل أدسأل  م ا  ااتاةل.
 

البتتتألنس متتتك اكةبتتتألح بيتتتت ا تتتن االات ألط تتتأل  راالستتتتقطألدأل   تتترزع  .7
شقتتتاب أر أستت ن م ألش تت ، ر  تترز  %10داتتى المستتألةم ك باتتت أتشتتى القألشرش تت  

رتةا ا تتتأل يلتتتى تن ترز تتت  أةبتتتألح بشتتتأل  داتتتى انتتتتةاح م اتتت  ااتاةل، دتتت
تا تت  اششتتأل  متتألن اات تتألطس أر متتألن لاستتت اك غ تتة  رالستتش  التألل تت  أ

  اليألت  ك.

رت تترك اكاق تت  فتتس الا تترن داتتى اكةبتتألح التتتس أنتتة  ال مي تت  اليألمتت  ترز ي تتأل ستترا   ألشتت  
أستت مأل م ألش تت  لمتتألل س اكستت ن المستت ا ك بستت ن المستتألةم ك لتتتى   تت  اا تتتاع فتتس  أرشقت تت  

 "24" رن اشيقألت ال مي   اليألم .  نش أل   تتار
 

 

 66مـادة 
 

 م ا  ااتاةل ف مأل   رك أرفى بم ألل  الشة  . ستيمن المألن االات ألطس بشأل  داى نةاة 
 

 

 سعتـــاالبـاب ال                                           

 انقضاء الشركة وتصفيتها                                      
 

    
 

 76مـادة                                                                    
 

 تشقسس الشة   كات اكسبألب ارت  :
 

اشت أل  المتل الماتتل ل أل فس دقت التأس   رالشاألن اكسألسس مأل لن ت تت المتل طبقأل لاقرادت التراةتل فتس أي   .1

 مش مأل. 

 أ اه أر استاألل  تاق قه.سس  الشة   مك اشت أل  الغةا الذي أُ  .2
 

 . 2018/ 3/ 7بتاريـــــــــــــخ ابجتماع اجلمعيـة العامـــــــــــــــــــــــــــــة غري العاديــــــــــــــــــــــــــة للمسامهيــــــــــــــــن املنعقد  ( 65تعديل املادة ) مت    -(  24
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ب يال يذا نألمت    اكتشتى دتت مك المستألةم ك  قتن دتك الاتت    يلى   اكس ن    م  اشتقألن .3 المقتةة نألشرشتأل

شترع أاتة متك الشتة أل  أر تمت    يلى بأللتارن    االشتقألنتةل ست  أش ة مك تألة خ  الشة   اان ف

 .اكتشى لات ا يلى ز ألتل دتت المسألةم ك 

ب. استثمألةاالبألنس مشه  استثمألةةاك  م   أمران الشة   أر ميام أل با ث  تيذة  .4  م ت أل

 اشتمألل الشة   فس شة   أاةى. .5

اليألت   يذا مأل باغ  الاسألئة ش تف ةأ  المتألن رفقتأل مك ال مي   اليألم  غ ة    الشة   بقةاةان   .6

  .2015لسش   11ال ألتة بأللقألشرك ةنن  مك نألشرك الشة أل  الت ألة   295 كا ألن المألتل

 .بان الشة   أر يش ألة يفاس أل  ترة ا ن نسألئس  .7

يذا باغ  اسألئة الشة   ش تف ةأ  مألل تأل، ر تب داتى م ات  ااتاةل تدترل ال مي ت  اليألمت  غ تة 
ا ةأ  تتأل أر تاف تتت ل تأل  اك ن المات  نبن اشت تاليألت   لتقةة مأل يذا  ألك اكمة  ستر ب ان الشة 

  غ تة تألن أر اتاألذ غ ة ذلك مك التتاب ة المشألسب  ريذا لن  قن م ات  ااتاةل بتتدرل ال مي ت  اليألمتتالم
 متكن مستألةن أك  طاتب  تيذة ي تاة نةاة فس المرسرع كي سبب مك اكسبألب  تألز ل ت   ، أرتاليألت 

  الشة  . ان ات  الما م  الم

 86ادة ـم
 

 

رمتتأل  304المتترات ت تتةي ت تتف   الشتتة   بيتتت اشقستتألئ أل رفقتتأل لكا تتألن المش تتر  دا  تتأل فتتس 
  .2015لسش   11ال ألتة بأللقألشرك ةنن  بيتةأل مك نألشرك الشة أل  الت ألة  

    
 
 

 

 69مـادة 
 

 

الشتتتة أل  ال تتتألتةل دتتتك الستتتألتل ن م تتتةف نطتتتة المة تتتزي،  تاتتتتزن الشتتتة   بتتتشان ار متتت 
متتك  رفتتس األلتت  ر تترت أي تيتتألةا بتت ك شاتتألن الار متت  ال تتألتةرة ئتت  نطتتة لكستتراق المألل تت ، 

ال  ئتت  رتيا متتأل  الار متت  ال تتألتةل متتك الم تتةف،  تتتن تطب تت  تيا متتأل  الار متت  ال تتألتةل 
 لستتش   11لقتتألشرك ةنتتن ال تتألتة بأل تستتةي أا تتألن نتتألشرك الشتتة أل  الت ألة تت رمتتك الم تتةف. 

لتتن  تتةت بشتتأشه شتت  اتتأل  فتتس ةتتذا الشاتتألن رتيتبتتة  ألفتت  التيتتت ا   ف متتأل رتيت اتتته 2015
  التس تطةأ داى ذلك القألشرك بمثألب  بشرت م ما  ل ذا الشاألن أر ميتل  له.

 
 

 70مـادة 
 
 
 
 

، رشسا  لترزاةل اليتتن، ر امت  شستخ الت ألةل رال شألد اةة ةذا الشاألن مك سب  شسخ، شسا  لرزاةل  
 البشك. الستاتان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آل ثاني فهد بن محمد بن جبر                      
 اإلدارة  رئيس مجلس                      


