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 األول  الباب

 :الشركة تأسيس

 :التأسيس: األولى املادة

 ذ ل،ك ت بةناك تئ هكت تبف الئ تهكت تبف ذ ل،ك بةناكت أسسسسسسسسسامن ،ك بةناكت سسسسسسسسسس  كت كن  لك  تؤسسسسسسسسسسحكام نظكم مناكبةناككات ملكأسسسسسسسسسامن كت ت ك  كت ت ن ب ك
ك لأامل،كأاملككسنهكلكس  د لكم  ككن م كتمسهاكت كم بلكأ منكهنكأدبنه.كتمسنح

 املادة الثانية: اسم الشركة:

كأاملككسنهكلكس  د ل.كت أاملكت كت دةك لت ك  كت ت ن ب 

 الشركة: املادة الثالثة: أغراض

جك عكمككزت  لكأعكنلكت ت ك  كت ت ن ب ك ملككنك ت ل كمهذهكتمعكنلكك كإعندةكت ك  كأ كت م ال كأ كتكث لكأ ككاتسسسسسسسللكأ ك سسسسسسسنالك  لأسسسسسساملكأ كت  ا
لك ت ب د لكأ كم  هنكلكت ثنمتتمعكنلكت ت ك لزاكت   ناكمهنك ت    كأغاتضهنكس تءظكف ككجنلكت ت ك  كأ كتستثكناكأك ت هنك كأ كت  اكمتكلكك كت ا ككتمك ت

كنظكأ كتسسسستمدت هنكأ كت ج اهنكم تسسسساتهنككمنأسسساةكأ كم تسسسسالكأسسسامن كتؤسسسسسسسسهنكأ كتأسسستا هنكأ كمنالأسسستاتكككعكجهن كأفا ك تكناحكت أسسساملكأبأسسساتهنك ف 
علىكت تاتف صككام لكت س  د لك م دكت  ص لم مناكبةناككات ملكأامن كت ت ك  كت ت ن ب ك الئ تهكت تبف ذ لك تمبةكلك ت   تعدكت سنا لكف كت ككلملكت  

كت الزكلكك كت جهن كت كفتصلكإ ك جد .

 املادة الرابعة: املشاركة والتملك في الشركات:

كل   كلايركس  دي(كمكنك ج زك هنككفكسلك(5مأااكأالك  لكاأحكت كنلكع ك))كسنهكلكك فللككأ ك،ذت ككسؤ   لكك د دةأامن ك ج زك لأاملكإبأنءك
كأ كتكتلككتمسهاك ت  صصكف كأامن كأفا ك نئكلكأ كتبدكجكك هنك  هنك  كتالأتاتكككعكت غ اكف كت س حكت أامن كت كسنهكلكأ كذت كت كسؤ   ل

 ت كم عكن هنكأ كتمعكنلكت كن  لكأ كتهنكت أاملكأ كتأتاككف هنكأ كتبدكجكك هنكتزت لكأعكنالظكأم هلكؤكعلىكأ كتم  كت أامن كت ت كتُبأ–ت ك د دةك
كتتالمهكتمبةكلك ت ت ل كن كت كتم لكف كهذتكت أ  ك-ت ن بهنكعلىكت    كغاضهن كسلكت ب دم دكت  ص لكعلىكك تف لككؤس،ك ك ذ ككم دكتست فنءككن

كت  ام كت س  دي.

 للشركة: ياملادة الخامسة: املركز الرئيس 

إ ىكك ف كت ككلملكت  ام لكت سسسس  د ل،ك  ج زكم اتاكك كت جك  لكت  نكلكغ اكت  ند لكب لكت كامزكت ائ سسسسدةكج لأسسساملكف ككد بلكك  م  كت كامزكت ائ سسسس
فلكتأيككد بلكأفا كف كت ككلملكت  ام لكت سسسسسس  د لكمك تف لككؤسسسسسسسسسسسسلكت ب دكت  ام كت سسسسسس  ديك  لأسسسسساملكأ كتبأسسسسستك هنكفا عنظكأ ككمنت كأ كت م ال كد

كاجهنكم دكك تف لككؤسسلكت ب دكت  ام كت س  دي.ت ككلملكت  ام لكت س  د لكأ كفن
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 املادة السادسة: مدة الشركة:

(كتسعك تس   كسبلكك الد لكتمدأكك كتنا خك  دهنكف كت سجلكت تجناي،ك تج زكإان لككدةكت أاملكم اتاكتصداهكت جك  لكت  نكلكغ اك99كدةكت أاملك)
كت  ند لك ملكتبتهنءكهذهكت كدةكمسبلكعلىكتم ل.

 الثاني الباب

 :القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واالغراض املحددة لها

 املادة السابعة: استثمارات الشركة:

كعكبةناكك مكنكالك ت ناضتسسسسستثكاكت أسسسساملككنك تجكعك د هنكك كأك تلكت كؤك ك هاك ت كسسسسسنهك  كف كت أسسسساملك ف نظك ل  تعدكت ت ك ضسسسس هنككجلحكت دتاةك
 كأيكجهلكأكت ت ك  كت ت ن ب ك الئ تهكت تبف ذ لك ت ل تئحك ت ت ل كن كتمفا كذت كت  ال لكت صسسسنداةكع ككؤسسسسسسسسلكت ب دكت  ام كت سسسس  ديككات ملكأسسسامن 

كأفا كذت كعال ل.

 الثالث الباب

 :رأس املال واالسهم

 املادة الثامنة: رأس املال:

سهاككتسن  لككتس لك أام   ككل   كك(49.000.000،كك ساكإ ىك)كس  ديكل   كلايركأام كنئلك تس   ك(ك490.000.000كاأحككنلكت أاملكه ك)
ك(كعأاةكا نال كس  د لك لسهاكت  ت دك جك  هنكأسهاكعند لكب د ل.10ت   كلكم  كلكتسك لك)

 : االكتتاب في األسهم:املادة التاسعة

كتمتت كت كسنهك  كممنكلكاأحككنلكت أامل،ك تاكدفعكت   كلكمنكلل.

 شرة: سجل املساهمين:اعالة املاد

 تتدت لكأسهاكت أاملك ف نظكم مناكبةناكت س  كت كن  لك   تئ هكت تبف ذ ل.

 :إصدار االسهم: الحادية عشرةاملادة 

بكنكتالسك لك  كتهنكك كم  لكتصداكأ ك ج زك الكتسك لكت أاملكأسهاكتم   ك ضنفكمف اةتكت  ن لكهذهك ف ك،كت   كلكهذهكك كم علىكتصداكأ ك ج زك ت 
كت أامل،كفإذتكتجهلك ككف ك لتجزئلك نملكغ اكت كسنهك  ،ك ت سهاكعلىكم امنحكت ز  هنك الك ج ز.كت كسنهك  ك    كضك ككست لكمبدكف كت   كلكفا 
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كؤ    كسكتمأفنصكهؤالءكمه،ك  م  كت كت ل لكت     كتست كنلكف كعبهاك  ب  كأ دهاك فتنا تكت كعل هاك ج ككت دد  كأأفنصكت سهاككلك
ك.كلم لكت سهاكك كت بنأئلكتال تزتكن كع كمن تضنك 

 :تداول األسهم: الثانية عشرةاملادة 

كك كأهاتظككعأاكتثب (ك12)كع ككبهكنكملكت لكالككن  ت  كسبت  كع كت كن  لكت   تئاكبأاكم دكإالكت كؤسس  كمهنك متت كت ت كتمسهاكتدت لك ج زكال
ك ج زكذ كك كعكن،تدت  هكف هنك كبعكت ت ك ت كدةكت أاملكت س حك تنا خكب عهنكعلىك دلكمكنكتمسهاكهذهكصم ككعلىك  ؤأا.كت أاملكت س حكتنا خ
كإ ىكفنته كك ن لكف كت كؤسس  كأ دك اثلكك كأ كآفاككؤسحكإ ىكت كؤسس  كأ دكك كت     كم عكم مناك ف نظككتمسهاككلم لكب لكت  ةاكفتاةكفالل
كهذهكأ مناكاي تس.كتآلفا  ك لكؤسس  كتمسهاكتلككتكتالككأ    لكتم  كأ كعلىكت كفلح،كأ كت ك ساكت كؤسحكأك تلكعلىكت تبف ذك ن لكف كأ كت غ ا
ك.ت  ةاككدةكتب ضنءك ملكت كنلكاأحكز ندةك ن لكف كت كؤسس  كمهك متت ككنكعلىكت كندة

 عشرة: زيادة رأس املال: الثالثةاملادة 

ك لكسنها كك.منكالظككدفعك دكت كنلكاأحك م  كأ ك مأااك-م دكك تف لكت جهن كت كفتصل–ت أاملكككنلكاأحكز ندةكت ااكأ كت  ند لكغ اكت  نكلك لجك  ل
ك صصك نملككتصداكت ت كت جد دةكمنمسهاكتالمتتن كف كتم    لك-ت كنلكاأحكز ندةكعلىكمن ك تف لكت  نكلكت جك  لك اتاكصد اك   -ك لسهاكت كن ك
كتالمتتن ك أا اكلت كنكاأحكز ندةك اتاكع كت كسجلكت ما دكم تسالكمإمالغهاكأ ك  ك لكص  فلكف كمن بأاك- جد كإ -كم     تهاكهؤالءك  ملغكب د ل،
ك صصكك نملك كنلتكاأحكمز ندةكتالمتتن كف ك لكسنهك  كتم    لكم  كت  كلك  فكت  ند لكغ اكت  نكلك لجك  لك    ك. تبتهنئهكمدت تهك تنا خك كدته
كفاللكعبهكلت تبنزككأ كتم    لك  كم عك لكسنهاك    .كت أاملك كصل لككبنسملكتاتهنكت ت كت  نال كف كت كسنهك  ك غ اكتم    لكإعانءكأ كب د ل
ك ف نظكك    ،ت كمهذهكت كاتمالكت جد دةكتمسهاكف ك المتتن ك  اكآفاكإ ىكت كنلكاأحكز ندةكعلىكمن ك تف لكت  نكلكت جك  لك اتاكصد اك   كك كت كدة

ك.ت كفتصلكت جهلكتض هنكت ت ك لض تما

 عشرة: تخفيض رأس املال: الرابعةاملادة 

علىكأ ك-ت جهن كت كفتصلم دكك تف لكك-أ كإذتككب  كمفسنئاكت أاملك لجك  لكت  نكلكغ اكت  ند لكأ كت ااكتفف ضكاأحكت كنلكإذتكزتدكعلىك نجل
(ككئلككل   كلايركمكنكالك  لكاأحكت كنلكت كدف عك أاملكإعندةكت ت ك  كأ ك100ت كنلكع ك)الك  لكاأحكت كنلكت كدف عك أاملكت ت ك  كم دكتفف ضكاأحك

 الك صداك اتاكت تفف ضكإالكم دكتال ةكت ا اكفنصكك.(ككئت ككل   كلاير200أاملكت ت ك  كت ت كتزت لكف كت    كبفسهكأعكنلكإعندةكت ت ك  كع ك)
ذتكمن كتففك. كتال تزتكن كت ت كعلىكت أاملك ع كأثاكت تفف ضكف كهذهكتال تزتكن   دهككاتجعكت  سنمن كع كتمسمن كت ك جملك هك ع  ضكاأحك ت 

  كنظكك كتنا خكبأاك اتاكت تفف ضكف كص  فلكست  كك(60)ت كنلكبت جلكز ندتهكعلىك نجلكت أامل،ك جم كدع ةكت دتئب  كإ ىكإمدتءكتعتاتضنتهاكفاللك
.كفإ كتعتاضكأ دكت دتئب  ك  داكإ ىكت أاملككستبدتتهكف كت ك  ندكت كذم ا،ك ج كعلىك كملكت ائ س  ك لكت زعكف كت كبا لكت ت كف هنككامزكت أاك

ك.آجالظككت أاملكأ كتؤديكإ  هكد بهكإذتكمن ك نالظكأ كأ كت داك هكضكنبنظكمنف نظك ل فنءكمهكإذتكمن 
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 الرابع الباب

 مجلس اإلدارة:

 عشرة: إدارة الشركة: الخامسةاملادة 

ام ملك  ج كأ كت محكتك كدةكالكتز دكعلىكثالثكسسسسسب ت تبتفمهاكت جك  لكت  نكلكت  ند لكأعضسسسسنءك لكمسسسسسكم  كك ك ت  ىكإدتاةكت أسسسساملككجلحكإدتاةك
ككجلحكت دتاةكتكث الظككبنسسسسمنظكك كتمعضسسسنءكت كسسسست ل  .ك ف كجك عكتم  تلكالك ج زكأ ك  لكعددكأعضسسسنءكت كجلحكت كسسسست ل  كع كعضسسس   كأ كثلث

تمدأكك كتنا خككسسسب ت كث(كثال3) كت جك  لكت ت سسس سسس لكأعضسسنءكأ لككجلحكإدتاةك كدةكالكتتجن زك تسسستثبنءظكك كذ ككت   كأعضسسنءكت كجلحكأ هكنكأمثا.ك
كأهاك اتاك زتاةكت تجناةك تالستثكناكمت س حكت أامل.

 عشرة: انتهاء عضوية املجلس: السادسةاملادة 

تبتهسسسسسسسسسسس كعضسسسسسسسسسسس  لككجلسسسسسسسسسسسحكت دتاةكمنبتهسسسسسسسسسسسنءككسسسسسسسسسسسدةكت ت  سسسسسسسسسسس  كأ كتالسسسسسسسسسسسست ن لكأ كت  فسسسسسسسسسسسنةكأ كإذتكثمسسسسسسسسسسس ك كجلسسسسسسسسسسسحكت دتاةكأ كت  ضسسسسسسسسسسس ك سسسسسسسسسسسدكأفسسسسسسسسسسسلك
مأسسسسسسسسسااكأ ك  تسسسسسسسسسا كذ سسسسسسسسسككمك تف سسسسسسسسسلكت جك  سسسسسسسسسلكت  نكسسسسسسسسسلكت  ند سسسسسسسسسل،كأ كمنبتهسسسسسسسسسنءكعضسسسسسسسسس  تهك ف سسسسسسسسسنظككم تجمنتسسسسسسسسسهكماا  سسسسسسسسسلكتضسسسسسسسسساكمكصسسسسسسسسسل لكت أسسسسسسسسسامل

أ كإذتك مسسسسسسسسسساكمأسسسسسسسسسسهاكإفالسسسسسسسسسسسهكأ كإعسسسسسسسسسسسناهكأ ك سسسسسسسسسسداكالمسسسسسسسسسسنظك لتسسسسسسسسسسس  لك،كت  ام سسسسسسسسسسلكت سسسسسسسسسسس  د لكميكبةسسسسسسسسسسسناكأ كت ل كسسسسسسسسسسن كسسسسسسسسسسسنا لكفسسسسسسسسسس كت ككلمسسسسسسسسسسل
أ كإذتكثمسسسسسسسسس كتاتمنمسسسسسسسسسهكعكسسسسسسسسسالظككفسسسسسسسسسالظككسسسسسسسسسعكدتئب سسسسسسسسسه،كأ كت  سسسسسسسسسفكعسسسسسسسسس كدفسسسسسسسسسعكد  بسسسسسسسسسهكأ كأصسسسسسسسسسمحكفن سسسسسسسسسدكت أسسسسسسسسس  ا،كأ كأصسسسسسسسسس  كمكسسسسسسسسساضكع لسسسسسسسسس ك

 كسسسسسسسسعكذ سسسسسسسسكك جسسسسسسسس زك لجك  سسسسسسسسلكت  نكسسسسسسسسلكت  ند سسسسسسسسلكفسسسسسسسس كمسسسسسسسسلك  سسسسسسسس كعسسسسسسسسزلكجك سسسسسسسسعكأعضسسسسسسسسنءككجلسسسسسسسسحكمنمكنبسسسسسسسسلك تمفسسسسسسسسال كأ كأد سسسسسسسس كمسسسسسسسسن تز  ا.ك
ت دتاةكأ كم ضسسسسسسسسسسسسهاك ذ سسسسسسسسسسسسككد  كإفسسسسسسسسسسسساللكم سسسسسسسسسسسس كت  ضسسسسسسسسسسسس كت ك سسسسسسسسسسسسز لكتجسسسسسسسسسسسسنهكت أسسسسسسسسسسسساملكمن كان مسسسسسسسسسسسسلكمسسسسسسسسسسسسن ت   ضكإذتك  سسسسسسسسسسسسعكت  سسسسسسسسسسسسزلك سسسسسسسسسسسسسم ك

كبنسسسسسسسسسس ك   ضسسسسسسسسس ككجلسسسسسسسسسحكت دتاةكأ ك  تسسسسسسسسسزلكمأسسسسسسسسسااكأ ك مسسسسسسسسس  كذ سسسسسسسسسككفسسسسسسسسس ك  سسسسسسسسس ككبنسسسسسسسسسس ك أالكمسسسسسسسسسن ككغ سسسسسسسسساكك مسسسسسسسسس لكأ كفسسسسسسسسس ك  سسسسسسسسس كغ سسسسسسسسسا
 كسؤ الظك ملكت أاملكعكنك تات كعلىكتالعتزتلكك كأضاتا.

 املادة السابعة عشرة: املركز الشاغر في املجلس:

ككك ك ت تفاكف هاكت فماةكت منف لك م دكت أسسسسنغاعضسسسس تظكف كت كامزكك-كؤ تنظك–ف ك نلكأسسسسغاككامزكأ دكأعضسسسسنءككجلحكت دتاة،كمن ك لكجلحكأ ك    ك
 د  كت بةاك لتات  كف كت  صسسس لكعلىكتمصسسس ت كف كت جك  لكت  نكلكت ت كتاكتبتفن ككت  صسسس لكعلىكعداكككنب لككؤسسسسسسسسلكت ب دكت  ام كت سسسس  دي

ت ت    كهذتكأ ك  اضك كتنا خكت ت    ك ك(كفكسسسسسسلكأ ناكعكلكك5  ج كأ كتملغكمذ ككه ئلكت سسسسسس  كت كن  لكفاللكفكسسسسسسلك)ك،كجلحكت دتاةكك كفال هن
.ك  ج زكم اتاكك كت جهلكت كفتصسسسسسسسسلكدع ةكت جك  لكت  نكلكف اكعلىكت جك  لكت  نكلكت  ند لكف كأ لكتجتكنعك هن،ك  مكلكت  ضسسسسسسسس كت جد دككدةكسسسسسسسسسلفه

دكتست ن لكعبككؤسسلكت ب دكت  ام كت س  ديت  ند لك الب  ندكف ك نلكب صكعددكأعضنءككجلحكت دتاةكع كت  دكتمدبىك ص لكتب  نده،ك  ج كإمالغك
(كفكسسسسسسسسلكأ ناكعكلكك كتنا خكتاككت  كلك كاتعنةك5أيكعضسسسسسسس كف كت كجلحكأ كإبهنءكعضسسسسسسس  تهكميكسسسسسسسسم كعدتكتبتهنءكد اةكت كجلحك ذ ككفاللك)

ك.كتالمن كت فصنحكذت كت  ال ل
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 عشرة: صالحيات املجلس: الثامنةاملادة 

جك  لكت  نكل،ك م  ك كجلحكت دتاةكأ سعكت سلان كف كإدتاةكت أاملكمكنك    كغاضهن،كمكنك م  ك هكف ك د دككعككاتعنةكتالفتصنصن كت ك ااةك ل
مكنكالك ت ناضككعكتمبةكلك ت ل تئحكذت كك–تفتصسسسسسسسسنصسسسسسسسسهكأ ك ف ضك ت دتظكأ كأمثاكك كأعضسسسسسسسسنئهكأ كك كت غ اكف ككمنأسسسسسسسساةكعكلكأ كأعكنلكك  بلك

كثنلكالكت  صسسسسسسا،كتكث لكت أسسسسسساملكف كعال نتهنككعكت غ اك ت جهن كت  م ك لك ت فنصسسسسسسلك أكناكمنفلكت ك نماك  كجلحكت دتاة،كعلىكسسسسسسسم لكت ك-ت  ال ل
 لجن كت  ضسسسسسنئ لكتت أسسسسساع لك د  ت كت كةن اك كمنت كت  كلك ت  كنلك ت لجن كت  ل نك تالمتدتئ لك تسسسسسس  لكت فالفن كت  كن  لك  جبلكتم ات كت تجنا لك منفلك

 ت     كت كدب لك أ سسسسسسناكت أسسسسساالك ت غافكت تجنا لك ت صسسسسسبنع لك منفلكت أسسسسسامن ك ت كؤسسسسسسسسسسسسن ك ت مب كك ت كصسسسسسنافكت تجنا لكتمفا ك ه ئن كت ت م اك
 م   كت كنلك منفلكصسبند  ك كؤسسسسن كت تك  لكت  م ك كمكفتلفككسسك نتهنك تفتصسنصسنتهنك غ اهاكك كت ك اضس  ك  لكجلحك  كت  اتاك ت كان ملك

ماتءك ت كدتف لك ت كاتف لك ت كف نصكلك ت تبنزلك ت صلحك  م لكتم مناك بف هنك ت ت م اك ال كتبف ذكتم مناك ك ناضتهنك  مضككنك  صلكك كت تبف ذك ت 
ملكعبهنكنذكلككد ب كت أسساملكك كت تزتكنتهاك ت دف لكف كت كبن صسسن ك م عكك أسساتءك اه كت   نات .كمكنك لكجلحك  كت ت ن دك ت ت   عكمنسسساكت أسساملك ب 

 تعكت    دك ت  ثنئ ك ت كسسستبدت كمكنكف كذ ككد  ك صسساكع  دكت سسس حكت أسسامن كت ت كتأسستاككف هنكت أسساملككعكمنفلكت د التهنك كال  هنكعلىكمنفلكأب
صسسسم كك   اتات كت ت د لك ت ت   عكعلىكتالتفن  ن ك ت صسسسم ككأكناكمنت كت  دلك ت جهن كت اسسسسك ل،ك مذ ككتتفن  ن كت  ا ضك ت ضسسسكنبن ك ت مفنال ك ت

صسسسدتاكت  منال كت أسسساع لكب نملكع كت أسسسامل،ك ت م عك ت أسسساتءك ت فاتغك  م  هك تالسسسستالاك ت تسسسسل اك تالسسسستئجناك ت ت ج اك م عك ك ت  مضك كأسسساتءكت   نات ك ت 
صدتاكت ضكنبن ك لمب كك ت صبند  ك كؤسسن كت تك  لكت  م ك ك ت ت    علىككع ت دفعك فتحكت  سنمن ك تالعتكندت ك ت س  ك ت  دتعك د كت مب كك ت 

كمنفلكتم ات ك سبدت كتمكاك ت أ من ك منفلكتم ات كت تجنا لك ت كستبدت ك منفلكت ك نكال كت كصاف ل.

 املادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء املجلس:

ديكلايركس  ديك ت  دكتمعلىككملغكفكسكنئلكأ فكلايركس  كككنئلك عأا  كت ف م  كت  دكتمدبىك لكمنف ةكت سب  لك ائ حك أعضنءككجلحكت دتاةككملغك
سسسسسسب  نظكبة اكعضسسسسس  تهاكف ككجلحكت دتاةك كأسسسسسنامتهاكف كأعكن ه،كأسسسسسنكللك لكمنفش كت ضسسسسسنف لكف ك ن لككأسسسسسناملكت  ضسسسسس كف كأيك جبلكك كت لجن ك

كت كبمث لكك ككجلحكت دتاة.

(كك كمن  كصنف كت امحكم دكفصاكتال ت نا ن كت ت ك ااتهنكت جك  لكت  نكلك%ك10)ك ف ك نلك    كت أاملكأامنحك ج زكأ ك تاكت ز عكبسملكت ندل
(كك كاأحككنلكت أسسسسساملكت كدف ع،كعلىكأ ك%ك5تام  نظكم مناكبةناككات ملكأسسسسسامن كت ت ك  كت ت ن ب ك م دكت ز عكامحكعلىكت كسسسسسسنهك  كالك  لكع ك)

ك ك  ضاهنكت  ض ،ك ملكت د اك فن فكذ كك م  كمناالظ. م  كتست  ن كهذهكت كمنف ةككتبنسمنظككعكعددكت جلسن كت ت

ككملغكفكسكنئلكأ فكلايركسب  نظ.أ كع ب لك ف كجك عكتم  تل،كالك تجن زككجك عككنك  صلكعل هكعض ككجلحكت دتاةكك ككمنفش ك كزت نككن  لك

كنكللككصنا فكت سفاك ت  نكل.الفكلايركع كملكجلسل،كغ اكأفكسلكآك م  كت  دكتمعلىك مدلك ض اكجلسن كت كجلحك  جنبهكك

كُ دفعك ملكعضسسس كك كأعضسسسنءكت كجلحكمكنكف هاكائ حكت كجلح ك  كلكت بف ن كت ف ل لكت ت ك ت كل بهنكك كأجلك ضسسس اكتجتكنعن كت كجلحكأ كت لجن 
ك.ت كبمث لكك ككجلحكت دتاةكمكنكف كذ كككصا فن كت سفاك ت  نكلك ت عنأل
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ككن  لت كت سسسسسبلكفاللكت دتاةككجلحكأعضسسسسنءكعل هك صسسسسلككنك ملكأسسسسنكلكم ن كعلىكت  ند لكت  نكلكت جك  لكإ ىكت دتاةككجلحكت ا اك أسسسستكلكأ ك ج 
ككنك أكإدتا   كأ كعنكل  كم صسسسسسسفهاكت كجلحكأعضسسسسسسنءك مضسسسسسسهككنكم ن كعلىكمذ كك أسسسسسستكلك أ .كت كزت نكك كذ كك غ اككصسسسسسسا فن ك مدلككمنفش كك 

كك كعضسس كملك ضسساهنكت ت كت جلسسسن ك عددكت كجلحكجلسسسن كم ددكم ن كعلىكأ ضسسنظكك أسستكلك أ .كتسسستأسسنات كأ كإدتا لكأ كفب لكأعكنلكبة اك مضسس ه
ك.ت  نكلك لجك  لكتجتكنعكآفاكتنا خ

 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو املنتدب وأمين السر:العشروناملادة 

جكعكم  ككبصسس كائ حك الك ج زكت     ككجلحكت دتاةكك كم  كأعضسسنئهكائ سسسنظك بنئمنظك لائ ح.ك     كائ سسسنظكتبف ذ نظ،ك  ج زكأ ك    كعضسس تظككبتدمنظ،ك
دتاةك    ك ائ حككجلحكت دتاةكت ت   عكع كت أسسسساملك تبف ذك اتات كت كجلح.ك  فتصكائ حككجلحكت ك،تبف ذيكمن أسسسساملك أيككبصسسسس كجلحكت دتاةك

كحمتكث لكت أاملكأكناكت  ضنءك ه ئن كت ت م اك ت غ ا،ك  ائ حككجلحكت دتاةكم اتاككمت  كأ ك ف ضكم ضكصال  نتهكإ ىكغ اهكك كأعضنءكت كجل
 نظك كنكفأ كك كت غ اكف ككمنأاةكعكلكأ كأعكنلكك ددة.ك   ددككجلحكت دتاةكت ا تت ك ت مدال ك ت كمنفش ك ملكك كائ حكت كجلحك ت  ض كت كبتد ك ك

(كك كهذتكت بةنا.ك  ج كعلىككجلحكت دتاةكأ ك    كأك بنظك ساكت كجلح.كمكنك ج زك لكجلحكأ ك    ككستأناتظك هكأ كأمثاك19ه كك ااكف كت كندةك)
ككدةكعلىكاةدتت ككجلحكعض كت ساك أك  كت كبتد ك ت  ض ك بنئمهكت كجلحكائ حككدةكتز دكف ككفتلفكأؤ  كت أاملك   ددكت كجلحككمنفشتها.ك ال

كإذتكت ت   ضكف كعزلكك كم  كفاللإكد  ككبهاكأ نكأ ك  ز هاكأ ك   كأيكف ك  لكجلحكتبتفنمهاكإعندةك  ج زكت كجلح،كف ككبهاكملكعضسسسسسسسسسسسسسس  ل
ك.كبنس كغ اك   كف كأ ككأا عكغ اك سم كت  زلك  ع

 : اجتماعات املجلس:الحادية والعشروناملادة 

 لأسسسسسسسسساملكمدع ةكك كائ سسسسسسسسسسهك  ج كعلىكائ حكت كجلحكأ ك دع كإ ىكتالجتكنعككتىكال كإ  هكذ ككتثبن كك كك  جتكعكت كجلحكف كت كامزكت ائ سسسسسسسسسس
كعددك  لكالأكعلىكت  نجل،كدع ك ملكنكد ا لكمصفلكت كجلحكتمعضنءك  ج كأ كتم  كت دع ةكك ث لكمن اا  لكت ت ك اتهنكت كجلح.ك ُت  دكتجتكنعن 

كأأها.كثالثلكملكتم لكعلىك ت دكتجتكنعكهبنكك م  كم  ثكنعن (كتجتك4)كع كت سب  لكت كجلحكتجتكنعن 

 : نصاب اجتماع املجلس:الثانية والعشروناملادة 

أعضنءكم بفسهاكأ كماا  كت بنملكمأااكأ ك م  كعددكتمعضنءكت  نضا  كم بفسهاك)أام ل(كام لكأجتكنعكت كجلحكص   نظكإالكإذتك ضاهكإالك م  ك
أعضنءكعلىكتم لكك كم بهاكعض ككست ل،ك  ل ض كأ ك ب  كعبهكعض تظكآفاكف ك ض اكتجتكنعن كت كجلحك ف كت تص   كف هن.كتصداك اتات ك

،ك عبدكتسسسسن يكتآلاتءك اجحكت جنب كت ذيكصسسس  كك هكائ حكت جلسسسسل.ك  كجلحكت دتاةكأ كت كجلحكم غلم لكآاتءكتمعضسسسنءكت  نضسسسا  كأ كت ككثل  كف ه
ذهكتجتكنعكت كجلحك لكدت  لكف هن،ك ف كهك-متنمل– صسسسسداكت  اتات كف كتمك اكت  نجللكم اضسسسسهنكعلىكتمعضسسسسنءككتفا   ككنك اك ال كأ دكتمعضسسسسنءك

ككنعكتنلك ه.ت  ن لكت اضكهذهكت  اتات كعلىككجلحكت دتاةكف كأ لكتجتك
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 : مداوالت املجلس:الثالثة والعشروناملادة 

تثم ككدت ال كت كجلحك  اتاتتهكف كك نضساك    هنكائ حكت جلسسلك أعضسنءككجلحكت دتاةكت  نضسا  ك أك  كت سسا.ك تد  كهذهكت ك نضساكف كسسجلك
ككفنصك    هكائ حككجلحكت دتاةك أك  كت سا.

 والعشرون: االتفاقيات والعقود : الرابعةاملادة 

كك كأمثاكأ كأسسسسسسساملككعكت فب لكت فدكن ك دتاةكتتفن  لكت  دكأ ك-ت سسسسسسسس  ديكت  ام كت ب دككؤسسسسسسسسسسسسسسسسلكت  صسسسسسسس لكعلىكعداكككنب لكم د-   ك لأسسسسسسساملك
حكأسسسسا الكأ ك ز دكائ حككجلت ت ك  .ك  ج زكمعضسسسسنءكت كجلحكأ ك ماك تككعكت أسسسساملكع  دكت ك  ك هاككصسسسسل لكف هنكككجنلكف كت كؤهللكت أسسسسامن 

 علىكعضسسسس ككجلحكت دتاةكأ ك ملغكت كجلحكمكنك هكك ككصسسسسل لككمنأسسسساةكأ كغ اككمنأسسسساةكف ك.كتالدتاةكت جك  لكت  نكلكمتفنصسسسس لكتلككت    دكت ت ك ب ل
لىكت  اتاكت ذيكككف كت تص   كعتمعكنلك ت    دكت ت كتتاك  سن كت أامل،ك  ثم كهذتكت تمل غكف كك ضاكتالجتكنع.ك الك ج زك هذتكت  ض كتالأتات

    دكت صسداكف كهذتكت أس  كف ككجلحكت دتاةك جك  ن كت كسسنهك  .ك  ملغكائ حككجلحكت دتاةكت جك  لكت  نكلكت  ند لكعبدكتب  ندهنكع كتمعكنلك ك
ذتكتفلفك سنمن كت أاملكت فناج .ك كت ت ك م  كم دكأعضنءكت كجلحككصل لككمنأاةكأ كغ اككمنأاةكف هن،ك  اتف كت تمل غكت ا اكفنصكك ككاتجعك ت 

جنزك لأاملكأ ك ملكذيككصل لكت كان ملكأكناكت جهلكت  ضنئ لكت كفتصلكمإمانلكت   دكأ كإ زتاكت  ض ك،كعض كت كجلحكع كت فصنحكع ككصل ته
كم دتءكأيكامحكأ ككبف لكت    ك هكك كذ ك.

 الخامس الباب

 جمعيات املساهمين:

 والعشرون: حضور الجمعيات: الخامسةاملادة 

لككسسسسسنهاكأ نظكمن ك لأسسسسامل،ك  مك ،ك تب  دكف كت كد بلكت ت ك  عكف هنكت كامزكت ائ سسسسسكت جك  لكت  نكلكت كم بلكتم  بنظكصسسسس   نظكتكثلكجك عكت كسسسسسنهك  
ت دتاةكأ كعنكل كت أاملكف كعددكأسهكهك  ك ض اكت جك  ن كت  نكلك لكسنهك  ك  هكف كذ ككأ ك  ملكعبهكأفصنظكآفاكك كغ اكأعضنءككجلحك

ئلكن ض اكت جك  لكت  نكل،ك  ج زكع دكتجتكنعن كت جك  ن كت  نكلك لكسنهك  ك تأتاتككت كسنهاكف ككدت التهنك ت تص   كعلىك اتاتهنكم تسالك س
كت ت ب لكت  د ثلكم س كت ض تماكت ت كتض هنكت جهلكت كفتصل.

 والعشرون: الجمعية التأسيسية: السادسةاملادة 

 نظكأك– فلكتالمتتن كف كتمسها،ك  ملككمتت ككتنا خكك ك  كنظكك أام   كفكسلك(45فاللك)كت س س لكجك  لكع دكإ ىكت كمتتم  كجك عكت كؤسس  كدع  
  ك ض اكت جك  لكت ت س س ل.ك  أتااك ص لكتالجتكنعك ض اكعددكك كت كمتتم  ك كثلك)بصف(كاأحكت كنلكعلىكتم ل.كفإذتكك-من كعددكأسهكه

ك د  كأ ك ج زكذ ك،ك كع.كإ  هكت دع ةكت ج هكك كتم لكعلىك  كنظككعأاكفكسلك(15م دك)ك   دكثن  ككتجتكنعكإ ىكدع ةك اك ت تفاكهذتكت بصن ،ك جه 
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ك عكت عال ك ف دككنكتم لكتالجتكنعك   دكت دع ةكتتضك كأ ك  ج كتم ل،كتالجتكنعكالب  ندكت ك ددةكت كدةكتبتهنءكك كسنعلكم دكت ثنب كتالجتكنع
ك.ف هكت ككثل  كت كمتتم  كعددكمن كأ ًّنكص   نظككت ثنب كتالجتكنعك م  كتم  تل،كجك عك ف .كتالجتكنعكهذتكع دكإكمنب ل

 والعشرون: اختصاصات الجمعية التأسيسية: السابعةاملادة 

ك:تآلت لكمنمك اكت ت س س لكت جك  لكتفتص

 .تمسهاك  كلكك كت كست  ك من  داكت كنلكاأحكك كتمدبىكمن  دكت  فنءك ك كت أاملكأسهاكمملكتالمتتن كك كت ت    -1
كت كمتتم  ك عجككمك تف لكإالكعل هنكت ك ا ضكت بةناكعلىكج ها لكت د ال كالكُتدفلأعلىكك،كتمسنحكت أاملك بةناكت بهنئ لكت بص صكإ اتا -2

 .ف هنكت ككثل  
كبةنكهنكف كأ كت أاملكت س حكع دكف كُع ب تك دك م ب تك اكإذتكسب ت كثالثك(3تتجن زك)كالك كدةك لأاملكإدتاةككجلحكأ لكأعضنءكت     -3

 .تمسنح
 .ك م ب تك دكع ب تكف كع دكت س حكت أاملأت نمهاكإذتك اكك ت د دك لأاملك سنمن ككاتج  كت     -4
ك.ت أامل،ك ت  اتاهكت س حكت تضنهنكت ت ك ت بف ن كتمعكنلكع كت كؤسس  كت نا اكف كت كدت  ل -5

 :والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية الثامنةاملادة 

كت  نكلكت  ند لكمجك عكتمك اكت كت ل لكمن أاملك تب  دككاهكعلىكتم لف كنكعدتكتمك اكت ت كتفتصكمهنكت جك  لكت  نكلكغ اكت  ند ل،كتفتصكت جك  لك
،ك ىكذ كإف كت سبلكفاللكت ستلكأأهاكت تن  لكالبتهنءكت سبلكت كن  لك لأامل،ك  ج زكت دع ةك جك  ن كعنكلكعند لكأفا ك الجتكنعكملكنكدع كت  نجلك

ك. ت د دكتت نمهن ك كتفتصنصن كت جك  لكت  نكلكت  ند لكتأم لك جبلكت كاتج لك

 والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: التاسعةاملادة 

كف كاتات  كتصداكأ ك  هنكبةنكنظ،كت د لهنكعل هنكت ك ة اكتم مناكمنستثبنءك،كت أاملكتمسنحكبةناكمت د لكت  ند لكغ اكت  نكلكت جك  لكتفتص
ك. لجك  لكت  نكلكت  ند لكت ك ااةك تم ضنعكت أا اكمبفحك ذ ككت  ند لكت  نكلكت جك  لكتفتصنصكف كت دتفللكتمك ا

 : دعوة الجمعيات:الثالثون املادة 

 علىككجلحكت دتاةكأ ك دع كت جك  لكت  نكلكت  ند لك الب  ندكإذتكال كذ ككتب  دكت جك  ن كت  نكلكأ كت فنصلك لكسنهك  كمدع ةكك ككجلحكت دتاة،ك
(كك كاأحكت كنلكعلىكتم ل.ك  ج زك كاتجعكت  سنمن كدع ةكت جك  لك الب  ندك%ك5أ كعددكك كت كسنهك  ك كثلك)ككاتجعكت  سنمن كأ ك جبلكت كاتج ل

ك.ك  كنظكك كتنا خكال ككاتجعكت  سنمن ك(كثالث  30)إذتك اك  اكت كجلحكمدع ةكت جك  لكفاللك
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 تاسلككأ ناكعلىكتم لعأاةكك(10مس) ملكت ك  ندكت ك ددكالب  ندكك تبأاكهذهكت دع ةكف كص  فلكت زعكف كت كبا لكت ت كف هنككامزكت أاملكت ائ س
.ك كعكذ كك ج زكتالمتفنءكمت ج هكت دع ةكف كت ك  ندكت كذم اكإ ىكجك عكت كسنهك  كمفانمن كص اةكك كت دع ةك جد لكتمعكنلكإ ىكه ئلكت س  كت كن  ل

ك  لك ذ ككفاللكت كدةكت ك ددةك لبأا..ك تاسلكص اةكك كت دع ةك جد لكتمعكنلكإ ىكه ئلكت س  كت كنكسجلل

 : سجل حضور الجمعيات:الحادية والثالثون املادة 

ك سجلكت كسنهك  كت ذ  ك اغم  كف ك ض اكت جك  لكت  نكلكأ كت فنصلكأسكنئهاكف ككامزكت أاملكت ائ س ك ملكت    كت ك ددكالب  ندكت جك  ل.

 العامة العادية:: نصاب اجتماع الجمعية الثانية والثالثون املادة 

كف كصن ت بكهذتك ت فاك اكفإذت.كتم لكعلىكت أاملككنلكاأحك)امع(ك كثل  ككسنهك  ك ضاكإذتكإالكص   نظككت  ند لكت  نكلكت جك  لكتب  ندك م  كال
كف كعل هنك صت كبصكمن اا  لكت دع ةكهذهك تبأا.كت سنم ك الجتكنعكت تن  لك  كنظككت ثالث  كفاللك   دكثن كتجتكنعكإ ىكت دع ةك جه كتم ل،كتالجتكنع

كك تتضكمأااكأ كتم لكتالجتكنعكالب  ندكت ك ددةكت كدةكتبتهنءكك كسنعلكم دكت ثنب كتالجتكنعكُ   دكأ ك ج زكذ كك كعكت بةناكهذتكك (ك30)كت كندة
كتمسهاكددعكمن كأ نظككص   نظككت ثنب كتالجتكنعك م  كتم  تلكجك عك ف كتالجتكنع،كهذتكع دكإكمنب لكع كت عال كُ ف دككنكتم لكتالجتكنعك   دكت دع ة
كت ت ب لك سنئلكالم تسك اتاتتهنكعلىك ت تص   ككدت التهنكف كت كسنهاك تأتاتكك لكسنهك  كت  ند لكت  نكلكت جك  لكتجتكنعن كع دك  ج ز.كف هكت ككثلل
 .ت كفتصلكت جهلكتض هنكت ت كت ض تماكم س كت  د ثل،

 والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية: الثالثةاملادة 

كهذتك ت فاك اكفإذتكتم لك،كعلىكت أاملككنلكاأحك)بصف(ك كثل  ككسنهك  ك ضاهكإذتكإالكص   نظككت  ند لكغ اكت  نكلكت جك  لكتب  ندك م  كال
كُ   دكأ ك  ج ز.ك(كك كهذتكت بةنا30)كت كندةكف كعل هنكت كبص صكتم ضنعكمبفحكثن ،كتجتكنعكإ ىكت دع ةك جه كتم ل،كتالجتكنعكف كت بصن 
كع كت عال كُ ف دككنكتم لكتالجتكنعك   دكت دع ةكتتضك كأ كمأااكتم لكتالجتكنعكالب  ندكت ك ددةكت كدةكتبتهنءكك كسنعلكم دكت ثنب كتالجتكنع
.كتم لكعلىكت كنلكاأحك)امع(ك كثل  كت كسنهك  كك كعددك ضاهكإذتكص   نظككت ثنب كتالجتكنعك م  كتم  تلكجك عك ف كتالجتكنع،كهذتكع دكإكمنب ل

ذت (كك كهذتك30عل هنكف كت كندةك)كت كبص صكبفسهنكمنم ضنعك ب  دكثن ثكتجتكنعكإ ىكدع ةك جه كت ثنب ،كتالجتكنعكف كت الزاكت بصن ك ت تفاك اك ت 
كغ اكت  نكلكت جك  لكتجتكنعن كع دك  ج ز.كت كفتصلكت جهن كك تف لكم دكف ه،كت ككثللكتمسهاكعددكمن كأ نظككص   نظككت ثن ثكتالجتكنعك  م  كت بةنا،
كت جهلكتض هنكت ت كت ض تماكم س كت  د ثل،كت ت ب لك سنئلكم تسالك اتاتتهنكعلىك ت تص   ككدت التهنكف كت كسنهاك تأتاتكك لكسنهك  كت  ند ل

 .ت كفتصل

 والثالثون: التصويت في الجمعيات: الرابعةاملادة 

كت تاتمك كت تص   كتستفدتاك  ج .كسهاك ملكص  كأسنحكعلىكت  ند لك غ اكت  ند لكت  نكلك ت جك  ن كت ت س س لكت جك  لكف كتمص ت كت س 
كت تص   ك فكتالأتاتككت دتاةككجلحكمعضنءك ج زك ال.ك ت دةككاةكك كأمثاك لسهاكت تص   ك  كتستفدتاك ج زكالكم  ثكت دتاة،ككجلحكتبتفن كف 

ك. هاككمنأاةكغ اكأ ككمنأاةكمكصل لكتت ل كت ت كأ كت أاملكإدتاةكع كت كسؤ   لكك كذككهاكمإماتءكتت ل كت ت كت جك  لك اتات كعلى
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 والثالثون: قرارات الجمعيات: الخامسةاملادة 

 لك السهاكت ككثللكت  نكلكت  ند لكمنمغلم لكت كالكتصداكت  اتات كف كت جك  لكت ت س س لكمنمغلم لكت كال لك ألسهاكت ككثللكف هن،ك تصداك اتات كت جك  ل
ت كذم اةكم دككاف كتالجتكنعك كعكذ ككفإبهكإذتكت ل  كهذهكت  اتات كمت   اككزت نكفنصلك زك كك تف لكأغلم لكت كمتتم  كمنمسهاكت ت كتكثلك)ثلث (كتمسه

نعكإالكت جك  لكت  نكلكغ اكت  ند لكم غلم لكثلث كتمسهاكت ككثللكف كتالجتككتستم ندككنكتمتت كمهكت كستف د  كك كت كزت نكت فنصل،ك تصداكت  اتات كف 
أاملكأ ككف إذتكمن كت  اتاككت ل نظكمز ندةكأ كمتفف ضكاأحكت كنلكأ كمإان لككدةكت أاملكأ كم لكت أاملك ملكت كدةكت ك ددةكف كبةنكهنكأ كمإدكنجهنك

كم غلم لكثالثلكأامنعكتمسهاكت ككثللكف كتالجتكنع.كف ككؤسسلكأفا كفالك م  كت  اتاكص   نظكإالكإذتكصدا
ك

 والثالثون: املناقشة في الجمعيات: السادسةاملادة 

.كت  سنمن ك كاتجعكت دتاةككجلحكأعضنءكإ ىكأ بهنكف كتمسئللك ت ج هكت جك  لكأعكنلكجد لكف كت كداجلكت ك ض عن ككبن ألك  ككسنهاك مل
ك ت كسنهك كأسئللكع كت  سنمن ككاتجعكأ كت دتاةككجلحك  ج  .كمناالظكك م  كت   ،كهذتكك كت كسنهاك  ااكتمسنحكت أاملكبةناكف كبصك مل

ذت.ك لضااكت أاملككصل لك  اضكالكت ذيكمن  دا كت أ  كذتهكف ك اتاهنك من كت جك  ل،كإ ىكت تماكك بع،كغ اكسؤت هكعلىكت ادكأ كت كسنهاكاأ ك ت 
ك.بنفذتظك

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد املحاضر: السابعةاملادة 

دتاةك  اأحكت جك  لكت  نكلكائ حككجلحكت دتاةكأ كبنئمهكعبدكغ نمهكأ كك ك بتدمهككجلحكت دتاةكك كم  كأعضنئهك ذ ككف ك نلكغ ن كائ حككجلحكت
ت ككثل  ك عددكتمسهاكت ت كف ك  نزتهاكمنمصن لكأ كت  من لك بنئمه،ك   ااكمنجتكنعكت جك  لكت  نكلكك ضاك تضك كعددكت كسنهك  كت  نضا  كأ ك

تكنع،كج عددكتمص ت كت ك ااةك هنك ت  اتات كت ت كتتفذ ك عددكتمص ت كت ت ك تف  كعل هنكأ كفن فتهنك فالصلك تف لك لكبن ألكت ت كدتا كف كتال
ك لك أك  كساهنك جنكعكتمص ت . تد  كت ك نضاكمصفلككبتةكلكع  كملكتجتكنعكف كسجلكفنصك    هكائ حكت جك 

 السادس الباب

 :اللجان املنبثقة من مجلس االدارة

كاملادة الثامنة والثالثون: لجان مجلس اإلدارة:

كُتأملك جن ككجلحكت دتاةك ف نظك ألبةكلك ت ل تئحكذت كت  ال ل.

ك

ك
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 السابع الباب

 مراجع الحسابات:

 والثالثون: تعيين مراجع الحسابات: التاسعةاملادة 

كلها،ك،ك ت ددككمنف تهاك كدةكعك ج كأ كت   كت جك  لكت  نكلككاتجعك سنمن ك)أ كأمثا(كك كم  ككاتج  كت  سنمن كت كافصك هاكمن  كلكف كت ككلمل
 كغ اكف كت ت   ضكإذتك  عكت تغ  اكف ك  ك،ك  ج زك لجك  لكت  نكلكأ ضنظك ف كملك   كتغ  اهاككعكعداكتالفاللكم  هاك    زك هنكإعندةكت  بها

ككبنس كأ ك سم كغ اككأا ع.
ك

 : صالحيات مراجع الحسابات:األربعون املادة 

  كتالاالعكعلىكدفنتاكت أاملك سجالتهنك غ اكذ ككك كت  ثنئ ك  هكأ ك ال كت م نبن ك ت  ضن ن كت ت ك ا كك-ف كأيك   - كاتجعكت  سنمن ك
 غ اكذ ككككنك دفلكف كبان كعكله.ك علىكائ حككجلحكت دتاةك ضسسسسنظكأ ك ت   كك كك ج دت كت أسسسساملك ت تزتكنتهن.كضسسسسا اةكت  صسسسس لكعل هنك  هكأ

ذتكصندفككاتجعكت  سنمن كص  ملكف كهذتكت أ  كأثم كذ ككف كت ا اك  داكإ ىككجلحكت دتاة.كفإذتك اك  ساكت ك لحكجأ ك كمبهكك كأدتءك تجمه،ك ت 
كهكأ ك ال كك ككجلحكت دتاةكدع ةكت جك  لكت  نكلكت  ند لك لبةاكف كتمكا.عكلككاتجعكت  سنمن ،ك ج كعل 

 

 : التزامات مراجع الحسابات:واألربعون  الحاديةاملادة 

لكك كتكم بهكمعلىككاتجعكت  سنمن كأ ك  داكإ ىكت جك  لكت  نكلكت سب  لكت ا اتظك  دك ف نظك ك ن  اكت كاتج لكت كت نافكعل هنك ضكبهكك  فكإدتاةكت أاك
كتهكت تبف ذ ل بةناككات ملكأسسامن كت ت ك  كت ت ن ب ك الئك كت  صسس لكعلىكت م نبن ك ت  ضسسن ن كت ت كالمهنك كنك م  ك دكمأسسفهكك ككفن فلكم مناك

  نكل.ك  تل ككاتجعكت  سسسسسسسنمن كت ا اهكف كت جك  لكت اأ هكف ككد كعدت لكت   تئاكت كن  لك لأسسسسسسامل.كك تمبةكلك ت ل تئحك ت ت ل كن كتمفا كذت كت  ال ل
ذتك اا كت جك  لكت تصد  كعلىكت ا اككجلحكت دتاةك ت   تئاكت كن  لكد  كتالستكنعكإ ىكت ا اككاتجعكت  سنمن ،  من ك اتاهنكمناالظ.ك ت 

 الثامن الباب

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح :

 املادة الثانية واألربعون: السنة املالية:

 اتاكت  زتايك تمدأكسبلكت أاملكت كن  لكك كتم لكك ك) بن ا(ك تبته كمبهن لك)د سكما(كف كت سبلكبفسهنكعلىكأ كتمدأكت سبلكت كن  لكتم  ىكك كتنا خكت
ك(كد سكماكك كت  ناكت تن  .31مإعال كت س حكت أاملك تبته كف ك)ت صنداك
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 املادة الثالثة واألربعون: الوثائق املالية:

ت ك  ككن  ك  كل ن كت  نئكلكت كامزكت  ج كعلىككجلحكت دتاةكف كبهن لكملكسسسسسسسسسسسسسسسبلككن  لكأ ك  دكت   تئاكت كن  لك) تتم  كت   تئاكت كن  لكك :ك -1
 ك،ك نئكلكت تدف ن كت ب د لك  كل ن كت ت ك (كعكل ن كت ت ك  ،ك نئكلكدفلكت كسسسسسنهك  ،ك نئكلك    كت كسسسسسنهك  )عجز،ك نئكلكفنئضك ت كسسسسسنهك  

اكت اا  لكت ت ك  تضك كهذتكت ت ا (.ك ت ا اتظكع كبأناكت أاملك كامزهنكت كن  كع كت سبلكت كن  لكت كب ض لك  نئكلكت تدف ن كت ب د لك لكسنهك  
(كفكسلك45  ضعكت كجلحكهذهكت  ثنئ كت  كتصافككاتجعكت  سنمن ،ك ملكت ك عدكت ك ددكالب  ندكت جك  لكت  نكلكمسسسسس)  تا هنك ت ز عكتمامنحك

  أام   ك  كنظكعلىكتم ل.ك

(،ك ت دعكبسسسسسسسسسسسسسسسخككبهنكف كت كامزك1ت كذم اةكف كت ف اةك)ك ج كأ ك   عكائ حككجلحكت دتاةك ائ سسسسسسسسسسسسسسسهنكت تبف ذيك كد اهنكت كن  كعلىكت  ثنئ  -2
 (كعأاةكأ ناكعلىكتم ل.10)ك لأاملكت  كتصافكت كسنهك  ،ك ملكت ك عدكت ك ددكالب  ندكت جك  لكت  نكلكمسك ت ائ س

صسسس  فلككسسسسنمن ككن اكتبأسسساكف علىكائ حككجلحكت دتاةكأ ك ز دكت كسسسسنهك  كمن   تئاكت كن  لك لأسسساملك ت ا اككجلحكت دتاةك ت ا اككاتجعكت  ك -3
 جك  لكت  نكلك ملكتنا خكتب  ندكتك ذ ككه ئلكت س  كت كن  ل لأامل،كعلىكأ ك اسلكص اةكك كهذهكت  ثنئ كإ ىكك   ك لكت زعكف كت كامزكت ائ س

 (كفكسلكعأاك  كنظكعلىكتم ل.15ت  ند لكمس)

 

 املادة الرابعة واألربعون: حسابات عمليات التأمين:

  ،ك ذ ككعلىكت تفص لكت تن  :كسنهك  ت ت ك  ككست للكع ك نئكلكدفلكت ككن عكل كتم  ك سنمن 

 حسابات عمليات التأمين: :أولا 

ك.إعندةكت ت ك  ك ت  ك ال كتمفا ك فادك سن ك أل سناكت كمتسملك عك ال  -1
 .ك كت أامل فادك سن ك لت   ضن كت كتممدةك -2

  ددكف كبهن لكملكعناكت فنئضكت جكن  كت ذيك كثلكت فا كم  ككجك عكتم سسسسناك ت ت   ضسسسن كك سسسس كنظككبهكت كصسسسنا فكت تسسسس    لك ت دتا لكك -3
ك.زكلك س كت ت ل كن كت كبةكلك ذ ك ت تأغ ل لك ت كفصصن كت فب لكت ال

ك م  كت د دكت فنئضكت صنف كعلىكت ب  كت تن  : -4
(كأعالهكأ ك فصاككبهككنك فصكت كؤك ك هاكك كعنئدكتالستثكناكم دكت تسن ككنك هاكك كع تئدك3ادكف كت ف سسسسسساةك) ضنفك لفنئضكت جكن  كت  ت

ك.ك   ه فصاككنكعل هاكك ككصنا فك
كه لكؤك ك هاككمنأاة،كأ كمتفف ضكأ سناهاك لسبلكت تن  ل،ك  ا لككنكبسمتكلعأاةكمن كنئك(%10)ت ز عكت فنئضكت صنف ،ك  تاكإكنكمت ز عكبسملك -5

 إ ىك سنمن كدفلكت كسنهك  .ككلتس   كمن كنئك(90%)

 

 ثانياا: قائمة دخل المساهمين:

 .ت دتاةككجلحك ض هنكت ت ك ل  تعدك ف نظككت كسنهك  كأك تلكتستثكناكعنئدكك كت كسنهك  كأامنحكتم   -1

 .ت كندةكهذهكك كأ الظككت مبدكك كت فنكسلكت ف اةكف ك ادككنك س كت صنف كت فنئضكك كت كسنهك  ك صلكتم   -2

ك
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 املادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالحتياطي:

ك ج كعلىكت أامل:

ك.ت ك ااةكت دفلك ضا ملكت زمنةك تجب ك -1
ك تجكن كملغككتىكت تجب  كهذتك  فكت  ند لكت  نكلك لجك  لك  ج زكبةنك ،كت ت نا ك تم   كت صسسسسسسسسسسسسسسسنف لكتمامنحكك (ك%ك20)ك جب كتك -2

 .ت كدف عكت كنلكاأحكك (ك%ك100)كتال ت نا 

ككصل لك    كت ذيكمن  داك ذ ككأفا ،كت ت نا ن كتم   كت ااكأ كتمامنحكصنف كف كتمسهاكبص  كت د دكعبدكت  ند لكت  نكلك لجك  لك -3
ك.ت كسنهك  كعلىكت كمن ك داكثنمتلكأامنحكت ز عك مفلكأ كت أامل

 املادة السادسة واألربعون: استحقاق األرباح:

كأ   لك تم  .كت ز عت ك تنا خكتالست  ن كتنا خكت  اتاك  م  كت أ  ،كهذتكف كت صنداكت  نكلكت جك  لك  اتاك ف نظككتمامنحكف ك صتهكت كسنهاك ست  
ك اتات كم يكت ف اك  دكت كن  لكت س  كه ئلكت أاملك تُملغك. الست  ن كت ك ددكت   اكبهن لكف كت كسنهك  كسجال كف كت كسجل  كتمسهاك كن م كتمامنح
كت ت ك لت ل كن كف نظك ككت دتاة،ككجلحك  ددهنكت ت ك ت ك تع دكت كمن كف كت كسنهك  كعلىكت ز  هنكت ك ااكتمامنحك تدفعكمذ ككت ت ص لكأ كتمامنحك ت ز ع

ك.ت س  ديكت  ام كت ب دك كؤسسلكت كسم لكت متنم لكت ك تف لككاتعنةككعكت جهلكت كفتصلكتصداهن

 الشركة:املادة السابعة واألربعون: خسائر 

اأحكت كنلكت كدف عكف كأيك   كفاللكت سبلكت كن  ل،ك ج كعلىكأيككسؤ لكف كت أاملكأ ككاتجعكت  سنمن كف اكك(بصف)إذتكملغ كفسنئاكت أاملك
نظك  ككفكسلكعأا(ك15علكهكمذ ككإمالغكائ حككجلحكت دتاة،ك علىكائ حككجلحكت دتاةكإمالغكأعضنءكت كجلحكمذ ك،ك علىككجلحكت دتاةكفاللك)

  اكك كتنا خكعلكهكمن فسنئاك تُ ااكإكنكز ندةكاأحككنلككفكسلك أام   (ك45ك كعلكهكمذ ككدع ةكت جك  لكت  نكلكغ اكت  ند لك الجتكنعكفاللك)
 ك ع،كأاأحكت كنلكت كدفك(بصف) ذ ككإ ىكت  دكت ذيكتبففضكك هكبسملكت فسنئاكإ ىككنكد  كك- ف نظكم مناكبةناكت أامن ك-ت أاملكأ كتفف ضه

كت دو .علىكت ك  عكتال متا ب ك  زتاةكت تجناةك تالستثكنا لكت أاملك ملكتمجلكت ك ددكف كبةنكهنكتمسنح.ك  بأاك اتاكت جك  لكف كجك عكتال  تلك
ك فك اتاكإصدتاكعل هنك ت ذاكتجتك  كإذتكأ كأعاله،كت ك ددةكت كدةكفاللكت  ند لكغ اكت  نكلكت جك  لكتجتكعك اكإذتكت بةناكم  ةككب ض لكت أامل

ك  كنظككتس   (ك90)كفاللكت كنلكاأحكز ندةكملكف كتالمتتن ك تاك  اكت كندةكهذهكف كت ك ااةكتم ضنعك ف كت كنلكاأحكز ندةك اا كإذتكأ كت ك ض ع،
 .من ز ندةكت جك  لك اتاكصد اكك 
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 التاسع الباب

 املنازعات:

 واألربعون: مسؤولية الشركة: الثامنةاملادة 

ءكت ب لكأ ك  لاكتلتزاك ت أاملكمجك عكتمعكنلك ت تصافن كت ت ك جا هنككجلحكت دتاةك   كمنب كفناجكتفتصنصنته،ككنك اك م كصن  كت كصل لكس  
ك.كأ كتلككتمعكنلكفناجكتفتصنصن كت كجلح

 :أعضاء مجلس اإلدارةواألربعون: مسؤولية  التاسعةاملادة 

ع كت   ضكت أاملكأ كت كسنهك  كأ كت غ اكع كت ضااكت ذيك بأ كع كإسنءتهاكتدم اكأؤ  كك  م  كأعضنءككجلحكت دتاةككسؤ    كمن تضنك 
ملكأااك  ض ك كك تمبةكلك ت ل تئحك ت ت ل كن كتمفا كذت كت  ال ل،كت أاملكأ ككفن فتهاكأ مناكبةناككات ملكأامن كت ت ك  كت ت ن ب ك الئ تهكت تبف ذ ل

  لكعلىكجك عكأعضنءككجلحكت دتاةكإذتكبأ كت فا كك ك اتاكصداكمإجكنعها.كأكنكت  اتات كت ت كتصداكمغ اكذ كك  دكم  ك اك م .ك ت عكت كسؤ ك
ذيك م غلم لكتآلاتء،كفالك س لكعبهنكتمعضنءكت ك ناض  ككتىكأثمت تكتعتاتضهاكصات لكف كك ضاكتالجتكنع.ك الك  دكت غ ن كع ك ض اكتالجتكنعكت

سؤ   لكإالكإذتكثم كعداكعلاكت  ض كت غنئ كمن  اتاكأ كعداكتكمبهكك كتالعتاتضكعل هكم دكعلكهكمه.ك الكت  لك صداكف هكت  اتاكسممنظك إلعفنءكك كت ك
ثالثكك(3)كد  كإ نكلكدع  كت كسؤ   لكك تف لكت جك  لكت  نكلكت  ند لكعلىكإماتءكذكلكأعضنءككجلحكت دتاة.ك الكتسكعكدع  كت كسؤ   لكم دكتب ضنء

فكحك(ك5) ن ت كت غشك ت تز  ا،كالكتسكعكدع  كت كسؤ   لكف كجك عكتم  تلكم دككا اكك- ف لكت ضنا.ك ف كنكعدتكسب ت كك كتنا خكتمتأنفكت
كثالثكسب ت كك كتبتهنءكعض  لكعض ككجلحكت دتاةكت ك ب كأ هكنكأم د.ك(3)كسب ت كك كتنا خكتبتهنءكت سبلكت كن  لكت ت ك  عكف هنكت ف لكت ضناكأ 

كنصفكضااكإ  ن ككبهاكصداكت ذيكت فا كأ  كك كمن كإذتكت دتاةككجلحكأعضنءكعلىك لأاملكت ك ااةكت كسؤ   لكدع  كافعكف كت   ككسنهاك  مل
كافعكعلىك زكهمكت أاملك ملغكأ كت كسنهاكعلىك  ج .ك نئكنظكك زتلكالكاف هنكف كت أاملك  كمن كإذتكإالكت كذم اةكت دع  كافعك لكسنهاك ج زك ال.كمه

ك.مهك   كت ذيكت فنصكت ضااكع كمن ت   ضكت كان ملكعلىك  هك صاككعكت دع  ،

 العاشر الباب

 :تصفية الشركة

 : انقضاء الشركة:الخمسون املادة 

ه ئلكك ككلتدفلكت أاملكمكجادكتب ضنئهنكد اكت تصف لك ت تفةكمن أفص لكتالعتمنا لكت الزكلكمن  داكت الزاك لتصف ل،ك  صداك اتاكت تصف لكتالفت نا 
،ك  ج كأ ك أتكلك اتاكت تصف لكعلىكت    كت ُكصف ك ت د دكسلانتهك أت نمهك ت    دكت كفا ضلكعلىكسلانتهك ت كدةكت زكب لكت الزكلكت س  كت كن  ل

(كفكحكسب ت ،ك الك ج زكتكد دهنكممثاكك كذ ككإالكم كاك ضنئ ،ك تبته كسلالككجلحك5 لتصف لك  ج كأ كالكتتجن زككدةكت تصف لكتالفت نا لك)
املكم لهنك كعكذ كك ةلكهؤالءك نئك  كعلىكإدتاةكت أاملك   د  كمن بسملك لغ اكف ك ماكت كصف  كإ ىكأ كُ    كت ُكصف ك تم ىكمجهزةكإدتاةكت أ
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فاللككدةكت تصف لكتفتصنصنتهنكت ت كالكتت ناضككعكتفتصنصن كت ُكصف ،ك  اتع كف كت تصف لك فةك  كت كأتام  كف كفنئضكعكل ن ككت أامل
ك(كك كهذتكت بةنا.45(ك ك)44)كت نان كت كم بلك س كت كبص صكعل هكف كت كندت   تال كت ت ك  

 الحادي عشر الباب

 أحكام ختامية:

 نظام الشركة :الحادية والخمسون املادة 

كى بةناكت أامن ك   تئ هك تمبةكلك ت ل تئحك ت ت ل كن كتمفا كذت كت  ال لكعلكأ مناكبةناككات ملكأامن كت ت ك  كت ت ن ب ك الئ تهكت تبف ذ لكتام 
ك.تمسنحكت بةناكهذتكف كذماهك ادك اككنكمل

 

 النشر :الثانية والخمسون املادة 

ك  دعكهذتكت بةناك  بأاكام نظك بةناكت أامن ك   تئ ه.

 


