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الشركةأسيس تت لأول ا اب بال

أسيسالت)١( الأولى الهادة 
مسامهاكشوكة لسعودية االاتصالات شركة أسست 

٣٥*؛/رقم ملكي لامرسوم البموجب سعودية 
نظاملأحكام ا وطبق_ >١ ٤ ١ ٨ / ١ ٢ / ٢ ٤ اريخ وت

نظاموسدور نظام، لاومدا عه ناو ولالشركات 
اريخوترم/آ( رقم ملكي الهرسوم البلشركات ا

k)ivv/)/yA ^ لشركةلالأساس نظام التعديل تم
لي:يعا لا وفق

الشركةاسم )٢( ية تالالمادة ال
سعوديةمساهمة شركة ر السعودية الاتصالات شركة 

•رجة( مد 

الشركةأغراض )٣( ثة لا نلا لمادة ا
شبكاتة انوصيوتشغيل وإدارة إنشاء ( أر

لىبالولة والمتنغابتة النالاتصالات وأنظهة 
تحقيقمن تعزز والتي بها تتطلالتي تعتية ال
رقمي.التحول ال

نيهوتفالاتصالات ات خدمتوصيل رب{ 
إلىا وتقديمهمختلفة الات معلومال

.ارتهاوإدانتها وصيالمشتركين، 
لتطويراللازمة دراسات الوخطط لاإعداد رج( 
مايذ وتنفات المعلومونقنية الاتصالات ات خدم

يةمالوالنية غالاحي النوجميع من ونوفيرما 
تدريبيةالخطط اليد ونتقوإعداد ارية، والإد

وتقديمات، معلوملانية وتئالاتصالات مجال في 
باشرمبشكل نتعلق الني الاستشارية ات الخدم

.نشاطهاوأوجه ها أعمالباشر مبغير أو 
نيةونقالاتصالات ونظم شبكات في توسع الرد( 

عنوتطويرها، نحتية اللبني واات المعلوم
تيلامعدان والالأجهزة أحدث استخدام طريق 

لمجا في خصوصا ٠ لات ا لأتما نية تقا يهلإ توصلت 
برامجلواات والتطبيقات الخدمتقديم 

.اارتهوإد

حلولتقديم )ه( 
الشاملةالاتصالات و

لاتلأتما ا ر ال المن

مدارةالات الخدم- المعلومات 
-المحتوى إدارة — السعاسة 

يرةالكبات بيانلا- ات انبيلا
يةالالكترونالنجارة - رقمية لا

(..إلخ.- ات تطبيقال- برامج ال
الأنظمةوات تقنيلاو ات معلوملاتوفير رو( 

ذلكفي ا بم، للعملاءات المعلومعلى معتمدة ال

اوجيتكنول
ذلكفي بما 

اتدمخ —

اتالمعلوم

سبيلعلى 
اوجيتكنول

لخدماتا -

مركزات خدم
اتلخدما —

~لأجهزة ا "

CHAPTER I: ESTABLISHMENT OF THE COMPANY

Article (1) - Establishment
stc (the "Company") was established as a
Saudi Joint stock company pursuant to the
Royal Decree No. M/35 dated 24/12/1418H
in accordance with these Articles of
Association. Upon the issuance of the
Companies Law by the Royal Decree No. M/3,
dated 28/01/1437H, the Articles of
Association of the Company have been
amended as follows:

Article (2ر - Name of the Company
The name of the Company shall be Saudi
Telecom Company (STC), a Saudi listed
joint stock company.

Article (3) - Objectives of the Company
The objectives of the Company are:
a. Establishing, managing, operating
and maintaining fixed and mobile
communication networks, systems, and
infrastructures as needed, which will
help achieve digital transformation;
b. Providing subscribers with the
various communication and information
technology services along with,
maintaining and managing them.
c. Preparing the plans and studies
necessary for developing, implementing,
and providing communication and
information technology services from all
technical, financial and administrative
aspects; and preparing and implementing
communication and information technology
training plans, and providing consultancy
services related directly or indirectly
to its work or activities.
d. Expanding and developing
telecommunication, information technology
networks, systems, and infrastructures by
using the latest devices and equipment in
the field of communication technologies
especially in the area of providing and
managing services, applications, and
software.
e. Providing comprehensive
communication and information technology
solutions, including, (communication and
information technology, managed services,
cloud services, content management, data
center services, big data, digital

٠؛ص(  ادار؛الذدطتالشمأ) ;
الأممالنظام  الشركةسر 
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تجاريةلاة الأدلوهاتف لاة أدلوتوزيع إعداد 
وتوفيرات نابيلواات المعلومونسران الو

ترنت(الانر ات خدمنقل لللازمة الات لأتما ا وسائل 
رقمء وزراالمجلس قرار مع يتعارض لا بما 

حاسبالوخدمات ، »_ ١ ٤ ١ ٨ / ١ • / ٢ ٣ اريخ وت( ١٦٣)
أنشطةببتعلق مما ذلك وغير عامة، الالألم 

سواءالشركة ا مهتقد التي ات خدملاأو الاتصالات 
دعايةالأو النجارة أو الإعلام لأغراض ذلك ان ك

اسبة.منالشركة ا ترامأخرى أغراض أو 
دا سنير ا و تعزية الولجملة اتجارة رز( 

بقونسو وتضيع أجير تو امتلاك و ، وشراوتصدير 
أجهزةة انوصيوتركيب وتصميم وتطوير يع وب

المخنلغة،الاتصالات شبكات ات ومنوتومعدان 
المتحركةو تة النابالشبكات ذلك في بما 

الألمالحاسب برامج وكذلك خاصة، الو
اتالخدموتقديم الأخرى، فكرية اللممتلكات او 
تبشبكا لمتعلقة ا لات و ا لمقا ل ا عمأ بم ا قيل١ و 

اسنلأ.|سملأت 

علىيترتب قد ا ومارات عقالار استثمرح( 
وتطويروإدارة اجبر وت ء وشرايع بمن ذلك 
.ةانوصي
تةابثلاالأصول وتملك قروض العقد رط( 

.اأغراضهتحقيق بفمي وذلك ة لمنقولاو 
الإدارىولي االمدعم التقديم ري( 

عة.ابتالت ا للشركالأخرى ات الخدمو
ارةوإدالتدريب وتطوير لاات خدمتقديم رك( 

علاقة.لاات ذالأخرى ات خدمالوتنمية لواالأصول 
الأعمالء اوذكغرار الدعم حلول تقديم رل( 

نات.ابيالر سنها ا و 
اتخدموالت ا لإمداد ا لة سليخدمات يعم تقد رم( 

الأخرى.
متبعةلاالأنظمة وفق ا أنشطتهالشركة وتمارس 

جهاتلامن للازمة اخبص ا تر لا على حصول الحا ب
وجدت.إن المختصة 

services, e-commerce, devices and
equipment, software, applications, etc. )

f. Providing customers with
information, technologies and information
based systems, including the preparation
and distribution of telephone
directories, business directories,
pamphlets, information and data, and
providing the communication means
required to transfer internet services in
a manner that shall not contradict the
Cabinet Resolution No. (163) dated
23/10/1418H; and providing general
computer services and other activities
related to telecommunications and
services provided by the Company whether
for media, business or advertising
purposes or any other purposes deemed fit
by the Company.
g. Wholesale and retail trade,
importing, exporting, purchasing, owning,
renting, manufacturing, marketing,
selling, developing, designing,
installing, and maintaining equipment,
components and parts of the various
telecommunication networks, including
fixed, mobile and private networks as well
as computer software, other intellectual
properties; and providing other services
and carrying out contracting works
related to the various telecommunication
networks.
h. Real estate investment and the
consequent actions such as selling,
purchasing, renting, managing, developing
and maintaining such real estates.
i. Entering into and executing loan
agreements, owning fixed and movable
assets to achieve the Company's
objectives.
j. Providing administrative and
financial support and other services for
subsidiaries.
k. Providing development and training
services, asset management and
development, and other related services.
1. Providing solutions that support
decision-making, business intelligence
and data investment.

m. Providing supply chain services and
miscellaneous services.

اسمالقتام الشركةاسم 
ارذجرلؤذاد، 

الطحمكة(رادارْإاسش 
السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
ربم\ء0لكلع

الصمعةريم 

امامغْجل

١اذ'ل؛ ٣٣١>، الصفة 

٣٢ ٦١٢'ا١ ا٦!٤ بتاريخ المنعثدة الغيرعالية الجمعية قرارات النشربناءعلى تم 
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The Company shall carry out its
aforementioned activities in accordance

with applicable laws and upon obtaining

the necessary and required licenses and
permits from competent authorities and

bodies.

فيلشملك ا و المشاركة )٤( عة الرابالمادة 
تشركا لا 

اتذ ا بمفردهات شركء إنشاللئركة يجوز 

لنظاما وفقمقفلة همة مساأو محدودة ية مسؤول
الأسهمسلك أن ا هليجوز كما ات، الشرك

1معها مج ند تو أ نمة ا قى حر أ ت ا شركفي لحمض ا و 
اتلشركاأسيس تفي غيرعا مع الاشتراك حق ا هول
٠المحدودة ية مسؤولالذات أو لمسالمة ا أي١ 

خارجهاأو المملكة اخل دسواء أخرى ات انكي
لأنظمةا به تتطلا مء ااستيفعد بوذلك 

يجوزكما لشأن. امدا في المنيعة ات تعليمالو
مملىالحصص أو الأسهم مده في نتصرف أن شركة ل ن

.هاتداولفي وساطة لاذلك يشمل ألا 

Article (4) - Participation and Ownership
in Companies
This Company shall have the right to set
up companies by itself (companies of
limited liability or closed joint stock
ones) in accordance with the Saudi
Companies Law. In addition, the Company
shall be entitled to possess an interest
or a shareholding in existing companies
or merge into same, and shall also be
entitled to partner with third parties to
form joint stock companies or limited
liability companies or any other entities
whether inside or outside the Kingdom of
Saudi Arabia after having fulfilled all
the relevant legal requirements and set
regulations. The Company may dispose of
such interests or shareholdings provided
it will not act as a broker in the
trading.

لشركةلالرئيس مركز ال)٥( الغامسة لمادة ا
اض،الريمدينة في لشركة لالرئيس مركز اليقع 

أوفروعا ها لينشن أن ارة الإدمجلس لويجوز 
.وخارجهامملكة الاخل دنوكيلات أو مكاتب 

الشركةمدة )٦( لسادسة اادة ملا
منتبدأ ميلادية سنة وتسعون تسع الشركة مدة 

بتاسينمهامرخص لاالملكي مرسوم الصدور اريغ ت
انعايويجوز ، ٠— ١ ٤ ١ ٨ / ١ ٢ / ٢ ٤ اريخ وتم/هم رقم 

ةلثاممأخرى مدد أو لمدة المدة مده ة إطال
غيرعامة لاجمعية لانصيره قرار بأقصر، و ا 

واحدةبسنة الشركة مدة تهاء انقبل عادية ال

لأقل.اض 

Article (5ر - Head Office of the Company
The Company's head office shall be in the
city of Riyadh. The Board of Directors may
establish branches, offices or agencies
for the Company within or outside the
Kingdom of Saudi Arabia.

Article (6) - Term of Existence of the
Company
The term of existence of the Company shall
be Ninety-Nine (99) Gregorian years
commencing from the date of the issuance
of the Royal Decree No. M/35 dated
24/12/1418H to establish the Company. In
addition, the Company's term may always
be extended for a similar term(s) or a
shorter one(s), by a resolution of the
Extraordinary General Assembly taken at
least one year prior to the expiration of
the term of the Company.

أىمالنظام الشركةاسم 

السعوديةالاتصالات شركة 

١٣ من t الصيحة نميعةرنم تجاريسجل 

الغيرالجمعية قرارات على بناء النشر تم 

القف_طنءساف ءذارا- 
Investment  ه.-؛ا؛Ministry of Commerce

بتارالمنعقدة 
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CHAPTER II: CAPITAL AND SHARES

والأسهمالمال رأس اني: ثالاب بال

المالرأس )٧( السابعة مادة ال
ٍومليون ألف عشرون '٢( )لشركة اال مرأس 

قيمة،المتساوية سهم اري ملي)٢( إلى مقسما 
لاتا ري١( )•منها كل *لالاسمية قيعة التبلغ 

عادية.أسهم وحميعها سعودية 

الأسهم.فم الأكنتاب )٨( ثامنة: الالهادة 
عالالراس أسهم امل كفي المؤسسون اكتتب 

وقدرهمبلغ قيمتها سهم ار ملي)٢( غة البال
كاملة.قيمتها ا ودفعوٍو، ليون مألف ( ٢٠)

الممتازةلاثمهم ا )٩( اسعة تلالعادة ا
للشركةحائية لاغير امة علالجمعية ليجوز 

نهدرأن مغتمة الالجهة نفعها تي الللأسس ا طبق
تحويلأو ا شراءهتقرر أن أو ممتازة ا أثمهم

لأسهما يل تحو أو ٠ ٥ ز همنا سهم أ لى إ ية د عا هم سأ 
ةز لمتا ا لأسهم ا تعطى لا و < ية د عا لى إ ة ز ا متلا 
عامةلاات جمعيالفي نصوس الفي لحق ا

حقالها بلأصحاالأسهم مده وترتب للممماممين، 
الأسهمأصحاب من أكبر نسبة على لحصول افي 
تجنيببعد لمركة لالصافية اح الأربمن عادية ال

يجوزسبق بما الإخلال ودون نظامي، لااطي الاحتي
شروطاتضع أن عادية الغير عامة اللجمعية ل

.ةز ا عمنلا لأسهم ا بتعلق نئة ففا I ما حكا أ و 

Article (7) - Capital of the Company
The share capital of the Company shall be
SAR 20,000,000,000, (twenty thousand
million Saudi Riyals) divided into
2,000,000,000 (two billion) nominal
shares of equal value of SAR 10 (ten Saudi
Riyals) each.

Article (8) - Subscription for Shares
The Shareholders have subscribed for the
full capital stock and have fully paid its
value totaling 2,000,000,000 (two
billion) shares the value of which is SAR
20,000,000,000, (twenty thousand million
Saudi Riyals) .

Article (9) - Preferred Shares
In accordance with guidelines set by the
Competent Authority, the Company's
Extraordinary General Assembly may issue,
buy preferred shares, transform ordinary
shares into preferred shares or vice
versa. Such preferred shares shall be non-
voting shares in the Shareholders'
General Assemblies. Such shares shall

give their holders a percentage of net
profits greater than that given to
ordinary shareholders, having allocated
the statutory reserves. Without prejudice
to the above, the Extraordinary General
Assembly may stipulate further conditions
and provisions related to preferred
shares.

الأسهمإصدار ( ١٠)عاشرة الالعادة 
مناقل نمير أن يجوز ولا اسمية، الأسهم نكون 

أعلىبنصدر أن يجوز وإنما الاسمية، ا قيمته
يضافالأخيرة ة لالحامده وفي قيمة، الهده من 

حقوقصمن ستقل ند بفي قيمة لافرق 
علىح ا أربفتوزيعها يجوز ولا المساهمين، 

فيللتجزنة ابل قغير لسهم واهمين، لمساا
أشخاصلسهم املك ا إذ فالشركة، مواجهة 

ينوبلأحدهم يختاروا أن عليهم وحب متعددون 
ويكونبه، ة المتعلقحقوق لااكتعمال في عنهم 

Article (10) - The issuance of Shares
The issuance of shares shall be nominal
and may not be issued at less than their
face value. However, the shares may be
issued at a value higher than their face
value, in which case the difference in
value shall be added to an independent
item under Shareholders' equity, and may
not be distributed as profits among
Shareholders. A share shall be
indivisible vis-a-vis the Company. In the
event that a share is owned by several
persons, they shall select one person from
amongst them to exercise, on their behalf,

اسماسمام الشركةاسر 
ثد'و

اليدانالشهرءنة(رادار؛ 

سمصنى
Ministfyه<<>؛«ءاْةس0مح 

تاريخ

السعوديةالاتصالات سركة 

تجاريسعل 
يفي؛؛

الصمحةريم 

ع؛؛7ل؛؛ل

٣١س ٥ الصفية 

اعاتية الغير الجمعية قرارات على بناء النشر تم 
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اتتزامالالعن من تفا ليا ين ولمسؤ الأشخاص مولا، 
.فمهم لملكية فم اسية نال

the rights pertaining to the share, and
they shall be jointly responsible for the
obligations arising from the ownership of
the share.

غيرالأسهم يع ب( ١١)عشرة حادية الادة مال
قيمةالة ا فمسنو 

فيلسهم اقيمة بدفع مساهم لايلتزم ( أر 
اءوفلاعن نغلف ا وإذلذلك، المعينة المواعيد 

بعدارة الإدمجلس لجاز اق، الاستحقاد ميعفي 
مزادلافي لسهم ايع بمسجل، بخطاب إبلاغه 

الأحوالبحسب ية، لامالالأوراق سوق أو علني لا
مغنمة.لالجهة اا نحددعتي الالضوابط وفق 
بيعاللة حصيمن لشركة اوتسوقي )ب( 

صاحبإلى اقي بالوترد ها لممنعنة الالغ المب
بهده، الوثلبيع لانكدحصيلة لم ا وإذالسهم. 

مناقي بالتستوفي أن لشركة لحاز الغ، مبال
عم.عسا لا ل ا مو ١ جميع 

عنمتخلف المم لمساليجوز ذلك ومع )ج( 
مسنعثةلاقيمة الدفع بيع لايوم إلى دفع لا

فقتهاأنتي الات محروقالا يهإلا مضافعليه 
حان.لامدا في الشركة 

اوفقالمبيع لسهم الشركة الغي وت)د( 
أيد جد ا سهمي لمشتر ا تعطي و ٠ ة د ا ملا هذه م لأحكا 
الأسهمسجل في ونوشر ملغى، اللسهم ارقم يحمل 

الجديدلك املااسم ان يبمع البيع بوقوع 
مساممين.السجل في بذلك ونوشر 

Article (11) - Selling Non-Fully Paid
Shares
a. A shareholder shall pay the share
value at the specified and set times. . If
the shareholder fails to pay on the due
date, the Board of Directors may sell such
shares in a public auction or a security
market, as the case may be, in accordance
with the directives of the Competent
Authority, after having warned the
shareholder by means of a registered
letter.
b. The Company shall recover what is
due to it from the sale proceeds and
refund the balance to the shareholder. If
the sale proceeds are insufficient to
cover the Company's dues, then the Company
may recover the entire amount due from the
shareholders' funds.
c. However, the defaulting
shareholder, who fails to pay until the
day of selling, may still, in such a
situation, pay the value due plus the
expenses incurred by the Company in such
regard.
d. If this is done, then the Company
shall cancel the share sold in accordance
with the provisions of this Article, and
shall give the purchaser a new share
bearing the same number of the cancelled
share, a notation of which shall be made
in the Shareholders Register stating the
new owner's name.

الشركة، شرا( ١٢)عشرة ية تالالالمادة 
رمنهاأو يعها بأو لأسهمها 

أوبيعها أو أسهمها تشتري أن لشركة ليجوز 
جهةلايضعها تي البط ا لضو لا وفق٠ رهنها 

الشركةتشتريها تي الللأسهم يكون ولا المغنمة، 
لشركةلويجوز مساهمين. الات جمعيفي ات أصو

فمنموظفيها لتخصيصها غرض لأسهمها شرا، 
ابطلضولا ووفقالموظفين، أسهم امج برن

Article (12) - Acquiring, Selling and
Mortgaging the Company Shares
The Company may buy, sell, or mortgage its
own shares in accordance with directives
set by the Competent Authority, and such
shares so acquired shall not be voting in
the Shareholders' Assembly Meetings. In
addition, the Company may purchase its own
shares to allocate same as part of
employee share scheme in accordance with
the directives issued by the Competent

أ٠(  ,ة مسأ 

سوكيمان 

٥٠٠٠٠٠٠٠

ألءراداي؛ 

3١ الأساسيالنظام  الشركةاسم 

1إء.محإ  Ministry of Commercs  ٥٥٢ رناُأالإ
nvMtmwtإ

الظريخْأ/اا/آإ،اه شركةالأنمالأتابدُة

تجاريسجل 
(١.١٠١٠٠٢٦٩)

٣١>، ٠٦المسن  المغعةوير 

٢،• ٢ تانمحياانءث/ها/١ المتعئدة عادية الغير الجمعية قرارات على بناء النشر تم 
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أبقاويجوز مغنمة. الجهة العن صائرة لا
واحدةمرحلة على نة خزيلاأسهم بيع لشركة ل

جهةلانفعها ني اللمضوابط لا وفقمراحل عدة أو 
المغنمة.

Authority in this regard. Furthermore,
the Company may sell treasury shares at
one or several stages as per the relevant
directives set by the Competent
Authority.

وسجلالأسهم تداول ( ١٣)عشرة ثة لاثلاادة الم
المسالمين

السوقنظام لوفيا للتداول ابلة قالشركة أثمهم 
والتعليماتقواعد لوانح ا للو ا و ية المال

ية.الالمالسوق ميلة من الصادرة 

الالمرأس ادة زي( ١٤)عشرة الرابعة مادة ال
بعدادية علاغير امة عاللجمعية لأ( )

موافقةوبعد الاقتصادية الجدوى من التلبد 
لشركةاال مرأس ادة زيتقرر أن لمغنمة اجهة لا

بنفسحديده أسهم إصدار بمرات عدة أو مرة 
يكونأن بشرط الأصلية، للأنمهم الاسمية قيمة ال

بكونأن يشترط ولا املا. كدفع ند مال الرأس 
غبرجز، الكان ا إذأكمله بدفع قد المال رأس 

صدرتأسهم إلى يعود ال المرأس من مدفوع ال
إلىتمويلية صكوك أو دين أدوات تحويل ابل مق

لتحويلهامقررة لاالمدة بعد نته تولم أنمهم 
•أسهم إلى 
حميعفي عادية لاغير عامة اللجمعية ل)ب( 

رأسادة زيعند المصدرة الأسهم نخصص أن ال الأحو
الشركةفي لين لعاملمنها ا جز، أو المال 

٠لك ذ من أي أو ، عضها بو أ عة ابلنا ت ا لشركا و 
عندوية الأولحق ممارسة ممين للمسا يجوز ولا 

املين.لعلالمخمصة للأنمهم الشركة إصدار 
را قر ر و صد وقف لمسهم للن لما لا مم مسا ل( ج ؤ 

علىافقة لموا عادية الغير عامة لاالجمعية 
الأسهمبالأكتتاب في وية الأولعال لارأس ادة زي

لغويبة، نقديحصص ابل مقنصدر التي الجديدة 
أويومية صحبغة في نشر لابويتهم اولبمولا، 

ادةزيفرار عن مسجل البريد البوساطة إبلاغهم ب
اريخوته ومدنالأكتتاب وشروط مال الرأس 

ئه.تهاوانبدايته 

أووية الأولحق يع بلسالم يحق )د( 

Article (13) - Shares Negotiation and
Shareholders Register
The Company shares shall be negotiable in
accordance with the Capital Market Law
alongside the regulations, rules, and
directions issued from the Capital Market
Authority.

Article (14) - Increase of Capital
a. After verifying the economic
efficiency and having obtained the
approval of the Competent Authority, the
Extraordinary General Assembly may decide
to increase the Company's capital one or
several times by issuing new shares of the
same nominal value of the original shares
provided that the original capital have
been paid in full. It shall not be
required that the capital be fully paid
up in case the unpaid portion of the
capital is related to shares issued
against converting debt instruments or
debenture bonds into shares and are not
expired yet following the period
specified for converting same to shares.
b. The Extraordinary General Assembly
may in all cases allocate shares issued
upon increasing capital or a portion
thereof for the Company employees and
subsidiaries or some of them, or any of
such cases. Shareholders shall not have
preemptive rights to subscribe for said
shares issued for the Company employees.
c. Upon the issuance of the resolution
of the Extraordinary General Assembly of
raising capital, shareholders shall have
preemptive rights to subscribe for the new
cash shares. The shareholders shall be
notified of the preemptive rights vested
in them by notice to be published in a
daily newspaper addressing the capital
increase resolution and the conditions
and duration of subscription and the dates
of commencement and expiration of the

شمكة(
المادوزاد، 

II|سطت اداي ر 1
ا

اسمالنظام  كريتر٣ 

أعح-صبمأأة'ا"-سم «مش ا 1
رأادمياضذ

ْأ/اا/أ،1اهالتاريخ  السعوديةالاتصالات سزكة 

تجاريمعل 
(١٠١٠١٥٠٢٦٩)

٧٣١من الصيحة  غعةانم ريم 
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رأسادة زيعلى موافقة لابعامة لاجمعية ال
جديدةالالأسهم في للأكنناب يوم آخر إلى مال ال
التيالضوابط وفق الحقوق، بهذه بطة مرتال

المحتمة.جهة الرضها 
حقوقة محملمحلى لجديدة االأسهم توزع ره( 

امبنمبة الأكتتاب، طلبوا لدين اوية الأول
محقوقإجمالي من وية أولمحقوق من يملكول 

بشرطمال، الرأس ادة زيمن تجة االنوية الأول
الأسهممن بوه طلا معليه يحملون ا ميتجاوز لا ا 

علىجديدة اللاثمهم ا من اقي بالويوزع ، جديدةال
منأكثر طلبوا ذين الوية الأولحقوق محملة 

أولويةحقوق من يملكون ا مبنسبة بهم، نصي
ادةزيمن اتجة نالوية الأولحنوق إجمالي من 

عليهيحصلون ا مز و بتجا لا أ بشرط ٠ ل ا لما رأس 
تبقىا مويطرح لجديدة، االأسهم من بوه طلا م

الجمعيةنقرر لم ما غير، العلى الأسهم من 
السوقنظام نم يأو عادية الغبر امة عال
ذلك.غير على ية ماللا

same, or by written notice to the
shareholder by registered mail.
d. Shareholders may sell or give up
their preemptive rights starting from the
issuance of Extraordinary General
Assembly of resolution of raising capital
until the last day specified for
subscription for new shares attached to
such rights in accordance with the
directives of the Competent Authority.
e. The new shares shall be allotted to

the shareholders with preemptive rights
who have expressed their desire to
subscribe thereto, in proportion to the
preemptive rights owned by them of the
total preemptive rights resulting from
the increase of capital provided that the
number of shares allotted to them shall
not exceed the number of new shares they
have applied for. The remaining new shares
shall be allotted to the shareholders with
preemptive rights who have asked for more
than their proportionate share, in
proportion to their preemptive rights of
the total preemptive rights resulting
from the increase of capital, provided
that their total allotment does not exceed
the number of new shares they have asked
for. Any remaining new shares shall be
offered for public subscription unless
otherwise specified by the Extraordinary
General Assembly or the Capital Market
Law.

المالرأس يض تخف( ١٥)عشرة الخامسة الهادة 
تقررأن ادية عالغير امة عاللجمعية ل( أ)

الشركةمحاجة على زاد إذا المال رأس تخفيض 
ةلأخبر ا ة لعا لا في ز ويجو ٠ نر بخسا منبث إذا أو 

الحددون ما إلى ال عالرأس تخفيض وحدها 
خمسين(لاوالرابعة )مادة لافي عليه ملموم ال

الإ تخفيض لا ر ا نر ر يمد ولا ت، ا لشركا م نطا من 
عنات حسابالمراجع يعده حام نقرير تلاوة بعد 

Article (15) - Decrease of Capital
a. The Extraordinary General Assembly
may reduce its capital if it proves to be
in excess of the Company's needs or if the
Company sustains losses, in which case
only capital may be lowered beyond the
limit specified in Article (54) of the
Companies Law. In addition, such
resolution shall be issued only after
reading the Auditor's report on the
reasons calling for such reduction, the
obligations to be fulfilled by the
Company, and the effect of the reduction
on such obligations.

b. If the reduction of the capital is
due to its being in excess of the

theneeds,

التجاوزُذادْ 

الضئتاسركة(رادايإ 
عمالأطالتغلأم  الشريتسر 

القاتمناف • رزا;ن 
"misir, dfCdr-أ;••:•ن ر-  Investmcm؛• 
ذو•؛ادرياضرأ 

التاريخْأ/اا/ساه السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
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٣١من ٨ الصنعة  المغعةرنم 

اسدةصمإ./^٣٢٢
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علىني لاات تزامالالض و ه للموجبة اب ا لأسبا
ات.تزامالالمده في تخفيض الأنر ض و الشركة، 

تيجةنال مالرأس يض تخفكان وإذا )ب( 
نيندانلادعوة وجبت الشركة، حاجة على ادته زي

ايوملتين خلال نيتيه لهم اعتراضا إبداء إلى 
يوميةجريدة في يض تخفالقرار نشر اريخ تض 

الشركةمركز فيها تي الالمنطقة في توزع 
إلىوقدم نين دائالاحد اعترض إن فيس، لرئا

وجبالمذكور، ميعاد الفي لسندانه الشركة 
محالاان كإذا نه دييه إلتودي أن الشركة على 

إذاه باء لوفلا افيكا ضمانه لتقدم أن و ا 
آجلا'.ان ك

creditors must be invited to express their
objection thereto within 60 (sixty) days
from the date of publication of the
reduction resolution in a daily newspaper
published in the city where the Company's
head office is located. Should any
creditor object and present to the Company
evidentiary documents of such debt within
the time limit set above, then the Company
shall pay such debt, if already due, or
present an adequate guarantee of payment
if the debt is due on a later date.

CHAPTER III: BONDS

Article (16) : Bonds and Sukuk
a. The Company may issue negotiable
and indivisible debt instruments or
financing sukuk of equal value as per
provisions of the Companies Law.

السنداتالثالث: اب بال

المكوكوالسندات ( ١٦)عشرة السادسة ادة الم
أودين ات أدونصدر أن لشركة ليجوز ( أ)

لةابوقمة يقلامتساوية نموقلية صكوك 
منظا م لامحنا ا وفقللتجزنة لة با قغير و ل و ا لتي ل

ت.شركا لا 
ارة-الإدمجلس من ر ا انر لشركة-بليجوز )ب( 

لأنظمةا و ية لا ملا نموق ا م نظا لأ فقوو 
وعنأي إصدار علاقة، الذات الأحرى نح ا لو لا و 

ءسوالتداول للة ابقالدين لاأدوات واع أنمن 
مملكةلااخل د، غيرعااو السعودية ة عمللاب

تا كالمني ، اخارجهأو السعودية ية عربال
وقتالفي الأدوات تلك أصدرت ء سوالمكوك، او

خلالمن أو الإصدارات من سلسلة خلال من أو فسه ن
آخر،إلى وفت من المجلس يضعه اكنز أو امج برن

لشروطلا ووفقالغ مبالوبات الأوقفي ذلك وكل 
جميعاتخاذ حق ه وللمجلس، ايقرعا تي ال

ذلك.في اللازمة ات الإجراء
دينأدوات نمير أن لشركة ليجوز ا كم)ج( 

أثمهمإلى تحويل لللة ابقنعوبلية مكوك أو 
غيرعامة لاجمعية لامن قرار صدور بعد وذلك 

الأسهمعدد لالأقصى حد الفيه نعدد ادية عال
أوات الأدوتلك ابل مقإصدارها يجوز ني ال
الصكوكأو الأدوات تلك أصدرت سواء لصكوك، ا

b. Subject to a resolution from the
Board of Directors and in accordance with
the Capital Market Law and other related
regulations can issue any kind of
negotiable debt instruments, whether in
Saudi Riyal or otherwise, inside and
outside the Kingdom of Saudi Arabia, such
as bonds and sukuk whether such have been
issued at the same time or in a series of
issues, or in one or more programs as set
from time to time. In addition, the Board
shall be entitled to take all necessary
actions and procedures in this regard.

c. The Company may issue debt
instruments or financing sukuk
convertible to shares upon a relevant
resolution from the Extraordinary General
Assembly stating the maximum number of
shares which may be issued in return for
such instruments or sukuk, whether such
instruments or sukuk have been issued at
the same time or in a series of issues,
or in one or more schemes for issuing debt
instruments or financing sukuk. The Board
of Directors shall, without the need for
a  new approval from the Extraordinary
General Assembly, issue new shares in
return for such instruments or sukuk whose

اسمالفلأم الشركة ٣١
الغارةرنازء 

االشركة الغدعات )ادا، 
السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
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ت،ا ر ا لأمد ا ض سلسلة خلال من و أ نفه وقت لا في 
دينأدوات ر ا لأمد ثر أكأو امج برنخلال من أو 
دون— الإدارة مجلس ويحير تمويلية. صكوك أو 

عامةالالجمعية من جديدة موافقة إلى حاجة لا
الأدواتتلك ابل مقجديدة ا أسهم- عادية الغير 

فور، لهاتعويملوعا حا يطلب الني المكوك أو 
تلكعملة للمحددة اتحويل لاطلب فترة ء انتها
يلزما مالمجلس ويتخذ لمكوك، اأو ات الأدو

بعددينعلق ا فيمالأساس الشركة نظام تعديل ل
مجلسمحلى ويجب مال. الورأس الممررة الأسهم 

فيادة زيكل ات ءإجراال اكتمإشهار ارة الإد
نظامالهذا في محددة الالطريقة بال المرأس 
.اديةعلاغير عامة لاجمعية لافرارات ار لإشه

holders wish to convert, upon the
expiration of the conversion period
specified for the holders of such
instruments or sukuk. The Board of
Directors shall take whatever procedures
it deems appropriate to amend the
Company's Incorporation Document in
connection with the number of issued
shares and capital. In addition, the Board
of Directors shall notarize the
completion of procedures of each capital
increase in the manner specified herein
to notarize the resolutions of the
Extraordinary General Assembly.

CHAPTER IV: MANAGING COMPANY AFFAIRS

الشركةإدارة الرابع: اب بال

الشركةارة إدمجلس  ٢١٧١يسرة السابعة مادة لا
أحدمن مؤلف إدارة مجلس لشركة اإدارة يتولى 

الجمعيةبل قمن تعيينهم يتم ، عفوامحشر 
كماميلادية، سنوات ثلاث لمدة ادية عالعامة ال

أوآخر شخص أو فسه ننرشيح مساهم كل ليحق 
نسبةمحدود في الإدارة مجلس عقوبة لأكثر 

مال.لارأس في ملكيته 

عفويةء اتهان( ١٨)عشرة امنة الثالمادة 
مجلسال

ءاانتهبأو مدنه ء اتهانبمجلس العضوية نتهي ن
تعليماتأو نظام لأي ا وفقعفوية لاملاحية 
عامةاللجمعية لويجوز مملكة، الفي سارية 

كما، ارةالإدمجلس ء أعضاتعيين إعادة عادية ال

Article (17) - Board of Directors
The Company shall be managed by a Board
of Directors composed of 11 (eleven)
members to be appointed by the
Shareholders1 Ordinary General Assembly
for a term not exceeding 3 (three)
Gregorian years. A shareholder shall be
entitled to nominate himself or one or
more persons to be a member of the Board
of Directors within the limit of such
shareholder's portion of the Company
capital.

Article (18) - Board Membership
Expiration
Membership of the Board of Directors shall
be terminated upon the expiration of the
appointment period. Termination of
membership shall also occur if the member
becomes unsuitable for membership under
any law or regulations prevailing in the
Kingdom. However, the Ordinary General
Assembly may re-appoint the Board
Directors, and may also dismiss all or
some of the Board Directors without
prejudice to the dismissed Director's
right to compensation if dismissal was due
to groundless reasons or was made in an
inappropriate time. In addition, a Board

التجارةوزارة 

اسرئ(العيان )ادار؛ 
الاسميالنظام  الشركةاسر 

االتل اف ع إ
أاصسملرالأطشاو 

اصخهأ/اا/آلإاه المعودمةالاتصالات شرك، 

تجاريسجل 
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عزلوقت كل في ادية علاعامة اللعمعية ليجوز 
دونلث وذلر بعضهم أو ارة الإدمجلس ، اأعفجميع 
الشركةجاه نمعزول لاعفو البحق إخلال 

غيرلسبب عزل لاونع إذا تعويض لاببة للمطا ا ب
مجلسحفو ولاسب، منغير وفت في أو بول مق

وقتفي ذلك يكون أن بشرط يعتزل أن ارة الإد
عماالشركة قبل من لا و مسو كان وإلا مناسب، 
أفرار.من الاعتزال على يترتب 

فيلشاغر االمركز ( ١٩)عشرة التاسعة المادة 
المجلس

كانارة الإدمجلس أعضاء أحد مركز شغر إذا 
المركزفي آخر أ عضو ا موقنيعين أن للمجلس 
ممنيكون أن على المجلس، تقدير بحسب الشاغر 
تبلغأن ويجب اية، كفوالخبرة الفيهم نتوافر 

منعمل ام أيخمسة خلال مغتمة لاجهة لابذلك 
علىتعيين الهذا يعرض وأن التعيين، تاريخ 

،هالاجتماع أول في عادية لاعامة لالجمعية ا
لما وإذسلفه. مدة جديد العفو الويكمل 

الإدارةمجلس اد لانعقلازمة الالشروط نتوافر 
منصوصالالأدنى الحد عن أعفانه عدد ض بسبب 
وجبنظام، لاا لذأو الشركات نظام في عليه 
امةعالجمعية لادعوة ء الأعضابقية على 

عدداللتعيين ا يومستين خلال اد عقللانعادية ال
.٠ عضا لأ ا من زم للأ ا

المجلسان ملاحي)•٢( عشرون الادة مال
لجمعيةلتة الثابالاختصاصات مراعاة مع 

السلطاتأوسع ارة الإدمجلس ليكون امة، علا
أمورهاوتصريف الشركة إدارة في ات لصلاحياو 

علميهاتسير تي لاعامة لااسات لسياورسم 

Director may resign provided that such
resignation shall be in a suitable time;
otherwise he shall be liable before the
Company for any damage resulting from his
resignation.

Article (19) - Vacancies
If the office of a Board Director becomes
vacant, the Board may appoint another
member in the vacant position temporarily
at the Board's discretion. Such new member
must be qualified and experienced.
Additionally, a notice of such
appointment shall be sent to the Competent
Authority within a period of five business
days as of the date of appointment,
provided also that such appointment is put
forward before the first meeting of the
Ordinary General Assembly for
endorsement. The term of office of the new
member designated to fill a vacancy shall
only extend to the term of office of his
predecessor. In case the number of the
members of the Board of Directors falls
below the quorum required for the proper
convening of the Board meetings as stated
in the Companies Law or these Articles,
the Ordinary General Assembly shall be
called for a meeting by the remaining
members within a period of sixty (60) days
in order to appoint the necessary number
of Board members.

Article (20) - Powers of the Board of
Directors
In accordance to the powers conferred on
the General Assembly, the Board of
Directors shall be vested with full powers
to manage the business of the Company,
supervise its affairs, and to set its
general policies to achieve its
objectives as per provisions of the
Companies Law. For such purposes, the
Board of Directors shall be empowered, for
example and not limited to, the following
powers:

a. Approving the Board of Directors'
Charter, as well as the financial,
managerial, technical, and investment
Charters of the Company alongside the
accounting policies and internal control

ن_كة(ران';ف  الأتياوظ1م  التركةاسم 

ة التاريخْأ/اا/آسه السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
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نظاملأحكام ا وفقوذلك ا أغراضهتحقيق ل
الالمثال سبيل على ذلك في بما ات الشرك

حصر؛لا

نحا لو لا و المجلس عمل لائحة اعتماد . أ
رئةلأسلما ا و نية فوالالإدارية وية المال

ةابالرقنظمة أ و محاسبية لااسات والسيلشركا ل
عملحطط واعتماد ، ادوريبثها وتحد الداحلية، 

السنوية،ميزانيتها وإقرار ا وتشغيلهالشركة 
الاجتماعيةية لمسؤولامخصص واعتماد 

فيين لمسوولايفوض أن لمعجلس ولوالتبرعات 
ابطلفولوفقا عنها ة يابنتوقيع لللشركة ا

مجلس.البضعها تي ال
ا،أيعلى تساعده تي اللجان التشكيل ب. 
ت،ا فمكا لا و ت شيحا تر لا لجنة لك ذ في بما مه ا مه

اهإنسانبمجلس لايقوم التي لجان المن وغيرها 
ينهابتنسيق والا دوريلجان الء اأدومراقبة 

•عليها تعرض التي الأمور في بت لاسرعة اجل من 
وتشغيلوإدارة نكية، بالات الحسابفتح ج. 

والإبداعوالسحب بنكية، لاات الحسابوإغلاق 
وتعيينات، الاعتماد وفتح بنوك، اللدى 

أوتهم ا ملاحيوتحديد توقيع، البالمفوضين 
الأوراقجميع على توقيع وال، غائهاإل

ذلكفي ا بمتجارية، الوالأوراق ت ا لمسني ا و 
،ونجيبرمالأمر السندات والأت كمبيوالالشيكات 

مصرفية،الات لضماناوإصدار تحويلات، لاو 
تعامللواية الائتمانتسهيلأت العلى الحصول و

معرفيةالات عمليوالنة خزيلامنتجات في 
،لممرفية ا ملأت معا لا وجميع ية، كترويالإل

الأسواقفي وتشغيلها الشركة أموال استثمار و
يةعربالمهلكة الداخل ية وللد ا و محلية ال

لكنفي والتفويض ، اوخارجهالسعودية 
ران.ستثما ألا 

اتاقياتفعلى توقيع والموافقة الد. 
منا وغيره، ية لامالمشتيات لاو تمويل ال

رئةا لأستثما و ربة نجا لا و مصرفية لا ت ا قينفا ألا 
مؤسساتلاوتمويلية المؤسسات لوااديق لصنامع 
،مدتهالغت بمهما وغيرما تجارية الية لماال

سنواتتلأنة ها لآجاتجاوز نني لاقروض الوعقد 
الحكوميالتمويل ومؤسسات اديق صنمن وذلك 

تا وشركية للماابيوت والالتجارية لبنوك او
تفويضوالأخرى، ية ائتمانجهة وأي الائتمان 

.مدتهاانت كا أيقروض العقود في 
اسبةالمنية لالماتسهيلأت التقديم . ٠

غيرأو اشر مببشكل لشركة اتملك تي الات لشركل
،مدنهاانت كا أيفيها أنمهما أو حمصا اشر مب
لكتدانني لرموز لاو ات لضماناتقديم لمجلس ول

systems and update same regularly;
approve and operate Company action plans;
approve annual budget; and approve social
corporate responsibility allocation and
donations. In addition, the Board may
authorize officers in the Company to sign
on its behalf as per the controls set by
the Board.
b. Forming committees which help the
Board carry out its duties including the
Nomination and Remuneration Committee
together with other committees which the
Board establishes. In addition, the Board
shall control over the performance of its
committees regularly and coordinate among
them for the expedient resolution of
matters referred thereto.
c. Opening, managing, operating, and
closing bank accounts; withdraw and
deposit; opening credits; appointing
authorized signatories and determining
and revoking their powers; signing all
papers, documents, and commercial papers,
including cheques, bills, bonds to order,
and endorsing the same; making transfers;
issuing bank guarantees, applying and
obtaining credit facilities, dealing in
treasury products, e-banking, and all
other bank transactions; and investing an
operating Company funds in local and
international markets, whether inside or
outside the Kingdom, and giving
authorizations for such investments.
d. Approving and signing financing
agreements, financial derivatives, and
other commercial, financial, financing
funds and institutions, and other banking
agreements, of whatever durations in
addition to loan agreements of terms
exceeding three years, including
governmental financing institutions and
funds, commercial banks, finance houses,
credit companies, and any other credit
bodies, and granting authorizations in
loan agreements regardless of their
durations.
e. Providing proper financial
facilities for companies in which the
Company holds, whether directly or
indirectly, shareholdings or shares
regardless of their durations, and the
Board may provide guarantees and
mortgages to creditors of such companies,
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ديونسداد في وية الأولض ازل والتنات، الشرك
دعمالتقديم ه وللشركات، اتلك لالشركة 

اريوالإدوالغني الائتماني و ب لاملا
الشركاتلتلد خزينة لاارة وإدالأستنعاري و

هذهمن ا أيديون ان وضمها لقروض الوتقديم 
امحققمجلس لابراه ا موفق ذلك كل ات، الشرك

.لشركةتجارية الللأهداف 
تيلات ا تمرقا و الأعمال بجميع ام قيالو. 
الشركة.أغراض تحقق أن ا هنشامن 
منالشركة ني مديذمة إبراء ز. 

وبعد، مملعتهايحقق لما ا طبقاتهم التزام
تحصيللا اسبمنالمجلس ء يراا ملشركة اتخاذ ا

لاتا كفلا و ات انلضماوإصدار ديون، الهده 
بتعلقا فيماء والأدالغرم لات ا وكفية لالما

يرىا عندمانت كجهة أي لح لصالشركة ال ا مع أ
الشركة،مملحة يخدم ذلك أن برء لتقد ا وفق

البنكيةتعاملات الواع أنجميع في والدخول 
وأيالبنكية ات انالضموتقديم ت، ا فيا لأنفا و 

بوند لوية الأولء اعطوإأحرى فمان مستندات 
للغيروالسماح ذلك، حكم في ا ومغير ال

ممنوحةالتسهيلات ا من جر، أو كل استخدام ب
لشركة.اا يهفنشارك ني الالشركات أو لمشركة ل

وممتلكاتهاالشركة أصول في تصرف الح. 
يقرهذي الائل عالابل المقباراتها وعق

لرهناونين، لدانلات الضمانوتقديم مجلس لا
ءالشراوبيع واليها فتفويض والالرهن وفك 

وتسليموقبض والإفراغ الأستنجار وجير تا لا و 
تممتلكا و أصول بعض وتقديم والمثمن، التعن 

شركةال مرأس في عينية كحصة الشركة ارات وعق
.فيهانشارك 

غيرهامع علاقتها في لشركة اتمثيل ط. 
جهاتلاوجميع والغاصة، الحكومية والجهات 

والمؤسساتات الشركوجميع التنفيذية، 
مؤسساتوالرئة لنجا ا نوك بلواوالأفراد 

ومؤسساتاليق مغوجميع ات، والصرافية للعاا
نهااممميبمختلف الحكومي تعويل لا
والتخليصالأحرى، الإقراض ات وجهتها ما ا ختما و 

اونسلمهجمارك الدى لالشركة بمانع على 
ذلكبلخاصة اات انيبلاو ات الطلبوتقديم 

طلب>ق ه ولبريدية، اللطرود اونسلم وتوقيعها 
هولا رسومهوسداد عمل الوزارة من ت ا شير تا لا 

خروجلاوعودة والخروج الت ا أشير تمنع حق 
وطلبعنها ازل تنلواكيالات الفل ونالنهائي 

ورخصت ا ما لاقا استخراج وارة زيالت ا شير تا 
،وفروعهامكاتب الوإنشاء وتجديدها العمل 

اوتجديدهللغروع التجارية لمجلات ااستخراج و

and giving priority for settling such
companies' debts over repaying the
Company's liabilities. The Board may also
provide investment, managerial,
technical, credit, and financial support
and treasury management for such
companies and providing loans thereto.
The Board may as well provide surety for
any of such companies, which all shall be
subject to the Board's discretion as
deemed appropriate for serving the
Company's best commercial objectives.
f. Carrying out any and all acts and
actions serving the Company's objectives.
g. The Board of Directors may
discharge the Company's debtors of their
debt obligations towards the Company as
deemed appropriate for serving its
objectives after the Company's has taken
the actions as deemed suitable by the
Board to collect such debts; issuing
financial guaranties and bonds; issuing
fine and performance guarantees regarding
Company business for any third party
whenever the Board considers, at its
discretion, that would serve the
Company's objectives; executing all kinds
of bank transactions and agreements;
providing bank guarantees and any other
guarantee documents; giving priority to
paying third party debts and the like; and
allowing third parties to use all or any
part of the facilities given to the
Company or the companies in which the
Company participates.
h. Disposing of the Company's assets,
properties, and real estate properties in
return for the fair consideration as
approved by the Board; providing
guarantees for creditors; mortgaging,
redeeming mortgage, and giving
authorization in same; selling, buying,
leasing, renting, transferring ownership,
collecting and delivering price and sold
items; and providing some assets,
properties and real estates of the Company
as an in kind share in the capital of a
company in which the Company
participates.
i. Representing the Company in its
relations with third parties, before
governmental and private bodies and all
executive authorities and bodies, all
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وا اقة إفأو حذف من عليها التعديلات ء وإجرا
انكا أيالنراخبم استخراج وطلب شطب، أو تغير 

منعلميها تعديلات الوإجراء ا وتجديده، نوعها
والدخول، غائهاإلأو تغيير أو إضافة أو حيف 

سواءت نما ا لعنواات مزايد لاو ت فما ا العنفي 
خلالمن أو شركات أو أشخاص مع أو لة مستقبصفة 

الشركةعن ابة ينتعاملات لاء وإجراات، اتحاد 
غير،لالدى الحقول وتعلم تسديد والقبض لاو

.ات هبالوقبول 
اوتخصيصهارات عقلاشيوع ة إزالطلب ى. 

وصكوكالاستحكام حجج ات طلبوتقديم وقمتها 
وإقرارفرز لواالمكوك تعديل وطلب يك، لتملا

طلباتوتقديم اقد فبدل واستخراج البدل 
٠ا تصحيحهأو نههحشها أو عنها صور استخراج 

ماوصم ارات، عقالوحدود ذرع وتعديل وتصحيح 
لحصولواأكثر، او واحد صك في المكوك تغمنته 

الشرعيةالمكوك علمي توقيع والحديدة صكوك على 
الإفراغوبيع واللشراء احق ه لكحا ، اوتعلمه

ذلكعلى لتوقيع وايم التسلونسلم لا و بوله وق
الثمنوقبض ثمن لاودفع عدل، الاتب كام أم

لصكوكاو الأملاك صم حق ه ولثمن، الوتسليم 
استخدامتعديل وطلب فرز، لواقسمة وال

قبضالووالامخلجار تأجير الحق ه ولمخططات، لا
فيا بمت ا يفا لأنفا و عقود الوتوقيع دفع، لاو

الإيجارو بيع لواء لشرااعقود حصر دون ذلك 
زا نيلاما و وكالات لاو ات خدموالر لاشنجا ا و 

لهمارسةاللازمة عقود المن ا وغيرعتأمين وال
•لشركة ا ط نش! 

تأسيس،العقود وتعديل ات الشركاثميس تك. 
الخاصةأسيس التعقود على لشركة اعن توقيع لوا

وملاحقفيها الشركة تشارك التي ات لشركاب
ياا و ات، لشركامده نوع كان ا أي، تعديلاتها

تعديلاتلافيها ا بمتعديلات، لامده مضمون ان ك
أومال الرأس اص قإنأو ادة بزيالخاصة 

الأنظمةوفق يعها وبوالأسهم الحصص عن ازل تنال
الأسهموحصص لاببول قالأو علاقة لاات ذ
أوات الشركتحويل أو لشركة لعنها ازل متنلا

ات،لشركافي والأسهم حصص لاء وشراوبيع دمجها 
وتصفية، ابعضهأو والأسهم حصص لاكل ء اسو

وقبولطلب لمجلص ول٠ سجلاتها وشطب الشركات 
انملكهتي الحصص الولاثمهم ا طرح محلى اوض تفلاو 

المملكةاخل د غاص لاأو عام لااب للأكتتالشركة 
ةمراعامع ، خارجهااو السعودية ية عربال
سليتعيين لمجلس ولنظامية، لاات بمتطلال

ابعةنتكون أخرى شركة أي إدارة فم لشركة ا
اتجمعياجتماعات وحضور ، يهافممة مماأو ا هل

for and renewing
kind, and making

including any
modifications, or

companies, institutions, individuals,
commercial banks, financial institutions,
exchanges, any and all governmental
financing institutions and funds of all
titles and powers, and other lending
bodies; clearing and receiving Company's
products at customs, and submitting
applications and data in such regard and
signing them; receiving mail parcels;
applying for visas from the Ministry of
Labor, paying their fees; granting exit
and re-entry visas and final exit visas;
transferring sponsorship and assigning
the same; applying for visit visas;
applying for and obtaining Iqama cards,
labor permits and renewing the same;
establishing offices and branch offices;
applying for and renewing commercial
registrations for branches and making
amendments thereto including any
omissions, additions, modifications, or
deletions; applying
licenses of whatever
amendments thereto
omissions, additions,
cancellations; entering bids, tenders,
and auctions, whether independently or in
conjunction with other persons or
companies or through a consortium;
carrying out transactions on behalf of the
Company; collecting payments, paying, and
receiving dues at third parties'
liabilities; and accepting gifts,
j. Applying for commonage settlement,
assigning and sorting the same; applying
for ownership and titles deeds; applying
for deeds amendment, sorting, alternative
declaration of same; applying for a
replacement for lost titles deeds and
submitting applications for obtaining
copies thereof, annotating or correcting
same; correcting and amending
measurements and borders of real estate
properties; consolidating deeds into one
deed or more; applying for and obtaining
new deeds; signing and receiving legal
deeds; selling, buying, transferring
ownership and accepting same, collecting
and delivering, and signing the same
before public notary; paying, receiving,
and delivering price; adjoining
properties, deeds of titles, sorting and
dividing; applying for the modification
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ومجالسارة الإدومجالس مماممين لاأو اء الشرك
السري■ض ة ابينيها فتصويت لواالمدبرين، 

عاتااجتمومحاضر قرارات على توقيع وال
مديرينلاومجالس ممين والمسا ء االشركات جمعي
.فيهاارة الإدلس ومجا

الاتالوكوفسخ لمرعيين اوكلاء لاار اختيل. 
يذيتنفلاالرئيس ومجلس العام أمين وتعيين 

ممر جو أ وتحديد ، افيهين املعواللشركة ل
الأخرى،توظيف لاوشروط نود وبازاتهم وامتي

مقدميمع اقد تعالوكيلك عنودمم، وفسخ 
|لمكانمو ٠ ا ملمحا ١ كمكانب لشركة )ات الخدم

مراجعةوالمحاسبة الومكاتب هندسية ال
.اوغيرهية لماال
امأملمكوك اوات اقالاتفعلى توقيع الم. 
الاتوكلاوإصدار الرسمية جهات لواعدل الاب كت

المرعية.
أنل ما اختما محدود في لمجلس ليكون ن. 

منأو نه اعتما من أكثر أو آ احد و ا عفويفوض 
محيله،أعمال أو عمل اشرة مبفي غيره 

غيرهم.تفويض حق وإعطائهم 

of plans; leasing, renting, collecting,
and paying; signing contracts and
agreements including without limitation,
bills of sale, purchase contracts,
leases, renting contracts, service
agreements, agency agreements,
franchising agreements, insurance
contracts, and other contracts the
Company needs to carry out its business
activities.
k. Establishing companies and amending
their articles of association and signing
on behalf of the Company on articles of
association and amendment annexes of
companies of whatever kind, in which the
Company participates, regardless of the
content of such amendments, including
those amendments related to
raising/lowering capital stock, assigning
and selling shares and shareholdings as
per relevant laws; accepting shares and
shareholdings assigned to the Company;
transforming or merging companies;
selling and buying some or all shares and
shareholdings of companies; liquidating
and removing records of companies;
requesting, accepting, and negotiating
putting shares and shareholdings held by
the Company to public or private placement
whether inside or outside the Kingdom of
Saudi Arabia taking into consideration
legal requirements, and appointing
Company representatives in managing any
other subsidiary company or in which the
Company participates; attending the
partners' assemblies, shareholders'
meetings, board meetings, board of
management meetings, voting thereat on
behalf of the Company, and signing the
resolutions and minutes of meetings of
partners' assemblies, shareholders'
meetings, board meetings, and board of
management meetings.
1. Selecting legal attorneys, revoking
powers of attorney, appointing the Board
Secretary, Company Chief Executive
Officer and staff, determining their
remuneration, benefits, terms and
conditions of their employments and
terminating their contracts, and
contracting service providers, such as
law, engineering, accounting, and
auditing firms, and other firms.
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m. Signing agreements and deeds before

the notary public and official bodies, and

granting powers of attorney,
n. The Board of Directors may, within
the limits of its jurisdiction, authorize

and delegate one or more of its members
or a third party to undertake a specific
function or functions and to authorize

them to sub-delegate such powers to

others.

أمما،أة مكاف( ٢١)عشرون والحادية الالمادة 
مجيسلا 

أعمال-نظير الإدارة مجلس عضو أة مكافنتكون 
الجلسات.ض محفور وبدل ا معينا بلغمالمجلس- 

ائرةلحالفوابط واالأنظمة ه بتغض ما لا وفق
نظيرأة مكافعضو اليستحق كما ن. لتا ا مدا في 

أوارية إدأو نية فل عما ا من يه إليسند ا م
ارةالإدمجلص تقرير يشتمل أن ويجب استشارية. 

امكل لشامل ان يبعلى امة عاللجمعية اإلى 
السنةحلال ارة الإدمجلس أعضا، عليه حصل 

ذلكوغير ات محروقوبدل ت أ مكافمن ية لالما
اميان بعلى كذلك يشتمل وأن ، امزايالمن 

اريينإدأو عاملين بوصفهم مجلس لاء أسماقبضه 
أوارية إدأو فنية أعمال نظير بضوه قا مأو 

عددبان يبعلى أيما يشتمل وأن استمارات 

Article (21) - Remuneration of Board of
Directors
Remuneration of the members of the Board
of Directors for discharging Board duties
shall be a specific amount and an
allowance for attending Board meetings in
accordance with laws and regulations
issued in this respect. In addition, a
Board member shall be eligible for a
reward for whatever technical, managerial
or advisory duties assigned to him. The
report submitted by the Board of Directors
to the General Assembly shall contain a
comprehensive statement of all payments
made to the members of the Board during
the fiscal year; rewards, expenses and
other benefits. Such report shall as well
contain a statement of payments made for
the Board members for being officers or
managers or in consideration for
technical, administrative or consultancy
assignments carried out by them alongside
a statement of number of Board meetings
or the sessions each Director attended as
of the date of the last meeting of the
General Assembly.

Article (22) - Powers of Board Chairman,
Vice-chairman, and Board Secretary
1- The Board of Directors shall
appoint a Chairman and a Vice-chairman
from among its members. The person holding
the Chairman position may not hold any
other executive position in the Company.
2- The Board Chairman or Vice-
Chairman, in the absence of the Chief
Executive Officer, shall have the powers:
to represent the Company in its

التجارةوزارة 

لضاث|شمفة()ادارة ٍإ  الأشمالنظام  الشركةاسم 

اضامن إ
ادأرالاسسارلتع—ا 1

ْأ/اا/ساهالتاريخ  السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
(١٠١٠١٥. ٢٦٩)

٣١ض  ١٦الصفية  الصفعةرغم 

آم٠ ٢ •/١  ٧٢٦تنجيغ المنعتدة عايية الغير الجمعية قرارات على بناء النشر تم 
 t'ؤ



sic

كلحشريا ني لاجلسات لاومميل مجض لا جلسات 
امة.علالجمعية لاع اجتمآخر اريخ تض عفو 

رنيسان ملاحي( ٢٢)عشرون لواة يناثلالمادة ا
المجلسعام وأمين الرئيس ائب ونمجلس لا
رئيسانه عضا أ ين بمن ارة الإدمجلس يعين . ١ 

لجمعايجوز ولا المجلس• يس لرئا بائونلمجلس، ل
يتنفيذ منصب وأي ارة الإدمجلس رئيس منصب ين ب
لشركة.ا ب

حالفي ائبه نأو مجلس لارئيس يختص ٢. 
معاتها علاقفي الشركة بتمثيل الرئيس غياب 
اموأمعدل، الابة وكتء قضالاام وأما غيره
ازمماتالمنفض جان ولحكومية لادوائر الجميع 

اتجهالوجميع ودرجاتها امحها و نأ مختلف على 
الأراضيشرا، في الشركة تمثيل حق ه ولالأحرى، 

التوقيعوحق ، وإفراغهايعها وبارات عقوال
ايهفتشترك تي الات لشركااسبس تعقود على 

أيفي غيره توكيل حق ه ولعقود، لامن وغيرها 
ارةالإدمجلس ويحدد ات، الصلاحيمده من 

نظام.لامدا عليه يلص لم فيما ته ما اختما 
أعضانهمن ه لا عاما أمينمجلس لايعين ٣. 

المجلسعام أمين ويختص غيرهم، من و ا 
منالصائرة لوائح الفي واردة لاالاختصاصات ب
تا ماختما أي مجلس لايحدد وكما المغنمة لجهة ا

يه.إلنمني أخرى 
هايبمجلس اليس رئتعيين مدة تريد لا . ٤

محلىارة إدمجلس عفو كان ا اذام علاوالأمين 
لمجلسلويجوز مجلس، الفي نهم مكل عفوية مدة 

فيلمجلس ولتعيينهم، إعادة الأحوال جميع في 
بحقإخلال دون منهم ا أيأو هم يعزلأن وقت أي 
غيرلسبب عزل الوقع إذا تعويض لافي عزل من 

اسب.نمحبرموقت في أومشروع 

relationships with others and before the
judiciary, notaries public, all
government departments, commissions for
settlements of disputes of all degrees and
any and all other bodies; to represent the
Company in buying, selling, and
transferring ownership of lands and real
estate properties; to sign the articles
of association of the companies in which
the Company participates, and any other
contracts and agreements; and to delegate
some or all of these powers to any other
person or persons. The Board of Directors
shall specify the Chairman's duties not
herein stated.
3- The Board of Directors shall
appoint a Secretary from among its members
or others, and such Secretary shall be
assigned the duties set forth in the
Charters issued by the Competent
Authority, and the Board of Directors
shall also specify any other duties
assigned to the Board Secretary.
4- The term of office of the Chairman,
Vice-chairman, and the Secretary - if the
Secretary is a Board member - shall not
exceed their respective term of service
as Board Directors, and they may be re-
elected at any time by the Board. In
addition, the Board may at any time remove
any of them without prejudice to their
right to compensation if dismissal was due
to groundless reasons or was made in an
inappropriate time.

Article (23) - Board Meetings
The Board of Directors shall be convened
at least four (4) times a year upon an
invitation by the Chairman. Such
invitation shall also contain the agenda.
The Board Chairman shall invite for a
meeting if so requested by any two (2)
Board members. Board meetings shall be
held at the Company head office or at any
other place the Chairman selects.
Besides, the Board may invite whomever it
considers helpful for their information
or experience, and those invitees shall
not be entitled to vote at such meetings.
A Board meeting may be held and a Director
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may take part in its deliberations and
vote at proposed resolutions using one of
the modern technological means subject to
the regulating directives.

اجتماعات( ٢٣)عشرون لوالية اتلاالمادة 
مجلسلا 

فيالأقل على مرات رإ( ارة الإدمجلس يجتمع 
دعوةالونكون يسه، رئمن دعوة محلى ، انبالمنة 
دعوةالرئيس ومحلي الأعمال، جدول على ة مشتمل

منان ناثذلك طلب إذا اع للاجتممجلس ال
مركزفي مجلس لااعات اجتموتعقد ٠ ٠ محقا لا ا 

رئيسيعينه أخر مكان أي في أو الشركة 
منجلسانه حضور ليدعو أن لمجلس ولمجلس، لا

أندون خبرتهم أو اتهم بمعلومة الاستعانيرى 
اجتماعاتمحقي ويجوز تصويت، لاحق هم ليكون 

اولاتهمدفي مجلس لامحفمو واشتراك المجلس 
نيةالتقوسائل براسطة قراراته محلى التصويت و
لذلك.نظمة مابط انغِو مرامحاة مع لحديثة، ا

اجتماعنصاب ( ٢٤)والعشرون الرابعة الهادة 
المجلس

0حضر ا إذإلا صحيحا مجلس الاجتماع يكون لا 
محفوة ابإنحال وفي الأقل. على محقا. اخمسة 
اجتماعاتحضور في آخر عضوا الإدارة مجلس 

لفوابطلا طبقابة الإنتكون أن تعين يمجلس ال
قراراتونصير المختصة، الجهة من الصائرة 
أوالحاضرين لا'محضا، ا ء آراغلبيان ا بالمجلس 

الجانبيرجع ، الأراتساوي ومحني ء ه يفممتنين لا
جلسة.لارئيس ميمه صوت ذي ال

لاتو ا مد ٢٥ عشرونوالخامسة الادة الم
المجلس

محاضرفي وقراراته ارة الإدمجلس مداولات نثبت 
ارةالإدمجلس ، أمحضاومجلس، لارئيس يوقعها 

Article (24) - Quorum and Resolutions
A Board meeting shall not be a valid
meeting unless attended by at least five
(5) members. In the event that a member
of the Board of Directors gives a proxy
to another member to attend the Board

meetings on his behalf, then such proxy
shall be given accordance with directives
issued by the Competent Authority. The
Board resolutions shall be passed with the
approval of the majority vote of the
members present in person or represented
by proxy. In case of a tie, Director
presiding over the Board shall have a tie-
breaking vote.

Article (25) - Board Deliberations
The Board deliberations and resolutions
shall be drawn in minutes to be signed by
the Board Chairman, attending Directors,
and the Secretary. Such minutes shall be
recorded in a special register to be
signed by the Board Chairman and the
Secretary.

CHAPTER V: SHAREHOLDERS ASSEMBLIES

Article (26) - Attending General
Assemblies
1- Each Shareholder shall have the
right to attend the Shareholders1 General
Assemblies. In addition, each Shareholder
may authorize another Shareholder, other
than the members of the Board of Directors
or employees of the Company, to attend the
General Assembly on his behalf in
accordance with the directives issued by
the Competent Authority.
2- Shareholders' General Assemblies
may be held and a Director may take part
in its deliberations and vote at proposed
resolutions using one of the modern
technological means in accordance with
the controls issued by the Competent
Authority.
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عدْوتدون المجلس، عام وأمين الحافرون، 
الإدارةمجلس رئيس يوقعه حاص سجل فم المحاصر 

لمجلس.امحام أمين و

المياسينات جمعيالخامس: اب بال

حضور ؛٢٦)عشرون لواالسادسة المادة 
اتالجمعي

عامةالات جععيلاحضور حق مم مساكل ل١- 
آخرشخصا عنه يوكل أن ذلك في ه ولسمين، لمسا ل

الشركةمحاملي أو ارة الإدمجلس أمما، محير من 
لضوابطلوفقا وذلك امة عالجمعية الحضور في 

مغنمة.لاالجهة لعددها تي ال
هامةالات جمعيالت محا حتما ا عقد يجوز ٢- 

اولاتهامدفي هم مساالواشتراك ممين لمسا ل
وسائلبواسطة ا قراراتهمحلى تصويت الو

نضعهاالتي الفوابط بحسب العيينة، التقنية 
المختصة.الجهة 

تا محتما ا٢٧ عشرونالوالسابعة مادة ال
عاديةالعامة لاالجمعية 

الجمعيةبها تختص التي الأمور عدا فيها 
عامةالالجمعية تختص عادية، لاغير عامة ال
٠لشركة ا بالمتعلمة الأمور بجميع ادية عال

الأشهرخلال السنة في الأقل على مرة وتنعقد 
يةلاملالسنة ا، تهالأنية التالالستة 

أخرىعادية عامة ات جمعيدعوة ويجوز لشركة، ل
ذلك.إلى حاجة لادعت ا كلم

تصا ا ختمها٢٨ عشرونلاوثامنة لامادة ال
اديةملاغير عامة الالجمعية 

تعديلبعادية الغبر عامة الالجمعية تختص 
محظورالالأمور ، ااسنبالأساس لشركة انظام 

فراراتنصدر أن ها ول. انظاما تعديلهمحليها 

Article (27) - Competencies of Ordinary
General Assembly
Except for matters reserved for the
Extraordinary General Assembly, the
Ordinary General Assembly shall be in
charge of all matters concerning the
Company. The Ordinary General Assembly
shall be convened at least once a year,
within six (6) months following the end
of the Company's fiscal year. Additional
Ordinary General Assembly meetings may be
convened whenever needed.

Article (28) - Competencies of
Extraordinary General Assembly
The Extraordinary General Assembly shall
have the power to amend the Company's
Incorporation Document except for such
provisions as may be impermissible to be
amended under the law. Furthermore, the
Extraordinary General Assembly may pass
resolutions on matters falling originally
within the competence of the Ordinary
General Assembly under the same
conditions applicable to the latter.

Article (29) - Manner of Convening General
Assemblies
1- The Shareholders' Ordinary or
Special Assemblies shall be convened by
convocation from the Board of Directors.
The Board of Directors shall convoke a
meeting of the General Assembly if
requested to do so by the Auditor, the
Audit Committee, or a number of
Shareholders representing at least five
percent (5%) of the Company's capital. The
Auditor may invite the General Assembly
to convene if the Board does not invite
it within thirty (30) days of the date the
Auditor's request.
2- The invitation for convening the
General Assembly shall be published in a
daily newspaper circulated in the
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السبةاخنماصات في أملأ الداخلة الأمور في 
والأوضاعالشروط بوذلك عادية، الامة عال

عادية.الامة علالمجمعية لمقررة لاا فسهن

دعوة٢٩عشرونوال اسعةتاللمادة ا

اتلجمعيا

الخامةأو عامة الات جمعيلاتنعقد )١( 
مجلسومحلي ، ارةالإدمجلس ض بدعوة لممساهمين ن

اإذاد عئللانعامة اللجمعية امحو يد أن ارة الإد
المراجعةلجنة أو ات حسابالمراجع ذلك طلب 

ماللارأس من رْ%( يملل مياسين المن عدد أو 
دعوةات بحسااللمراجع ويجوز الأقل. على 

بدعوةمجلس لايقم لم إذا اد للانعقالجمعية 
مراجعطلب اريخ تمن ا يوم—تلانين خلال الجمعية 

ات.حسابال

امةعاللجمعية الانعقاد الدعوة نثر وت( ٢١
الرئيسالشركة مركز في توزع يومية صحيفة في 

احدو ب) اد للانعقالمحدد اد الميعفيل 
يجوزذلك ومع الأقل. علمى ا يوموعشرين( 

المذكوراد الميعفي دعوة لاتوجيه بء االاكتف
وترسلمسجلة، ت ا بخطايمياسين لاجميع إلى 

الوزارةإلى الأعمال وجدول دعوة المن صورة 
للنشر.المعددة مدة لاخلال وذلك هيئة وال

اتجمعيالحضور سجل •٣( )ثلاثون الالمادة 
حضورفي يرغبون لدين امساهمون لايسجل 

مركرفي ءهم أسمالخاصة اأو عامة الالجمعية 
ادعقلانمحدد الوقت الفيل الرئيس الشركة 

الحمالة.

اجتمانماب ( ٣١)والثلاثون الحادبة الهادة 
ةعائللاعامة لاالخسة 

Company's head office at least twenty-one
(21) days prior to the time set for such
meeting. However, sending such
invitations at the date specified to all
Shareholders with registered letters may
be sufficient. A copy of the invitation
and the agenda shall be sent, within the
period set for publication, to the
Ministry of Commerce and Investment and
the Capital Market Authority.

Article (30) - Record of Attendance at the
Meetings of the General Assemblies
Before the time specified for the Ordinary
or Special General Assembly, Shareholders
wishing to attend shall register their
names in the ad hoc list maintained at the
Company head office.

Article (31) - Quorum of Ordinary General
Assembly
A meeting of the Ordinary General Assembly
shall be valid only if attended by the
Shareholders representing at least fifty
percent (50%) of the Company's capital.
If such quorum cannot be attained at the
first meeting:
a. A second meeting shall be held
within an hour following the time set for
the first meeting provided that the
invitation to hold the first meeting shall
state the possibility of holding such
meeting;
b. Or an invitation shall be made for
a  second meeting to be held within a
period not less than twenty (20) days and
not exceeding (30) thirty days from the
date of the previous meeting. Such
invitation shall be published in the
manner prescribed in Article (29) hereof.
In all cases, the second meeting shall be
valid regardless of the number of the
shares represented therein.

Article (32) - Quorum of Extraordinary
General Assembly
A meeting of the Extraordinary General
Assembly shall be valid only if attended
by Shareholders representing at least
fifty percent (50%) of the Company's
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صحيحاة عاديالعامة لاالجمعية اع اجتميكون لا 
لعانةافم خمسين يمثلون معون ساحمره ا إذإلا 

لما إذفالأقل، مملى مال لارأس من >،%( •)
يتعينالاجتماع مدا عقد لاللازم تحاب الافر بتو

يين؛التالارين الخيمحي ا يالأحد 
منسامحة بعد اني ثالاع الاجتمعقد ( ا ر

الأولالاجتماع اد عقلانالمحددة العدة ء تهاان
امالأول الاجتماع عقد لالدعوة تتضمن أن بشرط 
الاجتماع.مدا عقد ية إمكانممن الإعلان يفيد 

حلاليعقسد ت—ان اجتماع إلى دعوة التوجيه رب( 
عنتزيد ولا ا يومعشرين لا*٢( )عن تقل لا مدة 

بق،الساللاجتماع ية لاتالا يومثلاثين ال■٣( )
علبهالمنصوص الطريقة ابدعوة المده نشر وت

مدامن عشرون) والاسعة تالالهادة( في 
النظام.

صحيحاثاني لاالاجتماع يكون الأحوال جميع وفي 
فيه.ممثلة لاالأسهم عدد ان كا أي

اجتماعاب نم( ٣٢)ثلاثون لاوية ثاناللمادة ا
اديةعالغير امة عالالجمعية 

عاديةالغير عامة اللجمعية ااجتماع يكون لا 
فيمحمسين يمثلون همون مساحضرء إذا إلا صحيحا 

إذافالأقل، عيي المال رأس من >،%( )•ائة مال
الاجتماعهدا عقد لاللازم نصاب اليتوافر لم 

يين.تالالارين الخيبأحد الأحد يتعين 
منساعة بعد ثاني الالاجتماع عقد ( أ)

الأولالاجتماع اد لانعقمحددة لامدة الء اتهان
امالأول ع لاجتما ا عقد لة محو د لا تنقمن ن أ بشرط 
الاجتماع.مدا عقد ية مكانإ عن الإعلان يفيد 

يعقدان ثاع اجتمإلى الدعوة توجيه )ب( 
عادةلافي عليها المنصوص الأوضاع بنقص 

مادةالمن )ب( فقرة الوعشرون) والتاسعة ال(
نظام.المدا من ثلاثون( الولحادبة ا)

صحيحااني ثالالاجتماع يكون الأحوال جميع وفي 
رأسربع يمثل ممين المسامن عدد حضره إذا 

الأقل.على المال 
الاجتماعفي اللازم نصاب اليتوافر لم ا وإذ

نعقديثالث اجتماع إلى دعوة لاوجهت ثاني ال
مادةلافي علبها المنصوص ا نفسهالأوضاع ب

ويكوننظام المدا من عشرون( الولتاسعة ا)
الأسهمعدد ان كا أيصحيحا الثالث الاجتماع 

مختصة.الجهة الموافقة عد بفيه ممثلة ال

capital. If such quorum cannot be attained
at the first meeting:
a. A second meeting shall be held
within an hour following the time set for
the first meeting provided that the
invitation to hold the first meeting shall
state the possibility of holding such
meeting;
b. Or an invitation shall be made for
a second meeting to be held under the same
conditions stated in Article (29), and
Article (31) - (b) of this Incorporation
Document.
In all cases, the second meeting shall be
deemed valid if attended by a number of
Shareholders representing at least 1/4
(one-quarter) of the Company's capital.
In case quorum cannot be attained at the
second meeting, an invitation shall be
made to a third meeting which shall be
held under the same conditions applicable
to Article (29) hereof. The third meeting
shall be deemed valid irrespective of the
number of shares represented therein
having obtained the consent of the
Competent Authority.

Article (33) - Voting Rights
Each Shareholder shall have one vote for
each share held at the General Assemblies.
Cumulative voting must be used when
electing the Board of Directors. Each
Shareholder may authorize another
Shareholder, other than the members of the
Board of Directors or employees of the
Company, to attend the General Assembly,
on his behalf.

Article (34) - Assembly Resolutions
Resolutions of the Ordinary General
Assembly shall be adopted by an absolute
majority of the shares represented
thereat. Resolutions of the Extraordinary
General Assembly shall be adopted by a
majority vote of two thirds of the shares
represented at the meeting. However, if
the resolution to be adopted is related
to increasing or reducing the capital,

|لنعارنوذادف 

)ادارةاستصئ(
اسمالنظام  الشركةاسم 
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فيالنموبت ( ٣٣: ئلائونلا و ثة لاثلالعادة ا
اتجمعيلا

اتجمعيالفي سهم كل ض صوت مساهم كل ل
فيالنراكعي النموبت استخدام ويجب امة، عال
نا في لحق اهم لمسا لو ، الإدارةمجلس تخاب ان

همامسا سهيوكل 

موظفي عيروص 

امةعالعمعُة ال

صر حا 

لشركةا
عير

٢

اCممآ 

حشور

المجلس

اءاحتم

الرابعةالمادة 
اتالجمعي

فراراتتحدر 

بيةالأغلب
ء.ا حتمالا 

فرارات( ٣٤)ثلاثون الو

اديةعالعامة الجمعية لا
فمرالمميلة للاسهم المطلقة 

هامةالجمعية لاقرارات نصدر كما 

فيالممثلة الأسهم لثي ثأغلبية بعادية الغير 
بزيادةا متعلققرارا ان كا إذإلا الاجتماع، 

الشركةمدة ة لإطابأو يضه تخفو ا مال لارأس 
فيالمعددة المدة قضا، انبل قبحلها أو 

فلاأحرى شركة مع اجها ماني بأو الأساس ظامها ن
اعأربثلاثة غيبية صدر ا إذإلا صحيحا يكون 

الاجتماع.في ممثلة الالأسهم 

لغامسةاادة الم

تعسا لا 

فياقشة منال( ٣٥)ثلاثون لاو

سمالنظام الشركةاسم 

extending the Company's term of
existence, dissolving the Company prior
to the expiry of the period specified
therefor under this Incorporation
Document or merging the Company with
another company, then such resolution
shall be valid only if adopted by a
majority of 3/4 (three-quarters) of the
shares represented at the meeting.

Article (35) - Discussions at the Assembly
Meetings
Each Shareholder shall have the right to
discuss the items listed in the General
Assembly's agenda and to direct questions
in respect thereof to the members of the
Board and the Auditor in this respect. The
members of the Board or the Auditor must
answer the Shareholders' questions to the
extent that does not expose the Company's
interest to any damage. If the Shareholder
considers the answer to the question
unsatisfactory, then he may refer the
issue to the General Assembly and its
decision in this regard shall be
conclusive and binding.

Article (36) - Chairing the General
Assemblies and Preparing the Minutes
1- The Shareholders' General Assembly
meetings shall be presided over by the
Board Chairman or, in his absence, the
Vice-chairman, or the Director designated
by the Board from among its members in the
absence of the Chairman and the vice-
Chairman.
2- Minutes shall be written for
meeting showing the number of
Shareholders present in person
represented by proxy, the number of
shares held by each, whether of
principal or the agent, the number
votes attached to such shares,
resolutions adopted at the meeting,
number of votes assenting or dissenting
to such resolutions and a comprehensive
summary of the discussions that took place

الجارة'محارة 

the

the
or

the
the
of

the
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أاليداناسركة( رادارة 
الت-  السعوديةالاتصالات شركة 
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فيمدرجة الموضوعات الاقشة منحق مساهم كل ل
هابشأنالأسنلة وتوجيه الجمعية أسمال جدول 
اصحسابالجع ا مر و ارة الإدمعفى ، أمماإلى 

ضات حسابلامراجع أو ارة الإدمجلس ويجيب 
مملحةيعرض لا ذي النير لابمساهمين الأسلة 

علميالرد أن هم المسارأى ' وإذللضرر. الشركة 
وكانالجمعية، إلى احتكم نع، مقغير ه سؤال

.أنافذ لشأن اا هذفم ا قراره

سةا رن٢٦ والئلأنونالسادسة ادة الم
المحاضرإعداد وات جمعيال
عامةالات جمعيالاجتماعات برأس ١. 

عنده بائنأو ارة الإدمجلس رئيس لممساهمين ل
ينبمن ارة الإدمجلس تين بنمن أو ه ابغي

المجلسرنيص اب غيحال في ذلك له اممان
ائبه.ون
عددينغمن محضر لجمعية ااجتماع بيحرر ٢. 

لاثمهما وعدد ين المميلأو الحاصرين مساهمين لا
وعددة الوكلاأو ة لالأصابازتهم حيفي التي 

اتخذت،تي لاقرارات والا هلالمقررة الأصوات 
،فتهالخاأو عليها وافقت التي الأصوات وعدد 

فيارت دائتي ت قشا ا لمنلوافية وخلاصة 
كلعقب مستلمة بصفة المعاصر وتدون الاجتماع، 

الجمعيةرنيص يوقعه خاص سجل في اجتماع 
الأصوات.وجامع عام اللها ميا و 

at the meeting. Such minutes shall be
regularly recorded after each meeting in
a special register to be signed by the
chairman of the Assembly, the Secretary
and the canvasser.

CHAPTER VI: AUDIT COMMITTEE

Article (37) - Committee Formation
An Audit Committee shall be formed by a
resolution of the Ordinary General
Assembly. Such Committee shall comprise
from 3 to 5 members who shall be non-
Executive Board Directors, whether from
Shareholders or the others. Such
resolution shall determine the duties of
the Committee, its functioning controls,
and remunerations of its members. If the
office of the Audit Committee member
becomes vacant, the Board of Directors may
appoint a member in the vacant position
temporarily, and such appointee shall be
experienced and competent to fill such
position. The Ministry and the Capital
Market Authority must be notified of such
appointment within a period of five (5)
business days as of the date of
appointment. In addition, such
appointment is to be put forward before
the first meeting of the Ordinary General
Assembly for endorsement. The term of
office of the new member designated to
fill a vacancy shall only extend to the
term of office of his predecessor.

Article (38) - Meeting Quorum
For a valid meeting of the Audit
Committee, the majority of its members
is required to attend. In addition, the
Committee decisions shall be passed by
the majority of attending members. In
case of a tie, the Committee Chairman
shall have a tie-breaking vote.

المراجعةلجنة السائس: اب بال
Article (39) - Committee Competencies
The Audit Committee shall be responsible
for overseeing the Company's business,

أ
وذار؛اسرة

دةاسطتالشمىت(

أَِ
راد

٦ سمالنظام  الشركةاسم 
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ةجنلتشكيل ( ٣٧)والثلاثون السابعة حادة ال
مراجعةال

جنةلادبة حالامة عالجمعية لامن بقرار تشكل 
غيرمن امحقا، خمسة إلى ثلاثة من ة مكونمراجعة 

منسوا، بين تنس لاالإدارة مجلس ء أعضا
مهماتقرار الفي وبحدد يرمم، أو المساهمين 

وإذا، أمحقانهاومئافات عملها وضوابط لجنة ال
مجلسلكان المراجعة لجنة أمحقا، أحد مركز شغر 

الشاغرلمركز افي موقنا عفوأ يعين أن الإدارة 
غبرةلايهم فنتوافر ممن بكون أن على 

بدلكلغ تبأن ويجب عضوية، لالشغل اية الكفو
خمسةخلال ية لمالالسوق اميلة وكيلك وزارة لا

بعرضوان التعيين، اريخ تمن عمل ام اي
أولفي عادية الامة عالجمعية انعلى التعيين 

.همسلمدة جديد العضو لاويشمل ا هلاجتماع 

اجتماعنصاب ( ٣٨)ثلاثون الوة نامالثلمادة ا
الفينة

حشورمراجعة لاجنة لاجتماع لصحة يشترط 
غلبيةا بقراراتها ونصير ، انهاأمحغاغلبية 

يرجحت ا لأصو ا ي و تسا عند و ضرين، عا لا ت ا و مأ 
لعنة.الرئيس معه صوت الذي جانب ال

تما اختما ( ٣٩)ثلاثون لواناسعة لالمادة ا
لجنةال

مراقبةلابمراجعة لالجنة نختس 
حقذلك سبيل في ا هولالشركة، 

إيضاحأي وطلب انقها ووثا سجلاته
ارةالإدأو ارة الإدمجلس . اأعف

مجلسمن نطلب أن ا هلويجوز 

أعمالمحلى 
طىالاطلاع 

ملان يباو 
تنفيذية،ال

دعوةالإدارة

قمحا أ إذا د ا للانعقلشركة لمة عا لا جمعية لا 
را لأمر الشركة تعرضت أو ا عملهارة الإدمجلس 

•لييمة خسائر أو 

and for such purpose, the Committee shall
be given access to the Company records and
documents, and shall also request any
explanation or statement from the Board
of Directors or the Executive Management.
In addition, the Audit Committee shall be
entitled to ask the Board of Directors to
call the General Assembly to convene if
the Board obstructs the Committee
functions or should the Company
experience serious losses or damage.

Article (40) - Committee Reports
The Audit Committee shall examine the
Company financial statements, reports,
and notes submitted by the Auditor, and
shall express its comments, if any,
thereon. In addition, the Committee shall
prepare a report of its opinion of the
sufficiency of the Company internal
control system alongside any other
activities it carried out within its
competence. The Board of Director shall
file sufficient copies of such report at
the Company head office at least twenty-
one (21) days before the date specified
for the General Assembly such that each
Shareholder shall be given a copy thereof.
Such report shall be read at the General
Assembly meeting.

CHAPTER VII: AUDITOR

Article (41) - Appointment of Auditor
The Company shall have one auditor or
more to be selected from among the
auditors licensed to work in the Kingdom
of Saudi Arabia. The Auditor's
appointment, his compensation and term
of office shall be fixed by the Ordinary
General Assembly. The Ordinary General
Assembly may further dismiss the Auditor
without prejudice to his right to
compensation if dismissal was due to
groundless reasons or was made in an
inappropriate time.

الأاّمالنظام الشركياسم 
وذ،دةسمُة

اسركي(السك رادار؛ 
اائ1ا
إ السعوديةالاتصالات سركة 
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لجنةالارير تق( ٤٠)الأربعون المادة 
يةلمالالم عواالفي نظر المراجعة الءل_ىلبمنة 

يقدمهاني الالملحوظان و ارير تقواللشركة ل
إنا هلاحياتها يمرنء وإبداات، حسابلامراجع 
فيرأيها ض تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت، 

فياخلية دلاابة الرقنظام اية كفمدى ثان 
فيتدخل أخرى أعمال من ه بامت قوعما الشركة 

يودعأن ارة الإدمجلس وعلى ، اخنمامهانطاق 
لشركةامركز في تقرير لامدا من كافية نسعا 

عامةلاالجمعية اد عقانموعد بل قالرئيس 
كللتزويد الأقل؛ على ا يوموعشرين( درواحد 

ويتليمنه، نسخة بالمساهمين من رغب من 
الجمعية.اد عقانا، أتنلتقرير ا

Article (42) - Auditor's Authorities
The Auditor shall have access at all times
to the Company's books, records and any
other documents, and may request
statements, notes, information, and
clarifications as he deems necessary. He
may further check the Company's assets and
liabilities, etc. of what is within his
scope of work. The Chairman shall help the
Auditor perform his duties, and should the
Auditor encounter any difficulties in
this regard, he shall state the same in a
report to be submitted to the Board of
Directors. In case the Board does not
facilitate the Auditor's duties, the
Auditor shall be required to ask the Board
to hold an Ordinary General Assembly to
consider the matter.

CHAPTER VIII: THE COMPANY'S ACCOUNTS AND

DISTRIBUTION OF PROFITS

اتبلحساامراجع السابع؛ اب بال

مراجعتعيين ( ٤١)عون والأربعادية المادة ال
اتحسابال

ينبمن أكثر أو ات بحسامراجع لشركة ليكون 
فمعمل البهم لالمرخص ات حسابالمراجعي 

ادية،عالعامة الجمعية لاتعينه مملكة، ال
أيضاللجمعية ويجوز ، عملهومدة ه أتعابوتعدن 

فيبحقه الإخلال عدم مع تغييره وفت كل في 
اسبمنغير وقت في التغيير وقع ا إذالتعويض 

مشروع.غير لسبب أو 

Article (43) - Financial Year
The Company's fiscal year shall be twelve
(12) Gregorian months and shall commence
as on the 1st of January and shall expire
on the 31st of December of each Gregorian
year.

Article (44) - Annual Accounts
1- The Board of Directors shall
prepare at the end of each fiscal year an
inventory of the Company's financial
statements, a report on the Company's
activities and its financial position for
the preceding fiscal year and the Board's
proposals as to the distribution of the
net profits. The Board of Directors shall
put such documents at the Auditor's
disposal at least forty-five (45) days
prior to the convening of the General
Assembly.

جعا مر ت صلاحبا ( ٤٢)الأربعون وية ناثاللمادة ا
اتحسابلا

علىالاطلاع حق وقت أي في ات حسابلالمراجع 
نق،ا الونمن ذلك وغير ا وسجلاتهالشركة اتر دف
يرىتي الالإيضاحات و ات انبيالطلب أيضا ه ول

موجوداتمن يتحقق ل، عليهاالحصول ضرورة 

2- The documents stated in paragraph
(1) above, shall be signed by the Chairman
of the Board of Directors, Chief Executive
Officer, and Chief Financial Officer, and
copies thereof shall be available at the
Company's head office for the
Shareholders' review at least twenty-one

التجارةؤزارة 

ارةسطتسركة( ا> ,
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فيخل يد مما لن؛ لذ غير و ن—محا ا ما نز لا و لشركة ا
يمكنهان ارة الإدمجلس رنيس وتملى عمله. نطاق 

اتحسابلامراجع صادف ا وإذه، واجبأيا، من 
يقدمتقرير في ذلك أتبت الشأن عدا في صعوبة 

تمملالمجلس يسر بلم إذا ف، الإدارةمجلس إلى 
مجلسمن يطلب أن تمليه وجب ات، لحسابامراجع 

نظرللعادية لاعامة لالجمعية ادعوة ارة الإد

•لأمر 1 في 

اتأربا وتوزيع الشركة ات حسابثامن: الاب بال

والأربعون لسنا٣الثةثال نالمادة

يةالعال
شهرأعشر اثني لشركة لية الماللمنة اتكون 

فيوتنتهي اير ينشهر أول في أ بدتا ميلادي
ميلادية.سنة كل من ديسمبر شهر ابة هن

نقا ونال( ٤٤)والأربعون الرابعة المادة 
يةالمال

سنةكل ابة هنفي الإدارة مجلس على يجب )١( 
يةللمااقوانم اليعد أن لشركة لية الم

لمالياومركزها نشاطها عن وتقريرا لشركة، ل
هداويضمن منغضية، الية لمالاالسنة تمن 
اح.الأربنوزيع لالمفترحة لطريقة اتقرير ال

مراجعتصرف تحت نق الونا هذه المجلس وبضع 
لجمعيةااد لانعقالمعدد موعد لاقبل ات لحسابا

الأقل.على ا بوموأربعين بخمسة عامة لا
الشركةإدارة مجلس رنيص بوقع أن يجب )٢( 
نقا ونلالي الماومديرها تنفيذي اليسها ورئ

،ادةالممده من )١( فقرة الفي ا يهإلالمشار 
تعتالرئيس الشركة مركر في نها منسخ وتودع 
ادعقلانالمعدد لموعد اقبل مساهمين التمرق 

تملىا يوموعشرين( درواحد امة عالجمعية ال
الأقل.

يزودأن ارة الإدمجلس رنيص تملى )٣( 
وتقرير، لشركة لية لاالمنم رفؤ لابهمين المسا 
لما مات، حسابالمراجع وتقرير ، الإدارةمجلس 

الشركةمركر في نوزع يومية جريدة في نشر ن
مدهمن صورة يرسل أن أبضا يه وعلالرئيس، 

قبلوذللن هينة، والوزارة لاإلى نق ا الون
ايومعشر بخمسة عامة الجمعية الاد انعقاريخ ت

لأقل•اض 

(21) days prior to the time set for
convening the General Assembly.

3- The Chairman of the Board of
Directors shall provide Shareholders with
the Company's financial statements, Board
of Directors' report, Auditor's report
unless all such documents are published
in a daily newspaper circulated in the
Company's head office. In addition, the
Chairman shall also send copies of such
documents to the Ministry of Commerce and
Investment and the Capital Market
Authority at least fifteen (15) days prior
to the date set for convening the General
Assembly.

Article (45) - Distribution of Profits
The Company's annual net profits shall be
allocated as follows:
1- Ten percent (10%) of the annual net
profits shall be set aside to form a
statutory reserve. Such setting aside may
be discontinued by the Ordinary General
Assembly when said reserve totals thirty
percent (30%) of the Company's paid-up
capital.

2- The Ordinary General Assembly may,
upon the request of the Board of
Directors, set aside a specific
percentage of the annual net profits to
form a consensual reserve to be allocated
for the purpose or purposes decided by the
General Assembly.

3- Ordinary General Assembly may form
other reserves to the extent that would
serve the Company's best interest or would
ensure distributing constant profits, as
much as possible, amongst Shareholders.
Besides, the Ordinary General Assembly
may allocate from the net profits amounts
to establish social institutions for the
Company employees or to support existing
social institutions.

4- Out of the balance of the profits,
if any, there shall be paid to the
Shareholders an initial payment of five

ساد؛,دارة 

الخدانالشركة(رادار؛ 
ا|الأساسي النظام  الشركةاسم 

إ1  ا التاريخهأ/اا/أإإاه المعؤد٧<الاتصالات سركة 
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احالأربتوزيع ( ٤٠١الأربعون وخامسة لالمادة ا
محلىالسنوية الحافية الشركة اح أربنوزع 

الأتي؛لوجه ا
لتكويناح الأربصافي من ا%( *ريجنب ١. 

تقررأن ويجوز للشركة، النظامي اطي الاحتي
التجلسءتىا هذوقف ادية علاعامة الجمعية ال

الالمرأس من •-ا%( )المذكور اطي الاحتيلغ ب
لمدفوع.ا

مملى، انبادية عالعامة اللجمعية ل٢. 
منمنوية نسبة تجلب أن ارة الإدمجلس اقتراح 

يخصصاقي اتفاطي يتاحتكوين لالسنوية اح الأرب
عامة.الجمعية الها ر تغر أغراض أو غرض ل

نغررأن ادية علاعامة اللمجمعية ل٣. 
الذيقدر البوذلك أحرى• ات اطياحتيتكوين 

احأربتوزيع يكفل أو الشركة مملحة بحقق 
لجمعيةولهمين، لمساامحلى الإمكان قدر ابتة ن
احالأربصافي من تقتطع أن كذلك مذكورة لا

الشركةعاملي لاجتماعية مؤسسات لأنتا، لغ امب
لمؤسسات.اهذه من ا اتمقبكون ا مة اونمعلأو 

همينمسا لا على لد ذ بعد قي ا بلا من زخ يو . ٤ 
المدفوع.الشركة ال رأسممن ./"( ٠١نمثل نسبة 

المادةفي لمقررة االأحكام ة مراعامع . ٥
والمادةنظام، الهذا من عشرون( والالحادية )
ات،الشركنظام من لسبعين( والسادسة ا)

منافاةتقدم ا مبعد تخصيص امة عاللجمعية ل
هذهاق استحقبكون أن محلى ، ارةالإدمجلس ، أعضا

تيلاجلسات المحدد مع ا' اسبمتنأة لمكافا
عفو.لاا يحفره

ا،نبتغرر أن عادية العامة لالجمعية ل٦. 
بعداني بالتوزيع الإدارة مجلس اقتراح محلى 

percent (5%) of the Company paid-up
capital.

5- Subject to provisions in Article
(21) hereof, and Article (76) of the
Companies Law, the Ordinary General
Assembly may allocate a portion of the
remaining amount to be paid as
compensation to the Board of Directors
provided that entitlement of such
remuneration shall be in proportion to
number of sessions the member has
attended.

6- The Ordinary General Assembly may,
upon proposal from the Board of Directors,
distribute the remaining balance (if any)
among Shareholders in the form of an
additional dividend. In addition, the
Company may pay interim dividend to its
Shareholders on a bi-annual or quarterly
basis in accordance with the directives
issued by the Competent Authority upon
authorization issued by the Ordinary
General Assembly to the Board of Directors
to distribute such interim dividend.

Article (46) - Dividends Maturity
A shareholder shall be paid his dividend
share subject to a resolution by the
General Assembly, and such resolution
shall state the date of maturity and
distribution. Eligibility for dividends
shall be for Shareholders registered in
the Shareholders' Register at the end of
the day specified for maturity. The
dividends to be distributed amongst
Shareholders shall be paid at the place,
dates, and in the manners to be specified
by the Board of Directors as per
instructions issued by the Competent
Authorities.

Article (47) - Distribution of Dividends
of Preferred Shares
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إضافةلحما انمساسى تملى وحد( إن رتقدم ها 
اح.الأربمن 

تملىمرحلية اح أربتوزيع لشركة لويجوز 
أوفقسنوي ربع أو سنوي نصف بشكل يميها مسا 

وذلكالمغتمة، جهة الض لصادرة الضوابط ل
عامةلالجمعية اقبل من صادر تغوبض على ا، نب

مرحلية.أرباح توزيع بالإدارة مجلس لعادية ال

1- In the event of non-distribution of
profits for any fiscal year, profits of
forthcoming years shall not be
distributed before the portion specified
in Article (114) of the Companies Law is
paid to the owners of preferred shares for
that year.
2- If the Company fails to pay the said
portion of the profits specified in
Article (114) of the Companies Law for a
period of three consecutive years, the
Private Assembly of these interest
holders may, in accordance with Article
(89) of the Companies Law, resolve to
either attend the General Assemblies of
the Company and participate in the voting
thereof, or to designate representatives
on their behalf in the Board of Directors,
in accordance with their share of the
Company capital. This shall remain the
case until the Company manages to fully
pay the priority profits for past years
specified for the owners of such shares.

قا سنحتا ( ٤٦)الأربعون والسادسة عادة ال
احالأرب

قرارلا وفقاح؛ الأربفي حصنه المساهم يستحى 
بينويالسان، مدا لم الصادر عامة اللجمعية ا
توزيعلااريخ وتاق الاستحقاريخ تقرار لا

المسجلينالأسهم كي للمااح الأربحنية أ وتكون 
المحدديوم الهاية نفي لمساهمين اسجلات في 

تملىتوزيعها المقرر اح الأربوتدفع اق، للأنمتحف
انبوالأللمواعيد وامكان الفي همين مساال
اتتعليمللوفقا ارة الإدمجلس يحددها ني ال
المختصة.ات جهلاتصدرها تي ال

)٧والأربعون عة السابالمادة 
ةز ممتا لاللاسهم 

اضاأربتوزع لم إذا ١. 

.االأربتوزيع 

يةالمنة سى 

يةالتاللسنوات اعن اح أربتوزيع يجوز لا فانه 

Article (48) - Company Losses
1- At any time of the fiscal year, if
the Company's losses total half of its
paid-up capital, then any officer of the
Company or the Auditor, once he is aware
of such fact, must notify the Chairman of
the Board, and the Chairman, in turn, must
immediately notify the Board, and latter
shall, within a period of fifteen (15)
days of being notified of same, call the
Extraordinary General Assembly for a
meeting within forty-five days of the date
the Board is notified of such losses. The
Extraordinary General Assembly shall
consider whether to raise or lower the
Company capital stock in accordance with
the Companies Law, such that losses should
be lowered beyond half of the paid-up
capital, or to decide whether the Company
shall be dissolved prior to the expiry of
the term specified therefor under these
Articles.
2- The Company shall expire under the
Companies Law in case the Extraordinary
General Assembly does not convene within
the period specified in Paragraph (1)
above hereof, or if the meeting thereof
fails to decide upon the subject, or even

٠

اتجادةوزارة 
رادادةاسئتاسركة(

الأساسيالعظام  لشركةا٣ 

أ
القيانيصاف 

ا1اأرا1ضر 
؛إ-ت::ءآا؛؛.ا>ا,ا';ءء:-ت

، i
رناُتاد

صخْأ/اا/ساه السعوديةالاتصالات شركة 

تجاريسجل 
(١٠١٠١٥. ٢٦٩)

٣١من  ٢٨الصيحة  الصفعةريم 

٠٣٢ ٢ ١ / •  ٦٧٢ المنعثيئبئلبييخ عايية الغير الجمعية قرارات على بناء النشر تم 



sic

ادةالهحكم لا وفقالمحددة نسبة الدفع بعد إلا 
الشركاتنظام ض مانة( لا بعد سرة بسعة ا لر ار 

السنة.هده عن ازة الممتالأسهم لأصحاب 
النسبةدفع في الشركة فشلت ا إذ٢. 

بعدعشرة الرابعة )ادة ملاحكم لا وفقالمحددة 
ثلاثمدة اح الأربض الشركات( نظام من المائة 
خاصةلالجمعية ليجوز ه إنف• يةلمتتاسنوات 
لأحكاما طبقالمنعقدة الأسهم• هده لأصحاب 
نظاممن ين( ثمانوالاسعة تالأ المادة 

اجتماعاتحضورهم ا إمتغرر أن لشركات، ا
فيوالمشاركة لشرئة لعامة لاجمعية لا

مجلسفي كنهم ين مميلتعيين أو التصويت، 
رأسفي أسهمهم قيمة مع اسب يتنا بمالإدارة 
كلدفع من الشركة تتمكن أن إلى وذلك المال، 

عنالأسهم هذه لأصحاب مخصصة لاالأولوية اح أرب
٠بثه يما لا لسنوات ا

if the Assembly decides to raise the
capital in accordance with the conditions
stated in this Article but each increase
is not subscribed for within the ninety
(90) days following the issuance of the
Assembly's resolution of increasing the
Company capital.

CHAPTER IX: DISPUTES

Article (49) - Liability Action
Each Shareholder shall have the right to
file a liability action, vested in the
Company, against the members of the Board
of Directors if they have committed a
fault which has caused some particular
damage to such Shareholder, provided that
the Company's right to file such action
is still valid. The Shareholder must
notify the Company of his intention to
file such action.

الشركةنر حسا ( ٤٨)والأربعون ثامنة المادة ال
الملارأس نصف الشركة خسائر لغت با إذ١. 
وحبية، لمالاالسنة حلال وقت أي في مدفوع، ال

اتحسابالمراحع أو الشركة في مسوول أي تملى 
وتملى، ارةالإدمجلس رئيس إبلاغ بذلك علمه فور 

بدلكمجلس لاأتمضا، إبلاغ ارة الإدمجلس يس رئ
ايومعشر حمسة حلال الإدارة مجلس وتملى ، فورأ 

غيرعامة الالجمعية دعوة بدلك علمه من 
منا يومعين أربوحمسة حلال للاجتماع عادية لا
رأسادة زيإما تقرر لخمانر؛ البعلمه اريخ ت
نظاملأحكام ا وفقيضه تخفأو الشركة ال م

نسبةمعه نخفض تذي الالحد إلى وذلك ات، الشرك
مدفوع،الالمال رأس نمد دون ا مإلى خسائر ال

هدافي المعدد الأجل قبل الشركة حل و ا 
نظام.ال
نظامبقوة منقضية الشركة عي ون٢. 

حلالعامة لاجمعية التجتمع لم ا إذالشركات 
،لمادةامده من )١( فقرة لافي المحددة المدة 

فير ا فر ر ا صد إ علبها ر تعد و جتمعت ا ا إذأو 
وفقال المرأس ادة زيقررت ا إذأو الموضوع، 

يتمولم مادة المده في المقررة الأوضاع 
تسعينحلال ل ما لا رأس ة د ا زيكل في ب كتتا الا 

.ادةلزيابلجمعية افرار صدور من ا يوم

CHAPTER X: DISSOLUTION AND WINDING UP OF

THE COMPANY

Article (50) - Company Expiration
Immediately upon the expiry of its term
of existence, the Company shall be
liquidated, and shall retain its legal
personality to the extent needed for
liquidation. Voluntary liquidation shall
be made pursuant to a resolution by the
Extraordinary General Assembly whose
resolution shall appoint the liquidator
and specify his powers and fees in
addition to the restraints on his powers
and the duration needed for liquidation.
The duration of voluntary liquidation
shall not exceed five years and may not
be extended except with a judicial order.
Besides, the powers of the Board of
Directors shall cease upon the Company's
winding up. However, the Board of
Directors shall remain responsible for
the management of the Company and shall
be considered as liquidators for third
parties until liquidator is appointed.
The Shareholders1 Assemblies shall remain
through the liquidation period and shall
maintain their competencies to the extent

؟ التجارةؤذادء 

راهاوةاثضشالشمكة(
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الصصاف بز1دئا 
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that they do not interfere with the
competencies of the liquidator.

CHAPTER XI: CONCLUDING PROVISIONS

ازعاتالمناسع: تالاب بال

دعوى( ٤٩١عون والأرباسعة التالمادة 
يةولمسو لا 

يةمسؤوللادعوى رفع في حق المم مما كل ل
اإذارة الإدمجلس أعضا، على لشركة لالمغررة 

ه.با حامقررا حق ألنهم مالصائر غطا لاكان 
اإذإلا لمذكورة ادعوى الرفع لمسامم ليجوز ولا 

ويجب. اتماقيزال لا رفعها في الشركة حق كان 
رفععلى ه عزمبالشركة لغ يبأن مساهم لاعلى 

دعوى.لا

Article (51 ر - The Companies Law
The Companies Law shall apply to all other
matters not specifically provided for
herein.

Article (52) - Publication of
Incorporation Document
This Incorporation Document shall be
filed and published in accordance with the
Companies Law and its Implementing
Charters.

وتمفدتهاالشركة حل عاشر: الاب بال

الشركةانقما، ( ٥٠١خمسون لاالمادة 
يةلتصفادور ا نهانقما مجرد بالشركة ندخل 

اللازمغدر البرئة لأعنا ا لشخصية ا بوتحتفظ 
منارية الاختيالنهب قرار ويصدر لتصغية، ل

يشتملأن ويجب عادية، الغير عامة الجمعية ال
وتحديدالمصغي تعيين على نصفية القرار 

علىمفروضة القيود واله وأتعابسلطاته 
للتصفية،اللازمة زمنيه لا مدة لاوسلطاته 

خمسرئة ا لاخنيا تصفية لا ة مد ز و نتجا لا ا ويجب 
أمربإلا ذلك من لأكثر ا تمديدهيجوز ولا سنوات، 
لشركةاارة إدمجلس سلطة تهي نوتفخاني، 
ارةإدعلى اتمين قهؤلاء يظل ذلك ومع ، بحلها

حكمفي غير الإلى النسبة بويعدون الشركة 
اتجمعيبقى وتمصغي، لايعين أن إلى مصغين لا

ويقتصرية تصفالسدة مخلال ائمة قعمين المسا 
تعارضنلا تي الصانها اختما ارسة ممعلى دورها 

المصغي.ت ا ماختما مع 

وذار؛مضار؛

الث>كة(الخدان )ادارأ 
١
ا

الأساسياكظام  الشركةسر 

\ التاريخهأ/اا/ساه السعوديةالاتصالات شركة 
القانيصاف ُدا.ِت 

,إ Ministryت-.تتت•.. !أث.-!أء،.أ إ لصغعةرلم  تجاريسجل 
(١٠١٥٠٢٦٩ .)١



see

خنابأحكام عشر: الحائي اب بال

بهيرد لم ا م( ٥١)خمسون لواعادية لاالمائة 
نم

بردلم ا مكل في وائحه ولات الشركنظام يطبق 
نظام.لامدا في نص با 

النظامنشر ( ٥٢)والخمسون ية ثانالمادة ال
سسا ألا 

نظاملأحثام ا طبقوينشر نظام المدا يودع 
ائحه.وولات الشرك

مساسبمِ. ٠٠,,٦ ِاعس.  م

التجار؛يذارة 

)ادار؛الضطتالدأرئإ
اسمالعظام  الشركةاسر 

ا-آلس-٠ 
اهاننيصاف 

الحياض>خ 

التاريخهأ/اا/ساه السعودي؛الاتصالات سركة 

تجاليسجل 
(١٠١٥٠٢٦٩ )١.

رنأرأا:
■؛ث-•  ٣١من  ٣١الصفحة  الصفعةرمم 
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