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 نموذج التوكيل

         ............(      ......... الجنسية.............. بموجب الهوية الوطنية رقم )..........)االسم رباعي( .....أنا المساهم /

أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين  ، صادره من ............. بصفتي )الشخصية( أو )مفوض بالتوقيع 

ألسهم عددها ).....( سهماً من أسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية )مساهمة عن / ............... ومالك 

هـ  واستناداً لنص المادة 27/04/1399وتاريخ  5850001443تجاري رقم سعودية( المسجلة في السجل ال

( من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل )اسم الوكيل الرباعي( لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية 31)

يد برقان )يرحمه بقاعة المهندس / عامر سع أبهامدينة ب -اإلدارة العامة  -مقر الشركة بالعامة غير العادية السابعة 

هـ 23/07/1438يوم الخميس  من مساءوالنصف  سادسةفي تمام الساعة ال المملكة العربية السعوديةهللا( 

م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من 20/04/2017الموافق 

ها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت علي

ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو لالجتماع الالحق في حال التأجيل  ، المتعلقة بهذه االجتماعات

 لعدم اكتمال النصاب.

 اسم موقع التوكيل :

اإلقامة أو  رقم السجل المدني لموقع التوكيل ) أو رقم صفة موقع التوكيل:

 جواز السفر لغير السعوديين ( :

 توقيع الموكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصًا معنويًا(:
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 سمنت المنطقة الجنوبيةألشركة النظـام األسـاس 
 (مدرجةسعودية )شركة مساهمة 

 

 األول الباب 
 الشركة سيستأ 

 
   سيسالتأ : ىالمادة األول

شتتك ب ل ائ تتوب هتتلاباللبهتتت1385 3 22(ب تتتكر  ب6رقتت ب/  برستت  بالمينتتكبالنتتر  متأسستتطبقا تتكبم نتتك بلشتتك بالصتترنكطبال تتك رباكل
 وفقاً لما يلي : صرنةبمسكهمةبسع   ة

 

 الشركة اسم : ةالمادة الثاني
ب.ب(م رجةسع   ةب/بصرنةبمسكهمةبسملطبالملق ةبالجل ا ةبأصرنةب

 

 ض الشركةغر  : ةالمادة الثالث
لتكجب اكصرةبأ بغ ربوب اإلتجكرباتيكبالملتجكطب نللكبال  ك باجم عبامعمكلبالمت يةبا  رةبمع مصت كتوب ت ااباإلسملط لعب ا 

بب.ماكصرةبلت   قبهلابالغرض
 

 الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات مادةال
ب((بمي ت  بل5أالب  تلبرأ بالمتكلبعت ب// ج زبليصترنةبنلصتكشبصترنكطبامهر هتكبلاطبمست  ل ةبم ت   ةببأ بمستكهمةبم هيتةباصترقب

لتت ممبمعنتتكب لنتتكب تتقباالصتتتراكبمتتعبالغ تتربىتتكبتأستت  بنمتتكب جتت زبلنتتكبأ بتمتيتتكبامستتن ب ال  تتخبىتتكبصتترنكطبأ تتر بقكئمتتةبأ بت
متتكبتتقياتتوباملشمتتةب التعي متتكطبالمتاعتتةبىتتكبهتتلابالصتتأ ب.بنمتتكبباطبالمستتئ ل ةبالم تت   ةب للتتكباعتت باستتت هكشالصتترنكطبالمستتكهمةبأ بل

ب ج زبليصرنةبأ بتت رفبىكبهلهبامسن بأ بال  خبعيىبأالب صملبللكبال سكقةبىكبت ا لنك.
 

 للشـركة  المركز الرئيسة : الخامس المادة
،ب  جت زبأ ب لصتأبلنتكبىتر  بأ بمنكتتتبأ بتت ن لطب ا تلبالممينتةبأ ب كرجنتكبا تراربمت باانك  عبالمرنزبالرئ  بليصرنةبىكبم  لةب

ب.ب ارةمجي باإل
ب
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 : مــدة الشـركة  ةالمادة السادس
  جتت زب ائمتتكابنقكلتتةبهتتلهبالمتت ةبا تتراربت تت رهبالجمع تتةببتاتت أبمتت بتتتكر  بق تت هكباكلستتجلبالتجتتكر ،بم ل  تتةستتلةبب مستت  متت ةبالصتترنةب

ب.بالعكمةبغ ربالعك  ةبقالبالتنكشباجينكباسلةب ا  ةبعيىبامقل
 

  الثانـيالباب 
 رأس المـال واألسـهــم 

 

 رأس المـال السابعة :مادةال
أستمكبمي ت  بستن ببستاعة(ب7.000.000مكئةبمي   بلبسع   بم س بنلتىب/ساع(ب700.000.000امايغب/   برأ بمكلبالصرنةب

ز تك ةبرا ب،ب قت بتت بل   تةب جم عنكبأسن بعك  ةب/ى قبمكئةبلبسع   بالبغ ر((بلبسع   100متسك  ةبال  مة،بق مةبنلبملنكب/
هتتتتتبالم اىتتتتقب1417ل بال عتتتت ةب20المتتتتكلبالتتتتكشبعيتتتتىبقتتتتراربالجمع تتتتةبالعكمتتتتةبالعك  تتتتةبالرااعتتتتةبلمستتتتكهمكبالصتتتترنةبالملع تتتت ةباتتتتتكر  ب

 تتتتتت اربمي تتتتتت  بلبستتتتتتع   بالبغ ر( للتتتتتتكبا ب(لبستتتتتتع   /ى قبمي تتتتتتكرب  مستتتتتت  1.050.000.000 بل نتتتتتت  ب/1997 3 29
 بلبستع   ب/ى تقبمكئتةب100ستم ةب ك  ب/ى قبثلثةبمل   ب  مسمكئةبألفبستن بعتك  بالبغ تر(با  متةبن(بسن بع3.500.000/

ب.ب كق كطلبسع   بالبغ ر(ليسن بم ى  باكلنكملبارسميةبجزشبم باال ت
لبستتع   ب(ب1.050.000.000متتكلبالصتترنةب/ب  لب أ تتاربرأ50 لبالتتى 100يستتن بمتت ب ستتم ةبل قتت بتتت بت هتت ضبال  متتةباإل

 بى متكبت  لتوبأبسن بعك  ةبل   تةبمتستك  ة(بلبسع   بنينكبأ50مةبنلبسن ب/(سن بق 21.000.000لىب/م ى عةباكلنكملب  س بن
 ل ب21عيىبقراربالجمع ةبالعكمةبغ ربالعك  ةبلمسكهمكبالصترنةبالملع ت ةباتتكر  ببكىةبالل ا كبالكشابترتاوبم ب   قب التزامكطبم بن

ب ب.1998 اار لب18هتبالم اىقب1418ال جةب
(لب1.400.000.000 بالمكلبل  تارب/غ ربالعك  ةبليصرنةبعيىبز ك ةبرأب ب اى طبالجمع ةبالعم م ة2006مكر بب29 اتكر  ب

ب.براكحبالمستا كةب اال ت كقكباللشكمك(بسن ب،ب ق بت بتم  لبز ك ةبرأ بالمكلبم بام28.000.000/بسن سع   ب ع  بام
 بالمالتكبعيتىب2006متكر بب27هتتبالم اىتقب1427 تهرب27تتكر  ببب2006-154-4ب الكشبعيىبقتراربه ئتةبالست قبالمكل تةبرقت ب

 بل  تارب2006اار تلبب15ةبال  مةباالسم ةبليستن باتتكر  بسن بالصرنكطبالمسكهمةب،بت بتجزئخباتجزئةبأال كقراربمجي بال زراشب
ستتتتتتتتتتتن بب(140.000.000ستتتتتتتتتتتن ب/لبستتتتتتتتتتتع   ب،ب اتتتتتتتتتتتللكبا تتتتتتتتتتتاربعتتتتتتتتتتت  بامب(50ر تتتتتتتتتتتكالطبستتتتتتتتتتتع   ةباتتتتتتتتتتت البمتتتتتتتتتتت ب/ب(10/

ب.بلب(1.400.000.000 ق متنك/
   في األسهم االكتتاب:  ةالمادة الثامن

/ثلثمكئتتتتةب(بلب350.000.000/بكئةبالتتتتفبستتتتن (بق متنتتتتك/ثلثتتتتةبمي تتتت  ب  مستتتتم(بستتتتن ب3.500.000ىتتتتكب/بالم سستتتت  انتتتتتتتب
 ثمتتكل  بمي تت  ب  مستتمكئةبألتتفببستتاعةب(بل87.500.000ا بمتتكب عتتك ل/ب%بمتت بق متنتتك25  مستت  بمي تت  بل(ب قتت ب ىعتت ابلستتاة

بلب،ب ى كابلمكب يكب:
ب
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ب

 عدد األسهم االسم م
 قيمتها اإلسمية

 )لاير(

 المبلغ المدفوع

 )لاير(

 الباقي

 ()لاير

 18.750.000 6.250.000 25.000.000 250.000 صاحب السمو األمري خالد بن تركي آل تركي 1

2 
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن 

 عبدالعزيز
250.000 
180.000 

25.000.000 
18.000.000 

6.250.000 
4.500.000 

18.750.000 
13.500.000 

 15.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000 بن عبدالرمحنمري عبداهلل بن مساعد صاحب السمو األ 3

 الشيخ صاحل بن عبدالعزيز الراجحي 4
336.000 
250.000 

33.600.000 
25.000.000 

8.400.000 
6.250.000 

25.200.000 
18.750.000 

 12.750.000 4.250.000 17.000.000 170.000 الشيخ عبدالرزاق صاحل البوقري 5

 13.500.000 4.500.000 18.000.000 180.000 عويضةاهلل بن الشيخ فهد عبد 6

 52.500.000 17.500.000 70.000.000 700.000 العامة االستثماراتصندوق  7

 7.725.000 2.575.000 10.300.000 103.000 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  8

 13.500.000 4.500.000 18.000.000 180.000 الشيخ علي بن سعيد بن مشيط 9

 7.725.000 2.575.000 10.300.000 103.000 وإخوانه ةملح الشيخ حممد سعيد أبو 10

 13.500.000 4.500.000 18.000.000 180.000 الشيخ ساملني بن عمر بن حمفوظ 11

 3.750.000 1.250.000 5.000.000 50.000 الشيخ سامل بن محود الغامدي 12

 13.500.000 4.500.000 18.000.000 180.000 نابتالشيخ ناصر بن حممد ال 13

 6.000.000 2.000.000 8.000.000 80.000 الوهابالعبد الشيخ حممد بن عبدالوهاب  14

 375.000 125.000 500.000 5.000 عبداهلادي عبداهلل القحطاين 15

 7.725.000 2.575.000 10.300.000 103.000 شركة عسري للتجارة والصناعة والسياحة 16

 262.500.000 87.500.000 350.000.000 3.500.000 اإلجمالي
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م سست  بات ىعبلستاةب قت بتعنت بالبالتأست  (باكست بالصترنةبت تطب2(التكبالر تكضب/1هيتكبالتجتكر ب/أ  عطبل  بالالكبام
(ب3.500.000/ب بالمتكلب قتت رهكقاتلبالع تك بالجمع تةبالتأس ست ةب،بامتكباتكقكبأستن برأب تر بمت بق متةبانتتكاتكتن %بام25

  بلصربالمرس  بالمينكبنتتكتبالعك ب للبثلث  ب  مكبم بتكربسن /ثلثةبمل   ب  مسمكئةبألفبسن (بىس فبتقرحبلإل
%بمت بق متةباالستن بالمنتتتتبانتكب،بامتكب50س  بالصرنة،ب س فب  ىعبنلبمنتتتبعل باالنتتكتبمكب عتك لبالمر خباتأ

ب.ب ارة  بالتكب    هكبمجي باإلىكبالم اعاكقكبق مةباالسن بىس ت ب ىعنكب
 

  الغير مستوفاة القيمة بيع األسهم :التاسعة  مادةال
لابت يتفبعت بال ىتكشبىتكبم عتك باالستت  كق،بجتكزبلمجيت ب  يتز بالمستكه بات ىعبق متةبالستن بىتكبالم اع ت بالمع لتةبلتللك،ب ا 

المتزا بالعيلتكبأ بست قبام راقبالمكل تةبأ بنالغتوبا قتكتبمستجلبا تعبالستن بىتكباال م تلبباإل ارةباع بنعلمتوبعت بقر تق
 .با ستبام  الب ى كابليض ااقبالتكبت   هكبالجنةبالم ت ة

لابلتت بتنتتفب  تت يةبالا تتعب  تستتت ىكبالصتترنةبمتت ب  تت يةبالا تتعبالماتتكلغبالمستتت  ةبلنتتكب تتتر بالاتتكقكبنلتتىب تتك تبالستتن .ب ا 
 .ببلبالمسكه لي ىكشبانلهبالماكلغ،بجكزبليصرنةبأ بتست ىكبالاكقكبم بجم عبأم ا

 متعبللتكب جت زبليمستتكه بالمت يتفبعت بالت ىعبنلتتىب ت  بالا تعب ىتتعبال  متةبالمستت  ةبعي توبمضتتكىكابنل نتكبالم تر ىكطبالتتتكب
 .بأله تنكبالصرنةبىكبهلابالصأ 

كب تيغكبالصرنةبالسن بالما عب ى كابم نك بهلهبالمك ة،ب تعقكبالمصتر بسنمكابج   ااب  ملبرق بالسن بالميغى،ب ت صتربىت
ب.بسجلبامسن با ق  بالا عبمعبا ك باس بالمكلكبالج   

 

 : إصدار األسهمالعاشرة  مادةال
لمكب جت زبأ بت ت رباتأعيىبمت بهتلهبال  متة،ب ىتكب تن  بامسن باسم ةب الب ج زبأ بت  رباأقلبم بق متنكباالسم ة،بب ا 

 الب جتتت زبت ز عنتتتكبنأراتتتكحبعيتتتىبهتتتلهبال كلتتتةبام  تتترةب ضتتتكفبىتتترقبال  متتتةبىتتتكبالتتت بمستتتت لبضتتتم ب  تتت قبالمستتتكهم  .ب
المسكهم  .ب السن بغ ربقكالبليتجزئةبىكبم اجنةبالصرنةب،بىكلابميكبالسن باص كخبمتع    ب جتتبعيت ن با ب  تتكر اب

لتزامتتكطبأ تت ه بل لتت تبعتتلن بىتتكباستتتعمكلبال  تت قبالمتعي تتةباتتوب،ب  نتت  بهتت الشبامصتت كخبمستت  ل  باكلتضتتكم بعتت باال
 . اللكصئةبم بمين ةبالسن 

 

   : تداول األسهم عشرةالحادية  مادةال
الب ج زبت ا لبامسن بالتكب نتتتبانكبالم سس  بنالباع بلصربال  ائ بالمكل ةبع بسلت  بمكل ت  بالبت تلبنتلبملنمتكبعت ب

الصرنةببتأس  الصرنة.ب   صربعيىب ن كبهلهبامسن بامكب  لبعيىبل عنكب تكر  ببتأس  اثلكبعصربصنراابم بتكر  ب
 التكب ملعبى نكبت ا لنك.بببب الم ة
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آ تربأ ببم ست نلتىبب   سستالم معبللكب ج زب للبم ةبال شربل لبمين ةبامستن ب ى تكابم نتك با تعبال  ت قبمت بأ ت ب
المعسربأ بالمهيت ،بعيتىبأ ببالم س ىكب كلةب ىكتوبنلىبالغ ربأ بىكب كلةبالتله لبعيىبأم الببالم سس  م ب رثةبأ  ب

 .ببكبامسن بليم سس  باآل ر  تن  بأ ل  ةبامتلكبتي
بىكب كلةبز ك ةبرأ بالمكلبقالبال ضكشبم ةبال شر.بالم سس   تسر بأ نك بهلهبالمك ةبعيىبمكب نتتتباوب

 

 : سجل المساهمين عشرة ةنيالثا المادة
ب. ى كبم نك بلشك بالس قبالمكل ةتت ا لبأسن بالصرنةب

 

 : زيادة رأس المال عشرة الثالثة المادة
ةبالعكمتتةبغ تربالعك  تتةبأ بت ترربز تتك ةبرأ بمتكلبالصتترنةب،باصترقبأ ب نتت  برأ بالمتكلبقتت ب ىتعبنتتكملا.ب البليجمع ت -1

 صترقبأ ب ن  برأ بالمكلبق ب ىعباأنميوبنلابنك بالجتزشبغ تربالمت ى  بمت برأ بالمتكلب عت  بنلتىبأستن ب ت رطب
 .بةبالم ررةبلت   ينكبنلىبأسن م كالبت   لبأ  اطب   بأ ب ن كبتم  ي ةبنلىبأسن ب ل بتلتِوباعُ بالم 

ليجمع تتةبالعكمتتةبغ تتربالعك  تتةبىتتكبجم تتعبام تت البأ بت  تتخبامستتن بالم تت رةبعلتت بز تتك ةبرأ بالمتتكلبأ بجتتزشااب -2
ملنتتكبليعتتكمي  بىتتكبالصتترنةب الصتترنكطبالتكاعتتةبأ باعضتتنك،بأ بأ بمتت بللتتك.ب الب جتت زبليمستتكهم  بممكرستتةب تتقب

   ةبليعكمي  .ام ل  ةبعل بن  اربالصرنةبلألسن بالم 
ليمسكه بالمكلكبليسن ب قتطب ت  ربقتراربالجمع تةبالعكمتةبغ تربالعك  تةباكلم اى تةبعيتىبز تك ةبرأ بالمتكلبام ل  تةب -3

ىكباالنتتكتباكمسن بالج   ةبالتكبت  ربم كالب  خبل   ة،ب  ايغبه الشباأ ل  تن بباكللصربىكبجر  ةب  م ةب
 .ببز ك ةبرأ بالمكلب صر قباالنتتكتب م توب تكر  با ا توب التنكئوأ با الغن با سكقةبالار  بالمسجلبع بقرارب

  قبليجمع ةبالعكمةبغ ربالعك  ةب قتفبالعمتلبا تقبام ل  تةبليمستكهم  بىتكباالنتتتكتباز تك ةبرأ بالمتكلبم كاتلب -4
ب  خبل   ةبأ بنعقكشبام ل  ةبلغ ربالمسكهم  بىكبال كالطبالتكبتراهكبملكساةبلم ي ةبالصرنة.ب

مسكه با عب قبام ل  ةبأ بالتلكزلبعلوب للبالم ةبم ب قطب   ربقراربالجمع ةبالعكمةباكلم اى ةبعيتىب  قبلي -5
ز ك ةبرأ بالمكلبنلىبآ رب   بللنتتكتبىكبامسن بالج   ةبالمرتاقةبانلهبال   ق،ب ى كابليضت ااقبالتتكبتضتعنكب

 الجنةبالم ت ة.
مميمةب   قبام ل  تةبالتل  بقيات اباالنتتتكت،ب،بت ز بامأعلهب(4معبمراعكةبمكب ر بىكباله رةب/ -6 سن بالج   ةبعيىب م

الساةبمكب مين لوبم ب   قبأ ل  ةبم بنجمكلكب   قبام ل  ةباللكتجةبم بز تك ةبرأ بالمتكل،باصترقبأالب تجتك زب
ةبمكب   ي  بعي وبمتكبقيات هبمت بامستن بالج  ت ة،ب  ت ز بالاتكقكبمت بامستن بالج  ت ةبعيتىب ميتةب  ت قبام ل  ت

الل  بقيا ابأنثربم بل  ان ،بالساةبمكب مين لوبم ب   قبأ ل  ةبم بنجمكلكب   قبام ل  ةباللكتجةبم بز ك ةب



 

7 

 

رأ بالمكل،باصرقبأالب تجك زبمكب   ي  بعي وبمكبقيا هبم بامسن بالج   ة،ب  قرحبمكبتا ىبم بامسن بعيىب
 .ب بالس قبالمكل ةبعيىبغ ربللكالغ ر،بمكبل بت رربالجمع ةبالعكمةبغ ربالعك  ةبأ ب لخبلشك

 

  : تخفيض رأس المال عشرة الرابعة المادة
ليجمع ةبالعكمةبغ ربالعك  ةبأ بت رربت هت ضبرأ بالمتكلبنلابزا بعيتىب كجتةبالصترنةبأ بنلابمل تطبا ستكئر.ب  جت زبىتكب

 بلشتك بالصترنكط.ب الب(بمت54ال كلةبام  رةب   هكبت ه ضبرأ بالمتكلبنلتىبمتكب   بال ت بالمل ت خبعي توبىتكبالمتك ةب/
   ربقراربالت ه ضبنالباع بتل ةبت ر رب كخب ع هبمراجعبال ستكاكطبعت بامستاكتبالم جاتةبلتوب عت بااللتزامتكطبالتتكب

 عيىبالصرنةب ع بأثربالت ه ضبىكبهلهبااللتزامكط.
لابنك بت ه ضبرأ بالمكلبلت جةبز ك توبعيىب كجةبالصرنة،ب جاطب عت ةبالت ائل  بنلتىبنات اشباع تراضتكتن بعي توب تللب ا 

ستتت  ب  متتكابمتت بتتتكر  بلصتتربقتتراربالت هتت ضبىتتكبجر تت ةب  م تتةبتتت ز بىتتكبالملق تتةبالتتتكبى نتتكبمرنتتزبالصتترنةبالتترئ  .بىتت  ب
اعترضبأ ت بالت ائل  ب قت  بنلتىبالصترنةبمستتل اتوبىتكبالم عتك بالمتلن ر،ب جتتبعيتىبالصترنةبأ بتت   بنل توب  لتوبنلابنتك ب

ب.ب كابلي ىكشباوبنلابنك بآجلاب كالابأ بأ بت   بلوبضمكلكابنكى
ب

  ينعشرة : حقوق المساهم الخامسةالمادة 
جم تعبال  ت قبالمت تيةباكلستن ،ب عيتىب جتوب تكخبال تقبىتكبب  متسك  ةب تثاطبليمسكهمب التزامكطترتتبامسن ب   قكاب

 اطبالصترنةبال   لبعيىبل  تبم ب كىكبامراكحبالتكب ت رربت ز عنكب،ب ال قبىكبال   لبعيىبل  تبم بم ج ب
علت بالت تته ة،ب  تتقب ضتت ربجمع تتكطبالمستتكهم  ب،ب االصتتتراكبىتكبمتت ا التنك،ب الت تت  طبعيتتىبقراراتنتتك،ب  تتقبالت تترفب

عيتتىب ىتتكتربالصتترنةب  ثكئ نتتكب مراقاتتةبأعمتتكلبمجيتت باإل ارةب،بب رىتتعب عتت  بالمستتئ ل ةبباالقتتل ىتتكبامستتن ،ب  تتقبقيتتتب
راربجمع كطبالمسكهم  ،ب للكباكلصر قب ال    بال ار ةبىكباللشك بأ بعيىبأعضكشبمجي باإل ارةب القع باكلاقل بىكبق

ب.بىكبلشك بالصرنةبامسكسك
 

 المساهمين  التزاماتعشرة :  السادسةالمادة 
بجمع تكطبالمستكهم  اكل راراطبالتتكبت ت ربمت بب التزاموقا لبالمسكه بللشك بالصرنةببىكبامسن بأ بتميننكب ه  باالنتتكت

ب.بهلاباللشك بس اشبنك ب كضراابأ بغكئاكاب س اشبنك بم اى كابأ بغ ربم اىقبعيىبهلهبال راراطلشك ب بال ى كابم نك ب
 

 شرة : شراء ورهن الشركة ألسهمها ع السابعةالمادة 
 ج زبأ بتصتر بالصترنةبأستنمنكبأ بترهلنتكب ى تكابلضت ااقبتضتعنكبالجنتةبالم ت تة،ب الب نت  بلألستن بالتتكبتصتتر نكب -1

بىكبجمع كطبالمسكهم  .الصرنةبأ  اطب
تضعنكبالجنكطبالم ت تةبلصتراشببالتك  ج زبليصرنةبأ بتصتر باسنمنكبلت    نكبليم شه  بمعبمراعكةبالض ااقب

باإل ارة،ب اع بال   لبعيىبم اى ةبالجمع ةبالعكمةبالغ ربعك  تةب،ب لنتلهبالجمع تةبتهت  ضبمجيت ببمسنمنكالصرنةب
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للتكبستعربالت  ت خبلنتلبستن بمعتر ضبعيتىبالمت شه  بنلاببىتكمتكبت    بصر قبهتلابالت  ت خبليمت شه  بابىك
 نك بام كالب.

 ج زبره بامسن ب ى كابلض ااقبتضعنكبالجنةبالم ت ة،ب  ن  بلي ائ بالمرتن بقاضبامراكحب استعمكلبال   قب -2
ب لن بالب ج زبلي ائ بالمرتن ب ض رباجتمك بالره بعيىبغ ربللك، ب تهقبىكبع   بل  بمك باكلسن ، عكطبالمت ية

 الجمع ةبالعكمةبليمسكهم  بأ بالت   طبى نك.
ب

 سندات المديونية : عشرة الثامنة المادة
ا  اطب   ب  ن كبتم  ي ةبمتسك  ةباع بم اى ةبالجنكطبالم ت ةب،ب ج زبليصرنةبا راربت  رهبالجمع ةبالعكمةبن  ارب

للتكبالب جت زبن ت اربا  اطب  ت ب  تن كبتم  ي تةب متعب ى تكابليضت ااقبالصترع ةبال  مةبقكايةبليت ا لب غ ربقكايةبليتجزئةب
ج  تت ةبنالبنلاب ىتتعبالمنتتاتت  باتتأ  اطبالتت   ب ال تتن كبالتم  ي تتةبال   متتةبق متنتتكبنكميتتةب اصتترقبأالبتز تت بق متتةبا  اطبالتت   ب

رأ بب ال ن كبالتم  ي ةبالج   ةبمضتكىكبنل نتكبالاتكقكبىتكبلمتةبالصترنةبمت با  اطبالت   ب ال تن كبالتم  ي تةبال   متةبعت 
بالمكلبالم ى  .

ب

  الثالثالباب 
 مجلس اإلدارة

ب
  : إدارة الشركة عشرةالتاسعة  مادةال

تلت تتان بالجمع تتةبالعكمتتةبالعك  تتةبليمستتكهم  بلمتت ةبالبتز تت بعتت بباعضتتكشب(9/ تتت لىبن ارةبالصتترنةبمجيتت بن ارةبم لتتفبمتت 
ب.ثلثبسل اطب

ب

  : انتهاء عضوية المجلسالعشرون  مادةال
ب،شتتك بأ بتعي متتكطبستتكر ةبىتتكبالممينتتةجيتت باكلتنتتكشبم تتتوبأ باكلتنتتكشب تتل  ةبالعضتت بلنتتكب ى تتكابم بلتلتنتتكبعضتت  ةبالم

 معبللتكب جت زبليجمع تةبالعكمتةبالعك  تةبىتكبنتلب قتطبعتزلبجم تعبأعضتكشبمجيت باال ارةبأ باعضتن ب للتكب   بن تللب
 تتربم اتت لبأ بىتتكب قتتطبغ تتربملكستتتبا تتقبالعضتت بالمعتتز لبتجتتكهبالصتترنةباكلمقكلاتتةباتتكلتع  ضبالاب قتتعبالعتتزلبلستتاتبغ

 لعض بمجي باال ارةبأ ب عتتزلباصترقبأ ب نت  بللتكبىتكب قتطبملكستتب االبنتك بمست  الابقاتلبالصترنةبعمتكب ترتتتبعيتىب
ب.باالعتزالبم بأضرار

ب
ب
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ب

 : المركز الشاغر في المجلسوالعشرون  الحادية مادةال
عيتىبا ب نت  بممت بعض اابم قتتكابىتكبالمرنتزبالصتكغربب الابصغربمرنزبأ  بأعضكشبمجي باال ارةبنك بليمجي بأ ب ع 

 تتللب مستتةبأ تتك بعمتتلبمتت بتتتكر  ب نتتللكبه ئتتةبالستت قبالمكل تتةبتتتت اىربىتت ن بال اتترةب النهك تتةب  جتتتبأ بتايتتغباتتللكبالتت زارةب
ابلت بالتع   ب أ ب عرضبالتع   بعيتىبالجمع تةبالعكمتةبالعك  تةبىتكبأ لباجتمتك بلنتكب  نمتلبالعضت بالج  ت بمت ةبستيهو.ب ال

تتت اىربالصتتر قباللزمتةباللع تتك بمجيتت باال ارةباستاتبل تتخبعتت  بأعضتكئوبعتت بال ت باال لتتىبالمل تت خبعي توبىتتكبلشتتك ب
الصتترنكطبأ بهتتلاباللشتتك ب جتتتبعيتتىبا  تتةباالعضتتكشب عتت ةبالجمع تتةبالعكمتتةبالعك  تتةبلللع تتك ب تتللبستتت  ب  متتكاباللت تتكتب

ب.بالع  باللز بم باالعضكش
ب

 : صالحيات المجلس ونالعشر الثانية و  المادة
معبمراعكةباال ت ك كطبالم ررةبليجمع ةبالعكمةب ن  بلمجي باإل ارةبأ سعبالسيقكطبىتكبن ارةبالصترنةب رست بس كستكتنكب
 ت   تتت باستتتتثمكراتنكب ت تتتر فبأعمكلنتتتكب أم النتتتكب نكىتتتةبصتتت  لنكب ا تتتلبالممينتتتةبالعرا تتتةبالستتتع   ةب  كرجنتتتك،ب لتتتوب تتتقب

ن  بلوبأ ب ه ضب ا  بأ بأنثربم بأعضكئوبأ بم بالغ تربىتكبماكصترةبعمتلبمعت  بأ باالصتراكبىكبصرنكطبأ ر بنمكب 
ب:ببأعمكلبمع لة،ب لوبىكبسا لبللكبمكب يكب   ب  ر

 تمث تتلبالصتترنةبىتتكبنتتلبعلقكتنتتكبتجتتكهبالغ تتربمتت بص  تت كطبقا ع تتةبأ باعتاكر تتةب أمتتك بنكىتتةبالجنتتكطبال ضتتكئ ةب
ليجك بال ضكئ ةبانكىةبا ت ك كتنكب نتكاكطبالعت لب ا  اراطبال ضتك كب الم كن بالعكمةب الجزئ ةب    ا بالمشكل ب ا

العمكل ةب اليجك باالات ائ ةب العي تكب لجتك بام راقبالتجكر تةب لجتك بالت نت  ب اله تلبىتكبالملكزعتكطب نكىتةباليجتك ب
غتترفبالتجكر تتةبال ضتتكئ ةبأ تتكابنتتك بل عنتتكب غرضتتنك،ب ال  تت قبالم ل تتةب أقستتك بالصتترقةب نكىتتةبالجنتتكطبالتله ل تتةب ال

 الجنتتتتكطبال ن م تتتتةبالعستتتتنر ةب اممل تتتتةب الم ل تتتتةباتتتتكل زاراطب الم سستتتتكطب الن ئتتتتكطب  تتتتلك  قبالتم  تتتتلب غ رهتتتتكب
ام تيفبن اراتنكب أقسكمنكب الجنكطبغ ربال ن م ةب ا لبالممينةبالعرا ةبالسع   ةب  كرجنكب الال كب الم تكرفب

لنتتكشبنكىتتةباإلجتتراشاطب المعتتكملطب متكاعتنتتكب الت ق تتعبب ا تت طبالتم  تتلب الصتترنكطب الم سستتكطباستتكئربأل اعنتتك  ا 
 .بعي نكب التسي  ب االستل 

 ناتتترا بجم تتتعبألتتت ا بالع تتت  ب االتهكق تتتكطباكستتت بالصتتترنةبامتتتكبىتتتكبللتتتكب   ب  تتتربع تتت  بالصتتتراشب الا تتتعب اإل جتتتكرب
ب الت   لبىتكبالملكق تكطب غ رهتكب ب الت ق تعبعي نتكب ال ات لب االستئجكرب ال نكالطب االمت كزب ع ت  بالت ت قبالمتكلكا

انتكب الت ق تعبعيتىبع ت  بمصتكرنكطبالصترنةبىتكبصترنكطبأ تر باكلتميتكبأ بالتأست  بأ بالمصتكرنةبأ بااللت مكجبأ ب
الت تتتته ة،ب لنتتتتت بال تتتتقبىتتتتتكبصتتتتراشب ا تتتتتعبال  تتتتتخب امستتتتن ب  ضتتتتت رباجتمكعتتتتكطبمجتتتتتكل باإل ارةب المتتتتت  ر  ب

جم تعبالمستكئلب ال تراراطب اعتمتك بالم زال تكطب ت ز تعبب الجمع كطبالعم م ةبالعك  ةب غ ربالعك  ةب الت ت  طبعيتى
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امراكحب تع   بمجكل باإل اراطب تمث لبالصرنةبتمث لابتكمكابىكبجم تعبالصترنكطبالتتكبتستكه بى نتكبالصترنةب ا تلب
 .ببالممينةبالعرا ةبالسع   ةب  كرجنك

 لصكشبالصرنكطبمعبالغ رب المصكرن ةبانكب الت ق تعبعيتىبع ت  بتأس ستنكبىتربالهر  ب صقانكب تج   هكب ت ه تنكب ا 
اتترا ب ىستت ب تعتت  لبع   هتتكب ت تته تنكب صتتراشب ا تتعبال  تتخب التلتتكزلبعلنتتكب  مل  نتتكب قتتراراطبالصتترنكشبى نتتكب ا 

 ىض يةبنكتتبالع لب است راجب صتقتبالستجلطبب االستثمكر ز ك ةب ت ه ضبر   بامم البأمك ب زارةبالتجكرةب
 .بالتجكر ةب الترا  خب مكب يز بلنك

 الا تتعب الصتتراشب اإلىتترالب قا لتتوب التتره ب ىتتكبالتتره ب التتتأج رب االستتتئجكرب استتتل بالتتثم ب تستتي  بالمتتثم ب ال ستتمةب
 الهتتترزب الضتتت ب استتتت راجب جتتتمباالستتتت نك ب تعتتت  لبال تتت   ب امقتتت البىتتتكبال تتتن كب  مجنتتتك،ب لتتتوب تتتقبضتتت ب

استتت راجب تتن كباتت لبىكقتت ب اتت لباممتتلكب ال تتن كبا تت   هكب مستتك كتنكب قيتتتبتعتت  لباستتت  ا بالم ققتتكطب ب
عيىبألوبب،بتكلفب استل ب تسي  بال ن كبلنكىةبأ  لبالصرنةبالثكاتةب المل  لةبامكبىكبللكبامراضكب الع كراط

عيىبالمجيت بمراعتكةب،بنمكببى مكب تعيقباا عبع كراطبالصرنةبى قبى لوب يز بأ لبم اى ةبالجمع ةبالعم م ةبالعك  ة
 :برفبىكبأ  لب ممتينكطب ع كراطبالصرنةالصر قبالتكل ةبعل بالت 

 ب.بأ ب    بالمجي بىكبقرارهباكلا عبامساكتب المارراطبلو -بأ
 .بأ ب ن  بالا عبم كراكابلثم بالمثل -بت
ب.بأ ب ن  بالا عب كضراابنالبىكب كالطبالضر رةب اضمكلكطبنكى ةب -بط
 .بأ ر أالب ترتتبعيىبللكبالت رفبت قفباعضبألصقةبالصرنةبأ بت م ينكباكلتزامكطبب -بث

 غلقنتكب الست تب اإل ت ا ب ىتربال ستكاكطبالالن تةب الم تكىشباالستتثمكر ةب ال تلك  قب غ رهتكب ا  ارتنتكب تلصت قنكب ا 
 الت ق تتعبعيتتىبالصتت نكطب ستتل اطباممتترب الت تت  لطب التتره ب ت تت   ب قيتتتبالنهتتكالطب الضتتمكلكطب االعتمتتك اطب

 .بب الم رى ةب الملتجكطبالالن ة التسن لطب الت ق عبعي نكب عيىبنكىةبال  مكطبالمكل ةب
 الا تتعب الصتتراشب الستت تب اإل تت ا ب الت   تتلب االنتتتتكتب التتت ا لب التتره ب ىتتكبالتتره ب للتتكبلألستتن ب ال  تتخبىتتكب

 الصرنكطب الم سسكطب ال لك  قب غ رهكب استل بامراكحب الهكئضب سل اطبالمين ةب تع  ينك.
 م تتةب الت ق تتعبعيتتىبالنهتتكالطباكستت بالصتترنةب الضتتمكلكطبقيتتتبال تتر ضبمتت بنكىتتةبالجنتتكطبال ن م تتةب غ تتربال ن 

 االعتمتتك اطب التستتن لطب الت ق تتعبعيتتىبع   هتتكب ضتتمكلكتنكب غ رهتتكب استتتل بال تتر ضب  ىعنتتك،ب عيتتىبالمجيتت ب
 مراعكةبالصر قبالتكل ةبعل بع  بال ر ضبالتكبالبتتجك زبآجكلنكبثلثبسل اط:

%بمتت برأ بمتتكلب50هكب تتللبالستتلةبالمكل تتةبليصتترنةبأالبتز تت بق متتةبال تتر ضبالتتتكب جتت زبليمجيتت بع تت  -بأ
 .بالصرنة

 .بأ ب    بمجي باإل ارةبىكبقرارهبأ جوباست  ا بال ر ضب ن ه ةبس ا هك -بت
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أ ب راعتتىبىتتكبصتتر قبال تترضب الضتتمكلكطبالم  متتةبلتتوبعتت  باإلضتترارباكلصتترنةب مستتكهم نكب الضتتمكلكطب -بط
بالعكمةبلي ائل  .

  نك،ب عيىبالمجي بمراعكةبالصر قبالتكل ةبعل بناراشبم  لكبالصرنة:بببناراشبم  لكبالصرنةبم بالتزامكتن بعي 
 أ ب ن  باإلاراشباع بمضكبسلةبنكميةبم بلص شبال   بن  بأ لى.ب -بأ

 أ ب ن  باإلاراشبلمايغبم   بن  بأق ىبلنلبعك بليم   بال ا  . -بت
 اإلاراشب قبلمجي باإل ارةبالب ج زبالته  ضبى و.ب -بط

 تع   ب است  ا ب عزلبالم راشب الم شه  ب العمكلب ال نلشب ال سقكشب م بىكب نمن ب ت    بر اتتان ب منكىتهتن ب
  تترىنكبلنتت ب ال  تتك بانتتلبمتتكب تعيتتقباتت  ارةبصتت  لن بىتتكبالصتترنةب االستتتعكلةباتتكل اراطبالم ي تتةب امجلا تتةبالمتهرغتتةب

 .بعكانكب منكىهتنكب  رىنك غ ربالمتهرغةباللزمةبلت   قبأغراضبالصرنةب ت    بأت
 

 لمجيتت باإل ارةبممكرستتةبهتتلهبال تتل  كطب ا تتلبالممينتتةبالعرا تتةبالستتع   ةب  كرجنتتك،ب لتتوبال تتقبىتتكبت ن تتلبالغ تتربىتتكب
بماكصرةبعملبأ بأعمكلبمع لةبامكبالب تعكرضبمعبأ نك بهلاباللشك .

 

 : مكافأة أعضاء المجلس والعشرون الثالثةالمادة 
راكحباع ب   بالم ر ىكطب اال ت كق كطبالتكبت ررهكبالجمع ةبالعكمةب%بم ب كىكبام10 ارةبتن  بمنكىأةبمجي باإل

(بم بهلاباللشك ب50 5 بمكلبالصرنةب قا كبللخبالمك ة/م برأ%ب5 اع بت ز عبلساةبراربعيىبالمسكهم  بالب  لبع ب
 ارةبنلتىبالجمع تةبالعكمتةبالعك  تةبىكب    بمتكبلتخبعي توبلشتك بالصترنكطب ل ائ توب،ب  جتتبأ ب صتتملبت ر تربمجيت باإل ب

عيتتىبا تتك بصتتكملبلنتتلبمتتكب  تتلبعي تتوبأعضتتكشبمجيتت باإل ارةب تتللبالستتلةبالمكل تتةبمتت بمنكىتتهطب اتت لبم تتر ىكطب غ تترب
للكبم بالمزا ك،ب أ ب صتملبنللكبعيىبا ك بمكبقاضوبأعضكشبالمجي با  هن بعكمي  بأ با ار   بأ بمكبقاضت هبلش ترب

ستصكراطب ا ب صتملبا ضكابعيىبا ك باع  بجيسكطبالمجي ب ع  بالجيستكطبالتتكب ضترهكبنتلبأعمكلبىل ةبأ بن ار ةبأ با
بعض بم بتكر  بآ رباجتمك بليجمع ةبالعكمة.

ب

 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر العشرونو  الرابعةالمادة 
 رئيس المجلس : - أ

عباتت  بمل تتتبرئتت  بمجيتت باإل ارةب أ بمل تتتبتله تتل ب عتت  بالمجيتت بمتت باتت  بأعضتتكئوبرئ ستتكاب،ب الب جتت زبالجمتت
باجتمكعتتتتكطمجيتتتت باإل ارةب نتتتتللكبباجتمكعتتتتكط،ب  تتتترأ ببااللع تتتتك اكلصتتتترنة،ب  نتتتت  بلتتتتوب تتتتقب عتتتت ةبالمجيتتتت بنلتتتتىب

بالجمع كطبالعكمة.
أمتتك بال ضتكشب ه ئتتكطبالت نت  ب الغ ترب لتترئ  بالمجيت با تتراربمنتت تبأ ب هتت ضبن ارةبالصترنةبئت  بمجيتت ب  مثتلبرب

   كتوبنلىبغ رهبم بأعضكشبمجي باإل ارةبأ بم بالغ ربىكبماكصرةبعملبأ بأعمكلبم   ة.اعضب ل
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 نائب الرئيس : - ب
 ع  بالمجي بم با  بأعضكئوبلكئاكابليرئ  ب  تلبم تلبرئت  بمجيت باإل ارةبعلت بغ كاتو،بمتعبمراعتكةبألتوبالب جت زب

 الجمعبا  بمل تبرئ  بمجي باإل ارةب أ بمل تبتله ل باكلصرنة.
ب

 العضو المنتدب : -ج
 ج زبلمجي باإل ارةبأ ب ع  بم با  بأعضكئوبعضت اابملتت اكاب،ب  جت زبليمجيت بأ ضتكابأ ب عت  بمت بات  بأعضتكئوب

با ت ك تكطأ بم بالغ ربرئ سكابتله ل كابليصترنة،بعيتىبأ بالب نت  برئت  بمجيت باإل ارةبأ بلكئاتو.ب   ت  بالمجيت ب
 .العض بالملت تب الرئ  بالتله ل ب منكىأتنمك

ب

 أمين السر : -د
ب ع  بمجي باإل ارةبأم  بسرب  تكرهبم با  بأعضكئوبأ بم بغ ره ،بب     با ت ك كتوب منكىأتو.

 البتز  بم ةبرئ  بالمجي ب بلكئاوب بالعضت بالملتت تب بأبمت  بالستربعضت بمجيت باال ارةبعيتىبعضت  ةبنتلبمتلن ب
بىك ب عزلن بأ بأ كبملن ب   بأ للبا قبم بعزلب قطبأبأ بىك بليمجي ببالت كان المجي ب،ب ب ج زبأعك ةببىك

ب.ب قطبغ ربملكستبىكالتع  ضبنلاب قعبالعزلبلساتبغ ربمصر  بأ ب
ب

 : اجتماعات المجلس والعشرون الخامسةالمادة 
 تنت  بالت ع ةب ق توبأ بترستلباكلار ت بأ بالهتكن بأ بات ع ةبمت برئ ستوب،بعيتىباالقتلببمجي باال ارةبمترت  بستل  ك جتمعب

،ب  جتتبعيتىبرئت  بالمجيت بأ ب ت ع بالمجيت بنلتىباالجتمتك بمتتىبقيتتب  باإللنتر لكبم   اةباجت  لبامعمتكلبالارب
ب،ب  لع  بالمجي بام ربالصرنةب،بنمكب ج زبأ ب لع  ب كرجبم ربالصرنةب.بنل وبللكباثلك بم بامعضكش

ب

 : نصاب اجتماع المجلس والعشرون السادسةالمادة 
ب5،باصرقبأالب  لبع  بال كضر  بع بباالغيا ةبم باعضكشبالمجي   كابنالبنلاب ضرهبالب ن  باجتمك بالمجي ب  

  ج زبلعض بمجي باإل ارةبأ ب ل تبعلوبغ رهبم باالعضكشبىكب ض رباجتمكعكطبالمجي بقا كاباكم كلةب.بأعضكشب
ب:ليض ااقباآلت ة

 االجتمك .ببالب ج زبلعض بمجي باإل ارةبأ ب ل تبع بأنثربم بعض ب ا  بىكب ض ربللك -بأ
 أ بتن  باإللكاةبثكاتةباكلنتكاةب اصأ بنجتمك بم   .ب -بت
بالب ج زبليلكئتبالت   طبعيىبال راراطبالتكب  شرباللشك بعيىبالمل تبالت   طباصألنك.ب -بط

 الابتسك طباال  اطبرجربالجكلتبالل بملوب ت  ربقراراطبالمجي باأغيا ةبآراشباالعضكشبال كضر  بأ بالممثي  بى وب
ب.جيسةرئ  بال
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نتكاةبأ  بامعضكشبمكبل ب قيتبعيىبامعضكشبمتهرق  بىكباالم ربالعكجيةباعرضنكبقراراطبلمجي باإل ارةبا ب   رب ب
ب.،ب تعرضبهلهبال راراطبعيىبالمجي بىكبا لباجتمك بتكلبلوبباجتمك بالمجي بليم ا لةبى نكب

ب

 : مداوالت المجلس والعشرون السابعةالمادة 
بضتتكشبمجيتت باإل ارةبال كضتتر  ب أمتت  اال ارةب قراراتتتوبىتتكبم كضتترب  قعنتتكبرئتت  بالمجيتت ب أعبتثاتتطبمتت ا الطبمجيتت 

بالسرب ت   بهلهبالم كضربىكبسجلب كخب  قعوبرئ  بمجي باال ارةب أم  بالسر.
 

 اللجان:  والعشرون الثامنةالمادة 
ليجتتتك بمتتتكب تتتراهبالمجيتتت بملئمتتتكابمتتت بلمجيتتت باإل ارةبتصتتتن لباليجتتتك بالملكستتتاةبمعمتتتكلبالصتتترنةب ل كجتنتتتكب ت   تتتلبهتتتلهبا

 للتتكبانتت فبستترعةبالاتتطبىتتكباممتت ربالتتتكبب ت   تت بأتعكانتتكب منكىهتنتتكب اتت التنكبال تتل  كطب التلستت قباتت  بهتتلهباليجتتك 
بتعرضبعي نك.

ب

  البـاب الرابع
 جمعـيات المساهـمين

ب

 حضور الجمعيات:  والعشرون التاسعةالمادة 
العكمتتة،ب لتتوبأ ب  نتتلبعلتتوبص  تتكابآ تتربمتت بغ تتربأعضتتكشببالجمع تتكطضتت ربلنتتلبمستتكه بأ تتكابنتتك بعتت  بأستتنموب تتقب 

بر ضتت بمجيتت باإل ارةبأ بعتتكميكبالصتترنةبىتتكبال ضتت ر،ب  صتتترقبل اتت لبالت ن تتلبت  تتقبالضتت ااقبالملشمتتةبليت ن تتلبىتتكب
ب.اال ت كخالجمع كطبالعكمةبليمسكهم  بال ك رةبم بالجنكطبلاطب

هم  ب اصتتتراكبالمستتكه بىتتكبمتت ا التنكب الت تت  طبعيتتىبقراراتنتتكبا استتقةب  جتت زبع تت باجتمكعتتكطبالجمع تتكطبالعكمتتةبليمستتك
  سكئلبالت ل ةبال   ثة،با ستبالض ااقبالتكبتضعنكبالجنةبالم ت ة.

ب

  التأسيسية: الجمعية الثالثون المادة 
ارةباتكلتر  خب للب مسةب أراع  ب  مكابم بتكر  بقتراربالت زببتأس س ةجم عبالمنتتا  بنلىبع  بجمع ةببالم سس    ع ب

 ضتت ربعتت  بمتت بالمنتتاتت  ب مثتتلبل تتفبرأ بالمتتكلبعيتتىبامقتتلب،بىتت لابلتت بباالجتمتتك الصتترنةب  صتتترقبل تت ةببأستت  ات
ب ع ت باعت ب مستةبعصترب  متكابعيتىبامقتلبمت بت ج توبالت ع ةبنل توب،ب ىتكب  ت اىربهلابالل كتبت جوب ع ةبنلتىبنجتمتك بثتك ع

ب كابنك بع  بالمنتتا  بالممثي  بى وب.الثكلكب    كابأباالجتمك جم عبام  الب ن  ب
ب
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بالتأسيسيةوالثالثون : اختصاصات الجمعية  الحاديةالمادة 
ب(بم بلشك بالصرنكطب.63اكمم ربال ار ةباكلمك ةب/بالتأس س ةت تخبالجمع ةب

ب
ب

 اختصاصات الجمعية العامة العادية : الثالثونو  نيةالثا المادة
مع ةبالعكمتةبغ تربالعك  تة،بت تتخبالجمع تةبالعكمتةبالعك  تةباجم تعباممت ربالمتعي تةبى مكبع ابامم ربالتكبت تخبانكبالج

اكلصتترنة،ب تلع تت بمتترةبعيتتىبامقتتلبىتتكبالستتلةب تتللبامصتتنربالستتتةبالتكل تتةباللتنتتكشبالستتلةبالمكل تتةبليصتترنة،ب  جتت زب عتت ةب
بجمع كطبعكمةبعك  ةبأ ر بنيمكب عطبال كجةبنلىبللك.

ب

  اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : والثالثون ثالثةالالمادة 
 ى تكاببالم شت ربعي نتكبتعت  ينكبلشكمتكاببت تخبالجمع ةبالعكمةبغت ربالعك  ةباتع  لبلشتك بالصرنةبامستك باكستتثلكشباالمت ر

 لنتتكبأ بت تت ربقتتراراطبىتتكباممتت ربال ا يتتةبأ تتلابىتتكبا ت ك تتكطبالجمع تتةبب(بمتت بلشتتك بالصتترنكط88م نتتك بالمتتك ةب/
بلعك  ةب للكباكلصر قب ام ضك بلهسنكبالم ررةبليجمع ةبالعكمةبالعك  ة.العكمةبا

ب

 دعوة الجمعيات:  والثالثون ةالرابعالمادة 
تلع تت بالجمع تتكطبالعكمتتةبليمستتكهم  باتت ع ةبمتت بمجيتت باإل ارة،ب عيتتىبمجيتت باإل ارةبأ ب تت ع بالجمع تتةبالعكمتتةبالعك  تتةب

%(بمتت برأ بالمتتكلبعيتتىب5المراجعتتةبأ بعتت  بمتت بالمستتكهم  ب مثتتلب/بلللع تتك بنلابقيتتتبللتتكبمراجتتعبال ستتكاكطبأ بلجلتتة
امقل.ب  ج زبلمراجعبال سكاكطب ع ةبالجمع ةبلللع ك بنلابل ب   بالمجي با ع ةبالجمع ةب تللبثلثت  ب  متكابمت بتتكر  ب

ةبالتترئ  بقاتتلب تلصتتربالت ع ةباللع تتك بالجمع تتةبالعكمتةبىتتكب ت  هةب  م تتةبتتت ز بىتكبمرنتتزبالصترن،بقيتتبمراجتتعبال ستكاكط
الم عك بالم   بلللع ك باعصرةبأ ك بعيتىبامقتل.ب متعبللتكب جت زباالنتهتكشبات ج توبالت ع ةبىتكبالم عتك بالمتلن ربنلتىبجم تعب

ب‘بقبالمكل تة نتللكبالتىبه ئتةبالست ببالمسكهم  با قكاتكطبمستجية.ب ترستلب ت رةبمت بالت ع ةب جت  لبامعمتكلبنلتىبالت زارة
ب للكب للبالم ةبالم   ةبليلصر.

 

 : سجل حضور الجمعيات الثالثونو  خامسةال المادة
 سجلبالمسكهم  بالل  ب رغا  بىكب ض ربالجمع ةبالعكمةبأ بال ك ةبأسمكئن بىكبمرنزبالصترنةبالرئ ستكبقاتلبال قتطب

بالم   باللع ك بالجمع ة.ب
ب
ب
ب
ب
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  : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  والثالثون دسةالساالمادة 
لابلت بالب ن  باجتمك بال جمع ةبالعكمةبالعك  تةب ت   كبنالبنلاب ضترهبمستكهم  ب مثيت  براتعبرأ بالمتكلبعيتىبامقتلب،ب ا 

 تت ىربالل تتكتبالتتلز بلع تت بهتتلاباالجتمتتك ب ع تت باالجتمتتك بالثتكلكباعتت بستتكعةبمتت بالتنتتكشبالمتت ةبالم تت  ةباللع تتك باالجتمتتك ب
ب.االجتمك عل بع بع  بهلابام لباصرقبأ بتتضم بال ع ةبلع  باالجتمك بام لبمكب ه  باإل

  ىكبجم عبام  الب ن  باالجتمك بالثكلكب    كابأ كابنك بع  بامسن بالممثيةبى و.

ب

 : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية   والثالثون سابعةالالمادة 
 بالمتتكلب،ببىتت لابلتت ب تت   كابنالبنلاب ضتترهبمستتكهم  ب مثيتت  بل تتفبرأبةغ تتربالعك  تتالب نتت  بنجتمتتك بالجمع تتةبالعكمتتةب

 تت ىربالل تتكتبالتتلز بلع تت بهتتلاباالجتمتتك ب ع تت باالجتمتتك بالثتكلكباعتت بستتكعةبمتت بالتنتتكشبالمتت ةبالم تت  ةباللع تتك باالجتمتتك ب
ب.االجتمك ام لباصرقبأ بتتضم بال ع ةبلع  باالجتمك بام لبمكب ه  باإلعل بع بع  بهلاب

بنلاب ضرهبع  بم بالمسكهم  ب مثلبراعبرأ بالمكلبعيىبامقل.ب ىكبجم عبام  الب ن  باالجتمك بالثكلكب    كاب
لابل ب ت اىربالل كتباللز بىتكباالجتمتك بالثتكلك،ب جنتطب عت ةبنلتىباجتمتك بثكلتثب لع ت باكم ضتك بالمل ت خبعي نتكب  ا 

 بعت  بامستن ب(بالرااعتةب الثلثت  بمت باللشتك بامسكستكبليصترنة،ب  نت  باالجتمتك بالثكلتثب ت   كابأ تكابنتك34ىكبالمك ةب/
 الممثيةبى وباع بم اى ةبالجنةبالم ت ة.

ب

 : التصويت في الجمعيات والثالثون ثامنةالالمادة 
بلنلبمسكه ب  طبع بنلبسن بىكبالجمع كطبالعكمةب،ب  جتتباستت  ا بالت ت  طبالترانمتكبىتكبالت تكتبمجيت باال ارة

الجمع ةبالتكبتتعيقبا اراشبلمتن بع بمت ةبن ارتنت ببىكبالت   طبعيىبقراراطباالصتراك الب ج زبمعضكشبمجي باإل ارةب
أ بالتتتتكبتتعيتتتقبام تتتي ةبماكصتتترةبأ بغ تتتربماكصتتترةبلنتتت ،ب ىتتتكبنتتتلبام تتت البالب جتتت زبم بعضتتت بمتتت بأعضتتتكشبالمجيتتت ب

بالمصكرنةبىكبالت   طبعيىبقراراطبتتعيقباو.
ب

 : قرارات الجمعيات والثالثون التاسعةالمادة 
متتةبالعك  تتةباكمغيا تتةبالمقي تتةبلألستتن بالممثيتتةبى نتتكب ت تت ربقتتراراطبالجمع تتةبالعكبس ستت ةالتأت تت ربال تتراراطبىتتكبالجمع تتةب

ستتن بنمتتكبت تت ربقتراراطبالجمع تتةبالعكمتةبغ تتربالعك  تتةباأغيا تةبثيثتتكباالبستن بالممثيتتةبىتتكباالجتمتك باكمغيا تةبالمقي تتةبلأل
 بت ه ضتتتوبأ با قكلتتتةبمتتت ةبالصتتترنةبأ با ينتتتكبقاتتتلبلابنتتتك بقتتتراراابمتعي تتتكاباز تتتك ةبرأ بالمتتتكلبأالممثيتتتةبىتتتكباالجتمتتتك ب،باالبن

صرنةبأ ر بىلب نت  ب ت   كاباالبنلاب ت رباأغيا تةبثلثتةببال ضكشبالم ةبالم   ةبىكبلشكمنكباالسك بأ باكل مكجنكبمع
 عيتتىبمجيتت باإل ارةبأ ب صتتنرب ى تتكابم نتتك بلشتتك بالصتترنكطبقتتراراطبالجمع تتةبغ تترببستتن بالممثيتتةبىتتكباالجتمتتك أراتتك بام

بك  ةبنلابتضملطبتع  لبلشك بالصرنةبامسكسكب.الع
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ب

 : المناقشة في الجمعيات األربعونالمادة 
لنلبمسكه ب قبملكقصةبالم ض عكطبالم رجةبىكبج  لبأعمكلبالجمع ةب ت ج وبامسئيةبىكبصتألنكبنلتىبأعضتكشبمجيت ب

ستتكهم  باكل تت ربالتتل بالب عتترضباإل ارةب مراجتتعبال ستتكاكط.ب  ج تتتبمجيتت باإل ارةبأ بمراجتتعبال ستتكاكطبعتت بأستتئيةبالم
لابرأ بالمستتكه بأ بالتتر بعيتتىبستت الوبغ تتربم لتتع،با تتتن بنلتتىبالجمع تتة،ب نتتك بقرارهتتكبىتتكبهتتلاب م تتي ةبالصتترنةبليضتترر.ب ا 

بالصأ بلكىلاا.
 

عداد المحاضر :األربعون و  حاديةالالمادة   رئاسة الجمعيات وا 
ارةبأ بلكئاوبعل بغ كاتوبأ بمت ب لت اتوبمجيت باإل ارةبمت ب رأ باجتمكعكطبالجمع كطبالعكمةبليمسكهم  برئ  بمجي باإل 
با  بأعضكئوبلللكبىكب كلبغ كتبرئ  بمجي باإل ارةب لكئاو.

   تتتررباكجتمتتتك بالجمع تتتةبم ضتتترب تضتتتم بعتتت  بالمستتتكهم  بال كضتتتر  بأ بالممثيتتت  ب عتتت  بامستتتن بالتتتتكبىتتتكب  تتتكزتن ب
التتتكبات تتلطب عتت  بام تت اطبالتتتكب اى تتطبعي نتتكبأ ب كلهتنتتكبباكم تتكلةبأ بال نكلتتةب عتت  بام تت اطبالم تتررةبلنتتكب ال تتراراط

  ل ةب اى ةبليملكقصكطبالتكب ارطبىكباالجتمك .ب ت   بالم كضربا هةبملتشمةبع تبنلباجتمك بىكبسجلب كخب
ب  قعوبرئ  بالجمع ةب أم  بسرهكب جكمعبام  اط.

ب

  البـاب الخامس
 لجنة المراجعة 

 
 كيل اللجنة: تش االربعونو  ثانيةال المادة
 أ  المسكهم   م  التله ل   بس اش اال ارة مجي  أعضكش م بغ ربمراجعة لجلة العك  ة العكمة الجمع ة م  ا رار تصنل
 عمينتك  ضت ااق اليجلتة ال تراربمنمتكط ىتك الب  لبع  بأعضتكئنكبعت بثلثتةب الب ز ت بعت ب مستةب   ت  بعيىبأ بغ ره 

 .أعضكئنك  منكىهط
ب

 : نصاب اجتماع اللجنة بعونواالر  ثالثةالالمادة 
 صتتترقبل تت ةباجتمتتك بلجلتتةبالمراجعتتةب ضتت ربأغيا تتةبأعضتتكئنك،ب ت تت ربقراراتنتتكباأغيا تتةبأ تت اطبال كضتتر  ،ب علتت ب

بتسك  بام  اطب رجربالجكلتبالل ب  طبمعوبرئ  باليجلة.
ب
ب
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 اختصاصات اللجنة : واالربعون رابعةالالمادة 
لبالصترنة،ب لنتكبىتكبستا لبللتكب تقباالقتل بعيتىبستجلتنكب  ثكئ نتكب قيتتبت تخبلجلةبالمراجعةباكلمراقاتةبعيتىبأعمتك

أ بن ضتتتكحبأ با تتتك بمتتت بأعضتتتكشبمجيتتت باإل ارةبأ باإل ارةبالتله ل تتتة،ب  جتتت زبلنتتتكبأ بتقيتتتتبمتتت بمجيتتت باإل ارةب عتتت ةب
بس مة.الجمع ةبالعكمةبليصرنةبلللع ك بنلابأعكقبمجي باإل ارةبعمينكبأ بتعرضطبالصرنةبمضراربأ ب سكئربج

ب
ب
ب
ب

 تقارير اللجنة االربعون :و  خامسةالالمادة 
اتتت اشب عيتتتىبلجلتتتةبالمراجعتتتةباللشتتتربىتتتكبال تتت ائ بالمكل تتتةبليصتتترنةب الت تتتكر رب المي  شتتتكطبالتتتتكب  تتت منكبمراجتتتعبال ستتتكاكط،ب ا 

الصترنةببمرئ كتنكب  كلنكبن ب جت ط،ب عي نتكبنتللكبنعت ا بت ر تربعت برأ نتكبىتكبصتك بمت  بنهك تةبلشتك بالرقكاتةبال ا ي تةبىتك
 عمتتكبقكمتتطباتتوبمتت بأعمتتكلبأ تتر بتتت  لبىتتكبلقتتكقبا ت ك تتنك.ب عيتتىبمجيتت باإل ارةبأ ب تت   بلستت كابنكى تتةبمتت بهتتلاب
الت ر تتربىتتكبمرنتتزبالصتترنةبالتترئ  بقاتتلبم عتت بالع تتك بالجمع تتةبالعكمتتةباعصتترةبأ تتك بعيتتىبامقتتلبلتز  تت بنتتلبمتت برغتتتبمتت ب

بمع ة.المسكهم  بالس ةبملو.ب  تيىبالت ر ربأثلكشبالع ك بالج
 

 السادس البـاب 
 الحســابـات مراجع 

ب

 تعيين مراجع الحسابات : واالربعون دسةالساالمادة 
 الممينةبتع لو ىك اكلعمل لن  المر خ ال سكاكط مراجعك ا   م ب )أنثر أ (  سكاكطب مراجع ليصرنة  ن   أ   جت

كبنعك ةبتع  لوب،بعيىبأالب تجك زبمجم  بم هبتع  لوب  ج زبلنبعميو،  م ة منكىأتو  ت    سل  كا، العك  ة العكمة الجمع ة
بع ب م بسل اطبمت يةب،ب ب ج زبلم بأستلهلبهلهبالم ةبأ ب عك بتع  لوباع بمضىبسلت  بم بتكر  بالتنكئنكب.

 ملكستت غ تر  قتط ىتك التغ  تر  قتع نلا التعت  ض ىك ا  و اإل لل معبع   تغ  ره  قط نل ىك أ ضكاب ليجمع ة   ج ز
ب.مصر   غ ر لسات أ 
 

 صالحيات مراجع الحسابات : واالربعون سابعةالالمادة 
ب قتتطب تتقباالقتتل بعيتتىب ىتتكتربالصتترنةب ستتجلتنكب غ تتربللتتكبمتت بال ثتتكئق،ب لتتوبأ ضتتكابقيتتتب لمراجتتعبال ستتكاكطبىتتكبأ ا

ممتكب ت  لبالا كلكطب اإل ضك كطبالتكب ر بضر رةبال   لبعي نك،بل ت  قبم بم ج  اطبالصرنةب التزامكتنكب غ ربللتكب
لاب تك فبمراجتعبال ستكاكطب تع اةبىتكبهتلاب ىكبلقكقبعميو.ب عيتىبرئت  بمجيت باإل ارةبأ ب منلتوبمت بأ اشب اجاتو،ب ا 
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الصأ بأثاطبللكبىكبت ر رب    بنلىبمجي باإل ارة.بى لابل ب  سربالمجي بعملبمراجعبال سكاكط،ب جتبعي وبأ ب قيتتب
بليلشربىكباممر.م بمجي باإل ارةب ع ةبالجمع ةبالعكمةبالعك  ةب

ب

 السابع البـاب 
 حسـابات الشركة وتوزيع األربـاح 

ب

 السنة المالية : واالربعون ثامنةالالمادة 
ب.بعك تا أبالسلةبالمكل ةبليصرنةبم بأ لب لك رب بتلتنكبىكبلنك ةب  سماربم بنلب

ب

 الوثائق المالية  : واالربعون تاسعةالالمادة 
 تتةبنتتلبستتلةبمكل تتةبليصتترنةبأ ب عتت بال تت ائ بالمكل تتةبليصتترنةب ت ر تتراابعتت بلصتتكقنكب جتتتبعيتتىبمجيتت باإل ارةبىتتكبلنك -بأ

 مرنزهتتكبالمتتكلكبعتت بالستتلةبالمكل تتةبالمل ضتت ة،ب  ضتتما بهتتلابالت ر تتربالقر  تتةبالم تر تتةبلت ز تتعبامراتتكح.ب  ضتتعب
 مستةب أراعت  بالمجي بهلهبال ثكئقبت طبت رفبمراجعبال سكاكطبقالبالم ع بالم   باللع ك بالجمع ةبالعكمتةبا

   مكابعيىبامقل.
 جتبأ ب  قعبرئ  بمجي بن ارةبالصرنةب رئ سنكبالتله ل ب م  رهكبالمكلكبال ثكئقبالمصكربنل نكبىكباله رةب/أ(بم ب -بت

هتتلهبالمتتك ة،ب تتت   بلستت بملنتتكبىتتكبمرنتتزبالصتترنةبالتترئ  بت تتطبت تترفبالمستتكهم  بقاتتلبالم عتت بالم تت  باللع تتك ب
 يىبامقل.بالجمع ةبالعكمةباعصرةبأ ك بع

عيتتىبرئتت  بمجيتت باإل ارةبأ ب تتز  بالمستتكهم  باتتكل  ائ بالمكل تتةبليصتترنة،ب ت ر تتربمجيتت باإل ارة،ب ت ر تتربمراجتتعب -بط
ال سكاكط،بمكبل بتلصربىكبجر  ةب  م تةبتت ز بىتكبمرنتزبالصترنةبالترئ  .ب عي توبأ ضتكابأ ب رستلب ت رةبمت بهتلهب

،بب للتتتكبقاتتتلبتتتتكر  بالع تتتك بالجمع تتتةبالعكمتتتةببستتت قبالمكل تتتة االستتتتثمكرب نتتتللكبه ئتتتةبالالتجتتتكرةببال ثتتتكئقبنلتتتىب زارة
 ا مسةبعصرب  مكابعيىبامقل.

ب
 

 توزيع األرباح : الخمسونالمادة 
بت ز بأراكحبالصرنةبال كى ةبالسل  ةبعيىبال جوباآلتك:

ةب%(بم ب كىكبامراكحبلتن   باال ت كقكباللشكمكبليصرنةب  ج زبأ بت رربالجمع تةبالعكمتةبالعك  ت10 جلتب/ .1
ب%(بم برأ بالمكلبالم ى  .30 قفبهلابالتجل تبمتىبايغباال ت كقكبالملن رب/
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متتت ب تتتكىكبامراتتتكحبلتنتتت   ببلستتتاةبمع لتتتةليجمع تتتةبالعكمتتتةبالعك  تتتةبالتتتكشبعيتتتىباقتتتتراحبمجيتتت باإل ارةبأ بتجلتتتتب .2
 لغرضبا باغراضبمع لةا ت كقكباتهكقكب   خب

 ،ب للتتكباكل تت ربالتتل ب   تتقبم تتي ةبالصتترنةبأ ب نهتتلبلجمع تتةبالعكمتتةبالعك  تتةبأ بت تترربتنتت   با ت كق تتكطبأ تتربا .3
ت ز عبأراكحبثكاتةبق رباإلمنك بعيىبالمستكهم  .ب ليجمع تةبالمتلن رةبنتللكبأ بت تقتعبمت ب تكىكبامراتكحبماتكلغب

 إللصكشبم سسكطباجتمكع ةبلعكميكبالصرنةبأ بلمعك لةبمكب ن  بقكئمكابم بهلهبالم سسكط.
 %(بم برأسمكلبالصرنةبالم ى  .5كهم  بلساةبتمثلب/  ز بم بالاكقكباع بللكبعيىبالمس .4
(بم بهلاباللشك ،ب المك ةبالسك ستةب الستاع  بمت بلشتك ببالعصر  الثكلثةب ببمعبمراعكةبام نك بالم ررةبىكبالمك ةب/ .5

متت بالاتتكقكبلمنكىتتأةبمجيتت باإل ارة،بعيتتىبأ ب نتت  باستتت  كقبهتتلهب%ب10ب   تتخباعتت بمتتكبت تت  بلستتاةبالصتترنكط
 اكابمعبع  بالجيسكطبالتكب  ضرهكبالعض .بالمنكىأةبمتلكس

   ز بالاكقكباع بللكبعيىبالمسكهم  بن  ةبنضكى ةبىكبامراكح. .6
 لنتكبأ بتهت ضبمجيت ببصتنلبل تفبستل  با براتعبستل  ب، ج زبليصرنةبت ز عباراكحبمر ي ةبعيىبمستكهم نكبا .7

 اإل ارةباللكبام جتبقراربملنكب ج  بسل  كاب.
 

 استحقاق األرباح : الخمسونو  حاديةالالمادة 
 ستتت قبالمستتكه ب  تتتوبىتتكباالراتتكحب ى تتكابل تتراربالجمع تتةبالعكمتتةبال تتك ربىتتكبهتتلابالصتتأ ب  اتت  بال تتراربتتتكر  باالستتت  كقب
 تتتتتكر  بالت ز تتتتعب تنتتتت  بأ   تتتتةباالراتتتتكحبلمتتتتكلنكباالستتتتن بالمستتتتجي  بىتتتتكبستتتتجلطبالمستتتتكهم  بىتتتتكبلنك تتتتةبال تتتت  بالم تتتت  ب

بللست  كق.ب
ب

 : خسائر الشركة ونالخمسو  ثانيةالالمادة 
نلابايغطب سكئربصرنةبالمسكهمةبل فبرأ بالمكلبالم ى  ،بىكبأ ب قطب تللبالستلةبالمكل تة،ب جتتبعيتىبأ ب .1

مس  لبىكبالصرنةبأ بمراجعبال سكاكطبى ربعيموباللكبناللبرئ  بمجي باإل ارة،ب عيىبرئ  بمجي باإل ارةب
 للب مستةبعصترب  متكابمت بعيمتوباتللكب عت ةبالجمع تةبناللبأعضكشبالمجي بى رااباللك،ب عيىبمجي باإل ارةب

العكمةبغ ربالعك  ةبللجتمك ب للب مسةب أراعت  ب  متكابمت بتتكر  بعيمتوباكل ستكئرربلت ترربنمتكبز تك ةبرأ بمتكلب
الصرنةبأ بت ه ضوبب ى كابم نك بلشك بالصرنكطب للكبنلىبال  بالل بتل هضبمعوبلستاةبال ستكئربنلتىبمتكب   ب

 الم ى  ،بأ ب لبالصرنةبقالبامجلبالم   بىكبهلابلشك بالصرنكط.بل فبرأ بالمكل
(بمت ب1 تع بالصرنةبمل ض ةبا  ةبلشك بالصرنكطبنلابل بتجتمعبالجمع ةبالعكمتةب تللبالمت ةبالم ت  ةبىتكباله ترةب/ .2

هتتتلهبالمتتتك ة،بأ بنلاباجتمعتتتطب تعتتتلربعي نتتتكبن تتت اربقتتتراربىتتتكبالم ضتتت  ،بأ بنلابقتتتررطبز تتتك ةبرأ بالمتتتكلب ىتتتقب
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م ضك بالم ررةبىكبهلهبالمك ةب ل ب ت باالنتتكتبىكبنلبز ك ةبرأ بالمتكلب تللبتستع  ب  متكابمت ب ت  ربقتراربا
 الجمع ةباكلز ك ة.

 الثامن البـاب 
 المنازعات

ب

 : دعوى المسؤولية والخمسون ثالثةالالمادة 
ةبنلابنتك بمت بصتأ بال قتأبالتل بلنلبمسكه بال قبىتكبرىتعب عت  بالمست  ل ةبالم تررةبليصترنةبعيتىبأعضتكشبمجيت باإل ارب

  ربملن بنل كقبضررب كخباو.ب الب ج زبليمسكه برىتعبالت ع  بالمتلن رةبنالبنلابنتك ب تقبالصترنةبىتكبرىعنتكبالب تزالب
بقكئمكا.ب  جتبعيىبالمسكه بأ ب ايغبالصرنةباعزموبعيىبرىعبال ع  .

ب

 اسع البـاب الت
 حل الشركة وتصفيتها 

ب

 انقضاء الشركة:  والخمسون رابعةالالمادة 
ت  لبالصرنةبامجر بال ضكئنكب  ربالت ه ةب ت تهشباكلص   ةباالعتاكر ةباكل  رباللز بليت ه ةب    ربقراربالت ته ةب
اال ت كر ةبم بالجمع ةبالعكمةبغ ربالعك  ةب  جتبأ ب صتملبقراربالت ه ةبعيىبتع ت  بالم تهكب ت   ت بستيقكتوب أتعكاتوب

 الم ةبالزمل ةباللزمةبليت ه ةب  جتباالبتتجك زبمت ةبالت ته ةباال ت كر تةب مت بستل اطب ال    بالمهر ضةبعيىبسيقكتوب
 الب ج زبتم   هكبمنثربم بللكباالباأمربقضكئكب تلتنكبسيقةبمجي با ارةبالصرنةبا ينكب معبللكب شلبه الشبقتكئم  ب

لم هكب تا تىبجمع تكطبالمستكهم  بقكئمتةبعيىبا ارةبالصرنةب  ع   باكللساةبالىبالغ ربىكب ن بالم ه  بالىبأ ب ع  با
ب.الم هىب للبم ةبالت ه ةب   ت رب  رهكبعيىبممكرسةبا ت ك كتنكبالتكبالبتتعكرضبمعبا ت ك كطب

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 العاشر البـاب 
 حكام ختاميةأ 

ب

 الخمسونو  خامسةالالمادة 
ب قاقبلشك بالصرنكطب ل ائ وبىكبنلبمكبل ب ر باوبلخبىكبهلاباللشك .

ب

 والخمسون سادسةالالمادة 
ب    بهلاباللشك ب  لصربقا كابم نك بلشك بالصرنكطب ل ائ و.

*********** 


