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  Bylaws of 

East Pipes Integrated Company for Industry 

(Listed Joint Stock Company) 

 النظام األساسي لشركة 

 أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة 

 

 ( مدرجة )شركة مساهمة 

 

Chapter One: Conversion of the Company  :تحول الشركة الباب األول 

 

 
Article One: Incorporation 

1. East Pipes Integrated Company for Industry a Listed joint 
stock Company, incorporated in accordance with the 
provisions of the Companies Law and its implementing 
Rules, and pursuant to the provisions of these Bylaw. 

2. Welspun Middle East Pipes Company LLC with 
commercial registration number 2050071522 dated 
22/07/1431H issued in the City of Dammam was 
converted from a limited liability company to a closed 
joint stock company in accordance with the Companies 
Law enacted by Royal Decree No. M/3 dated 
28/01/1437H, its Implementing Regulations, the Foreign 
Investment Law enacted by Royal Decree No. M/1 dated 
05/01/1421H, Ministry of Investment License No. 
121031118992 dated 22/07/1431H and these bylaws as 
follows: 

 التأسيس   المادة األولى:  

 
 
المتكاملة شركة  .   ١ الشرق  مدرجة،    أنابيب  مساهمة  شركة  للصناعة 

 تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه، وطبقا لهذا النظام. 
 

السجل  بالمقيدة    المحدودة   شركة ويلسبون الشرق األوسط لألنابيب.   ٢
صادر من  هـ  ٢٢/٠٧/١٤٣١( وتاريخ  ٢٠٥٠٠٧١٥٢٢التجاري رقم )
الدمام،  من  مدينة  شركة    تحولت  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مساهمة مقفلة طبقاً ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  
ولوائحه، ووفقاً لنظام االستثمار الصادر    هـ٢٨/٠١/١٤٣٧بتاريخ    ٣م/

ووفقاً لترخيص    هـ٠٥/٠١/١٤٢١( وتاريخ  ١بالمرسوم الملكي رقم )م/
رقم  وزا االستثمار   هـ ٢٢/٠٧/١٤٣١وتاريخ    ١٢١٠٣١١١٨٩٩٢رة 

 : وهذا النظام وفقاً لما يلي
 
 
 

Article Two: Company Name المادة الثانية: اسم الشركة 

“East Pipes Integrated Company for Industry” (a listed 
joint stock company). 

 (.مدرجة" )شركة مساهمة  أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة"شركة  

Article Three: Company Objects المادة الثالثة: أغراض الشركة 

The Company shall have the following objects:  
 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

1. 231083: Manufacture of pipes; 

2. 241050: Manufacture of pipes, tubes and hollow 
shapes from iron and steel; 

3. 243120: Manufacture of tubes, pipes, hollow forms, 
and pipes and tubes connections; 

4. 259211: Processing and painting metals by 
refinement and polishing.,  

in accordance with the Ministry of Investment’s license 
No. 121031118992 dated 22/07/1431H. 

 .صناعة األنابيب: ٢٣١٠٨٣ .١

ــكال المجوفة من :  ٢٤١٠٥٠ .٢ ــير واألش صــناعة األنابيب والمواس

 .الحديد والصلب

ــكال مجوفة ووصــ ت  :  ٢٤٣١٢٠ .٣ ــير وأش ــنأ أنابيب ومواس ص

   .أنابيب أو مواسير

 معالجة وطلي المعادن بالصقل والتلميأ.: ٢٥٩٢١١ .٤

 

اربموجـب ترخيص  وذـل      ١٢١٠٣١١١٨٩٩٢رقم    وزارة االســـــتثـم

 .هـ٢٢/٠٧/١٤٣١وتاريخ  

The Company shall carry out its activities in 
accordance with applicable regulations and after 

وتمارس الشـــركة أنشـــطتها وفم األنظمة المتبعة وبعد الحصـــول على  

 هات المختصة إن وجدت.التراخيص ال زمة من الج
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obtaining the required licenses from the competent 
authorities, if applicable.  

Article Four: Participation and Ownership in 
Companies 

 المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات

The Company may form companies on its own (limited 
liability company) or (closed joint stock companies), 
and it may also own shares and participation interests 
in other existing companies or merge with them. The 
Company may also participate with others to 
incorporate joint stock companies and limited liability 
companies in compliance with applicable regulations 
and directives. The Company may deal with its shares 
or participation interests provided that it does not 
engage in the brokerage of the same. 

ا   لـشركةليجوز   (محدودة مـسؤولية ذاتـشركة  (ـشركات بمفردها  إنـش

، كما يجوز لها أن تمتل  األـسهم والحـصص  ) مقفلة مـساهمةـشركة ) أو

في شـــركات أخرا قائمة أو تندمع معها ولها حم االشـــترا  مأ ال ير  

في تأسـيس الشـركات المسـاهمة أو ذات المسـؤولية المحدودة وذل  بعد  

تيفا  ما  أن. كما يجوز  اـس تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الـش

للشـركة أن تتصـرف في هذا األسـهم أو الحصـص على أال يشـمل ذل   

 .الوساطة في تداولها

Article Five: Company’s Headquarters المادة الخامسة: المركز الرئيس للشركة 

The headquarters of the Company shall be in the city 
of Dammam. The Company may open branches within 
or outside of the Kingdom of Saudi Arabia pursuant to 
a decision of the board of directors.  

لها فروع    أيقأ المركز الرئيـسي للـشركة في مدينة الدمام ويجوز أن ينـش

 داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس االدارة.

 

Article Six: Company’s Term المادة السادسة: مدة الشركة 

The term of the Company shall be ninety-nine 
Gregorian years starting from the date of issuance of 
its registration in the Commercial Register as a joint 
stock company. The Company’s term may be extended 
pursuant to a resolution adopted by the extraordinary 
general assembly at least one year prior to the expiry 
of the term. 

مدة الشــركة تســعة وتســعين ســنة مي دية تبدأ من تاريخ قيدها بالســجل  

ــ ــركة بقرار التجاري كشــ ــاهمة. ويجوز دائماً إطالة مدة الشــ ركة مســ

ــنة واحدة على   تصــدرا الجمعية العامة غير العادية قبل انتها  أجلها بس

 األقل.

Chapter Two: Capital and Shares  الباب الثاني: رأس المال واألسهم 

Article Seven: Capital المادة السابعة: رأس المال 

The Company’s capital shall be SAR (315,000,000) 
three hundred fifteen million Saudi Riyals, divided into 
)31,500,000( thirty-one million five hundred thousand 
nominal shares of equal value, the value of each share 
ten Saudi riyals all are ordinary shares in kind. 

( ث ثمائة وخمـسة عـشر ٣١٥،٠٠٠،٠٠٠بــــــ )حدد رأس مال الـشركة  

ســعودي مقســمة إلى واحد وث ثون مليون وخمســمائة ألف    مليون لاير

ــهم ) ــهم٣١،٥٠٠،٠٠٠سـ ــاوية القيمة، قيمة كل منها    ( سـ ــمي متسـ اسـ

   .( رياالت سعودية جميعها أسهماً عادية عينية١٠عشرة )

Article Eight: Share Subscription   األسهم  فيالمادة الثامنة: االكتتاب 

The shareholders have subscribed for all the shares in 
the capital comprising (21,000,000) twenty one million 
paid in full shares, with a total value of (210,000,000) 
two hundred and ten million Saudi riyals has been paid, 
and the shareholders acknowledge their joint liability in 
their own funds towards third parties that the amount of 
(210,000,000) two hundred and ten million Saudi riyals 
has been paid, while the capital increase of  

هم رأس المال البال ة ) اهمون في كامل أـس  ( ٢١،٠٠٠،٠٠٠اكتتب المـس

ة  واـحد وعشـــــرون مليون    الـي ا ا جـم اـمل وقيمتـه الـك دفوـعة ـب ســـــهم ـم

( مــائتــان وعشـــــرة مليون   لاير ســـــعودي ويقر ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠)

ؤوليتهم التمـامنية في أموالهم الخاصـة تجاا ال ير بأنه   اهمون بمـس المـس

( بمبل)  الوفــا   مليون   لاير  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠تم  ( مــائتــان وعشـــــرة 

( مائة  ١٠٥،٠٠٠،٠٠٠أما الزيادة في رأس المال ومقدارها )  سـعودي، 

ــملة مبل)   ــعودي فقد تم الوفا  بها من خ ل رس ــة مليون  لاير س وخمس
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(105,000,000) one hundred and five million Saudi 
riyals, was fully paid by capitalization from the retained 
earnings account  amounting to (105,000,000) one 
hundred and five million Saudi riyals. 

( مائة وخمســـة مليون  لاير ســـعودي من حســـاب  ١٠٥،٠٠٠،٠٠٠)

 .األرباح المبقاة  لصالح المساهمين

 

Article Nine: Sale of Unpaid Shares   بيع األسهم الغير مستوفاة القيمةالتاسعةالمادة : 

The shareholder shall pay the value of the share on the 
specified dates. If any shareholder fails to pay on time, 
the board of directors may, after notifying such 
shareholder of his default by registered mail, sell his 
share either in a public auction or on the stock market, 
as the case may be, in accordance with the conditions 
prescribed by the competent authorities. 

يلتزم المســـاهم بدفأ قيمة الســـهم في المواعيد المعينة لذل ، وإذا تخلف  

ا  في ميعـاد االســـــتحقـاق، جـاز لمجلس ا دارة بعـد إب غـه   عن الوـف

هم في المزاد العلني أو ســوق األوراق المالية  بيأ الســ  ، بخطاب مســجل

 بحسب األحوال وفقاً للموابط التي تحددها الجهات المختصة.

The Company shall recover the due amount from the 
proceeds of such sale and return the remaining 
balance to the holder of the share. If the proceeds 
raised from such sale are insufficient to cover the due 
amount, the Company may recover the unpaid balance 
from the shareholder’s assets. 

وتســتوفي الشــركة من حصــيلة البيأ المبال) المســتحقة لها وترد الباقي  

هم. وإذا لم تكف حصـيلة البيأ للوفا  بهذا المبال)، جا ز  إلى صـاحب الـس

 للشركة أن تستوفي الباقي من جميأ أموال المساهم.

However, the defaulting shareholder may pay the value 
of his share until the date of the intended sale of such 
share and he shall also pay all related expenses 
incurred by the Company. 

للمســـــاهم المتخلف عن اـلدفأ إلى يوم البيأ دفأ القيـمة  ومأ ذـل  يجوز  

المســتحقة عليه ممــافاً إليها المصــروفات التي أنفقتها الشــركة في هذا  

 الشأن.

The Company shall cancel the share sold pursuant to 
the terms of this Article and provide the buyer with a 
new share with the same number as that of the 
cancelled share. A note shall be recorded in the share 
register regarding the sale, including the name of the 
new owner. 

وتل ي الشــركة الســهم المبيأ وفقاً ألحكام هذا المادة، وتعطي المشــتري  

سـهم بوقوع  سـهماً جديداً يحمل رقم السـهم المل ي، ويؤشـر في سـجل األ

 البيأ مأ بيان اسم المال  الجديد.

Article Ten: Issuance of Shares   شرة: إصدار األسهماعالالمادة 

Shares shall be nominal shares and may not be issued 
at less than their nominal value. However, shares may 
be issued at a value greater than their nominal value, 
in which case the difference in value shall be included 
as a separate item within the shareholders’ equity 
provided that such difference may not be distributed as 
dividends to the shareholders. A share shall be 
indivisible vis-à-vis the Company. If a share is owned 
by several persons, the owners shall select one person 
from amongst themselves to exercise, on their behalf, 
the rights attached thereto, and they shall be jointly 
liable for the obligations arising from the ownership of 
the share. 

ر بأقل من قيمتها االـسمية، وإنما  دتكون األـسهم اـسمية وال يجوز أن تـص

يجوز أن تصـدر بأعلى من هذا القيمة، وفي هذا الحالة األخيرة يمـاف  

اهمين. وال يجوز توزيعها   تقل مـمن حقوق المـس فرق القيمة في بند مـس

ة   ة في مواجـه ل للتجزـئ اـب ــاهمين. والســـــهم غير ـق اح على المســـ أرـب ـك

ة، فإذا مل  الســهم أشــخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا  الشــرك

ه، ويكون هؤال    ة ـب ال الحقوق المتعلـق دهم لينوب عنهم في اســـــتعـم أـح

 األشخاص مسؤولين بالتمامن عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.

Article Eleven: Trading of Shares   عشرة: تداول األسهم  الحاديةالمادة 
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Excluding founders' shares. The company’s shares 
shall be traded pursuant to the Saudi Capital market 
Law and the implementing Rules thereof and in 
accordance with the provision of these Bylaws.And the 
shares subscribed by incorporators may not be 
tradable except upon end of lock-up period which is six 
6 months from date of the start of trading the 
Company’s shares in the Saudi Tadawul.  
A note shall be recorded on the certificates of such 
shares indicating the type of share, the date of the 
Company’s incorporated by conversion to be listed joint 
stock company and the period during which they may 
not be traded. 

باســتثنا  أســهم المؤســســين تتداول أســهم الشــركة وفقا ألنظمة الســوق  

المالية الســعودية ولوائحه التنفيذية. وال يجوز تداول أســهم المؤســســون  

ــتة   ــهر ٦اال بعد سـ ــهممن تاريخ بدا تداول    أشـ ــركة في تداول   أسـ الشـ

 الحظر.السعودية وهي فترة  

 

ــهم النقدية  ومأ ذل  يجوز خ ل فترة الحظر المذكورة نقل مل  كية األسـ

ــس اخر، او من  ــين الى مؤس ــس وفقا ألحكام بيأ الحقوق من أحد المؤس

ورثة أحد المؤسـسـين في حالة وفاته الى ال ير، او في حالة التنفيذ على  

ــر او المفلس على ان تكون أولوية امت   تل    ــس المعسـ أموال المؤسـ

ما يكتتب به  األـسهم للمؤـسسين االخرين. وتسري احكام هذا المادة على 

   المؤسسون في حالة زيادة راس المال قبل انقما  مدة الحظر.

However, during the lock-up period the ownership of 
the shares may, in accordance with the requirements 
of sale of shares, be transferred from one incorporator 
shareholder to another incorporator shareholder or 
from the heirs of a deceased incorporator shareholder 
to a third party or in the event of an execution order 
being issued against the assets of a bankrupt or 
insolvent incorporator shareholder provided that the 
other incorporator shareholders shall have the pre-
emptive right to purchase such shares. The provisions 
of this Article shall apply to shares subscribed by the 
incorporator’s shareholders in the event of a capital 
increase before the expiry of the lock-up period. 

وفقًا لمتطلبات    األســـهم، يجوز نقل ملكية    ا قفال، خ ل فترة    ذل ، ومأ  

من مســاهم مؤســس إلى مســاهم مؤســس نخر أو من ورثة    األســهم، بيأ  

مسـاهم مؤسـس متوفى إلى طرف ثالأ أو في حالة صـدور أمر تنفيذي  

مد أصول مساهم مؤسس مفلس أو معسر شريطة أن يكون للمساهمين  

ري أحكام   هم. تـس را  هذا األـس ين ارخرين الحم الوقائي في ـش ـس المؤـس

مسـاهمو الشـركة في حالة زيادة  هذا المادة على األسـهم التي يكتتب بها  

 رأس المال قبل انتها  فترة الحجز.

Article Twelve: Share Register   عشرة: سجل المساهمين  الثانيةالمادة 

The Company’s shares shall be traded pursuant to the 
provisions of the Capital Market Law and the 
Implementing Rules thereof and in accordance with the 
provisions of these Bylaws, and subscription for the 
shares or the ownership thereof shall mean the 
acceptance by the shareholder of these Bylaws and 
his/its compliance with the resolutions adopted by the 
shareholders assemblies, whether he/it shall be 
present or absent, and whether or not such resolutions 
are acceptable to him/it. 

وق المالية ولوائحه التنفيذية، ووفقا   هم وفقا ألحكام نظام الـس تتداول األـس

ــاهم   ــهم او تملكها يفيد قبول المس ألحكام هذا النظام، واالكتتاب في األس

بالقرارات التي تصــدرها جمعيات المســاهمين ســوا     والتزاماتهللنظام  

م مخالفا  اكان حاـمرا ام غائبا، وـسوا  اكان موافقا على هذا القرارات ا

   لها.

Article Thirteen: Increase of Capital   عشرة: زيادة رأس المال  الثالثةالمادة 

1. The extraordinary general assembly may 
resolve to increase the Company’s capital 
provided that the capital has been paid in full. 
It is not necessary for the capital to be paid in 
full if the unpaid portion of the capital results 
from the issuance of shares through the 
conversion of loan instruments and sukuks into 
shares and the conversion period has not 
expired yet. 

العــاديــة أن تقرر زيــادة رأ .١ العــامــة غير  س مــال للجمعيــة 

فأ كام ً. وال  قد د     الشـــركة، بشـــرط أن يكون رأس المال

ــترط أن يكون رأس المال قد د   بأكمله إذا كان الجز      فأيشـ

هم صـدرت مقابل   غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أـس

تحويل أدوات دين أو صكو  تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد  

 المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

2. In any event, the extraordinary general 
assembly may allot all or part of the shares 

للجمعية العامة غير العادية في جميأ األحوال أن تخصــص   .٢

األســـــهم المصـــــدرة عـند زـيادة رأس الـمال أو جز اً منـها  
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issued as a result of capital increase to the 
employees of the Company or of all or any of 
its subsidiaries. The shareholders may not 
exercise their pre-emptive rights in respect of 
the shares allotted to such employees. 

للعاملين في الشــركة والشــركات التابعة أو بعمــها، أو أي  

  دمن ذل . وال يجوز للمســاهمين ممارســة حم األولوية عن

 إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

3. Upon the issuance of a resolution by the 
extraordinary general assembly to increase 
the capital, the shareholders shall have the 
pre-emptive right to subscribe in cash for the 
newly issued shares. The shareholders shall 
be notified of their pre-emptive right by notice 
published in a daily newspaper or by registered 
letter. Such notice shall include the resolution 
to increase the capital, the terms of 
subscription, the subscription period and the 
start and end dates of subscription. 

للمـساهم المال  للـسهم عند ـصدور قرار الجمعية العامة غير  .٣

في   األولويــة  المــال  زيــادة رأس  على  بــالموافقــة  العــاديــة 

االكتتاب باألـسهم الجديدة التي تصـدر مقابل حصـص نقدية،  

ويبل) هؤال  بأولويتهم بالنشــر في جريدة يومية أو بإب غهم  

زيادة رأس المال وشروط  بواسطة البريد المسجل عن قرار 

 االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

4. A shareholder may, in accordance with the 
conditions of the competent authority, sell or 
waive his pre-emptive rights during the period 
between the issuance of the general 
assembly’s resolution approving the capital 
increase and the final day of subscription for 
the new shares. 

ــاهم بيأ حم األولوية أو التنازل عنه خ ل المدة   .٤ يحم للمسـ

ــدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة   من وقت صـ

رأس المـال إلى نخر يوم ل كتتـاب في األســـــهم الجـديـدة  

بطة بهذا الحقوق، وفقاً للمــوابط التي تمــعها الجهة  المرت

 المختصة.

5. Without prejudice to paragraph 4 of this Article, 
the new shares shall be allotted to the holders 
of pre-emptive rights proportionate to the 
percentage of the pre-emptive rights they hold 
out of the total pre-emptive rights arising from 
the capital increase provided that they do not 
receive new shares greater than the number of 
shares they applied for. The remaining new 
shares shall be distributed to the holders of 
pre-emptive rights who applied for shares 
greater than the number of shares they are 
entitled to relative to the percentage of the pre-
emptive rights they hold out of the total pre-
emptive rights arising from the capital increase 
provided that they do not receive new shares 
greater than the number of shares they applied 
for. Any remaining shares shall be offered to 
third parties, unless otherwise is resolved by 
the extraordinary general assembly or 
provided for in the Capital Market Law. 

 

ا ورد في الفقرة ) .٥ األســـــهم  ( أع ا، توزع  ٤مأ مراعـاة ـم

اب،   ذين طلبوا االكتـت ة اـل ة حقوق األولوـي دة على حمـل الجـدـي

ة من إجمـالي حقوق   ه من حقوق أولوـي ا يملكوـن ة ـم بنســــــب

االولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بـشرط أال يتجاوز ما 

يحصـلون عليه ما طلبوا من األسـهم الجديدة، ويوزع الباقي  

ــهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا    من األســ

أكثر من نصــيبهم، بنســبة ما يملكونه من حقوق أولوية من 

إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط  

أال يتجاوز ما يحصـلون عليه ما طلبوا من األسـهم الجديدة،  

من األســهم على ال ير، مالم تقرر الجمعية    ىويطرح ما تبق

الســــوق المالية على غير العامة غير العادية أو ينص نظام  

 ذل .

Article Fourteen: Decrease of Capital   رأس المال  تخفيضعشرة:    الرابعةالمادة 

The extraordinary general assembly may resolve to 
decrease the capital if it is in excess of the Company’s 
needs or if the Company sustains losses. In the latter 
case only, the capital may be decreased below the 
statutory limit set out in Article 54 of the Companies 
Law. Such resolution shall be issued only after reading 

ال إذا زاد على  ة أن تقرر خفض رأس الـم ادـي ة غير الـع اـم ة الـع للجمعـي

ــ ــائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها  حاجة الش ركة أو إذا منيت بخس

ه في المـادة   تخفيض رأس المـال إلى مـا دون الحـد المنصـــــوص علـي

ــين من نظام الشــركات. وال يصــدر قرار التخفيض إال   الرابعة والخمس

بعد ت وة تقرير خاص يعدا مراجأ الحسـابات عن األسـباب الموجبة له  
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the auditor’s report on the reasons necessitating such 
reduction, the obligations to be fulfilled by the Company 
and the effect of the reduction on such obligations. 

ا على  التي  ــات  االلتزام ــذا  وعن  ه في  التخفيض  أثر  وعن  ــة  لشـــــرك

 االلتزامات.

If the capital is decreased due to being in excess of the 
Company’s needs, the Company’s creditors must be invited 
to express their objections thereto within sixty days from the 
date of publication of the resolution to decrease the capital in 
a daily newspaper circulated in the area where the 
Company’s headquarters are located. If any creditor objects 
and presents to the Company documentary evidence of his 
debt within the time limit set out above, the Company must 
pay his debt, if already due, or provide a sufficient guarantee 
of payment if the debt is due on a future date.  

وإذا كان تخفيض رأس المال بســبب زيادته عن حاجة الشــركة، وجبت  

ــتين يوماً من تاريخ  دعوة الدائنين إلى إبدا  اعترامــاتهم عليه خ ل س

نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز  

مســتنداته في  ةاعترض أحد الدائنين وقدم للشــركالشــركة الرئيس. فإن  

ركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو  الميعاد المذكور، وجب على الـش

 أن تقدم له مماناً كافياً للوفا  به إذا كان نج ً.

Chapter Three: The Board of Directors   :اإلدارة  مجلسالباب الثالث 

Article Fifteen: Management of the Company   عشرة: إدارة الشركة  الخامسةالمادة 

1. The Company shall be managed by a board 
of directors consisting of eight members 
elected by the shareholders’ ordinary general 
assembly for a period not exceeding three 
years. As an exception, the first Board of 
Directors was appointed  by the conversion 
general assembly for a five-year term. and the 
majority of the board members shall be Non-
Executive Directors, and the number of 
Independent Directors shall not be less than 
three members. 

2. Each shareholder may nominate himself or 
any other person(s) to be a member in the 
Company’s board of directors in proportion to 
that shareholder’s percentage of ownership in 
the Company’s capital. 

 أعمــا     ثمانيةيتولى إدارة الشــركة مجلس إدارة مؤلف من  .١

ذيين وال  وتكون ــا  غير تنفـي ه من أعمـــ ل عـدد   اغلبيـت يـق

تقلين عن ث ثة   تنتخبهم الجمعية العامة العادية  أعمـائه المـس

ــتثناً  عن  ــنوات، واس ــاهمين لمدة ال تزيد عن ث أ س للمس

ل  ن أول مجلس إدارة  عي  تم ت  ذـل    ة  من قـب ة    الجمعـي التحولـي

 .مس سنواتلمدة خ

 

 

 

ــه أو شـــخص نخر أو أكثر    يحم .٢ ــيح نفسـ ــاهم ترشـ لكل مسـ

ــبة ملكيته في   ــوية مجلس ا دارة، وذل  في حدود نسـ لعمـ

 رأس المال.  
 

 

 

Article Sixteen: Termination of Board Membership   عشرة: انتهاء عضوية المجلس  السادسةالمادة 

The board membership shall terminate upon the expiry 
of its term or upon the resignation of a member or death 
, or upon disqualification of a member in accordance 
with any applicable regulations or directives of the 
Kingdom of Saudi Arabia, or upon losing legal capacity 
or upon the member having a health condition 
impeding the member from exercising their 
responsibilities and duties , or if the member is 
convicted in a crime affecting fidelity and honesty or 
relating to fraud, or if is declared bankrupt or if he 
makes arrangements or any settlement with his 
creditors, and the member of the board of directors 
loses his membership in the event that he does not 
attend three meetings in a year without an excuse that 
calls for his absence, and that even if he assign another 

، او اذا  أوقاتهـمو  ا، او باـستقالة العتنتهي عـموية المجلس بانتها  مدته

وفقاً ألي نظام أو تعليمات    اصـبح العمـو غير صـالح لعمـوية المجلس

ــارية في المملكة ــعودية  سـ او وجود مانأ    او اذا فقد اهليته،  العربية السـ

،  ـصحي يعيم العـمو عن ممارـسة مـسؤولياته او مهامه او اختـصاـصاته 

او   في جريمة غش  بإدانتهويفقد عمـو المجلس عمـويته في حال حكم 

او اجرا ترتيبات    بإف سهو الشرف ، او اذا حكم   باألمانةجريمة مخلة 

ــويته في حال عدم   ــو المجلس عمــ ــلح مأ دائنيه، ويفقد  عمــ او صــ

حمــورا ث ثة اجتماعات في الســنة دون عذر يســتدعي عدم حمــورا  

بالحمــور نيابة عنه  من أعمــا  المجلس   وذل  حتى و ان اناب غيرا  

ـعاـمة الـعادـية في ـكل وـقت عزل أعمـــــا  مجلس  و يجوز للجمعـية ال،  

ا دارة أو بعمهم وذل  دون إخ ل بحم العمو المعزول تجاا الشركة  

ــبب غير مقبول أو في وقت غير  بالمطالبة بالتعويض إذا وقأ العزل لس

مناـسب ولعـمو مجلس ا دارة أن يعتزل بـشرط أن يكون ذل  في وقت  
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board member to attend the meetings on his behalf.  
However, the ordinary general assembly may at any 
time dismiss the members of the board of directors or 
any of them without prejudice to such dismissed 
member’s right to compensation if such dismissal 
occurs without a valid cause or not in a timely manner. 
A member of the board of directors may resign 
provided that his resignation occurs in a timely manner; 
otherwise, he shall be liable to the Company for any 
damages caused by such resignation. 

ــركة عم ــؤوالً قبل الش ــب وإال كان مس ا يترتب على االعتزال من مناس

 أمرار.

Article Seventeen: Board Vacancy   عشرة: المركز الشاغر في المجلس  السابعةالمادة 

If there is a vacant position in the board of directors, the 
board shall appoint a temporary member to the vacant 
position and provided that the member filling in the 
vacant position is experienced and qualified. The 
Ministry of Commerce, and the Capital Market 
Authority in the case of a listed Company, must be 
notified of such appointment within five (5) working 
days from the date of appointment and such 
appointment shall be subject to ratification by the 
ordinary general assembly in its next first meeting. The 
appointed member shall continue the term of his 
predecessor. If the number of members of the board of 
directors falls below the minimum number required to 
hold meetings as set out in the Companies Law or 
these Bylaws, the other members of the board must 
call for a meeting of the ordinary general assembly 
within sixty (60) days to elect the required number of 
board members. 

كان للمجلس أن يعين عمواً    مجلس ا دارة إذا ش ر مركز أحد أعما 

في المركز الشــــــاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة   مؤقتـاً 

وكذل  هيئة الـسوق المالية    ، وزارة التجارةوالكفاية ويجب أن تبل) بذل   

التعيين على    يعرضو،  أـيام عـمل من ـتاريخ التعيين( ٥)خ ل خمســـــة  

ل العمـــــو الـجدـيد ـمدة  الجمعـية الـعاـمة الـعادـية في أول اجتـماع لـها ويكـم

ــبب   ــروط ال زمة النعقاد مجلس ا دارة بسـ ــلفه. وإذا لم تتوافر الشـ سـ

ه في نظـام   ه عن الحـد األدنى المنصـــــوص علـي ــاـئ نقص عـدد أعمـــ

الشـركات أو هذا النظام وجب على بقية األعمـا  دعوة الجمعية العامة  

 عما . يوماً النتخاب العدد ال زم لأل  (٦٠)  العادية ل نعقاد خ ل ستين

Article Eighteen: Authorities of the Board   عشرة: صالحيات المجلس  الثامنةالمادة 

A) Without prejudice to the authorities conferred to the 
general assembly, and the board reserved matters the 
board of directors shall have the widest authorities to 
manage the Company to achieve its objects. In 
addition, the board of directors will have the following 
authorities: 

التي  واألمور  مأ مراعاة االختصــاصــات المقررة للجمعية العامة  (أ

ــاص   االختصـــ يكون لمجلس ا دارة    بهـا، ينفرد مجلس ا دارة ـب

ــها ــركة بما يحقم أغرام ــلطات في إدارة الش ــأ الس وله في    أوس

 ذل :

1. Obtain loans and other credit facilities from banks, 
non-banking  financial institutions, other bodies 
corporate and the governmental financial funds 
and institutions; 

ـصناديم  البنو ، والمؤـسـسات المالية األخرا ومأ   القروضعقد  .١

 ومؤسسات التمويل الحكومي.

2. Release the Company’s debtors from their 
obligations and debts; 

 .ومديونياتهم  التزاماتهمإبرا  مديني الشركة من  .٢

3. Manage the expenses and income; approve and 
adopt the financial, administrative  and technical 
policies and the internal regulations of the 
Company, including the employees’ internal 
regulations; 

دارة النفـقات والموافـقة واعتـماد الســــــياســـــات الـمالـية وا دارـية  إ .٣

ة بمـا فيهـا لوائح   ة للشـــــرـك ة والتنظيمـي داخلـي ة واللوائح اـل والفنـي

 .الموظفين الداخلية
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4. Represent the Company in its relationships with 
third parties and before all governmental 
authorities, the Police Departments, the 
Directorate of Civil Rights, the Chambers of 
Commerce and Industry, as well as all companies, 
commercial banks, financial institutions, all 
governmental funds and funding institutions with 
any denominations various names and 
specializations whatsoever. Except for the 
representation before any judicial authority, 
tribunal or court, which will be the authority of the 
chairman after consultation with the Board; 

ةتمثـيل الشـــــرـكة في   .٤ اتـها مأ ال ير وأـمام الجـهات الحكومـي   ع ـق

ة   ة وال رف التجـارـي دنـي ة وإدارة الحقوق الـم ــام الشـــــرـك وأقســـ

والصـــناعية وجميأ الشـــركات والمؤســـســـات والبنو  التجارية  

ــات التمويل الحكومية   ــســ ــناديم ومؤســ وبيوت المال وكافة صــ

بمختلف مســمياتها واختصــاصــاتها. ما عدا التمثيل أمام الجهات،  

ات والمحاكم القمــــائية، والتي تكون من اختصــــاصــــات  والهيئ

 رئيس مجلس ا دارة بعد التشاور مأ مجلس ا دارة.

5. Negotiate, approve, conclude and sign 
agreements, documents, deeds of any nature 
whatsoever, including, but not limited to, the 
articles of association of companies in which the 
Company participates, along with all its 
amendments and annexes, and the resolutions of 
the companies amending any of the provisions of 
such articles by way of increase or decrease of the 
capital, entry of new shareholders or exit of 
shareholders, the purchase, sale or transfer of 
shares, amendment of the provision regarding the 
management, designation of directors and their 
powers, amendment of the objectives of the 
company or its trade name, the conversion of the 
company and its branches into a joint stock 
company, the amendment of its legal status, trade 
name or fiscal year, any other amendments made 
to articles of association or subsequent 
amendments of any nature whatsoever; sign, 
document and notarise the resolutions of the 
shareholders; represent the Company in 
attendance, signature and voting; accept offices 
and functions in the constituent, ordinary and 
extraordinary assemblies of the pubic or closed 
joint stock companies in which the Company 
participates; have the right to purchase, sell and 
transfer the shares; attend the shareholders 
assemblies; vote the agenda; sign the resolutions 
of liquidation, contracts and acknowledgments 
before the notary public and other official bodies; 
participate in tenders on behalf of the Company; 

مـــــة والموافـقة وا برام والتوقيأ على جميأ أنواع العقود المـفاو .٥

والوثائم والمســــتندات بما في ذل  دون حصــــر عقود تأســــيس  

الشـركات التي تشـار  فيها الشـركة مأ كافة تعدي تها وم حقها 

واً    ها ـس يـس ركات بتعديل أي بند من بنود عقود تأـس وقرارات الـش

ول شــركا  جدد أو كان ذل  بزيادة رأس مالها أو خفمــه أو دخ

أو تعديل مادة    ، أو شـــرا  أو بيأ أو نقل األســـهمخروج شـــركا 

المدرا  والصــ حيات أو تعديل أغراض الشــركة    وتعيينا دارة  

ــاهمة أو  ــركة مس ــمها التجاري أو تحويلها وفروعها إلى ش أو اس

تعديل كيانها النظامي أو تعديل االســـم التجاري أو الســـنة المالية  

وأي تـعدي ت أخرا لعقود أو م حم عقود الشـــــرـكات أـياً ـكان 

يقـها والتوقيأ  نوع هذا التـعدي ت وتوقيأ قرارات الشـــــركا  وتوث

ــور والتوقيأ   ــركة في الحمــ عليها أمام كتابة العدل وتمثيل الشــ

ــية   ــيس والتصــويت وقبول المناصــب والمهام في الجمعيات التأس

والـعاـمة الـعادـية وغير الـعادـية للشـــــرـكات المســـــاهـمة الـعاـمة أو 

ــرا  وبيأ وا فرا    ــركة وحم شــ ــاهم فيها الشــ المقفلة التي تســ

هم حمـور ركا  والتصـويت على   والتنازل عن األـس جمعيات الـش

جدول أعمالها فيها وتوقيأ قرارات التصــفية والعقود والصــكو   

العـدل والجهـات الرســـــميـة األخرا،   وا قرارات أمـام كـاتـب 

 .والدخول في المناقصات نيابة عن الشركة

6. Complete all banking transactions, set off and 
make money transfers; sign all documents 
required therefor; open, manage, operate and 
close bank accounts; withdraw and deposit 
money; open, settle and close all documentary 
credits; receive, deposit and issue cheques; sign 
all receipts, clearance, discharges, 
acknowledgements, order notes, cheques and all 
securities and agreements on stock derivatives 

ــة والحواالت والتوقيأ   .٦ ــرفية وتنفيذ المقاصـ إتمام العمليات المصـ

ال   ل وإقـف ذـل  وفتح وتشـــــ ـي ة ـل دات ال زـم على جميأ المســـــتـن

ع وفتح وتســديد وإغ ق كافة  الحســابات البنكية والســحب وا يدا

وإيداع وإصدار الشيكات، والتوقيأ   واست مالمستندية   االعتمادات

على إيصــاالت االســت م والمخالصــة وإبرا  الذمة وا قرارات  

ــيكات وكافة األوراق التجارية   ــندات ألمر والشـ والكمبياالت وسـ

عملـيات مشـــــتـقات األســـــهم وملحـقاتـها، وتوقيأ عقود   واتـفاقـيات

ق، والمســـــتـندات والوـكاالت المطلوـبة  المر اقـيات التور  ابـحة واتـف
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transactions and the annexes thereof; conclude 
Murabaha contracts and tawarruq agreements, in 
addition to all required documents and 
authorisations attached thereto; sign all types of 
bank facilities, loans and transactions; sign in the 
name and on behalf of the Company all the 
documents required therefor and sign treasury 
agreements; issue bank guarantees of all kinds, 
including, but not limited to, mortgages, order 
notes, shares certificates and other cash and in-
kind guarantees; sign all types of order notes, bills 
and commercial securities instruments; 

ة أنواع التســـــهي ت والقروض   اـف ا والتوقيأ على ـك ة بـه والمرفـق

اتفاقية  الشــركة والتوقيأ عنها على   باســموالتعام ت المصــرفية  

جميأ المســـــتـندات ال زـمة   عمـيل الخزيـنة والتـعاـمل مأ الخزيـنة

لذل  وإـصدار الـممانات البنكية بجميأ أنواعها ومنها على ـسبيل  

المثال الرهون العقارية والسندات ألمر وشهادات األسهم وغيرها  

من المــــــماـنات العينـية والنـقدـية والتوقيأ على الســــــندات ألمر 

 .والكمبياالت واألوراق التجارية

7. Represent the Company before secretariats and 
municipalities to open shops for the Company; 
obtain, renew, cancel and transfer licences; assign 
them in favour of third parties; obtain construction 
or restoration authorisations; obtain construction 
completion licences; obtain health cards; and put 
a plan for the lands owned by virtue of a deed;  

ات لفتح المح ت   .٧ دـي ات والبـل اـن ة األـم ة في مراجـع ل الشـــــرـك تمثـي

للشـــركة واســـتخراج الرخص وتجديدها وإل ائها ونقلها والتنازل  

بنا  أو ترميم واســتخراج   رخصعنها لصــالح ال ير واســتخراج  

هادة إتمام بنا  واـستخراج كرت ـصحي وعمل مخطط لألراض  ـش

 .المملوكة بص 

8. Represent the Company before the Directorate 
General of Immigration and Passports to transfer 
the workers’ sponsorship to the Company; obtain 
copy of visas in case of loss or wear; add 
dependants to the passports of expatriates; 
terminate the employment; manage the 
expatriates’ affairs; review the affairs of maids; 
obtain and renew residence permits; obtain copies 
of work, exit, return and final exit permits in case of 
loss; transfer the sponsorship; transfer 
information; update data; waive employment 
contracts; amend the profession; report escape; 
cancel the escape reports; revoke exit, return and 
final exit permits; obtain a visitor visa extension; 
obtain an extract of the data statement; review the 
deportation and expatriates’ affairs; complete all 
the procedures in case of death of a worker and 
obtain the permit to return his body to his country; 

تمثـيل الشـــــرـكة في مراجـعة ا دارة الـعاـمة للجوازات لنـقل   .٨

كفالة العمال للشـركة واسـتخراج تأشـيرة سـفر بدل تالف أو  

وإســــقاط  ســــفر الوافدين  لجوازات  مفقود وإمــــافة تابعين  

ــئون الخادمات   ــؤون المنافذ ومراجعة شــ العمالة وإدارة شــ

لإلقامات  واـستخراج ا قامات وتجديدها، اـستخراج بدل فاقد  

خروج وعودة وخروج نهائي ونقل    اســـتخراج تصـــاريحو

ازل عن ات والتـن اـن أ بـي دـي ات وتـح ل معلوـم ة ونـق اـل  عقود   كـف

والتبلي) عن هروب وإل ــا  ب     المهنــة  وتعــديــل  العمــال 

وإـل ـــا  واـلـنهـــاـئي    تصـــــــارـيح  ـهروب  واـلـعودة  اـلـخروج 

واســتخراج تمديد تأشــيرة زيارة واســتخراج كشــف بيانات  

الترحيــ إجرا ات  )برنــت( ومراجعــة  وإنهــا   والوافــدين  ل 

والحصـول على تصـريح بإعادة جثمانه إلى    العامل المتوفى

 .ب دا

9. Represent the Company before the Labour Office 
to update the workers’ data; terminate and revoke 
employment contracts; report escape of workers; 
complete labour procedures with the General 
Organization for Social Insurance; refer to the 
Automation Department in the Ministry of Labour 
to dismiss or employ workers; add or remove 
Saudi nationals; receive Saudization certificates; 
open, renew and cancel main and secondary files; 
transfer, liquidate  or  cancel the ownership of 
facilities; consult the Department of Recruitment 
Offices; obtain visas; receive compensation for 
visa fees; transfer sponsorship; amend 
professions; obtain work permits; report escape; 

تمثـيل الشـــــرـكة في مراجـعة مكـتب العـمل لتـحدـيأ بـياـنات العـمال  .٩

العمالة وإل ائها والتبلي) عن هروب العمالة وإنها   عقود وتصـفية  

االجتمـاعيـة ومراجعـة إدارة   العمـالـة لـدا التـأمينـات  إجرا ات 

املة  ـسقاط وإـمافة العمالة وإـمافة  الحاـسب ارلي في القوا الع

ــعودة وفتح الملفات   ــهادات السـ ــت م شـ ــعوديين واسـ وحذف السـ

ــية والفرعية وتجديدها وإل اؤها،   ــاسـ ــ ت  واألسـ نقل ملكية المنشـ

ــفيتها وإل اؤها   ــتقدام  ووتصـ ــم المكاتب األهلية ل سـ مراجعة قسـ

  كفالةالنقل واـست م تعويض التأـشيرة  و  اـستخراج تأـشيرة اـستقدامو

فتح ملـفات وتفعـيل  واســـــتخراج رخصـــــة عـمل ومهـنة  التـعديل  و

 .البوابة السعودية والترقية للمستوا الثاني
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open files; activate the Saudi portal and upgrade 
to the second level; 

10. Represent the Company before the General 
Directorate of Traffic with regard to the issuance 
and renewal of the Company’s vehicles licences; 
issuance of copies in case of loss or wear; 
issuance, renewal and cancellation of vehicle 
plates; receipt of the value thereof; issuance of 
authorisations to drive the vehicles; objection 
thereto; settlement and resolution of disputes; 
extraction of data on cars and offences; 

تمثيل الشركة في مراجعة ا دارة العامة للمرور  صدار رخص  .١٠

ـسير لمركبات الـشركة وإـصدار رخـصة ـسير بدل تالف أو مفقود 

وتجديدها ونقلها وإســقاطها    المركبات  تجديدها وإصــدار لوحاتو

واالعتراض    للمركـبةتفويض قـيادة    روإصـــــداقيمتـها  واســـــت م  

والتســـوية والفصـــل في المخالفات واســـتخراج بيانات )برنت( 

 .بالسيارات والمخالفات

11. Represent the Company before the Customs 
Office for the issuance and renewal of custom 
licences; opening, transfer and closing of 
branches; clearance of goods related to the 
Company’s activity; payment of fees; receipt of 
exemptions and custom card; extraction of a copy 
of the custom card in case of loss; management 
and supervision of the authorisation; 

تمثيل الشــركة في مراجعة الجمار   صــدار ترخيص جمركي  .١١

وتخليص البمــاعة    افروع للترخيص ونقله وإل ا وتجديدا وفتح 

الخاصـة بنشـاط الشـركة ودفأ الرسـوم واسـت م الفسـوح والبطاقة  

الجمركـية أو اســـــتخراج ـبدل المفقود للبـطاـقة الجمركـية وا دارة  

 .وا شراف على الترخيص

12. Apply for all licences required for the activity of the 
Company, main and ancillary commercial registers 
and copies in case of loss; make a notation of any 
change made thereto by way of addition, deletion, 
amendment, designation or write-off; the board 
shall also have the right to sign before all 
Chambers of Commerce and Industry in the 
Kingdom of Saudi Arabia and abroad; to delegate 
or dismiss whoever it deems appropriate with all 
Chambers of Commerce and Industry in the 
Kingdom of Saudi Arabia and abroad; negotiate 
with companies, institutions, governmental 
authorities and individuals with regard to any 
contracts; sign the latter; take any decisions 
thereon; submit and receive offers, bids and 
tenders; accept or reject the awarded projects; 
attend the tender bidding session; sign all 
contracts on behalf of the Company; 

التراخيص ال زمة لعمل الشـــركة والســـج ت    طلب اســـتخراج  .١٢

ــير على ما  ــية والفرعية والبدل عن فاقد، التأشــ التجارية الرئيســ

حذف أو إمـافة أو تعديل   أوإمـافة    سـوا ً  يطرأ عليها من ت يير

التوقيأ لدا كافة  مجلس ا دارة الحم في  أو تحديد أو شـطب ، ول

عودية وخارجها ال رف التجارية الصــناعية بالمملكة العربية الســ

ة   ولهم حم تفويض أو إلـ ا  من يروا ـلدا جميأ ال رف التـجارـي

ا، ولهم حم   ة الســـــعودـية وـخارجـه ة العربـي المملـك ة ـب اعـي الصــــــن

ات والجهات الحكومية واألفراد   ـس التفاوض مأ الـشركات والمؤـس

ــا   عليه والتوقيأ  عقود  أي  ــاذبخصـــــوص  ــديم    واتخ وتق القرار 

ســت مها والقبول بالترســية  العروض والعطا ات والمناقصــات وا

أو رفمــها وحمــور فتح المظاريف والتوقيأ نيابة عن الشــركة 

 .على كافة العقود

13. Represent the Company in attending board of 
directors’ meetings to discuss and vote on its 
behalf or authorize the attendance and voting to 
any party, appoint lawyer, law firms or third-party 
individuals by proxy issued by the notary public or 
authorization and revoke such appointment to 
represent the Company and act on its behalf; 

والمــديرين  .١٣ ا دارة  مجــالس  حمـــــور  في  ــة  الشـــــرك تمثيــل 

والتصــويت نيابة عنها أو تفويض من واالجتماعات والمناقشــات  

يراا للحمـــــور والتصـــــويت باســـــمـها في جميأ الـحاالت التي  

تستدعي ذل ، ولهم حم تعيين وتفويض وتوكيل وعزل المحامين  

بموجب وكاالت شــرعية أو تفاويض   أو ال ير  أو مكاتب المحاماة

 .هانيابة عن  لتمثيل الشركة والتصرفمصدقة  

14. Conclude, renew, terminate, transfer and revoke 
lease or rent contracts; collect the rent on behalf 
and in favour of the Company; negotiate, approve 
and sign all kinds of contracts, documents and 
insurance policies; purchase and accept lands and 
properties and transfer the ownership thereof; 
receive and deliver instruments; obtain title deeds 

عقود ا يجار  اســـتئجار وتأجير وتجديد وفســـخ والتنازل وإل ا    .١٤

ركة، والتفاوض والموافقة   ت م األجرة نيابة عن ولصـالح الـش واـس

ائم وبوال أمين وشـــــرا   يوتوقيأ جميأ أنواع العقود والوـث ص الـت

األراـمي والعقارات وا فرا  وقبولها واـست م وتـسليم الـصكو   

واـستخراج حجع االـستحكام لكافة أم   الـشركة ودمع الصـكو   

عديل اســم المال  والشــرا   والتنازل عن النقص في المســاحة وت
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for all of the Company’s properties; waive the 
missing area; amend the name of the owner; 
purchase; mortgage or clear mortgage; offer or 
accept donations; build and parcel lands; obtain a 
copy of the deed in case of loss or wear; annex 
areas adjacent to the land; convert feet to meters 
in the deed; transform an agricultural land into a 
housing or commercial land; amend boundaries, 
length, overall area, parcel number, file number, 
deed number and date, district name, plan 
number, owner name and civil register number; 
prove the existence of the building and receive the 
deed; participate in real estate contributions; 
purchase and sell shares in the real estate 
contributions; sign before the notary public and 
courts in connection therewith; 

والرهن وـف  الرهن والهـبة وقبول الهـبة وبـنا  األرض والتجزـئة  

والفرز واســــتخراج صــــ  بدل تالف ومــــم المســــاحة الزائدة  

المجاورة لألرض وتحويل الذرعة إلى أمتار في الصــ  وتحويل  

األقدام إلى أمتار في الص  وتحويل األرض الزراعية إلى سكنية  

ل الحدود واألطوال والمســاحة ا جمالية ورقم أو صــناعية وتعدي

القطعة ورقم الحفيظة ورقم الصــــ  وتاريخه واســــم الحي ورقم 

المخطط واـسم المال  ورقم الـسجل المدني وإثبات المبنى واـست م  

ــهم   ــرا  وبيأ أسـ ــاهمات العقارية وشـ الصـــ  والدخول في المسـ

م فيـما  المســـــاهـمات العـقارـية والتوقيأ أـمام كـتاب الـعدل والمـحاك

 .يتعلم بذل 

15. Represent the Company in the purchase, sale and 
acceptance of ownership transfer; pay the price of 
properties and lands; accept donations and 
transfer of ownership; receive deeds, update and 
include them in the comprehensive system; 
perform all receipt and delivery procedures; 
consult all relevant and concerned authorities; 
complete all required procedures and sign any 
document in connection therewith; acknowledge 
purchase, sale and discharge; sign all letters, 
transactions, documents, contracts, preliminary 
and final agreements; sign before and consult the 
notary public or courts in the Kingdom of Saudi 
Arabia to approve the transfer of ownership, 
purchase and sale of properties and lands; 
perform all procedures in connection therewith 
before the notary public and its branches; record 
and clear property liens; pay all due fees, taxes 
and penalties;  

ثمن  .١٥ وقبول ا فرا  ودفأ  وبيأ  الشـــــرا   في  الشـــــركــة  تمثيــل 

العقارات واألرامــي وقبول الهبة وا فرا  واســت م الصــكو   

االســـــت م و التســـــليم  ووتـحديثـها وإدـخالـها في النـظام الشـــــاـمل  

ة وإنهـا  جميأ ا جرا ات  و مراجعـة جميأ الجهـات ذات الع ـق

ذلـ  وا قرار بـالشـــــرا  والبيأ   فيمـا يتطلـب  ال زمـة والتوقيأ 

توقيأ كافة الخطابات والمعام ت والمـستندات والعقود ووا برا   

ات اقـي ة    واالتـف اـب ة كـت ام ومراجـع ة والتوقيأ أـم ائـي ة والنـه دـي التمهـي

ة دل أو المحـاكم في المملـك ة لقبول إفرا     الـع ة الســـــعودـي العربـي

وشــرا  وبيأ العقارات واألرامــي وتنفيذ جميأ ا جرا ات لدا  

رهن العـقارات وـف  الرهن ودفأ جميأ  وكـتاـبات الـعدل وفروعـها  

 .الرسوم والمرائب وال رامات المتوجبة عليها

16. Represent the Company before the courts to 
obtain all required permits and instruments, 
including the property sale permit, property 
purchase permit, property ownership transfer 
permit; property parcelling and merger permit, 
property lien permit, property construction permit 
and property investment permit; 

ــتخر .١٦ ــركة في اســ ــكو  أمام تمثيل الشــ اج كافة األذونات والصــ

المحاكم ومنها استخراج ص  إذن بيأ عقار واستخراج ص  إذن 

ـشرا  عقار واـستخراج ـص  إذن نقل عقار واـستخراج ـص  إذن 

فرز ودمع عقار واســـتخراج صـــ  إذن رهن عقار واســـتخراج  

 .ص  إذن تعمير عقار واستخراج ص  إذن الستثمار عقار

17. Provide financial support to any of its subsidiaries 
and affiliates and guarantee the credit facilities 
obtained from any of its their subsidiaries; 

تقديم الدعم المالي ألي من الشـركات التابعة ومـمان التسـهي ت   .١٧

 .التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة  االئتمانية

18. Sign all types of bank facilities, loans and 
transactions and sign in the name and on behalf of 
the Company all the documents required therefor; 

والتعــام ت   .١٨ والقروض  التســـــهي ت  أنواع  ــة  كــاف على  التوقيأ 

 .كةالشر  باسمالمصرفية  
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19. Approve internal, financial, administrative and 
technical regulations, and policies and procedures 
related to the staff; 

الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية وا دارية والفنية للشــــركة   .١٩

 .والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها

20. Appoint qualified and experienced executives’ 
officers of the Company and determine their 
responsibilities and compensations; 

تعيين المســــؤولين عن إدارة الشــــركة من ذوي الخبرة والكفا ة   .٢٠

 .حسبما يراا مجلس ا دارة وتحديد واجباتهم ومكاف تهم

21. Authorise the Company's executives to sign on 
behalf of the Company subject to the rules and 
controls set by the board of directors; 

ــم   .٢١ ــركة بصــ حية التوقيأ باس ــؤولين عن إدارة الش تفويض المس

 .الشركة في حدود القواعد التي يمعها مجلس ا دارة

22. Appoint and dismiss the Company’s employees, 
apply for visas, recruit foreign labour, conclude 
employment contracts and define their salaries; 

ــيرات   .٢٢ ــتقدام تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشــ   واســ

 .األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم

23. Approve the establishment or the closure of 
branches, offices, agencies of the Company, 
appoint their directors, define their remunerations 
and salaries, dismiss them; sell, purchase and 
mortgage all the shares, stocks, equities and 
interest in any of the affiliates or any part thereof; 

الموافقة على إقامة فروع ومكاتب وتوكي ت للشـــركة أو إل ائها   .٢٣

وتعيين مدرائها وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفصــلهم وبيأ وشــرا   

ة   ل أو جز  من الحصـــــص واألســـــهم وحقوق الملكـي ورهن ـك

 .والمصالح في أي من الشركات التابعة

24. Approve investments in companies in the 
Kingdom of Saudi Arabia and abroad, whether 
directly or indirectly; sell and purchase shares, 
instruments and bonds in the companies in which 
the Company participates; and 

في الشـــــرـكات داـخل وـخارج المملـكة   االســـــتثـمارالموافـقة على   .٢٤

ــرة ــعودية بطريقة مباش ــرا    العربية الس ــرة وبيأ وش وغير مباش

األســـهم في الشـــركات التي تشـــار  فيها الشـــركة، والصـــكو   

 .والسندات

25. Approve investments, acquisitions and 
subscriptions for all securities, participation 
interests and shares in companies, in addition to 
the negotiable shares and all kinds of instruments 
in the Kingdom of Saudi Arabia and abroad.  

ــتثمارات واالســــتحواذات واالكتتابات لجميأ  الموافقة على  .٢٥ االســ

األوراق المالية وحصـــص المشـــاركة واألســـهم في الشـــركات،  

ــهم القابلة للتداول وجميأ أنواع األدوات في  ــافة إلى األسـ با مـ

 السعودية وخارجها.المملكة العربية  

The board of directors may, within the limits of its 
powers, authorise and delegate to one or more of its 
members or the chairman of the board or the managing 
director or the general manager or a third party or 
employees to undertake a specific function or 
functions, and revoke such delegations in whole or in 
part. Furthermore, proxies and representatives may 
also authorise and delegate others. 

ه   اـت دود صـــــ حـي ه في ـح ة عـن اـب ل أو يفوض نـي لمجلس ا دارة أن يوـك

ــا  مجلس   أو رئيس مجلس ا دارة أو    ، ا دارةواحداً أو أكثر من أعمـ

امالعمـــــو المنـتدب أو   أو أي طرف نخر أو أـحد الموظفين    الـمدير الـع

ة ولمجلس ا دارة إل ـا  هـذا التفويض أو   ام بعمـل أو أعمـال معيـن للقـي

 ً  أو كلياً ويحم للمفومين أو الوك   التوكيل والتفويض.  التوكيل جزئيا

  

Article Nineteen: Remuneration of Board Members   مكافأة أعضاء المجلسالتاسعة عشرةالمادة : 

The remuneration paid to the board members shall be 
approved by the board of directors in accordance with 
the limitations set by the Companies Law and its 
Implementing Regulations. The board of directors’ 
report submitted to the ordinary general assembly 
meeting shall include a detailed statement of all 
remuneration, allowances and other benefits received 
by the members of the board of directors during the 
fiscal year. The report shall also include a statement of 

مجلس ا دارة وفـقاً لـما يتم إقرارا من المجلس  أعمـــــا   تتكون مـكاـفأة  

وفي حدود ما نص عليه نظام الشــــركات ولوائحه، ويجب أن يشــــتمل  

العادية على بيان شامل لكل ما  العامةتقرير مجلس ا دارة إلى الجمعية  

ــنة المالية من مكاف ت   ــا  مجلس ا دارة خ ل السـ ــل عليه أعمـ حصـ

، وأن يـشتمل كذل  على بيان ما وبدل مـصروفات وغير ذل  من المزايا

قبمـه أعمـا  المجلس بوصـفهم عاملين أو إداريين أو ما قبمـوا نظير  

أعمال فنية أو إدارية أو اســتشــارات وأن يشــتمل أيمــاً على بيان بعدد  
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the amounts received by the members of the board of 
directors in their respective capacities as employees or 
executives for technical, administrative or consultancy 
services provided by them. In addition, the report shall 
include the number of board meetings and attendance 
record of each member as of the last meeting of the 
general assembly. 

ــات التي حمــرها كل عمــو من تاريخ   ــات المجلس وعدد الجلس جلس

 نخر اجتماع للجمعية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Twenty: Authorities of the Chairman, 
Managing Director and Secretary 

 المادة العشرون: صالحيات الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر

The board of directors shall appoint from amongst its 
members a chairman, and vice chairman who’s shall 
replace the chairman in his absence and may also 
appoint a managing director. The chairman cannot hold 
any other executive position in the Company. 

 ً ، ونائبا للرئيس والذي يحل  يعين مجلس ا دارة من بين أعمـائه رئيسـا

أن يعين    مجلس االدارةل  غـياـبه، ويجوزمـحل رئيس مجلس االدارة عـند  

ز الجمأ بين منصـب رئيس مجلس ا دارة وأي  عمـواً منتدباً، وال يجو

 منصب تنفيذي بالشركة.

The chairman shall have the power to convene the 
board of directors and to preside over its meetings. The 
board of directors shall vest the chairman or the 
managing director (if appointed) with specific 
authorities by virtue of a resolution, proxy or power of 
attorney. 

  ل جتـماع يكون لرئيس مجلس ا دارة صـــــ حـية دعوة مجلس ا دارة  
ــة   اســـ اـعاتاورـئ دد مجلس ا دارة بموـجب قرار أو    جتـم المجلس ويـح

لطات وصـ حيات رئيس المجلس ا دارة والعمـو   تفويض أو توكيل ـس
 .(ي حالة تعيينهالمنتدب )ف

 

The chairman shall represent the company before the 
courts, arbitral tribunals and third parties, in 
accordance with Article eighty-two of the Companies 
Law. The chairman may also delegate some of his 
powers to board member or others to carry out specific 
tasks. 

ــركة أمام القمــا  وهيئات التحكيم وال ير   يمثل رئيس مجلس إدارة الش
وفقا للمادة الثانية والثمانين من نظام الشـركات، ولرئيس المجلس بقرار 
مكتوب أن يفوض بعض صــ حياته إلى غيرا من اعمــا  المجلس أو  

 من ال ير في مباشرة عمل أو أعمال محددة.  

In addition to the remuneration received in their 
capacity as board members, the chairman and the 
managing director (if appointed) shall receive a 
remuneration approved by the board of directors. 

والعمـــــو  رئيس المجلس    وتكون المكافأة التي يحصـــــل عليها كل من

ى المـكاـفأة المقررة ألعمـــــا   المنـتدب )في ـحال تعييـنه( ـبا مـــــاـفة إل

يوافم مجلس ا دارة على المكاف ت ا مـافية لكل من ومجلس ا دارة.  

 لعمو المنتدب.ارئيس المجلس و

The board of directors shall also appoint a secretary 
from amongst its members or third parties. Provided 
that such powers shall include:  

1) Documenting the Board meeting and preparing 
minutes therefor, which shall include the discussions 
and deliberation carried during such meetings, as well 
as the place, date, times on which such meetings 
commenced and concluded; and recording the 
recording the decisions of the Board and voting results 
and retaining them in a special and organised register 
and including the names of the attendees and any 

 ا دارة أمين سر يختارا من بين أعمائه أو من غيرهم.ويعين مجلس 

 : يما يل هعلى ان تتممن اختصاصات

محامر لها تتممن ما دار    واعدادتوثيم اجتماعات مجلس ا دارة  (  ١

نقاش   بدايته  ت ومداوالمن  ووقت  وتاريخه  االجتماع  مكان  وبيان   ،

وحفظها في سجل    التصويت،   ونتائعوتوثيم قرارات المجلس    وانتهائه، 

الحامرين   األعما   أسما   وتدوين  ومنظم،  التي    والتحفظاتخاص 

 ان وجدت، وتوقيأ هذا المحامر من جميأ االعما .  أبدوها 

ا دارة  ٢ مجلس  الى  ترفأ  التي  التقارير  حفظ  يعدها    والتقارير(  التي 

 المجلس. 

العمل    وأوراق( تزويد أعمـا  مجلس ا دارة بجدول اعمال المجلس  ٣

ائمو ه،    والمعلوـمات  الوـث ة ـب ة    وايالمتعلـق ــافـي ائم او معلوـمات إمـــ وـث
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reservations they expressed if any. Such minutes shall 
be signed by all attending members. 

2) retaining the reports submitted to the Board meeting 
and the reports prepared by it 

3) Providing the Board members with the agenda of the 
Board meeting and related worksheets, documents 
and information and any additional information, related 
to the topics included in the agenda items, requested 
by any Board member. 

4)Ensuring that the Board members comply with the 
procedures approved by the Board, and notifying the 
Board members of the dates of the Board meetings 
within sufficient time prior to the date specified for the 
meeting, and presenting the draft minutes to the Board 
members to provide their opinions on them before 
signing the same, and ensuring that the Board 
members receive fully and promptly copy of the 
minutes of the meetings as well as the information and 
documents related to the company, and coordinating 
among the Board members, and regulating the 
disclosure register of the Board and Executive 
Management, and providing assistance and advice to 
the Board members. 

whose competencies and remunerations shall be 
specified by a Board resolution; The Secretary of the 
Board may not be dismissed except pursuant to a 
decision of the Board. 

The secretary shall attend meetings of the board, its 
committees and meetings of the general assembly and 
record all the proceedings of the meetings in books to 
be kept for that purpose and his remuneration shall be 
set by the board of directors. 

The term of the chairman, the managing director (if 
appointed) and the secretary of the board of directors 
shall not exceed the term of their board membership 
and they may be re-elected. Any or all board members 
may be dismissed at any time without prejudice to their 
rights to compensation if such dismissal is without a 
valid cause or not in a timely manner. 

ات   المومـــــوـع ة ـب ــا  مجلس ا دارة ذات ع ـق ا اي من أعمـــ يطلبـه

 المشمولة في جدول االجتماع.

ا  ٤ ا جرا ات التي اقرـه ــا  مجلس ا دارة ـب د أعمـــ ( التحقم من تقـي

قبل    المجلس، وتبلي) أعـما  مجلس ا دارة بمواعيد اجتماعات المجلس

مســودات المحامــر على أعمــا    وعرضالتاريخ المحدد بمدة كافية،  

مرئياتهم حيالها قبل توقيعها، والتحقم من حصول     بدا مجلس ا دارة  

  والمعلوماتأعما  مجلس ا دارة بشكل كامل نسخ اجتماعات المجلس 

تنظيم    ا دارةالمتعلقة بالشـركة، والتنسـيم بين أعمـا  مجلس   والوثائم

التنفيذية، وتقديم العون    وا دارةافصاحات أعما  مجلس ا دارة  سجل  

 لهم.  والمشورة

   

العامة ويدون    والجمعيةيحمــر امين الســر اجتماعات المجلس ولجانه   

وت حدد مكافأته من قبل  محامـر االجتماعات في دفاتر مخصـصـة لذل   

عزل امين مجلس ا دارة اال بقرار من مجلس   زوال يجو  دارةمجلس ا 

 ا دارة.  

 

وأمين  والعمـــــو المنـتدب )في حال تعيينه(  ال تزيد مدة رئيس المجلس  

الســـر عمـــو مجلس ا دارة على مدة عمـــوية كل منهم في المجلس،  

اً منهم   ت أن يعزلهم أو أـي ويجوز إعـادة انتخـابهم. وللمجلس في أي وـق

ب غير دون إخ ل بحم من عزل في ا لتعويض إذا وقأ العزل لســــــب

   مشروع أو في وقت غير مناسب.

Article Twenty-One: Board Meetings    والعشرون: اجتماعات المجلس  الحاديةالمادة 

1. The board of directors shall convene at least 
every quarter upon an invitation of the 
chairman or upon request from two of its 
members. The invitation to the meeting shall 
be sent to each of the board of directors’ 

في كل ربأ في السنة على    مرة واحدة  يجتمأ مجلس ا دارة .١

ــه  األقل ــائه  بدعوة من رئيسـ ــوين من اعمـ   ،او طلب عمـ

ويجب ارسـال الدعوة ل جتماع الى كل عمـو من أعمـا   

دعوة    المجلس د أو  وتكون اـل الـي ـب ة ويجوز أن تســـــلم  خطـي



 اسم الشركة
 انابيب الشرق املتكاملة للصناعة شركة 

 )شركة سعودية مساهمة( 

   وزارة التجارة  النظام االساسي 
 (إدارة العمليات) 

 هـ 1444   / 04   /  30  التاريخ   ( 2050071522سجل جتاري:ـ )
 م    2022      /  11  /    24  املوافق     

 

 28 من 15 صفحة الصفحة رقم  
 

 م  19/10/2022بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  النشر *تم 

 

member. Such invitation shall be in writing and 
delivered by hand or fax or sent by registered 
mail, facsimile or email not less than five (5) 
days prior to the date set for the meeting 
accompanied by its agenda necessary 
documents and information, unless 
circumstance require convening emergency 
meeting the invitation accompanied with the 
agenda and necessary and information may be 
sent within a period less than the five days.  

2. Members have the right to discuss and/or 
resolve at any meeting of the Board, and add 
it to the agenda items of the meeting if it is not 
one of the subjects specifically provided in the 
invitation convening that meeting, and shall 
take approval of the majority of the members.  

ــل بالبريد المســــجل أو الفاكس أو البريد ا لكتروني،   ترســ

ل   ــة  وذـل  قـب ام  (  ٥)خمســـ اريخ المـحدد  من    على األـقلأـي ـت

اع ائم و   ل جتـم اع و الوـث ال االجتـم دول اعـم ا ـج ا لـه مرافـق

ــاع عقد االجتماع   ــتدع األومـ المعلومات ال زمة، مالم تسـ

ــكل طاري، فيجوز ارفاق لها جدول اعمال االجتماع و   بشــ

الوثائم و المعلومات ال زمة خ ل مدة تقل عن خمسـة أيام  

 .عمل قبل تاريخ االجتماع
 

مناقشـة أي مسـألة    ، بعد اخذ موافقة أغلبيتهميحم لألعمـا    .٢

اجتمـاع للمجلس وإمـــــافتهـا إلى بنود  و/أو حلهـا في أي  

االجتماع في حال لم تكن من المواميأ المذكورة على وجه  

 التحديد في الدعوة الموجهة النعقاد ذل  االجتماع.

Article Twenty-Two: Quorum for Board Meeting    والعشرون: نصاب اجتماع المجلس  الثانيةالمادة   

A board meeting shall not be valid unless attended by 
half of the members, and not less than three (3) non-
delegator directors. If such quorum is not achieved, a 
second meeting shall be held on the date falling five (5) 
business days after the date of the first meeting, and 
an independent director of the board shall make every 
effort to attend all meetings in which important and 
material decisions affecting the position of the 
Company are made. 

A member of the board of directors may delegate to 
another member to attend board meetings on his 
behalf subject to the following conditions: 

نصـف أعمـائه  اجتماع مجلس ا دارة صـحيحاً إال إذا حمـرا    يكونال 

( أعمــــا   ٣على األقل. بشــــرط أال يقل عدد الحامــــرين عن ث ثة )

اـل  دعوة   ــاب المجلس، تكون هـن ة. وإذا لم يتم تحقيم نصـــ ــاـل ـباألصـــ

د تاريخ االجتماع األول، وعلى  ( أيام بع٥الجتماع ثاني خ ل خمســـة )

اعمـــــا  مجلس ا دارة المســـــتقلين الحرص على حمـــــور جميأ  

االجتـماـعات التي تتـخذ فيـها قرارات مهـمة وجوهرـية تؤثر في ومـــــأ  

 الشركة.  

 

 

ويجوز لعمـــــو مجلس ا دارة أن ينيب عنه غيرا من األعمـــــا  في  

 حمور اجتماعات المجلس طبقاً للموابط ارتية:

1. A member of the board of directors may not attend 
the same board meeting on behalf of more than 
one board member: 

ال يجوز لعمو مجلس ا دارة أن ينوب عن أكثر من عمو واحد   .١

 .االجتماعفي حمور ذل   

2. A proxy shall be in writing and for a specific board 
meeting; and  

 .للمجلس  أن تكون ا نابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد .٢

3. A board member acting by proxy may not vote on 
resolutions on which his appointor is prohibited 
from voting under the law. 

 

يجوز للنائب التصــويت على القرارات التي يحظر النظام على  ال  .٣

 التصويت بشأنها.المنيب  

The board of directors may hold its meetings over the 
phone or by any other electronic communication 
means allowing the present members to hear the other 
members present. Unless otherwise notified, the 
chairman may assume, for the purposes of the quorum, 
that the board member participating over the phone or 
by any other electronic communication mean is present 
throughout the duration of the meeting. The Chairman 

يجوز عقد اجتماعات مجلس االدارة عبر الهاتف أو أي وســيلة اتصــال  

ــماع ــا  الحامــرين س ــمح لجميأ األعم بعمــهم   إلكترونية أخرا تس

ألغراض   -  ـما لم يتم ا خـطار ب ير ذـل ، للرئيس أن يفترضو  البعض.

أن عـمو مجلس ا دارة الذي يـشار  عبر الهاتف أو  -  النـصاب  اكتمال

طيـلة مدة    فعليـًا  أي وســـــيـلة اتصـــــال إلكترونـية أخرا يعتبر حامـــــر

ويجـب على رئيس مجلس ا دارة عرض ملخص لقرارات    االجتمـاع.

 المجلس في نهاية اجتماع المجلس.
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of the meeting shall summarise the decisions of the 
Board at the end of the meeting. 

Resolutions of the Board of Directors shall be issued 
by a majority of votes by members of Board of 
Directors, present or represented in the meeting duly 
convened. in case of a tied vote the chairman or whom 
on his behalf side shall have a casting vote. The Board 
of Directors may issue resolutions by circulations and 
approvals by a majority vote of the members each 
board member unless one board member requests in 
writing a meeting for deliberations on such a resolution. 
Resolutions by circulation shall be adopted by the 
majority vote of the board members. in case of a tied 
vote, the chairman shall have a casting vote, and the 
Resolutions shall be brought to the board of directors 
in its next first meeting. 

ة بأغلبية من أصوات أعما  مجلس  تصدر قرارات مجلس ا دار
ا دارة الحامرين أو الممثلين في االجتماع المنعقد حسب األصول.  
ح الجانب الذي صوت مأ رئيس مجلس   وعند تساوي األصوات ي رج 
ا دارة او من ينوبه. ولمجلس ا دارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن 

أحد األعما   طريم عرمها على كافة األعما  متفرقين ما لم يطلب 
اجتماع مجلس ا دارة للمداولة فيها وتصدر القرارات   -كتابةً  –

بالتمرير بأغلبية  أصوات األعما  وفي حال تساوي األصوات يرجح  
الجانب الذي صوت مأ رئيس مجلس ا دارة، وتعرض هذا القرارت  

 على المجلس في اول اجتماع تال له.  

Article Twenty-Three: Board Deliberations 

The deliberations of the board of directors and its 
resolutions shall be recorded in minutes of meeting 
signed by the chairman, the attending board members 
and the secretary. Such minutes shall be recorded in 
a special register, signed by the chairman and the 
secretary. 

 مداوالت المجلس  والعشرون:  الثالثةالمادة  

 
ا رئيس    ه في مـحامـــــر يوقعـه داوالت مجلس ا دارة وقراراـت تثـبت ـم

المجلس وأعمــا  مجلس ا دارة الحامــرون وأمين الســر وتدون هذا  

 المحامر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس ا دارة وأمين السر.

  

Chapter Four: Shareholders’ Assemblies  الباب الرابع: جمعيات المساهمين 

Article Twenty-Four: The General Assembly   الجمعية العامةوالعشرون:    الرابعةالمادة 

 A General Assembly duly composed shall represent 
all shareholders. 

 الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميأ المساهمين.

Article Twenty-Five: Attendance of Assemblies   حضور الجمعياتوالعشرون:    الخامسةالمادة 

 

Each shareholder has the right to attend the 
shareholders’ general assembly or give a proxy to any 
person, other than the members of the board of 
directors or the Company’s employees, to attend the 
general assembly on his behalf. 

 وله في  الجمعيات العامة، أياً كان عدد أسـهمه حم حمـور   مسـاهملكل 

ذل  أن يوكل عنه شـــخصـــاً نخر من غير أعمـــا  مجلس ا دارة أو 

 عاملي الشركة في حمور الجمعية العامة.

Article Twenty-Six: Competences of Conversion 
Assembly 

 لتحوليةا  الجمعيةوالعشرون: اختصاصات    السادسةالمادة  

The conversion assembly shall have the competences 
conferred to it under Article 63 of the Companies Law. 

الجمعيــة   بــالمــادة    التحوليــةتختص  الواردة  من نظــام    (٦٣)بــاألمور 

 الشركات.

Article Twenty-Seven: Competences of the 
Ordinary General Assembly 

 والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية  السابعةالمادة  
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1. Except for the matters reserved for the 
extraordinary general assembly, the ordinary 
general assembly shall be competent in all 
matters concerning the Company, including, 
but not limited to, the following matters:  

العــامــة غير  .١ بهــا الجمعيــة  التي تختص  فيمــا عــدا األمور 

العــاديــة بجميأ األمور   العــامــة  الجمعيــة  العــاديــة، تختص 

 :  وتتممن دون حصر ما يلي،  المتعلقة بالشركة

a) Appointment and removal of directors; وعزلهم تعيين أعما  مجلس ا دارة (أ. 

b) permitting a director to have direct or indirect 
interest in business and contracts executed for 
the Company’s account, according to the 
Companies Law and its implementing 
regulations; 

الترخيص في أن يكون لعمـــــو مجلس ا دارة مصـــــلـحة   (ب

اشـــــر اشـــــرة أو غير مـب ال والعقود التي تتم  مـب ة في األعـم

 لحساب الشركة، وذل  وفم أحكام نظام الشركات ولوائحه.

c) permitting a director to take part in any 
activities that may lead to competition with the 
Company, or competition in any of its activities, 
according to the Companies Law and its 
implementing regulations; 

ترا  في عمل من  (ج الترخيص لعمـو مجلس ا دارة في االـش

ـشأنه منافـسة الـشركة، أو في منافـستها في أحد فروع النـشاط  

 الذي تزاوله، وذل  وفم أحكام نظام الشركات ولوائحه.

d) monitoring the compliance of the directors with 
the provisions of the Companies Law, its 
implementing regulations, other relevant laws 
and the Company’s Bylaws; inspecting any 
damage that may occur as a result of their 
violation of such provisions or 
mismanagement of the affairs of the Company; 
determining the liability resulting therefrom and 
undertaking the procedures it deems proper in 
this regard pursuant to the Companies Law 
and its implementing regulations; 

ام   (د ام نـظ أحـك ــا  مجلس ا دارة ـب دا التزام أعمـــ ة ـم مراقـب

الشـــــرـكات ولوائـحه واألنظـمة األخرا ذات الع ـقة ونـظام  

، وفحص أي مــرر ينشــأ عن مخالفتهم  يالشــركة األســاســ

لتـل  األحـكام أو إســـــا تهم ـتدبير أمور الشـــــرـكة، وتـحدـيد  

المسؤولية المترتبة على ذل ، واتخاذ ما تراا مناسباً في هذا  

 الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه.

e) forming the audit committee pursuant to the 
Companies Law and its implementing 
regulations; 

 تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه. (ا

f) approving the Company’s financial statements; الموافقة على القوائم المالية للشركة. (و 

g) approving the board report; الموافقة على تقرير مجلس ا دارة. ( ز 

h) deciding on the proposals of the board with 
respect to the method of distributing the net 
profits; 

ة توزيأ   (ح ــأن طريـق ت في اقتراحـات مجلس ا دارة بشـــ الـب

 األرباح الصافية.

i) appointing the external auditors of the 
Company, specifying their remunerations, 
reappointing them, replacing them and 
approving their reports; 

تعيين مراجعي حسـابات الشـركة، وتحديد مكاف تهم، وإعادة   (ط

 تعيينهم، وت ييرهم، والموافقة على تقاريرهم.

j) looking into the violations and errors 
committed by the external auditors of the 
Company when performing their duties and 
any difficulties, reported by the company’s 

مراجعي  (ي من  تقأ  التي  واألخطــا   المخــالفــات  في  النظر 

- حســابات الشــركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صــعوبات  

تتعلم بتمكين   -يخطرـها بـها مراجعو حســـــاـبات الشـــــرـكة  

على   االط ع  من  لهم  ــة  الشـــــرك إدارة  أو  ا دارة  مجلس 
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external auditors, regarding their 
empowerment by the company’s board or 
management to review the books, records 
and other documents, statements and 
clarifications required to perform their duties, 
and responding thereto as it deems 
appropriate in this regard; 

وغ والســـــج ت  ــاتر  ــدف ــات  ال ــان والبي ــائم  الوث من  ــا  يره

وا يمـاحات ال زمة ألدا  مهامهم، واتخاذ ما تراا مناسـباً  

 في هذا الشأن.

k) resolving to suspend setting aside the statutory 
reserve when it reaches 30% of the 
Company’s paid share capital, and resolving to 
distribute the surplus of such percentage to the 
Company’s shareholders in financial years 
where the company does not generate net 
profits; 

من (  ٪٣٠وقف تجنيب احتياطي الـشركة النظامي متى بل) ) ( 

رأس ـمال الشـــــرـكة الـمدفوع، وتقرير توزيأ ـما ـجاوز ـهذا  

وات المالية التي ال  النســبة على مســاهمي الشــركة في الســن

 تحقم الشركة فيها أرباحاً صافية.

l) using the Company’s consensual reserve, if 
such has not been set aside for a specific 
purpose, provided that using such reserve 
shall be based on a proposal submitted by the 
board and used in ways that benefit the 
Company or the shareholders; 

االتفـاقي للشـــــركـة في حـال عـدم   (ل اســـــتخـدام االحتيـاطي 

تخـصيصه ل رض معين، وذل  بناً  على اقتراح من مجلس  

أو   على الشـــــركــة  بــالنفأ  التي تعود  ا دارة وفي األوجــه 

 المساهمين.

m) forming reserves besides the statutory reserve 
and consensual reserve and disposal thereof; 

تكوين احتياطيات أخرا للشــركة، غير االحتياطي النظامي   (م

 واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها.

n) setting aside amounts from the Company’s net 
profits to set up social organizations for the 
benefit of the Company’s employees or to 
assist any such existing establishments in 
accordance with article 129 of the Companies 
Law;  

ية للـشركة  نـشا  مؤـسـسات  اقتطاع مبال) من األرباح الـصاف (ن

اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذا  

المؤسـسـات، وفقاً لحكم المادة التاسـعة والعشـرين بعد المائة  

 من نظام الشركات.

o) approving the sale of more than fifty percent 
(50%) of the assets of the Company, whether 
in one or several transactions within a period 
of 12 months from the date of the first selling 
transaction. In case selling these assets 
includes what falls within the powers of the 
extraordinary general assembly, the approval 
of the extraordinary general assembly is 
required; 

ــدار قرار ببيأ أكثر من (س ــين بالمائة  الموافقة قبل إصــ   خمســ

( من أصـول الشـركة سـوا  تم البيأ من خ ل صـفقة  ٪٥٠)

ــركة   ــمن نظام الشـ ــفقات، وفي حال تمـ واحدة أو عدة صـ

األـساس أن بيأ تل  األـصول من اختـصاص الجمعية العامة  

غير الـعادـية فعلى مجلس ا دارة الحصـــــول على موافقتـها  

وإذا تم البيأ من خ ل عـدة صـــــفقـات فتعتبر  عل ى البيأ، 

( من بيأ األصــول  ٪٥٠الصــفقة التي تؤدي لتجاوز نســبة )

التي يلزم موافقــة الجمعيــة العــامـة عليهــا،   هي الصـــــفقــة 

وتحـسب هذا النـسبة من تاريخ أول ـصفقة تمت خ ل االثني  

 عشر شهًرا المامية.

p) the declaration or payment by the Company of 
any dividend or the making of any distribution; 

 إقرار أو دفأ الشركة ألي أرباح أو إجرا  أي توزيأ. (ع

q) the publication or dissemination of any 
information concerning any separate 
agreement between the shareholders or the 
business and affairs of the Company except for 
information published in the ordinary and 
normal course of the operation or management 

مســتقل بين  ا ع ن أو نشــر أي معلومات تتعلم بأي اتفاق   (ف

المسـاهمين أو أعمال وشـؤون الشـركة باسـتثنا  المعلومات  

المنشــورة في الســياق العادي لتشــ يل أو إدارة األعمال وما 

أو    المختصـة حكومية ذات صـلة أو المحكمة جهةلم تطلبها  

 مالية.السوق  ال
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of the business and unless required by a 
relevant government authority or competent 
court or stock exchange. 

r) the making of any change to  the Company's 
bankers or the registered office of the 
Company. 

ــجل   (ص ــركة أو العنوان المســ إجرا  أي ت يير على بنو  الشــ

 للشركة.

2. The ordinary general assembly shall be 
convened at least once a year within six 
months after the end of the Company's fiscal 
year. Additional meetings of the ordinary 
general assembly may be convened whenever 
needed. 

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في الـسنة خ ل   .٢

  ويجوزاألشـهر السـتة التالية النتها  السـنة المالية للشـركة،  

 دعوة جمعيات عامة عادية أخرا كلما دعت الحاجة لذل .

Article Twenty-Eight: Competences of the 
Extraordinary General Assembly 

 : اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةشرونالثامنة والعالمادة  

The extraordinary general assembly shall be 
competent with respect to the following matters: 

   بالتالي: تختص الجمعية العامة غير العادية

a) Amending the Company’s Bylaws, except for 
amendments which are deemed null and void 
pursuant to the provisions of the Companies 
Law; 

b) Removal of Directors 

ــ (أ ــاس ــركة األس ــتثنا     يتعديل نظام الش األمور المحظور  باس

 ً  .عليها تعديلها نظاما

 

 

 عزل أعما  مجلس ا دارة   (ب

 
c) increasing the Company’s share capital in 

accordance with the situations provided by the 
Companies Law and its implementing 
regulations; 

ــاع المقررة في نظام   (ج زيادة رأس مال الشـــركة وفم األومـ

 الشركات ولوائحه.

d) decreasing the Company’s share capital if it 
exceeds the Company’s needs or in the event 
the Company incurs financial losses, in 
accordance with the situations provided by the 
Companies Law and its implementing 
regulations; 

ة   (د اـج ه على ـح ادـت ال زـي ة في ـح ال الشـــــرـك تخفيض رأس ـم

الشـركة أو إذا منيت بخسـائر مالية، وفم األومـاع المقررة  

 في نظام الشركات ولوائحه.

e) resolving to form a consensual reserve for the 
Company as provided for in this Bylaws to be 
set aside for a specific purpose, and the 
disposal thereof; 

ــركة (ا كما نص عليه النظام   تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للش

 ويخصص ل رض معين، والتصرف فيه.  األساسي هذا

f) resolving to maintain or liquidate the Company 
before the end of the term specified in these 
Bylaws; 

ــركة أو حلها قبل األجل المعين في   (و ــتمرار الش هذا  تقرير اس

 .النظام

g) approving the Company's buy-back of shares; الموافقة على عملية شرا  أسهم الشركة. ( ز 
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h) issuing debt instruments or financing deeds 
convertible into shares, and stating the 
maximum number of shares that may be 
issued against these instruments or deeds; 

إصـــدار أدوات دين أو صـــكو  تمويلية قابلة للتحويل إلى   (ح

أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها  

 مقابل تل  األدوات أو الصكو .

i) allocating shares that are issued upon the 
capital increase or part of them for the 
employees of the Company, and its affiliates or 
some of them, or any of them; 

تخصـيص األسـهم المصـدرة عند زيادة رأس المال أو جز    (ط

الشـركة والشـركات التابعة أو بعمـها، أو    منها للعاملين في

 أي من ذل .

j) suspending pre-emptive rights of shareholders 
in subscribing for the capital increase in 
exchange for cash or giving priority to non-
shareholders in cases as deemed in the 
interest of the company; and 

لعـمل بحم األولوية للمســـــاهمين في االكتـتاب بزيادة  وقف ا (ي

رأس الـمال مـقاـبل حصـــــص نـقدـية أو إعـطا  األولوـية ل ير  

 .المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة

k) approving any of the matters set out in the 
Board Reserved Matters, which has not been 
resolved by the board of directors in two 
consecutive board meetings.  

األـمور   (  ـمن  أي  ـعـلى  ـيـنـفرداـلـمواـفقـــة  ا دارة    اـلـتي  ـمـجـلس 

ــاص   ــدار قرار فيها تعذروالتي    بها، باالختصـ من قبل    إصـ

 .في اجتماعين متتاليين له  مجلس ا دارة

The extraordinary general assembly may adopt 
resolutions on the matters within the competences of 
the ordinary general assembly under the same terms 
and conditions which apply to the ordinary general 
assembly. 

ادـية اـمة غير الـع ة الـع ة    وللجمعـي أن تصـــــدر قرارات في األمور اـلداخـل

ــات الجمعية العا ــاصــ ــ ً في اختصــ ــروط  أصــ مة العادية وذل  بالشــ

 واألوماع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

Article Twenty-Nine: Assembly Invitations   دعوة الجمعياتالتاسعة والعشرونالمادة : 

General or special assembly of shareholders shall be 
convened by the board of directors. The board of 
directors shall convene a meeting of the ordinary 
general assembly if requested by the auditor, the audit 
committee or a shareholder(s) representing at least five 
per cent (5%) of the capital. The auditor may convene 
a meeting of the assembly if the board has failed to 
convene it within thirty (30) days from the date of the 
auditor’s request. 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس ا دارة.  

وعلى مجلس ا دارة أن ـيدعو الجمعـية الـعاـمة الـعادـية ل نعـقاد إذا طـلب  

المراجعة أو عدد من المســـاهمين يمثل  ذل  مراجأ الحســـابات أو لجنة  

ة   المـاـئ يجوز لمراجأ  ومن رأس المـال على األقـل.  (  ٪٥)خمســـــة ـب

ة   دعوة الجمعـي اد إذا لم يقم المجلس ـب ة ل نعـق ات دعوة الجمعـي ــاـب الحســـ

 يوماً من تاريخ طلب مراجأ الحسابات. (٣٠)  خ ل ث ثين

The invitation to convene a general assembly shall be 
published on the website of the Exchange and the 
Company’s website and in a daily newspaper 
circulated in the province where the Company's 
headquarters are located at least twenty-one (21) days 
prior to the date set for such meeting. Nonetheless, it 
shall be sufficient to send the invitation notice in a 
timely manner to all shareholders by registered mail, 
facsimile or email. A copy of the invitation together with 
the meeting’s agenda shall be sent to the Ministry of 
Commerce, and the Capital Market Authority in the 
case of a listed Company, within the timeframe 
specified for publication. 

ــر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في  ــوق  وتنشــ الموقأ االلكتروني للســ

المنطقة  صــــحيفة يومية توزع في   وفيااللكتروني للشــــركة   والموقأ

ــركة الرئيس قبل الميعاد المحدد ل نعقاد بواحد  الموجود بها  مركز الشــ

يوم على األقل. ومأ ذل  يجوز االكتفا  بتوجيه الدعوة    (٢١)  وعـشرين

أو عن   في الميـعاد الـمذكور إلى جميأ المســـــاهمين بخـطابات مســـــجـلة

رة من الدعوة وجدول  وترسل صو  .الفاكس أو البريد ا لكترونيطريم  

وكذل  ترســل صــورة إلى الهيئة إذا كانت    ، التجارةاألعمال إلى وزارة  

 وذل  خ ل المدة المحددة للنشر.  ، الشركة مدرجة في السوق المالية
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Article Thirty: Record of Assemblies Attendance المادة الثالثون: سجل حضور الجمعيات 

The shareholders who wish to attend the general or 
extraordinary or special assemblies shall record their 
names or the names of their representatives at the 
head office of the Company or through the modern 
technological means, as may be specified under the 
invention for the assembly meeting prior to the time set 
therefor, and their respective places of residence 
stating the number of shares they hold, in their 
personal capacity or by proxy, and the number of votes 
involved therein.  

الجمعية   في حمور الجمعية العامة أويسجل المساهمون الذين يرغبون 

او بواـسطة    الخاـصة أـسمائهم في مركز الـشركة الرئيـسي  غير العادية او

  احدا الوســـائل االلكترونية الحديثة بحســـب ما يحدد في دعوة الجمعية

اد دد النعـق ت المـح ل الوـق ان  قـب امتهم مأ بـي ال اـق ا او الممثلين لهم ومـح ـه

او بالوكالة وعدد األصـــوات    باألصـــالةعدد األســـهم التي في حيازتهم  

  .المخصصة لها

Article Thirty-One: Convening of Assemblies via 
Conferencing  

 والثالثون: عقد الجمعيات عبر وسائل التقنية الحديثة  الحاديةالمادة  

The Convening of assemblies may hold its meetings 
over the phone or by any other electronic 
communication means allowing the present 
shareholders to hear the other shareholders present. 
Unless otherwise notified, the chairman of the 
assemblies may assume, for the purposes of the 
quorum, that the shareholders participating over the 
phone or by any other electronic communication mean 
is present throughout the duration of the meeting. 

ــاهمين  ا  يجوز عقد اجتماعات جمعيات ــيلة  لمسـ عبر الهاتف أو أي وسـ

  ســماع  الحامــرينللمســاهمين    إلكترونية أخرا تســمح لجميأاتصــال  

ــهم البعض أن    المجلسرئيس  ل  ، بخ ف ذل   ا خطارما لم يتم  و.  بعمــ

المســاهمين المشــاركين عبر أن    -  النصــاب اكتمال  ألغراض -يفترض  

ــيلة اتصــال إلكترونية أخرا  طوال    حامــرين فعليًاالهاتف أو بأي وس

 مدة االجتماع.

Article Thirty-Two: Quorum for Ordinary General 
Assembly 

 والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  الثانيةالمادة  

A meeting of the ordinary general assembly shall not 
be valid unless attended by the shareholders 
representing more than twenty-five percent (25%) of 
the capital. If such quorum is not achieved within thirty 
minutes from the time fixed for the meeting, a second 
meeting may be held one hour after the end date of the 
first meeting, under condition the call for the first 
meeting provides for the possibility of holding a second 
meeting, and if the call dose not includes such 
possibility, then a call shall be sent for a second 
meeting to be held within 30 days following the first 
meeting, either way the call shall be published in the 
manner prescribed in Article Twenty-nine of this Bylaw 
. 

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية ـصحيحاً إال إذا حـمرا مـساهمون  

( من رأس المال على  ٪٢٥ئة )االمب ة وعشــرونيمثلون أكثر من خمســ

يعقد  يجوز ان  األقل، وإذا لم يتوفر النصاب ال زم النعقاد هذا االجتماع  

المدة المحددة النعقاد االجتماع   انتها    منســـــاعة االجتماع الثاني بعد  

، بشــرط ان تتمــمن الدعوة ل جتماع األول ما يفيد ا ع ن عن األول

ــمن الدعوة هذا االخطار  إمكانية عقد هذا االجتماع، وفي حال عدم ت مـ

ر الدعوة الي   توجه الدعوة بعد ث ثين يوما التالية ل جتماع األول وتنـش

المادة التاسـعة و العشـرون  من الحالتين بالطريقة المنصـوص عليها في 

 نظام.من هذا ال

 

In any event, the second meeting shall be valid 
regardless of the number of shares represented 
thereat. 

وفي جميأ األحوال يكون االجتماع الثاني صـحيحاً أياً كان عدد األسـهم  

 الممثلة فيه.

Article Thirty-Three: Quorum for Extraordinary 
General Assembly 

 والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية  الثالثةالمادة  

A meeting of the extraordinary general assembly shall 
not be valid unless attended by the shareholders 

العامة غير العادية صــــحيحاً إال إذا حمــــرا  ال يكون اجتماع الجمعية  

( من رأس المال على األقل، فإذا لم  ٪٥٠ئة )امـساهمون يمثلون  في الم
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representing at least fifty per cent (50%) of the capital. 
If such quorum is not achieved within thirty minutes 
from the time fixed for the meeting, a second meeting 
may be held one hour after the date of the first meeting, 
under condition the call for the first meeting provides 
for the possibility of holding a second meeting and if the 
call dose not includes such possibility, then a call shall 
be sent for a second meeting to be held within 30 days 
following the first meeting, either way the call shall be 
published in the manner prescribed in Article Twenty-
nine of this Bylaw. 

  ـساعةيتوفر هذا النـصاب في االجتماع األول، يعقد االجتماع الثاني بعد  

ــمن  المدة المحددة النعقاد االجتماع األولانتها   من  ــرط ان تتمــ ، بشــ

يفـيد ا ع ن عن إمـكانـية عـقد ـهذا االجتـماع،  اـلدعوة ل جتـماع األول ـما  

وفي ـحال ـعدم تمـــــمن اـلدعوة ـهذا االخـطار توـجه اـلدعوة بـعد ث ثين  

يوما الـتالـية ل جتماع األول وتنشـــــر الدعوة الي من الحالتين بالطريقة  

 نظام.المادة التاسعة و العشرون من هذا الالمنصوص عليها في  

 

In any event, the second meeting shall be valid if 
attended by a shareholder(s) representing at least one 
quarter of the capital. 

وفي جميأ األحوال يكون االجتماع الثاني صـحيحاً إذا حمـرا عدد من 

 المساهمين يمثل ربأ رأس المال على األقل.

If the quorum for the second meeting is not achieved, 
an invitation to a third meeting shall be sent to the 
shareholders in accordance with the provisions of 
article (29) of these Bylaws. The third meeting shall be 
valid regardless of the number of shares represented 
thereat after obtaining approval of the competent 
authority. 

اني وجـهت دعوة إلى   اع الـث ــاب ال زم في االجتـم وإذا لم يتوفر النصـــ

ــها المنصــوص عليها في المادة    ٢٩اجتماع ثالأ ينعقد باألومــاع نفس

ــهم   ــحيحاً أياً كان عدد األســ من هذا النظام ويكون االجتماع الثالأ صــ

 الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

Article Thirty-Four: Voting in Assemblies   والثالثون: التصويت في الجمعيات  الرابعةالمادة 

1. Votes at all meetings of general assembly shall 
be counted based on one vote per share in 
accordance with the relevant laws and 
regulations. However, members of the board of 
directors may not participate in voting on the 
assembly’s resolution affecting discharging 
and releasing the board members for the term 
of their management or respect of any of the 
board’s members. 

2. Cumulative voting shall be used to elect the 
board of directors. 

تحتســب األصــوات في جميأ الجمعيات العامة على أســاس صــوت  . ١

واـحد لـكل ســـــهم بحســـــب األنظـمة واللوائح ذات الع ـقة، ومأ ذـل  ال 

ألعمــا  مجلس ا دارة االشــترا  في التصــويت على قرارات   زيجو

تتعلم   التي  او  ادارتهم  ــدة  م عن  ذممهم  ــإبرا   ب تتعلم  التي  ــة  الجمعي

 بمصلحة مباشرة او غير مباشرة.

 يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس ا دارة. . ٢

 

 

Article Thirty-Five: Resolutions of the Assemblies   والثالثون: قرارات الجمعيات  الخامسةالمادة 

Resolutions of the ordinary general assembly shall be 
adopted by the vote of the absolute majority of the 
shares represented at the meeting.  Resolutions of the 
extraordinary general assembly shall be adopted by 
the vote of at least the two-thirds of the shares 
represented at the meeting, except in respect of 
resolutions concerning the increase or decrease of the 
capital, the extension of the term of the Company, the 
dissolution of the Company before the expiry of its term 
stated in these Bylaws or the merger of the Company 
with another company, in which cases resolutions shall 

العادية   العامة  الجمعية  لألسهمباقرارات  المطلقة  في    ألغلبية  الممثلة 

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثين    االجتماع 

األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال  

أو تخفيمه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقما  المدة المحددة في  

األساس أو باندماجها مأ شركة أخرا ف  يكون صحيحاً إال إذا  نظامها  

  صدر بأغلبية ث ثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع. 
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be adopted by the vote of at least the three-quarters of 
the shares represented at the meeting. 

Article Thirty-Six: Deliberations in the Assemblies   والثالثون: المناقشة في الجمعيات  السادسةالمادة 

Each shareholder shall have the right to participate in 
deliberations of the matters listed in the assembly’s 
agenda and to address questions in respect thereof to 
the members of the board of directors and the auditor. 
The members of the board of directors or the auditors 
shall respond to the shareholders’ questions to the 
extent this does not harm the Company’s interests. If 
the shareholder considers the response to his question 
unconvincing, he may refer the matter to the general 
assembly and its decision in this regard shall be 
conclusive and binding. 

لكل مســــاهم حم مناقشــــة المومــــوعات المدرجة في جدول أعمال 

الجمعية وتوجيه األسـئلة في شـأنها إلى أعمـا  مجلس ا دارة ومراجأ 

ــئلة   ــابات عن أســ ــابات. ويجيب مجلس ا دارة أو مراجأ الحســ الحســ

المسـاهمين بالقدر الذي ال يعرض مصـلحة الشـركة للمـرر. وإذا رأا 

ســـــؤاـله غير مقنأ، احتكم إلى الجمعـية، وـكان    المســـــاهم أن الرد على

 قرارها في هذا الشأن نافذاً.

Article Thirty-Seven: Chairman of the Assemblies 
and Preparation of Minutes of Meeting 

 والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر  السابعةالمادة  

The shareholders’ general assemblies shall be 
presided over by the chairman of the board of directors 
or his deputy in his absence or a board member 
nominated by the board in the absence of the chairman 
and his deputy. 

يرأس اجتـماـعات الجمعـية الـعاـمة للمســـــاهمين رئيس مجلس ا دارة أو 

ــائه لذل  في  به عند غيابهنائ أو من ينتدبه مجلس ا دارة من بين أعمـ

 حال غياب رئيس مجلس ا دارة ونائبه.

Minutes of the assembly meeting shall be written 
showing the names of the shareholders present in 
person or represented by proxy at such meeting, the 
number of the shares represented in person or by 
proxy, the number of votes attached to such shares, 
the resolutions adopted at the meeting, the number of 
votes cast for or against such resolutions and a 
comprehensive summary of the deliberations that took 
place 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 vote counter. 

المسـاهمين الحامـرين    دويحرر باجتماع الجمعية محمـر يتمـمن عد

أو الممثلين وعدد األســهم التي في حيازتهم باألصــالة أو الوكالة وعدد  

األصـــوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصـــوات التي  

وافـقت عليـها أو ـخالفتـها وخ صـــــة وافـية للمـناقشـــــات التي دارت في  

سـجل  االجتماع. وتدون المحامـر بصـفة منتظمة عقب كل اجتماع في  

 خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامأ األصوات.

Chapter Five: Audit Committee  الباب الخامس: لجنة المراجعة 

Article Thirty-Eight: Composition of the Committee   تشكيل اللجنةالثامنة والثالثون المادة : 

An audit committee shall be formed pursuant to a 
resolution of the ordinary general assembly consisting 
of not less than three members and no more of five 
members. Such members shall not be executive 
members of the board of directors, irrespective of 
whether they are shareholders or others provided that 
one of its members is specialised in finance and 
accounting. Such resolution shall specify the 

ال يقل   مماالجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة   تشـكل بقرار من

أعمـا  من غير أعمـا  مجلس    خمـسةزيد عن عن ث ثة أعمـا  وال ي

ان يكون من على و  ا دارة التنفيذيين ســـوا  من المســـاهمين أو غيرهم

ئون المالية   بيةبينهم مختص بالـش ويحدد في القرار مهام اللجنة    والمحاـس

 وموابط عملها ومكاف ت أعمائها.
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committee’s responsibilities, proceedings and 
remuneration of its members. 

Article Thirty-Nine: Quorum for the Committee’s 
Meeting 

 : نصاب اجتماع اللجنةالتاسعة والثالثونالمادة  

A meeting of the committee shall be valid if attended by 
the majority of its members. The committee’s 
resolutions shall be passed by the vote of the majority 
of the members present. In the case of an equality of 
votes, the chairman of the meeting shall have a casting 
vote. 

يشــــترط لصــــحة اجتماع لجنة المراجعة حمــــور أغلبية أعمــــائها،  

وتصـدر قراراتها بأغلبية أصـوات الحامـرين، وعند تـساوي األصـوات  

 .االجتماعالجانب الذي صوت معه رئيس   يرجح

Article Forty: Competence of the Committee األربعون: اختصاصات اللجنة  المادة 

The committee shall be responsible for monitoring the 
Company’s operations and ensuring the integrity and 
effectiveness of reports, financial statements and 
internal control systems. The committee shall have the 
right to review the Company’s records and documents, 
and it may request any clarifications or reports from the 
members of the board of directors or the executive 
management. It may request the board of directors to 
convene a general assembly if the board hinders the 
committee’s performance of its duties or if the 
Company sustains significant losses or damages. 

ة ال الشـــــرـك ة على أعـم المراقـب ة ـب ة المراجـع والتحقم من   تختص لجـن

، ولها  ســـــ مة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية

في ســبيل ذل  حم االط ع على ســج تها ووثائقها وطلب أي إيمــاح  

مـــــا  مجلس ا دارة أو ا دارة التنفـيذـية، يجوز لـها أن  أو بـيان من أع

تطلب من مجلس ا دارة دعوة الجمعية العامة للشركة ل نعقاد إذا أعاق  

 عملها أو تعرمت الشركة ألمرار أو خسائر جسيمة.  ةا دارمجلس  

Article Forty-One: Reports of the Committee   واألربعون: تقارير اللجنة  الحاديةالمادة 

The audit committee shall convene periodically, 
provided that at least four meetings are held during the 
Company’s financial year and shall convene 
periodically with the Company’s external auditor and 
internal auditor if any, and must review the Company’s 
financial statements, reports and comments thereon 
submitted by the auditor and provide its opinion and 
comments in that regard, if any. It shall also prepare a 
report on the effectiveness of the internal audit process 
of the Company and other roles performed by the 
committee within its scope of competence. The board 
of directors shall make available to shareholders at the 
headquarters of the Company sufficient copies of such 
report at least fifteen (15) days before the date of the 
general assembly. The report shall be read out during 
the assembly. 

ــفة دورية على ان ال تقل اجتماعتها    على لجنة المراجعة ان تجتمأ بصـ

بصـــفة دورية مأ    واالجتماع اجتماعات خ ل الســـنة المالية،   أربأعن 

ــركة   ــابات الش ــركة ان وجد، وعليها  والمراجأمراجأ حس   الداخلي للش

الـمالـية للشـــــرـكة والتـقارير والملحوـظات التي يـقدمـها    القوائمالنظر في  

الـها إن وـجدت، وعليـها ـكذـل    اتـها حـي ــاـبات، وإـبدا  مرئـي مراجأ الحســـ

ير عن رأيـها في شـــــأن مدا كـفاية نـظام المراقـبة الداخلية في  رإعداد تق

خل في نطاق اختصـاصـها.  الشـركة وعما قامت به من أعمال أخرا تد

وعلى مجلس ا دارة أن يودع نســــــخاً ـكافـية من ـهذا التقرير في مركز 

ــركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة   ــر )الش ــة عش  ( ١٥بخمس

على األقل لتزويد كل من رغب من المـساهمين بنـسخة منه. ويتلى   يوما

 التقرير أثنا  انعقاد الجمعية.

Chapter Six: Auditor  الباب السادس: مراجع الحسابات 

Article Forty-Two: Appointment of Auditor   مراجع الحسابات تعيينواألربعون:    الثانيةالمادة 

The Company shall appoint one (or more) auditors 
from among those licensed to practise in the Kingdom 
of Saudi Arabia and who obtained the conditions and 

يجب أن يكون للشــــركة مراجأ حســــابات )أو أكثر( من بين مراجعي 

ات المرخص لهم ــاـب ة      الحســـ ل في المملـك العـم ة ـب ة الســـــعودـي   العربـي

توفي ابات المنـش ت    ومـس جيل مراجعي حـس روط ومتطلبات قواعد تـس ـش
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requirements of the Rules for Registering Auditor of 
Entities Subject to the Authority’s Supervision Saudi 
Capital Market Authority. Such auditor shall be 
appointed annually and his compensation shall be 
determined by the general assembly. The general 
assembly may at any time replace the Company’s 
auditor without prejudice to his right to compensation if 
such replacement occurs without a valid cause or not 
in a timely manner. 

عينه الجمعية العامة  تهيئة السوق المالية السعودية، و  ـشراف  ةالخاـمع

العادية ـسنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيـماً في كل  

وقـت ت ييرا مأ عـدم ا خ ل بحقـه في التعويض إذا وقأ الت يير في  

 وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

Article Forty-Three: Competence of the Auditor   واألربعون: صالحيات مراجع الحسابات  الثالثةالمادة 

The auditor shall at all times have access to the 
Company’s books, records and any other documents 
and may seek information and clarification as he 
considers necessary to examine the Company’s 
assets, liabilities and any other matter within the scope 
of his competence. The chairman of the board of 
directors shall facilitate the auditor to perform his task. 
If the auditor faces difficulty in that respect, he must 
note this in his report to the board of directors. If the 
board fails to facilitate the auditor to perform his task, 
the auditor shall request the board of directors to 
convene an ordinary general assembly to consider the 
matter.  

ة   اتر الشـــــرـك ات في أي وـقت حم االط ع على دـف ــاـب لمراجأ الحســـ

له أيماً طلب البيانات وا يماحات  وسج تها وغير ذل  من الوثائم، و

التي يرا مــــرورة الحصــــول عليها ليتحقم من موجودات الشــــركة  

والتزاـماتـها وغير ذـل  مـما ـيدـخل في نـطاق عمـله. وعلى رئيس مجلس  

ا دارة أن يمكنه من أدا  واجبه، وإذا صادف مراجأ الحسابات صعوبة  

دارة. فإذا لم ييسر  في هذا الشأن أثبت ذل  في تقرير يقدم إلى مجلس ا 

ب من مجلس   ه أن يطـل ات، وـجب علـي ــاـب ل مراجأ الحســـ المجلس عـم

 ا دارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

Chapter Seven: Company Accounts and 
Distribution of Dividends 

 الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع األرباح 

Article Forty-Four: Fiscal Year   واألربعون: السنة المالية  الرابعةالمادة 

The fiscal year of the Company shall start on the 1st of 
April and end on the end of March if each calendar 
year. Provided that the first fiscal year begins from the 
date of its registration in the commercial register as a 
joint stock company until the end of March of the next 
year.  

بنهائية شـــهر وتنتهي    إبريلة من أول شـــهر تبدأ الســـنة المالية للشـــرك

تاريخ قيدها   مارس من كل ســنة. على أن تبدأ الســنة المالية األولى من

بالسـجل التجاري كشـركة مسـاهمة وحتى نهاية شـهر مارس عن السـنة  

 التالية.

Article Forty-Five: Financial Documents   واألربعون: الوثائق المالية  الخامسةالمادة 

1. The board of directors shall, at the end of each 
fiscal year, prepare the Company’s financial 
statements and a report on the Company’s 
activities and its financial position for the 
previous fiscal year. The report shall include a 
recommendation on the method of dividends 
distribution. The board of directors shall make 
such documents available to the auditor at 
least forty-five (45) days prior to the date set 
for holding the general assembly. 

مالية للشـــركة  يجب على مجلس ا دارة في نهاية كل ســـنة   .١

ومركزها  نشاطهاأن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن  

المالي عن الســـنة المالية المنقمـــية، ويمـــمن هذا التقرير  

ذا   اح. ويمـــــأ المجلس ـه ة لتوزيأ األرـب ة المقترـح الطريـق

ابات قبل الموعد المحدد   الوثائم تحت تصـرف مراجأ الحـس

يوـماً على  ( ٤٥)ن  النعـقاد الجمعـية الـعاـمة بخمســـــة وأربعي

 األقل.

2. The documents described in paragraph (1) of 
this Article shall be signed by the chairman of 

يجب أن يوقأ رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي   .٢

( ١الوـثائم المشـــــار إليـها في الفقرة ) على وـمديرـها الـمالي
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the board, the chief executive officer and the 
finance manager. Copies of such signed 
documents shall be made available to the 
shareholders at the Company’s headquarters 
at least fifteen (15) days prior to the date set 
for holding the general assembly. 

ركة الرئيس   من هذا المادة، وتودع نـسخ منها في مركز الـش

ــاهمين   اد  قتـحت تصـــــرف المســـ دد النعـق د المـح ل الموـع ـب

 يوماً على األقل.  (١٥)عشر خمسة  الجمعية العامة

3. The chairman of the board of directors shall 
provide the shareholders with the Company’s 
financial statements, the board of directors’ 
report and the auditor’s report unless they 
were published in a local newspaper circulated 
in the city where the Company’s headquarters 
are located. The chairman shall send copies of 
the above-mentioned documents to the 
Ministry of Commerce, and the Capital Market 
Authority in the case of a listed Company, at 
least fifteen (15) days prior to the date set for 
holding the general assembly. 

ــاهمين .٣ القوائم   على رئيس مجلس ا دارة أن يزود المســـ ـب

ة، وتقرير مجلس ا دارة، وتقرير مراجأ   ة للشـــــرـك الـي الـم

ــر في جريدة يومية توزع في مركز  ــابات، مالم تنشــ الحســ

ــورة من هذا   ــل ص ــاً أن يرس ــركة الرئيس. وعليه أيم الش

وكذل  يرســـــل صـــــورة إلى   ، ، وزارة التجارةالوثائم إلى  

ــوق المالية،  ــركة مدرجة في السـ وذل     الهيئة إذا كانت الشـ

يوماً    (١٥)  بخمســة عشــرل تاريخ انعقاد الجمعية العامة  قب

 على األقل.

Article Forty-Six: Distribution of Dividends   األرباح   توزيعواألربعون:    السادسةالمادة 

The Company’s annual net profit shall be distributed in 
the following manner: 

 الصافية السنوية على الوجه ارتي:توزع أرباح الشركة  

1. Ten percent (10%) of the annual net profit shall be 
set aside to form a statutory reserve. The ordinary 
general assembly may resolve to discontinue such 
allocation when the reserve reaches thirty percent 
(30%) of the paid-up capital. 

لتكوين  (  ٪١٠)يجنـب عشـــــرة بـالمـائـة   .١ من صـــــافي األربـاح 

ة   اـم ة الـع ة ويجوز أن تقرر الجمعـي اطي النظـامي للشـــــرـك االحتـي

المـذكور ث ثين   اطي  ب متى بل) االحتـي ة وقف هـذا التجنـي العـادـي

 من رأس المال المدفوع. (٪٣٠)  بالمائة

2. Upon recommendation of the board of directors, 
the ordinary general assembly may resolve to set 
aside a percentage of the annual net profit to form 
a contractual reserve allocated to a specific 
purpose. 

اً  على اقتراح مجلس ا دارة   .٢ أن تجـنب  للجمعـية الـعاـمة الـعادـية بـن

كوين احتياطي اتفاقي يخصص ل رض  تنسبة من صافي األرباح ل

 معين.

3. The ordinary general assembly may create 
additional reserves to the extent required for the 
Company’s interests or to ensure the regular 
distribution of dividends to the shareholders. The 
assembly may also deduct such amounts from the 
net profit as necessary to establish social 
institutions for its employees or to assist any 
existing similar institutions. 

اـطات أخرا، وذـل    .٣ ة أن تقرر تكوين احتـي ادـي ة الـع اـم ة الـع للجمعـي

يحقم مصــــلحة الشــــركة أو يكفل توزيأ أرباح ثابتة    بالقدر الذي

اهمين. وللجمعية المذكورة كذل  أن تقتطأ   قدر ا مكان على المـس

ــات اجتماعية لعاملي   ــسـ ــا  مؤسـ ــافي األرباح مبال)  نشـ من صـ

 الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذا المؤسسات.

4. The board of directors may distribute a specific 
percentage of the remaining balance to the 
shareholders and the Company may distribute 
semi-annual and quarterly profits after compliance 
with the requirements set by the competent 
authorities. 

ــبة معينة من باقي األرباح .٤ إلى    يجوز لمجلس ا دارة أن يوزع نس

ــفية بعد   ــركة توزيأ أرباح ربعية ونصــ ــاهمين ويحم للشــ المســ

 لتزامها بمتطلبات الجهات ذات الع قة.ا
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5. Subject to the provisions stipulated in Article (19) 
of these bylaws and Article 76 of the Companies 
Law relating to the allocation of no more than 10% 
of the remainder as a remuneration for the Board 
of Directors, provided that the entitlement of the 
remuneration is proportional to the number of 
meetings attended by the member, in all cases the 
total amount of remuneration received by a 
member, whether financial or otherwise, shall not 
exceed whatever rules prescribed by the Compete 
Authority. 

٥. ( المــادة  المقررة في  األحكــام  النظــام  ١٩مأ مراعــاة  ( من هــذا 

الســادســة والســبعين من نظام الشــركات بتخصــيص ماال  والمادة  

( من الباقي كمكافئة لمجلس ا دارة على أن  ٪١٠يزيد عن نـسبة )

ــات التي   ــباً مأ عدد الجلسـ ــتحقاق هذا المكافئات متناسـ يكون اسـ

يحمـــــرها العمـــــو، وفي جميأ األحوال ال يتـجاوز مجموع ما  

ــو مجلس ا دارة من مكاف ت ومزايا مال ــل عليه عمـ ية او  يحصـ

 عينية  الموابط التي تمعها الجهة المختصة.

Article Forty-Seven: Dividend distribution of 
preference shares 

 توزيع األرباح لألسهم الممتازةواألربعون:    السابعةالمادة  

If no dividends are distributed for any financial year, 
then no dividends may be distributed for the following 
years unless after paying the percentage specified in 
the Companies Law for Preferred Shareholders for that 
year 

اح عن  ه ال يجوز توزيأ أرـب إـن ة، ـف الـي ة ـم اح ألي ســــــن إذا لم توزع أرـب

نظام الشركات ألصحاب     في السنوات التالية إال بعد دفأ النسبة المحددة

 األسهم الممتازة عن هذا السنة  

Article Forty-Eight: Company’s Losses   خسائر الشركةالثامنة واألربعونالمادة : 

1. If at any time during the fiscal year the Company’s 
losses reach half of the paid-up capital, any officer 
of the Company or the auditor shall, as soon as he 
becomes aware of such fact, notify the chairman of 
the board of directors who shall immediately notify 
the board of directors of such losses. The board of 
directors shall, within fifteen (15) days of becoming 
aware of the Company’s losses, call for a meeting 
of the extraordinary general assembly to be held 
within forty-five (45) days from the date of such 
losses became known to them in order to resolve 
either to increase or reduce the capital in 
accordance with the provisions of the Companies 
Law or to dissolve the Company prior to the expiry 
of its term.  

المدفوع، في أي وقت  إذا بل ت خسائر الشركة نصف رأس المال   .١

خ ل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجأ 

ذـل  إب   رئيس مجلس ا دارة، وعلى   ه ـب ــاـبات فور علـم الحســـ

رئيس مجلس ا دارة إب   أعمـــــا  المجلس فوراً ـبذـل ، وعلى  

يوماً من علـمه بذل    (١٥) مجلس ا دارة خ ل خمســـــة عشـــــر

ة وأربعين    دعوة الجمعية العامة غير العادية ل جتماع خ ل خمـس

يوماً من تاريخ علمه بالخســــائر لتقرر إما زيادة رأس مال  (  ٤٥)

الشــركة أو تخفيمــه وفقاً ألحكام نظام الشــركات وذل  إلى الحد  

الذي تنخفض معه نســــبة الخســــائر ما دون نصــــف رأس المال  

 .النقما  الشركةالمدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد 

2. The Company shall be considered to be dissolved 
by operation of the Companies Law if the general 
assembly is not convened within the period 
specified in paragraph (1) of this Article, or if the 
general assembly is convened but fails to adopt a 
resolution regarding that matter, or if it resolves to 
increase the capital in accordance with the 
provisions of this Article and the shares issued 
through such increase have not been subscribed in 
full within ninety (90) days of issuance of the 
assembly’s resolution to increase the capital. 

وتعد الشــركة منقمــية بقوة نظام الشــركات إذا لم تجتمأ الجمعية   .٢

دة المـحددة في الفقرة ) اـمة خ ل الـم ادة، أو إذا  ١الـع ( من ـهذا الـم

اجتمعت وتعذر عليها إصــدار قرار في المومــوع، أو إذا قررت  

  زيادة رأس الـمال وفم األومـــــاع المقررة في هذا المادة ولم يتم

يوماً من   (٩٠)  االكتتاب في كل زيادة رأس المال خ ل تســــعين

 صدور قرار الجمعية بالزيادة.

Chapter Eight: Disputes  :المنازعات الباب الثامن 

Article Forty-Nine: Action for Liability   دعوى المسؤوليةالتاسعة واألربعونالمادة : 



 اسم الشركة
 انابيب الشرق املتكاملة للصناعة شركة 

 )شركة سعودية مساهمة( 

   وزارة التجارة  النظام االساسي 
 (إدارة العمليات) 

 هـ 1444   / 04   /  30  التاريخ   ( 2050071522سجل جتاري:ـ )
 م    2022      /  11  /    24  املوافق     

 

 28 من 28 صفحة الصفحة رقم  
 

 م  19/10/2022بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  النشر *تم 

 

Each shareholder shall have the right to file an action 
for liability, vested in the Company, against the 
members of the board of directors if a wrongful act 
committed by them caused harm to such shareholder. 
Nonetheless, the shareholder may institute such action 
only if the Company’s right to institute such action is 
still valid and after notifying the Company of his 
intention to do so. 

على   ةلكل مســــاهم الحم في رفأ دعوا المســــؤولية المقررة للشــــرك

أعمـا  مجلس ا دارة إذا كان من شـأن الخطأ الذي صـدر منهم إلحاق  

وا المذكورة إال إذا كان مـرر خاص به. وال يجوز للمسـاهم رفأ الدع

حم الشـــــرـكة في رفعـها ال يزال ـقائـماً. ويـجب على المســـــاهم أن يبل)  

 الشركة بعزمه على رفأ الدعوا.

Chapter Nine: Dissolution and Winding Up of the 
Company 

 الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتها 

Article Fifty: Dissolution of the Company المادة الخمسون: انقضاء الشركة 

The Company shall enter into liquidation upon its 
dissolution, and it shall keep its legal personality to the 
extent necessary for liquidation. A resolution for 
voluntary liquidation shall be issued by the 
extraordinary general assembly, and such resolution 
shall include the appointment of a liquidator, 
determination of his authorities and the timeframe for 
the liquidation process provided that the time needed 
for voluntary liquidation shall not exceed five (5) years 
and it shall not be extended further unless authorised 
by judicial order. The authority of the board of directors 
shall end upon dissolution of the Company. However, 
the board shall remain in charge of the Company’s 
management and shall be considered as liquidators 
vis-à-vis third parties until a liquidator is appointed. The 
shareholders’ assemblies shall remain active during 
the liquidation process and their role shall be limited to 
exercising their powers as long as they do not conflict 
with the liquidator’s authorities. 

تدخل الشـــركة بمجرد انقمـــائها دور التصـــفية وتحتفظ بالشـــخصـــية  

ويـصدر قرار التـصفية االختيارية من   .االعتبارية بالقدر ال زم للتـصفية

الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشـتمل قرار التصـفية على تعيين  

المـصفي وتحديد ـسلطاته وأتعابه والقيود المفروـمة على ـسلطاته والمدة  

ويجب أال تتجاوز مدة التصـــفية االختيارية    .الزمنية ال زمة للتصـــفية

  . ألكثر من ذل  إال بأمر قمــائي  ســنوات وال يجوز تمديدها(  ٥)خمس  

وتنتهي ســلطة مجلس إدارة الشــركة بحلها ومأ ذل  يظل هؤال  قائمين  

بة إلى ال ير في حكم المصـفين إلى أن  على إدارة الـشركة ويعدون بالنـس

ــفي ــفية    .يعين المصـ ــاهمين قائمة خ ل مدة التصـ وتبقى جمعيات المسـ

ــة   ــر دورها على ممارسـ ــاتهاويقتصـ ــاصـ  تتعارض مأ التي ال  ااختصـ

 اختصاصات المصفي.

Chapter Ten: Final Terms  الباب العاشر: أحكام ختامية 

Article Fifty-One   والخمسون    الحاديةالمادة 

The Companies Law shall apply to all other matters not 
specifically provided for in these Bylaws. 

 ولوائحه في كل مالم يرد به نص في هذا النظام.يطبم نظام الشركات  

Article Fifty-Two   والخمسون    الثانيةالمادة 

These Bylaws shall be filed and published in 
accordance with the provisions of the Companies Law 
and its Implementing Regulations. 

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه.يودع هذا النظام وينشر طبقاً  

 
 


