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صفحة1 من  19

ماُب



وتطويروصيانة ؤإدارة الشركة لصالح الإيجار أو بالبيع المباني هذه واستثمار علما المباني لإقامة الأراضي شراء - ١٢
الشركة.لصالح والأراضي العقارات واستغلال وشراء وبيع الشركة لصالج العقار وتملك وشراء العقار 

وجدت.ان المختصة الجهات من اللازمة التراخيص على الحصول وبعد المتبعة الأنشطة وفق أنشطها الشؤكة وتزاول 

^^_إكحكإيترث

مليون)٥( عن المال رأس يقل ألا بشرط مقفلة مساهمة أو محدودة مسؤولية )ذات بمفردها شركات إنشاء للشركة يجوز 
تأسيسي الغير مع الاشتراك حق ولها معها تندمج أو قائمة أخرى شركات ق والحصص الأسهم تمتلك أن لها يجوز كما نيال 

الأنظمةتتطلبه ما استيفاء بعد وذلك خارجها أو المملكة داخل سواء المحدودة المسؤولية ذات أو المساهمة الشركات 
قالوساطة ذلك يشمل ألا على الحصص أو الأسهم هده ق تتصرف أن للشركة يجوز كما لشأن، بهذا المتبعة والتعليمات 

تداولها.

ضيسياكديكةإ

المملكةداخل توكيلأت أو مكاتب أو فروعا لها ينشئ أن الإدارة لمجلس ويجوز اليمام، بمدينة الرئيسي الشركة مركز يكون 
خارجها.أو السعودية العربية 

ئئسةإلشدكة_؛

الشركةمدة إطالة ويجوز مقفلة، مساهمة كشركة التجاري بالبمجل قيدها تاؤيح من تبدأ ميلادية سنة  ٩٩الشركة مدة 
الأقل•عل ( )١ واحدة بسنة مدتها انتهاء قبل العادية غير العامة الجمعية تصدرد بقرار 

الثانيالباب 

والأسهمالمال رأس 

اسمياسهما ملايين ستة ( ٠٦١ • • ١ • • )٠ إل مفبمم •سعودي ييال مليون ستون ٦( ,. ٠ . ر. . ٠ . ) بمبلغ الشركة مال رأس حدد 
وعينيه.نقدية عادية أسهم كا-لأا سعودية ؤيالأت عشرة ( ١ )• منها لكل الاسمية القيمة تبلغ القيمة متساوية 

1
كاد،سمف

اسه,اُار،اسءس 
أمميسام  سرهلخم 

التعلمأكاديمية 
امضسف 

 —■،
1ود'تلاسرترالأضر 

آ،،اماصءما/ااا 

٠٠ 1T'TT/'tا/ سء1دق 
٢(٠ .٠ ٠ t ٧ ١ تجوىمسجل 

صفحة2 من  19 اسرنم 

اساتمحاسبمظئا-/آ./أآ.أنرارانمس ض ّلا. سلام ااهدارلمغة انم 
الشم•نم 



البالغةقيمتها كامل ودفع سهم، ملايين ستة ( ٦١٠• •١٠•)'عددها البالغ الشركة أسهم كامل ق المساسون اكتتب 
تمبأنه الغير تجاه الخاصة أموالهم ق بالتضامن بينهم فبما المبماصون ويفر سعودى را-ال مليون ستون ٦( ٠ ١ • ٠ ٠ ر ٠ • )• 

وثمانمائةمليون وخمسون تسعة ( ٥٩٠٨٥٧, ١٥).واليالغة المال رأس ق النيادة أما التحول، قبل المال رأس بكامل الوفاء 
بنكعن الصادرة البنكية الشهادة بموجب كاملة بها الوفاء تم فقد سعودي يمال وخمسون ومائة الق وخمسون وسبعة 

.١٠٢.الجزيرةسأآ/ه./١٢ 

ا

ضإيسيذإ؛وإكطت؛

لمجلسحاز الاستحقاق، ميعاد ق الوفاء عن تخلف ؤإذا لدلك، المعينة المواعيد ق السهم قيمة بدفع المساهم يلترم 
سوقأو المساصحن بين العلي المزاد ق البمهم ببيع مسجل بخطاب ابلاغه أو الالكتروني البؤيد طهميق عن إبلاغه بعد الإدارة 

المختصة.الجهة تحددها الي الضوابط وفق المالية الأوراق 

للوفاءالبيع حصيلة تكف لم ؤإذا السهم، صاحب إل الباق وترد لها المستحقة المبالغ البيع حصيلة من الشركة وتستوي 
المساهم.أموال حميع من الباق تستوي أن للشركة حاز المبالغ بهده 

القالمصروفان إلها محبائ عليه المستحقة القيمة دفع البيع يوم إل الدفم عن المتملق للمساهم يجوز ذلك ومم 
الشأن.هدا ي الشؤكة أنفقما 

يوتوشر الملغى، السهم رقم يحمل حديدا سهما المشتري ونعطي المادة، هده لأحكام وفقا المبيع البمهم السكة وتلغى 
الجديد.المالك اسم بيان مع البيع بوفؤع الأسهم سجل 

هدهوق القيمة، هده من بأعلى تصدر أن يجوز ؤإنما الاسمية، قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز ولا اسمية الأسهم تكون 
المساصين،على كأرُاح توزيعها يجوز ولا المساصحن، حقوق ضمن مستقل بند ق القيمة فرق يضاف الأخيرة الحالة 

لينوبأحدهم يختاروا أن علهم وجب متعددون أشخاص السهم ملك فإذا الشركة، مواجهة ي للتجزئة قابل غير والسهم 

|ذاُ،سباد؛

ادسمه.,بمارف|ساه 

اسمىالسام  ايضرهم اس

التعلماكاديمية 
مدمض إاُتوا*سئر رز'لتممً ،«u،rاصه*ا/ااا 

•,T.TTMrnاو،اّز 
(٢٠٠.،. ٧١٨٨يجلهبمده.ع)

صفحة3 من  19اسة وأ،ا
./أ./أآ.١٢ بتاييخ العادية غم العامة فراوانمعبة عر بما. النظام امدارسغة *تم 

الخم ٣٠



ملكيةعن الناشئة الألرامات عن بالتضامن مسوولين الأشخاص هؤلاء ويكون به. المتعلقة الخموق استعمال ق عمم 
المهم.

اتلعن متيما كل تقل لا ئتين مالسنتين عن المالية القوانم نشر بعد إلا المساهمون بها يكتتب الي الأسهم تداول يجوز لآُ 
القوالمدة الشركة تحويل وتاميخ نوعها عل يدل بما الأسهم هده صكوك عل ويوشر الشركة، تعويل تاميخ من شهرا عشر 
إلالمساهمين أحد من الحقوق بيع لأحكام وفما الأسهم ملكية نقل الحظر مدة حلال يجوز ذلك ومع تداولها، شنها يمنع 

المفلس،أو المعسر المساهم أموال عر التنفيذ حالة ق أو الغير إل وفاته حالة ق المساهمين أحل، ورثة من أو آخر مساهم 
الأمين.للمساسين الأسهم تلك امتلاك أولوية تكون أن عل 

الحظر.مدة انقضاء قبل المال رأس نيادة حالة ق المساهمون به يكتتب ما عل المادة هده أحكام ونمري 

^^إلمسساىى؛

المغنمة.الجهات من المبادرة والتعليمات والقواعد واللوانغ المالية الخوق نظام لأحكام وفقا للتداول قابلة الأسهم جميع 

يشترطولا كاملأ، دفع قد الخال رأس يكون أن بشرط السمكة، مال رأس نيادة تقرر أن العادية غير العامة -للجمعية  ١.١٣
أدواتتحويل مقابل صبمدرت أسهم إل يعود المال رأس من المدفوع غير الجزء كان إذا بأكمله دفع قد المال رأس يكون أن 

أسهم•إل لئحوبما المقررة المدة بعد تنته ولم أسهم إل تمويلية صهكوك أو دين 

مماجزءأ أو المال رأس ميادة عند المصدرة الأسهم تخصص أن الأحوال حميع ق العادية غير العامة للجمعية -  ٢٠١٣
إصدارعند الأولوية حق ممارسة للمساهمين يجوز ولا ذلك، من أي أو بعصها، أو التابعة والممكأت الشركة ق للعاطين 
للمعاطين.المخصصة للأسهم الشركة 

قالأولوية المال رأس نيادة عل بالموافقة العادية غير العامة الجمعية قرار صدور وقت لنمهم المالك للمساهم -  ٣.١٣
بإبلاغهمأو يومية جميدة ق بالنشر باولويهم هؤلاء ويبلغ نقدية، حصص مقابل تصدر الق الجديدة بالأسهم الاكتئاب 
وانهائه.بدايته وتاميخ ومدته الاكتئاب وشروط المال رأس نيادة فرار عن المسجل الميل بوساطة 

|نار؛سءارف

اسردا)اعال،اددص 

اسمأنسر  سرهاسم 

التعلمأكاديمية 

U ازمتاس;ل]'رض; ر
■أ'ا.\ا.' أ

،«U،Tاصه*ا/ااا 

آ.ِأأ.أ،(آ؛/ ءام اي
(T_.،U_:-)_سجل 

4مغحةض  19 اسلدهم 

بناليخءيراسرة العام؛ فرارانمعبة ض بما. الغنام امدارنمغة *نم 
امر♦٣ 



حصصمقابل المال رأس بزيادة الأكتتاب ق للمبماهمين الأولوية بحق العمل وقف العادية غير العامة للجمعية يحق - .٤ ١ ٣
السركة.لمصلحة مناسبة تراها الي الحالات ي المساهمين لغير الأولوية إعطاء أو نقدية 

نيادةعل بالموافقة العامة الجمعية قرار صدور وقت من المدة حلال عنه التنازل أو الأولوية حق بيم للمساتمم يحق - .٥ ١ ٣ 

المختصة.الجهة تضعها الي للضوابط وفما الحقوق، بهده المرتبطة الجديدة اشهم ق للأكتتاب يوم آخر إل المال رأس 

ضبةالاكتئاب، طلبوا الذين الأولوية حقوق حملة على الجديدة الأسهم توزع أعلاه، )٤( الفقرة ق ورد ما مراعاة مع - .٦  ١٣
ماعليه يحملون ما يتجاوز ألا بشرط المال، رأس نيادة من الناتجة الأولوية حقوق إجمال من أولوية حقوق من يملكونه ما 

نسبةبنصيهم، من أكر طلبوا الذين الأولوية حقوق حملة عل الجديدة الأسهم من الباق ويورع الجديدة، الأسهم من طلبوه 
ماعليه يحصلون ما يتجاوز ألا بشرط المال، رأس نيادة من الناتجة الأولوية حقوق إجمال من أولوية حقوق من يملكونه ما 

نظامينص أو العادية غير العامة الجمعية تقرر لم ما الغير، عر الأسهم من تبقى ما ويطمح الجديدة، الأسهم من طلبوه 
ذلك.غير عر المالية السوق 

الخالةق ويجوز بخسائر، منبت إذا أو الشركة حاجة عر زاد إذا المال رأس تخفيض تقرر أن العادية غير العامة للجمعية 
ولاالشركات، نظام من والخمسين( )الرابعة المائة ق عليه المنصوص الحد دون ما إل المال رأس تخفيض وحدها الأخيرة 

علالق الألترامات وعن له الموجبة الأسباب عن الحسابات مراجع يعده خاص نمير تلاوة بعد إلا التخفيض فرار يصدر 
الألترامات.هذه ق التخفيض أثر وعن الشؤكة 

سانحلال عليه اعتراضامم إبداء إل الداسين دعوة وجبت الشركة. حاجة عل نيادته ننيجة المال رأس تخفيض كان ؤإذا 

أحداعترض فإن الرئيس، الشركة مركز فيها الخم، المنطقة ق توزع يومية حؤيدة ق التخفيض قرار نشر تاؤيخ من يوما 
لهتقدم أن أو حالا كان إذا دينه إليه تودي أن الشركة عل وجب المذكور، الموعد ق مستنداته الشركة إل وقدم الدائنين 

آجلا.كان إذا به للوفاء ك1فئا صمانا 

الثالثالباب 

الإدارةمجلس 

رُ|ر؛|لأص،

اسغره,|دارهاسئس 

اسمالسر  سُهناّم 

التعلمأكاديمية 
البضسف 

:سسب
آ،،ام|صء*ا/اا/ 

i»r.TYMآاِ اسءايق 
٢(٠ ْ . ٠ ٤ ٧ ١  AAjدجاوهم:ء سيل 

صفحة5 >،  19اسض دم 
بنائي؛عيرالعادية العامة الجمعية فرار عر بناء الغنام سعة  امداد*نم 



سيسيكهئ

عنتنئي لا لمدة للمهاصين العادية العامة الجمعية صايم اعتناء حميمة )٥( من مؤلف إدارة مجلس التمنكة إدارة ينول 
'سنوات.)٥( حميمة نمة إدارة مجلس أول المؤلمة الجمعية تعين ذلك من واستثناء سنوات، )٣( ثلاث 

صؤيلخلمقين

ذلكومع الملكة، و سارية تعليمات أو نظام لأي وفشا لها العضو ممهلاحية بانماء أو مدته بانتهاء المجلس عضوية تنتمي 
العضوبحق إخلال دون وذلك بعضهم أو الإدارة مجلس أعضاء جميع عزل وفت كل ق العادية العامة للجمعية يجوز 

الإدارةمجلس ولعضو مناسب. غير وفت ي أو مقبول غير لمبب العزل وقع إذا بالتعوبص بالمطالمة اكركة تجاه المعزول 
ضرار.من ل الأعم؛ على يترتب عما الثمكة قبل مبموولأ كان ؤإلأ مناسب وقت ل ذلك يكون أن بشرط يعمل أن 

ىإلثاىؤبماتي^ى؛

قالرتيب بحيمب الشاغر المركز ق موقنا عضوا يعين أن للمجلس كان الإدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغر إذا 
تبلغأن ويجب والكفاية الخبرة فجهم تتوافر ممن يكون أن على المجلس، انتخبت التي الجمعية ق الأمبوات على الخحبمول 

العامةالجمعية على التعيين يعرض وأن التعيين تانيخ من عمل أيام حميمة حلال المالية الموق وهيئة الوزارة بدك 
الإدارةمجلس لانعقاد اللازمة لشروط تتوافر لم ؤإذا سلفه، مدة الجديد انمضو وكمل لها اجتماع أول ق العادية 

الأعضاءبقية على وجب المفلمام هدا أو الأركان نظام ق عليه الخصوص الأدنى الخد عن أعضائه عدد نقص بسبب 
•الأعضاء من اللازم الخيل لأنتخاب يوما ٦( )• ستين خلال للأنمقاد الخالية الخامة الهمعية دعوة 

طمحطديإلط؛در؛

بالأغلبية•الإدارة لمجلس يكون الخامة للجمعية المقررة الاحتٍاّات مراعاة مم 

بفروخ وفتح وعفاراتها وممتلكاتها لمولها ق والتمبرف اكركة أمور وتحميض الخركة إدارة ق الخلطات أويمع -  ١٠١٨
لها.ففا ؤإ 

والتاميناتالخم مع علاقتها ق اكركة تمثيل و اكركة لإدارة اللازمة وانملاحيات الخلطات بجميع. القيام ق الخق - .٢  ١٨
وجميعواضافخل1ت الخاطق ؤامارات والبلديات والأمانات والخوازات اكرطة وأقسام والمال العمل وملكتب الاجتماعية 

|سبملدْءد|وْ 

_Ui؛<سفيه)إداري 

دما،ااسي أد؛ءهن*ا أا

التعلمأكاديمية 
براد  آ،|اماصء*ا/اا/ 

آ.اأأ.آارm سءايز 
٢(. ٠ . . ٤ ٧ ١ و،/،/ هوارى:ء سو 

صفحة6 >،  19دتءاس 

المم*نم 



الخاصةوالجهات والهيئات التجاري والمجل والمناعية التجانية والغرف وفروعها الأخرى الحكومية والجهات الوزارات 

كافةواتخاذ أنواعها اختلاف على وفروعها والخاصة العامة والمؤسسات الشركات وحميع العدل وكاتب الاستقدام ومكتب 
والموادالبضائع وفسح اللازمة والأوراق المستندات حميم ؤإّهاء الجمارك مصلحة ومراجعة ذكر، لما اللازمة الإجراءات 

المغاراتوكيلك الخارج و السعودية والممئليات والقنصليات والسفارات الخارجية وزارة ومراجعة وتصديرها، 

الأخرى.والجهات التجانية الغرف لدى السركة مسئول تواقيع اعتماد حق له كما بالمملكة. العامة والممثليات والقنصلميات 

الرهنوحق الثمن ودفع وقبض والتسجيل الهبات وقبول وقبوله والإفراغ والشراء والبيم والتسليم الاستلام حق - ٣٠١٨

الأطوالوتحديد والدمج والفرز والقسمة والتنازل ؤإلغائها المختلفة بأنواعها الحجوزات وتوقيع الرهن وفك والارتهان وقبوله 
فاقدبدل ؤإصدار ؤإلغائها وتعديلها الاستحكام وحجج الصكوك واستخراج ؤإصدار والعقارات للأراصي المساحات وتعديل 

الأصولوشراء وبيع منها يتحصل ما وقبض والتاجير والأسنئجار وإلغائها المختلفة بأنواعها الحجوزات وتوقيم تالف أو 
والأراضيالعقارات وشراء بيع وحق واستلاب والشيكات المبالغ ويقم الشركة لصال? منقولة والغير المنقولة والممتلكات 

وذلكوقبولها الشفعة وحق ونقلها المح وطلب الهبات ومنح وقبول المثمن وتسليم الثمن وقبول ؤإفراغها المؤكة نمالج 

وخارجها.السعودية العربية المملكة داخل 

العقانية.الصناديق ق والمشاركة الأراضي وتخيلمط العقارى التطوير بأعمال القيام - .٤ ١ ٨ 

تا والمستند والتحويلأت ت ا لاعتماد ا على والتوقيع ؤإففالها ؤإدارتها الأستئمانية فيها بما الحسابات ۶ أنوا كافة فتح - .٥  ١٨
بطاقاتؤإلغاء إصدار وطلب ؤإلغاثها ملاحاتهم وتحديد بالتوقيم المفوبن وتعيين البنوك لدى والإيداخ والمحب المالية 

السري.والرقم الأل الصرف 

والسندانوالكمبيالأت والميمتندات الأوراق كافة عل والتوقيع إصدارها عل والتوقيع المصرفية الضمانات إصدار - .٦ ١ ٨ 
المصرفة.المعاملات وكافة للغير وتجييرها التجاؤية والأوراق والشيكات لأمر 

التوقيعحق بالأغلبية الإدارة ولمجلس ، مدتها بلغت مهما الحكوس التمويل ومؤسسات صناديق مع القروض عقد - .٧ ١ ٨ 
الماليةالمؤسسات ومراجعة الممكة فجها تشارك الي الشركات أو للشركة والتسهيلات القروض طلبات أو فرارات عل 

وقفاالمال التمويل عل الحصول ق أمامها الشركة وتمثيل السعودي التنمية وصندوق والموك المالية الوساطة وثرلكت 
الديون.وجدولة ترتيب ؤإعادة الشركة أعمال ولصالح الشرعية للهوابط 

الأستثماؤية.انمناديق ووحدات المالية الأوراق وشراء بيع ق الحق - .٨  ١٨
»ُارفاباُف

سره(,اعارف|سءس 

!،؛طسمالسر اّئذاسر 

التعلمأكاديمية 
يمض

ازارآا'ثجادتوالأشفر و ر

ء،،اماانميء*ا/اا/ 

P 1ا/ سءام  r.TTM
٢(. ٠ . . t ٧ ١  ٨٨^سجو 

صفحة7 >،  19دسراس 
ضخءماسدا اسة هماد1لبممة ض بما. النطام رنمغة  امد*تم 



التوقيعوحق الأسهم أو المنقول أو العقار رهن ذلك ق بما الشركة لنشاط اللازمة المتبرمة المعاملات كافة إجراء .٩-  ١٨
والأسننمارية.والزراعية والعقانية الحبناعية التنمية وصبناديق والأهلية الحكومية البنوك لصباك الرهون عل 

والبليلةاعية والزر والصناعية الت-جالأة والتمؤانيح خبص والهرا السجلات ؤإصبدار مدراءها وتعيين ء الفرو فتح - ١٠٠١٨

السجلاتوتحويل مما فئة اصبا نسخ أو الفاقد أو التالف بدل ؤإصبدار ؤإلغائها وشطها ؤنقلها وتجديدها وتعديلها وغيرها 
وخارجها.المملكة داخل وذلك والشركات للموسسات فرعية إل الرئيسية السجلات وتحويل رئيسية إل الفرعية 

السياراتملكية ونقل وتجديد وشحن وبيع وشراء الشركة لصال والألأت والمعدان السيارات وبيع شراء حق -  ١١٠١٨
والمعدانالمركبات وملكية السير رخص وإلغاء وتعديل وتجديد ؤإهبدار بقيادها الغير وتفويض والألأت والمعدان 

ؤإلغاثهالها التابعة والخدمات والجوالأت الثابتة الهواتف تأسيس وطلب مما التالف أو الفاقد ويدل ملكيها ونقل والسيارات 
وخارجها.المملكة داخل وذلك والفواتير الشرائح واستلأم التنازل وقبول والتنازل.عها 

وخارجها.المملكة داخل وذلك والأفراد والمقاولين الهندسية والمكاتب والمؤسسات الشرك1ت مم التعاقد - ١  ١٢٠ ٨ 

المملكةخايج من العاملة الأيدي م ا واستفي بأنواعها التأشيرات وطب وعزلهم والعمال والموظفين المدراء تعيين -  ١٣٠ ١٨
وتعديلهاوتجديدها الإفامات ؤإصدار واستخراج لهم ئمنح الي والقروض ومكافاتهم مرتباهم وتحديد معهم والتعاقد 

قالشركة سياسات ووضع العمل صباحب مبمهى وتعديل عما والتنازل الكفالأت ونفل مما التالف أو الفاقد ويدل ؤإلغائها 
الشركة.ومبمتخدس بموطفي المتعلقة الأخرى الأمور كافة 

مملوكةأخرى شركات أو الشركة ق والإدا;دين والماليين القانونيين ومسنتاريا ووكلاها الشركة ممثل وعزل تعيين - ١٤٠١٨
المملكة.خاثج أو داخل الغير مع فيها تشترك الي أو المهلكة خايج أو داخل للشؤكة 

حممدون ذلك ق بما والمبمتندات والوثائق العقود أنواع كافة عل والتوقيع والتصرفات الأعمال كافة القيام - ١  ١٥٠ ٨ 
أخرىشركات تأسيس ق الغير مع الاشتراك أو المملكة خايج أو داخل للشركة أخرى شركات تا،سبس عقود عل التوقيع حق 

عقودتعديل وملاحق المعدلة والعقود التأسيس عقود عل والتوقيع الشركات هذه من الانسحاب أو المملكة حانج أو داخل 
شراءأو الشركات هذه ق الشركة حصص وبيع تصفيها فرارات عل والتوقيع الشركات لتلك الشركاء وفرارات التأسيس 
أوتعديل أو لا، أم النيادة ق الشركة ساهمت سواء إنقاصه أو مالها رأس نيادة أو قائمة، ت ترك ق أو فما، جديدة حصص 

أىأو الإدارة بند تعديل أو القانول الكيان تعديل أو نسميك خروج أو دخول أو لشركة وأنشطه أغراض إضافة أو حيف 
الأؤباح.واستلأم أخرى، جهة أى أو العدل كاتب أمام ذلك عل والتوقيع آخر بند 

رنارفس»،ُء سمادغها،ا  اليرقة،ا >
أيسرها|ع|ُفادهدس  التعلمأكاديمية 

امضصف 

،تأرالآضسال—مإ؛د5اسد. ٠  ■اا،اماسء*ا/ااا 

٠٠ r.TT/.-kأا/ انمءاض 
(٢٠٥.|)ا<ص،. مارى:ءسجل 

اصس ا صفحة8 ض  19 ديراسم؛

١.  M/.Vنارّحا.غيرالعادبة العاهة غرارالعععبة ض بتا. السام اصدارنمغة •تم 
الشمر*تم 



والنصوثوالعمومية والتحولية لتأسيسية والجمعيات والمساهمين الشركاء جمعيات ق الشركة تمثيل ق الحق - ١ .٦ ١ ٨

والتحويليةالتأسممية والجمعيات والهماهمين الشركاء جمعيات ق والمماهمين الشركاء فرارات عل الشركة عن نيابة 
علتعديل أي ؤإجراء والمهماهمين، الشركاء قرارات جميع عل والتوقيع ذلك كل ق الشركة ممثل وسمية والعمومية، 

قالاجتماعات تقبر ومحا والممماهمين الشركاء قرارات جميع وتوقيع التعديل، هدا نوٍع كان أيا الشركات هده تأسيس عفود 
وملاحقالتأسيس عقود عل العدل كاتب أمام التوقيع ذك ق بما التعديلات هده لإنقاذ لازمة تكون والي الشركات هده 

الشركاتهده ق المدراء بتعيين الخاممبة الشركاء قرارات وتوقيع التعديل، هدا مضمون كان أيا الشركات هده تأسيس عقود 
الشركاتلهده خبص والترا السجلات وتعديل لاستخراج اللازمة الإجراءات كافة واتخاذ الأعمال بكافة والهيام عزلهم أو 

واستلامها.

الشركةباسم العقود عل والتوقيع الضبمانات وتقديم المناقحات ق والدخول العطاءات وسليم إعداد ي الحق - ١ .٧ ١ ٨ 
والغير.والخاص العام القطاع وهيئات المختصة الحكومية السليلان جميم لدى عبا ونيابة 

•المختصة الجهات من تعليمات أو قائمة أولوائح لنظام تعديل أو جديد نظام لأي إنفاذأ به القيام يلزم ما بكل القيام - ١ .٨ ١ ٨ 

منأو الإدارة مجلس أعضاء من أكر أو واحدأ احتملاصانه حدود ق عنه نيابة يفوض أو يوكل أن بالأغلبية الإدارة ولمجلس 
وعزله.الغير تفويض أو توكيل حق ؤإعطاءه النظام، هدا بموجب له معينة أعمال أو عمل مباشرة الغير 

هإة_نمظء_الضى؛

تضعهاالي الضوابط وفق ، النظام هدا من )هأ/ه( المادة ق علما المنصوص السبة من الإدارة مجلس مكافأة تتكون 
العامةالجمعية إل الإدارة مجلس نمير يشتمل أن ويجب ولوائحه، الشؤكأت نظام عليه نص ما حدود وق ٠ المختصة الجهة 

وغيرمصروفات وبدل ت مكافأمن المالية السنة حلال الإدارة مجلس أعصاء عليه حصل ما لكل شامل بيان عل العادية 
أعمالنظير قبضود ما أو إداري؛ن أو عاملين بوصفهم المجلس أعضاء قبضه ما بيان عل كدك يشتمل وأن المزايا، من ذك 
منعضو كل حضرها الي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد بيان عل أيضا يشتمل وان استثارات أو إداؤية أو فنية 
العامة.للجمعية اجتماع أحر تاؤيخ 

نمتلد؛_قكنإلصأ

رئبماأو و/ منتدبا عضوا يعين أن كجلس ويجوز للرئيس. ونائبا رنبسأ أعضائه بين من الإدارة مجلس يعين - .١ ٢ • 
•ومكافاتهم صلاحياتهم وتعديد السر وأمين تنفيذا 

الهائماداد؛ 

سينيهس«س الم، 

اسماسا،|  ٠٠ سره ٠٠

التعلمأكاديمية 
صممع،  ا,ِءثذادئاساولوات آ،،اماصء*ا/ااا 

،,T.TTM mأسادق 
.ْ.آ(،،جلمارى:ء)ا،،ما/ا،.

صفحةو ْن  19دماس 
.١./٦./١٢ ^١ ءحماسّان اسة الصب فرار ض بما. اينطام ام؛بم -٣ 

النمر ٣٠



الشركة.ق تنفيذي منصب وأي المجلس رئيس مركز بين الجمع يجوز لا - ٢٢٠ ٠

أمامالشركة ويمثل العامة الجمعية -۶ اجتما وكذلك الإدارة مجلس اجتماعات برئاسة الإدارة مجلس رئيس يختص -  ٠٣٠٢
والمدافعةوالمرافعة وسماعيا الدعوى إقامة حق وله . الغير وأمام المختصة السلطات كافة و التحكيم وهيئات ء المصا 

والائقافالمفر من والمنع لمحصش الحجر وطلب وردها وقبولها اليمين وتوجيه وطلب الإنكار و والإقرار والمخاصمة 

وطلبالتحكيم وثيقة واعتماد المحكمثن واختيار وتمييزها واستنتاما بها والطعن علها والاعتراض الأحكام وقبول واستلأم 
ذكر.ّ اللازمة الإجراءات كافة واتخاذ التنفيذ من يحصل ما وقبض الأحكام تنفيذ 

كلوصلاحيات اختصاصات منه بقرار المجلس ويحدد غيابه، عند المجلس رئيس مح الإدارة مجلس رئيس نائب -يحل ٤٠٢.
النظام.هذا بأحكام الإخلال دون منهما لكل المكافأة وتحديد ونائبه الإدارة مجلس رئيس من 

مجلسأعصاء من أكتر أو واحدأ اختصاصابما حدود ق عنهما نيابة يفوضا أو يوكلا أن ونائبه الإدارة مجلس -لرئيس ٠٥٠٢
وعزله.الغير تفويض أو توكيل حق الوكلاء ؤإعطاء النظام، هذا بموجب معينة أعمال أو بعمل الغير من أو الإدارة 

المجلسق منهم كل عصوية مدة عن المجلس عضو المر وأمين المنيب والعضو ونائبه المجلس رئيس مدة تنئي لا ٦- . ٢ ٠ 
إخلالدون وفت- أي -ق مخمم أيا أو المر وأمين التنفيذي والرئيس المنيب العضو عزل وللمجلس نعييد،م، إعادة ويجوز 

مناسب.غير وقت ق أو مشروع غير لمبب العزل وقع إذا التعويض ق عزل من بحق 

بجدولومصحوبة مكتوية الدعوة وتكون سنويا، مرتين عن المجلس اجتماعات تقل ألا على رئيسه من بدعوة المجلس يجتمع. 
عضولكل الدعوة وتوجه الأعضاء، من اثنان ذلك إلهه طلب مى الاجتماع إل يدعو أن المجلس رئيس على ويجب الأعمال، 

الأقل.على أيام بعشرة للاجتماع المحدد الموعد قبل وذلك الإلكتروني بالميل أو بالفاكس أو مناولة أو المسجل بالسميد 
^^ولميماخإلظ^د؛

بالأصالة،الأقل على أعضاء ثلاثة )٣( عن يقل لا أن شرط الأعضاء أغلبية حصره إذا إلا صحيحا المجلس y جنها ا يكون لا 
الأتية:للضوابط طبقا المجلس اجتماعات حضور ق الأعضاء من غيره عنه ينيب أن الإدارة مجلس لعضو ويجوز 

الاجتماع.ذات حضور ق واحد عضو من أكتر عن ينوب أن الإدارة مجلس لعضو يجوز لا (  أ
محدد.اجتماع وبثان بالكتابة ثابتة الإنابة تكون أن ( ب 
 T ) بشأنها.التصويت الخيب على النظام يحظر الي القرارات على الصوت للتائب يجوز لا

،دادءاسم،

اسرداي1ر؛سص 
أ1،،اامسم ١٠؛ السرقة٠ 

التعلمأكاديمية 
دليم

أ،،اماصء*ا/اا/ 

١٠ ٢٠٢٢Mmسءايز 
٢٢. ٥ . ،.٧ ١ تجرى:ء مجل 

منحة 10ض  19ُمح,اسن 
.٢./٦./٢٢ أناويخاغ؛راسبة اسة عرغرارالععمة بما، النظام ارنمية اصد *نم 

سمأالدمI صمِ ٠٠٥



معهصوت الذي الجانب يرجع الأراء نماوي وعند فيه، الممثلين أو الخ1ضرين الأعضاء آراء باغلبية المجلس فرارات وتحبير 
الاجتماع.رئيس 

هذهوتلون المر وأمين الحاض-رين المجلس وأعضاء الاحتماء رئيس يوقعها محاضر ق وفراراته المجلس مداولات تثبت 
الأعضاءعلى تمؤيرمأ بطريق القرارات بحبير أن للمجلس ويجوز المر وأمين المجلس رئيس يوقعه خاص سجل ق المحاضر 
القرارات،هذه ق للمداولة الاجتماع عقد كتابه الأعضاء أحد يطلب لم ما المجلس يراها الي الضروب، الحالات و ْتخرقين 
له.تال اجتماع أول ق الإدارة مجلس عر القرارات هذه وتعرض 

الرابعالباب 

المساهمينجمعيات 

طيلتت

لنماسين،العامة الجمعيات حضور حق مساهم ولكل التحولية، الجمعية حضور حق أسهمه عدد كان أيا مكتئب لكل 
العامة.الجمعية حضور ق اكركة عامر أو الإدارة مجلس أعضاء غير من آخر شخحها عنه يوكل أن ذلك ق وله 

^لئعياوإك؛عشهت

بالترخيصالوزارة قرار تاؤيخ من يوما وانبعين خمسة خلال تحولية جمعية عقد إل المكتئبين جميع الساهمون يدعو 
يتوافرلم فإذا الأقل، عل المال رأس نمبض يمثل المكتتبين من عدد حضور الاحتماء لخهحة ويشترط ، الخركة بتحول 

يجوزذلك ومع إليه، الدعوة توجيه من الأقل عل يوما عشر خمسة بعد يعقد ثان اجتماع إل دعوة وجهم، النحباب هذا 
ماالأول الاجتماع دعوة تتضمن أن عل الأول الاجتماع لانعقاد المحددة المدة انماء من ساعة بعد الئال الاجتماع يعقد أن 

المكتئبينعدد كان أيا حهحيحا الثال الاجتماع يكون الأحوال جميع وق الاجتماع، هذه عمد إمكانية عن الإعلان يفيد 
فيه.الممث،لين 

،ذاد.سبمرْ

سىف|سرها <ا'اُ

اسّيا|،ظاءر  ؛*JMJIاّء 

التعلمأكاديمية 
امضسف  اصءياِااا

١٠ T.rrMأا/ اّءادق 
٢(. ْ . ،.ا٧ ابماوى:ءث،م٨ مجل 

منحة 11>، 19رٌس 
٢. ./٢١ ./٦ ١ بتاييخ العاوية غم العامة فرارالسمية ض بنا. تطام الغة اهداري*نم 

التسمر*٣ 



الشركاس.طام من ( )٣، المادة ق الواردة بالأمور تحولية الالجمعية تختص 

إلعإمةإسديؤت

المتعلقةالأمور بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية بها تختص الق الأمور عدا فيما 
جمعياتدعوة يجوز كما للشركة المالية المنة لانتهاء التالية أشهر المنة خلال المنة ق الأقل على مرة وتنعمد بالتمكة 

ذلك.إل الخاجة دعت كما أخرى عادية 

يتيؤإ

لياكما نظاما، تعديلها علتها انحخلمور الأحكام ياسيناء الأساس الشركة نظام بتعدل العادية غير العامة الجمعية تختص 
للجمعيةالممررة والأوضاع الخروط بنفس وذلك الخالية الخامة الجمعية اختماص ق الداخلة الأمور ق فرارات نمهدر أن 

الخائبة.انمامة 

ظجمصس

اويالخالات ق المخنمة الخهات من بقرار أو الإدارة مجلس من بدعوة للمساهمين الخامهة أو انمامة الهمعيات تنعمد 
لهنةأو الخبمابات مراحع ذلك طلب إذا للأنمماد الخالية الخامة الخمعية يدعو أن الإدارة مجلس وعل النظام، حددها 

الهمعيةدعوة الخبمابات لمراحع ويجوز الأقل، على المال رأس من )ه%( يمثل المساهمين من عدد أو المراجعة 
لانعقادالدعوة وتنشر الخمابات. مراحع طلب تاؤيخ من يوما ثلاثين خلال الخمعية بدعوة المجلس يمم لم إذا للانعقاد 
بللأنمقاد الخيل الوعد فبل الرئيس المركة مركز فتها يقع الق المنطقة ق توزع يومية صهحيفة ق الخامة الهمعية 

مسجلة،خطابات المساهمس حميع إل المذكور الموعد ق الدعوة بتوجيه الاكتفاء يجوز ذلك ومع الأقل على يوم ( ١٢)
للنشر.الدية المدة خلال والهيئة الوزارة إل الأعمال وجدول الدعوة من مهورة وترسل 

الوقتفيل الرئيسي اكركة مركز ق أسماثهم الخاصة أو الخامة الخمعية حضور ق يرغبون الدين المساهمون يسجل 
ذلك.غدر عل للاجتماع الدعوة تنص مالم الخمعية لانعقاد الخيل 

اذار،ادبارغ

اس>هااعارف|سغ،م 
|اماسلم  سره1**ا 

التعلمأكاديمية 
|داوتع_،رأث|لأت، آ،،اماصه*ا/ااا 

•؛r.rr Mآاِ اسءافق 
.٢(.٠ ٠ ، ٧ ١ لجارى، سجل 

صفحت 12ض  19دلءاسة 
تميخالعاوية غم العامة انمعية غرارض بط» الغنام  اصدارسغ*•نم 



1

ظعكيهن

لمفإذا الأقل، عل المال رأس نمبمض يمثلون مهاهمون حضره إذا إلا صحيحا العادية العامة الجمعية احتماء يكون لا 
المابقللاجتماع التالية يومأ ( )٠٣الثلاثين حلال يعقد ثان اجتماع إل الدعوة وجهت الأول الاجتماع ق النصاب هذا يتوفر 
لعقدالدعوة تتضمن أن بشرط الأول الاجتماع لانعقاد المحددة المدة انماء من ساعة بعد الجمعية تعقد أن ويجوز 

الممثلةالأسهم عدد كان مهما صحيحا الثاني الاجتماع ويعتبر ۶ الاجتما هدا عقد امكانية عن الاعلأن يفيد ما الأول الاجتماع 
فيه.

فإذاالأقل، عل المال رأس نمه يمثلون مساهمون حضره إذا إلا صحيحا العادية غير العامة الجمعية احتماء كون لا 
من( ٢٩)المادة ق علما المنصوص الأوضاع بنفس ثان اجتماع إل الدعوة وجهت الأول الاجتماع ق النصاب هدا يتوفر لم 

الأقل-عل المال رأس ؤيع يمثل المساهمين من عدد حضره إذا صحيحا الثاني ء الاجتما ويكون النظام هذا 

قعلها المنصوص نفبمها بالأوضاع ينعقد ثالث اجتماع إل دعوة وجهت الثاني V الاجنما ق اللازم النصاب يتوفر لم ؤإذا 
المختصة.الجهة موافقة بعد فيه الممثلة الأسهم عدد كان أيا صحيحا الثالث ۶ الاجتما وكون النظام هذا من ( ٢٩)المادة 

^^إلخمسات؛

ويجبلعامة، ١ الجمعيات ق سهم كل عن صوت ميماهم ولخل التحولية، الجمعية ق يمثله سهم كل عن صوت مكتئب لكل 
العامةالجمعية اجتماعات ق المساهمحن اشتراك يجوز كما ، الإدارة مجلس انتخاب ق التراكهي التصويت استخدام 
والإجراءاتللصوابط وفقا وذلك الحديثة التقنية وسائل حلال من وتصويت أعمالها جدول عل والاطلاع ومداولها والخاصة 

المدرجة.المساهمة الشركات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية 

تسيإدنل

العاديةالعامة الجمعية فرارات وتصدر فيا الممثلة للأسهم المطلقة بالأغلبية التحويلية الجمعية ق القرارات تصدر 
الممثلةالأسهم تلي بأغلبية العادية غذر العامة الجمعية قرارات تصدر كما ء الاجتما ق الممثلة للأصم المطلقة بالأغلبية 

المدةانقضاء قبل بحلها أو الشركة مدة بإطالة أو تخفيضه أو المال رأس بنيادة متعلقا القرار كان إذا إلا لاجتماع، اق 
المميلةالأسهم أرُاع ثلاثة بأغلبية صدر إذا إلا صحيحا يكون فلا أحرى شركة مع بانيماجها أو الأساس نخلامها ق المحددة 

لاجتماع.اق 
،ناُفاد،،ُء

,اداد»اسئثالسءه،
اسلأم|سّي  Hيرها

التعلمأكاديمية 
الجضسف  ،-١٠٠٢|صء*ا/ااا 

ft r-TT/.i /nسءايز 
٠٢٢ ٥ . • ، ٧ ١ ا)٨٨ تجرى:اسجل 

صفحة 13من  19ُثماس 
بناييخعادية غيرالامة العقرارالعممة ض بنا. اكطام امدارنمغة *تم 



ث،_|بمإنممات؛

الإدارةمجلس أعضاء إل بشأنها الأسلة وتوجيه الجمعية أعمال جدول ق المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساهم لكل 
متطحةيعرض لا الذي بالقدر المساهمن أسلة على الخمابات مراجع أو الإدارة مجلس ويجيب الخمابات ومراجع 
نافذأ.الشأن هذا ق فرارها وكان الجمعية إل أحتكم مقنع غير سؤاله عل الرد أن المساهم رأى ؤإذا للضرر، الشركة 

^لأزوإسإد_إلخ^؛ضا

رئيسغياب حالة ق الإدارة مجلس أعضاء من ينيبه من أو غيابه عند نائبه أو الإدارة مجلس رئيس العمومية الجمعية يرأس 
أسماءيتضمن محضرا الجمعية باجتماع ويحرر للأصوات، وجامعا سرللاجتماع أمين الرئيس وبعين ائبه، نأو الإدارة مجلس 

أوعلمبما وافقت الي الأصوات وعدد الوكالة أو بالأصالة حيازتهم ق الي الأسهم وعدد الممثلين أو \ذح\ضرني المساهمين 
خاصسجل ق اجتماع كل عقب متثلمة بصفة الخاضر وتدون الاجتماع، ق دارت الي للمناقشات وافية وخلاصة حالضها 
.الأصوات وجامع سرها وأمين الجمعية رئيس يوقعه 

الخامسالباب 

الراجعةلجنة 

^^طسنةئ

التنفيذمالإدارة مجلس أعضاء غير من أعضاء )٣( ثلاثة مكونة مراجعة لهنة العادية العامة الجمعية من بقرار نشكل 
أعضاب.ومكافأت عملها وضوابط اللجنة مهام القرار ق ويحدد غيرهم أو المساهمين من سواء 

ّاديةت

تساويوعند الخاصين، أصوات بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور المراجعة لهنة اجتما9 لصحة يشترط 
اللجنة.رئيس معه بموت الذي الخُب يرجح الأصوات 

لخي_إللخنةل

الضائقأذاي؛ 

|سضهزااس*ات رادار* 

اوها«|اسم أسحهنا،*ا 

التعلماكاد؛مية 
ءادالبس

١١ا
■ا،ااماصهما/اا/ 

»(T.TrM/nسأا،ء 
(٢٠٠.،.U_)B_:مبل 

صفحة 14من  19 اسةري،ا 

.١./٢٢ مراسبمبماُءا•/٦ اسة يرارالسط ض العظامبما، امدارنمغة *تم 
•نم'لض



إيضاحأي وطلب ووثائقها سجلاتها عل الاطلاع حق ذلك سبيل ق ولها الشركة، أعمال عل بالمراقبة المراجعة لجنة تختص 
للثركةالعامة الجمعية دعوة الإدارة مجلس من تطلب أن لها ويجوز السميالدة، الإدارة أو الإدارة مجلس أعضاء من بيان أو 

جسيمة.خسائر أو لأضرار الشركة تعرضت أو عملها الإدارة مجلس أعاق إذا للانعفاد 

^ظددرإك؟تنةت

مرئيابؤإبداء الحساباش مراجع يقدمها الي والملحوظات والتقانير للشركة المالية القوانم ق النظر المراجعة لجنة عل 

بهقامت وعما الشركة ق الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى شان ق رأيها عن نمير إعداد كيلك وعلما وجدت، إن حيالها 
الشركةمركز ق النمير هدا من كافية نسخا يودع أن الإدارة مجلس وعل اختصاصا، نطاق ق تدخل أخرى أعمال من 

ويتلمنه، ضخة المسابن من رغب من كل لهزويد الأقل عل يوم ٢( )١ ب العامة الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيس 
الجمعية.انعقاد أثناء النمير 

السادسالباب 

الحساباتمراحع 

سي؛

العامةالجمعية تعينه المملكة ق بالعمل لهم المرخص الحسابات مإجهي بين من حسابات سمإجع للتركة يكون أن يجب 
سنواتخمس تعيينه مدة مجمؤخ يتجاوز ألا عل تعيينه إعادة لها ويجوز عمله، ومدة ملكفأته وتعدد سنويا، العادية 

تغياردوفت كل و أيضا للجمعية ويجوز انتهاثها تاؤيخ من سكن بعد تعيينه يعاد أن المدة هده اسننخد لمن ويجوز متصلة، 
مشروع.غير لسبب أو مناسب غير وقت ق التغيير وقع إذا التعويض ق بحقه الإخلال عدم مع 

^تمرإئإلخ^طدإت؛

البياناتطلب أيضا وله الوثائق، من ذلك وغير وسجلاتها الشركة دفاتر عل الاطلاع حق وفت أي ق الحسابات لمراجع 
عمله.نطاق ق يدخل مما ذلك وغار والآزاماتها الشركة موجودات من ليتحقق عليها، الحصول ضرورة يرى النير والإيضاحات 

تهميرق ذلك أثبت 'لشأن هداي صعوبة الحسابات جع  ١٣مائك وإذا واجبه، أداء من يمكنه أن الإدارة مجلس رئيس وعل 
دعوةالإدارة مجلس من يطلب أن عليه وجب الحسابات، مراجع عمل المجلس ييبمر لم فإذا الإدارة. مجلس إل يقدم 

الأم.ق للنظر العادية العامة الجمعية 

ارادءاس

سفرهن)اوارف|س»ات 

ا،؛ضاص  الضرهناسر 

التعلمأكاديمية 
اللبمليسف  آ،1اماسء*ا/ااء 

I»r.r*/.n /n ٥٠٠٠٠٠
(٢ .»،. ٠ t ٧ ١ >ا/\، دجاوى;„ سبمنى 

صفحة 15من  19هراسف 
تاييخغيرالعادبغ العامة فرارالسبة ض بنا. النطام امدارنمغة *تم 



المابعالباب 

الأرباحوتوزيع الشؤكة حسابات 

الماليةالمنة تبدأ أن على ميلادية سنة كل من ديسمبر شهر نهاية ق وتنتمي يناير شهر بداية من للنركة المالية المنة تبدأ 

.الخالية المنة من دييممبر شهر نهاية وحش ميماهمة كشركة التجاري بالخجل قيدها تاؤيخ من الأول 

سيةث

ومركزهانشاطها عن وت_مريرا لشركة المالية القوائم يعد أن للسركة مالية سنة كل نهاية ق الإدارة مجلس على يجب . ١ 
تحتالوثائق هده المجلس ويضع الأتاح■ لنونيع المقترحة الحلمقة انتضر هدا ويضمن المفضية، المالية المنة عن المال 

الأقل.عل يوما وأؤبعين بخمسة العامة الهمعية لانعقاد الخيل الموعد فبل الخبمابات مراحع تصرف 
هدهمن )١( الفقرة ق إلها المشار الوثائق المال ومديرها التنفيذي ورئيسها السحكة إدارة مجلس رئيس يوفم أن يجب ٢. 

بالعامة الهمعية لانعقاد الخيل الموعد قبل المساهمين تصرف تحت الرئيس الثحكة مركز ق مها نبمغ ۶ وتود المادة، 
الأقل.)ا\(يومعاى 

 Tالخيمابات،مراحع وتضر الإدارة، مجلس وتضر للتركة، المالية بالقوائم المسابن يزود أن الإدارة مجلس رئيس لى ع

والهيئة،الوزارة إل الوثائق هدئ من صبورة يرسل أن أيضا وعليه الرئيس الشركة مركز ق توزع يومية ■مدة ق تنشر لم ما 
الأقل.على يوما عشر بخمسة العامة الجمعية انعقاد تاؤيخ فبل وذلك 

^^توذدعإ[فيياحث

الأتي؛الوجه على المنوية الصافية 1لخركة أرباح توزع 

هداوقف العادية العامة الجمعية تقرر أن ويجوز للشركة النظامي الاحتياز لتكوين الأرباح صاق من ١%( ). يجنب ١. 
المدفوع.المال رأس من %( ٣ )• المذكور الأحناش بلغ مى التجنيب 

اتفاقاحتياش لتكوين الأؤياح صاق من ١%( ). تجنب أن الإدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية ٢. 
العادية.العامة الجمعية تحددها معينة أغراض أو لغرض تخصص 

م،ٌاو؛
اسءهن<,اعار،اسس 

أممياسر  سمقفأص 

التعلمأكاديمية 
صصف  ٠٠١٠٠٢صء*ا/اا/  تجارى-عسجل 

آا/آ./أأ.أءايمءام 

صفحة 16من  19 ر،أااسس

محاساظديخا-/آ-/أآ.آاسان دارانمس عش ط. امداريذالنظام  ٣٠
البر ٣٠



نونيهيكفل آو الشركة مصلحة يحفق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتيايات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية ٣. 

موسهاتلإنشاء مبالغ الأرباح ماق من تقتطع أن كيلك المذكورة وللجمعية المهامجن، عل الإمكان قدر ثابتة أرباح 
الموسهاتهذه من قائما يكون ما لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية 

المدفوع.الشركة رأسمال من )ه%( عن تقل لا فهمبة الماهمين عل ذلك بعد الباق من يوزع ٤. 
الشركاتنظام من والمبعين المادسة واّدة النظام، هذا من عشر( )التاسعة اّدة ق المقررة الأحلكم مراعاة مع ٥. 

متناسبأالمكافأة هذه استحقاق يكون أن عل الإدارة، مجلس لمكافأة الباق من %( ١ ٠ ) فهمبة تقدم ما بعد يخصص أن يجوز 
•الأؤباح من ضافية ١ كحمجة ذلك بعد تبقى ما ويوزع العضو، يحضرها الي الجلسات عدد مم 

وتاؤيخالاستحقاق تاييخ القرار ويبين الشأن هذا ق ادر انم العامة الجمعية لقرار وفقا الأؤياح ق حصنه الماهم يستحق 
للأستحماق.المحدد اليوم باية ق المساهمين سجلات ق المسجلين الأسهم ّلحى الأربا۴ أحقية التوزيموسكون 

يمسوول أي عل وجب المالية، المنة حلال وقت أي ق اّل رأس نصف اكركة خبمائر بلغت مالم.ا-إذا 
المجلسأعضاء إبلاغ الإدارة مجلس رئيس وعل الإدارة، مجلس رئيس إبلاغ بذلك علمه فور الحبمابات جم مرا أو المركة 

حلالللاجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما عشر حمسة حلال الإدارة مجلس وعل بذلك، فورأ 
الشركاتنظام لأحكام وفقا تخفيضه أو الشركة مال رأس نيادة إما لتقرر بالخسانر علمه تانيخ من يوما وأردع؛ن خمسة 

المحددالأجل قبل اكركة حل أو المدشؤخ، اّل رأس نصف دون ما إل الخسائر ية فهممعه تنخفض الذي الحد إل وذلك 
اكركات.ونمام 

هذ٥من ١( ز الفقرة ي المحددة المدة حلال مة العا لجمعية ا تجتمع لم ا إذ ت الشركا م نما بقوة منقضية الشركة تعد - ٢٠٤٧
هذهق المقررة الأوضاع وفق اّل رأس نيادة قررت إذا أو الموضوع، ق قرار إصدار علها وتعذر اجتمعت إذا أو اّدة، 
بالنيادة.الجمعية قرار صدور من يوما تسعين حلال اّل رأس نيادة كل ق الاكتئاب يتم ولم اّدة 

الثامنالباب 

انمانعات

انال،ادبُء

سغُه<,|رارفاسئّ 

سراممي أرثءةناسر 

التعلمأكاديمية 
سءض ،-UITاصء*ا/اا/ 

ءآا/آ.7ا-ا.٢١ امجز 
٢(٠ ْ . ،.٧ ١ وحم،/ يجاريء مجو 

صفحة 17>،  19مس 
.٢./٢١ •/٦ غعاسُانابءا اسان فرارالسهه ض طا. امدارنمغةاكط،م  ٣٠

مألض



^^غكممضصيئئث

صدرالذي الخطأ شان من كان إذا الإدارة مجلس أعفهاء عل للشجكة الممررة المفبمموولمة دعوى رفع ق الحق هم مط لكل 
بعزمهالشؤكة يخطر أن هم المط عل ويجب قائما، زال ما رفعيا ق الشركة حق يكون أن بشرط به، خاص ضرر الحاق متيم 
الدعوى.رفع عل 

اكاسعالباب 

وتصميماالشركة حل 

ّثشيعهسث

فرارويصدر للتصفية اللازم بالقدر الشخصية وتحتفظ التصفية دور انقصاما بمجرد الشركة تدخل 

سلطاتهوتحديد المصفى تعيين عل النصفية قرار يشتمل أن ويجب العادية غير العامة الجمعية من الاختيانية التصفية 
خمسالاختيانية التصفية مدة تتجاوز إلا ويجب للتصفية اللازمة الزمنية والمدة سلطاته عش المقروصة والقيود وأتعابه 

يظلذلك ومع ملها الشركة إدارة مجلس سلطة وتلتمى فصالي بأمر إلا ذلك من لأكهر تمديدها يجوز ولا سنوات )٥( 
جمعياتوتبقى المصفى يعين أن إل المصفين حكم ق الغير إل بالنيمية ويعدون الشركة إدارة عل قائمين هؤلاء 

المحضاختصاصات مع تتعارض لا الي اختصاصانما ممارسة عل دورها ويقتصر التصفية مدة خلال قائمة الماصين 

العاشراب بال

اناُيالتجُف

اسرد,بمار،اسىم 

ياسلأءماس سرهاضر 

التعلمأكاديمية 
صد؛ير لتعطرأرا*ثنممحا أ

اسس
ء،ااماصء*ا/ااا 

T.r*M m •1سءايز 
٢(٠ ْ . ،.٧ ١ , يجادى;.مجل 

صفحة 18ْن  19مرس 
٢. ./YX/.1 ئ١ بنا غيرالعادية العامة فرارانمعية بناءعش النظام اصدارسغة *تم 

الص ٣٠



ختاميةاحكام 

سئنئث

النظام.هدا ق نص به يرد لم ما كل ق ولوائحه الشركات نظام يطبق 

المعودى.الأركان لنظام طبقا وينشر النظام هذا ء يود إلم^دةرلغإإكثئ 

الموفق...والله 

محاس،

أسره،ار؛ارس|اه  )ا،

اسماسام  اليرهم اس

التعلمرأكاديمية 
مدم ارتراتثسان.زارئ|ثتع أ،1ام|صءساا/ 

آا/آ./أأ.أ»ا ٠٠١٠٠٠
.o_،)سجل  .،U>AA.٢٢

صفحة 19>،  19
.٢./٢٢ بماُذا•/٦ غعاس،،؛ انماّة فرادالسب ض بما. اكلأم اسارس •تم 

|دض ٣٠


