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ARABIAN DRILLING COMPANY BYLAWS 

Listed JOINT STOCK COMPANY* 

 

ية النظام األسا فر العر   لشركة ا

مة  شركة    مدرجة مسا

Chapter (١): Conversion of the Company  :تحول الشركة الباب األول  

Article (١): Conversion: 

Pursuant to the Companies Law issued by Royal Decree 
No. M/٣ dated ٢٨/١/١٤٣٧H and its Implementing 
Regulations (as amended and replaced), the Arabian 
Drilling Company, as registered under Commercial 
Registration No. (٢٠٥١٠٢٦٠٨٩), dated 
03/02/1423H, issued in Dammam, Kingdom of Saudi 
Arabia, shall be converted to a Listed Joint Stock 
Company, in accordance with the following:  

   :تحول ال ):١مادة (

ام   ألح
ً
ي  وفقا ات الصادر باملرسوم املل م نظام الشر خ ٣رقم (م/الكر ) وتار

ا املعدلة واملبدلة والصيغة( ولوائحه التنفيذيةـ ٢٨/١/١٤٣٧ ل م شركة تحول ، )ل

ية فر العر ل التجاري ( ا خب) ٢٠٥١٠٢٦٠٨٩املقيدة بال ، ـ٠٣/٠٢/١٤٢٣ تار

ية السعودية مة سعودية  إ، الصادر  مدينة الدمام، اململكة العر شركة مسا

:  مدرجة  ملا ي
ً
 وفقا

Article (٢): Name of the Company: 

Arabian Drilling Company (Saudi Listed Joint Stock 
Company) (the “Company”). 

  اسم الشركة: ):٢مادة (

ية شركة  فر العر مة ا   .")الشركة"( )مدرجة سعودية (شركة مسا

Article (٣): Objectives of the Company: ) الشركة:أغراض ): ٣مادة 

The main activities of the Company are:  :شطة األساسية التالية   تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األ

(١) ٠٩١٠٠١ Drilling of oil fields; )حفر آبار النفط ٠٩١٠٠١ )١.  

(٢) ٠٩١٠٠٢ Drilling of natural gas fields; )حفر آبار الغاز الطبي ٠٩١٠٠٢ )٢.  

(٣) ٠٩١٠٠٣ Services related to oil extraction except 
surveying services; 

ناء خدمات امل ٠٩١٠٠٣ )٣( دمات املتصلة باستخراج النفط باست   .ا

(٤) ٠٩١٠٠٤ Services related to natural gas extraction 
except surveying services; 

ناء خدمات امل ٠٩١٠٠٤ )٤( دمات املتصلة باستخراج الغاز الطبي باست   .ا

(٥) ٠٩٩٠١١ Test drilling of mineral explorations and 
precious metals; 

فر االختباري املتعلق باالستكشافات املعدنية والفلزات الثمينة ٠٩٩٠١١ )٥(   .ا

(٦) ٤٢٢٠٤٢ Drilling of tubular water wells; and  )ّية ٤٢٢٠٤٢ )٦   .حفر آبار املياه األنبو

(٧) ٤٢٢٠٤٣ Drilling of manual water wells. )ة.حفر آبار  ٤٢٢٠٤٣ )٧   املياه اليدوّ

pursuant to the services investment license no. 
(٢٠٣١٠٤٧٢٤١) dated ١٨/١٠/١٤٢٤H, issued by the 
Ministry of Investment.  

دمي رقم ( ثماري ا خيص االس خ  ) ٢٠٣١٠٤٧٢٤١وذلك بموجب ال وتار

ثمار. ١٨/١٠/١٤٢٤   ـ، الصادر من وزارة االس

The Company shall carry out its activities after obtaining 
the necessary licenses from the competent authorities, if 
any. In accordance with the Company’s business plan 

تّصة
ُ

ات ا اخيص الالزمة من ا صول ع ال عد ا ا  شط ، تمارس الشركة أ

طة .ُوِجدتإن  ا األسا ووفًقا  النظام (" عمل الشركة املعتمدة تماشًيا مع نظام
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adopted in accordance with these Bylaws (the “Bylaws”), 
the Company may operate, whether directly or indirectly, 
in the Kingdom and in any other jurisdiction, subject to 
the approval of the Shareholders of the Company (the 
“Shareholders”) under Article (٣) ٣٠, if required. 

ايجوز للشركة  ،")األسا ل مباشر أو غ مباشر ،ممارسة أعمال ش   ،سواء 

ن  موافقة عداململكة و أي دولة أخرى،  م نبالشركة ("املسا م بموجب ") املسا

  ) إذا لزم األمر.٣( ٣٠املادة 

Article (٤): Ownership, Participation and Merger: 

The Company may acquire shares and interests in other 
existing companies, or merge with them, and shall have 
the right to participate with others in establishing 
companies after satisfying the requirements set out by 
applicable laws, regulations, procedures and rules in the 
Kingdom of Saudi Arabia (the “Applicable Law”), 
provided always that the Company may incorporate other 
joint stock or limited liability companies, subject to the 
Company having a share capital of no less than five 
million Saudi Arabian Riyals (SAR ٥٬٠٠٠٬٠٠٠). The 
Company may further dispose of such shares or interests 
provided that disposition thereof shall not include 
brokerage in the said shares or interests. 

 واالندماج: ): التملك واملشاركة٤املادة (

ا  للشركة أن تمتلك جوز ي ا ول ات أخرى قائمة أو تندمج مع م وحصص  شر أس

يفاء ما تتطلبه األنظمة  عد اس ات، وذلك  س الشر اك مع الغ  تأس حق االش

ية السعودية  والتعليمات املتبعةوالضوابط واللوائح  األنظمة (" اململكة العر

ة ذا الشأن ")السار ات أخرى سواًء ذات مسؤولية محدودة    شاء شر وللشركة إ

مة طة أال يقل رأس مال  ،أو مسا ن عن الشركة شر ال٥٬٠٠٠٬٠٠٠(خمسة مالي  ) ر

شمل سعودي صص ع أال  م أو ا ذه األس ، كما يجوز للشركة أن تتصرف  

ا.  ذلك الوساطة  تداول

Article (٥): Head Office: 

The head office of the Company shall be located in the 
city of Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia. The 
Company may establish branches inside and outside the 
Kingdom of Saudi Arabia by a resolution from the Board 
of Directors of the Company (the “Board of Directors” 
or “Board”). 

سركز امل :)٥املادة (  للشركة: الرئ

ية السعودية اململكة ا الرئ للشركة  مدينة املقر يقع  جوز العر  للشركة، و

شاء   إ
ً
ية السعودية داخل اململكة فروعا ا أو  العر قرار من مجلس إدارة موجب بخارج

لس"" أو مجلس اإلدارة"( الشركة  .")ا

Article (٦): Term of the Company: 

The term of the Company is twenty-five (٢٥) Gregorian 
years commencing from its registration in the 
commercial register as a mixed joint stock company. 
Such duration may be extended for similar period(s) by a 
resolution issued by the Extraordinary General Assembly 
of the Company (the “Extraordinary General 
Assembly”) at least six (٦) months before the expiration 
of such term. 

  مدة الشركة: :)٦املادة (

ل التجاري  من تبدأ ميالدية سنة )٢٥( خمس وعشرون الشركة مدة خ القيد بال تار

مة مختلطةك جوز  ،شركة مسا موجب بملدة أو مدد أخرى مماثلة  املدة ذه إطالة و

معية تصدره قرار معيةللشركة (" العادية غ العامة ا  ")العادية غ العامة ا

اء قبل ا ان ر٦ستة ( أجل  .األقل ع ) أش

Chapter ٢: Capital and Shares of the Company  ي: رأس االباب الثا م مال الشركة وأس  

Article (٧): Share Capital: م به:: )٧( املادة سا
ُ
 رأس املال امل
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The share capital of the Company is set at eight-hundred 
and ninety million Saudi Arabian Riyals (SAR 
٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠), divided into eighty-nine million 
(٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠) Shares with a fully paid-up nominal value 
of ten Saudi Arabian Riyals (SAR ١٠) each, all of which 
are ordinary Shares (the “Shares”). 

ن مليون (ُحَدد رأس مال الشركة بمبلغ  سع ال ) ٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ثمانمائة و ر

ن مليون (سعودي مقسم إ  ساوي  )٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠سعة وثمان م م س

م عشرة ( ل س االت سعودية مدفوعة ١٠القيمة، تبلغ القيمة االسمية ل ) ر

م عادية (" ا أس امل، وجميع مبال  ").األس

Article (٨): Share Subscription: 

The Shareholders have subscribed in all of the eighty-
nine million (٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠) Shares of the Company, and 
paid in full their nominal value of eight-hundred and 
ninety million Saudi Arabian Riyals (SAR 
٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠). 

م االكتتاب: )٨(املادة    : األس

ا  م رأس املال البالغ عدد امل أس مون   ب املسا ن مليون اكت سعة وثمان

ا االسمية اإلجمالية ) ٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠( امل، وتبلغ قيم م مدفوعة بال س

ن مليون ( سع ال سعودي.) ٨٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ثمانمائة و  ر

Article (٩): Sale of Unpaid Shares: 

(١) Shareholders shall pay the value of the Shares on the 
dates set for such payment. If a Shareholder defaults 
in payment when it becomes due, the Board of 
Directors may, after giving notice to a Shareholder 
through a registered letter sent to the address 
specified in the Shareholders’ register, sell the Shares 
at a public auction or the stock exchange, as the case 
may be, in accordance with the Applicable Law. 

م الغ مستوفاة القيمة: )٩(املادة    :بيع األس

م  )١( مون يل م بدفع قيمة املسا ددة  املواعيد األس ذا تخلف ا لذلك، و

م  عد إبالغه بخطاب مسا لس اإلدارة  عن الوفاء  ميعاد االستحقاق، جاز 

ل  ن م م ل املسا ن   م بيع ُيرسل إ العنوان املب  مزاد عل أو األس

ال، ،سوق األوراق املالية    بحسب مقت ا
ً
ة ةلألنظموفقا  .السار

 

(٢) The Company shall recover from the proceeds of sale 
such amounts as are due to it and shall refund the 
balance to the Shareholder. If the proceeds of sale fall 
short of amounts due, the Company shall have a claim 
on the entirety of the unpaid balance from the 
defaulting Shareholder’s personal assets. 

ا وترد البا إ صاحب  )٢( ستو الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة ل

ذا لم تكِف  م. و ذه املبالغ الس ، جاز للشركة املستحقة حصيلة البيع للوفاء 

ستو البا من جميع  تخلف عن السداد.أن 
ُ
م امل صية للمسا    األموال ال

(٣) The defaulting Shareholder may, up to the date of 
sale, pay the amount due from him/her plus all the 
expenses incurred by the Company in this regard. 

م املتخلف عن  )٣( يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه السداد ح يجوز للمسا

ا   إل
ً
ذا جميع مضافا ا الشركة     .الشأناملصروفات ال أنفق

(٤) The Company shall cancel the Shares sold in 
accordance with the provisions of this Article and 
give the purchaser new Shares bearing the serial 
numbers of the canceled Shares and make a notation 
to this effect in the Shareholders’ register, together 
with the name of the new holder. 

م املباعةتل الشركة  )٤( ام  األس  ألح
ً
ي املادةذه  وفقا عطي املش ًما ، و أس

لغاة جديدة
ُ
م امل م بوقوع تحمل األرقام املسلسلة لألس ل األس ، وتؤشر  

ديداسم البيع مع بيان    .املالك ا
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Article (١٠): Share Issuance: 

Shares shall be nominal. Shares may not be issued at less 
than their nominal value, but they may be issued at a 
premium value. In this case, the difference in value shall 
be prescribed in a separate item under Shareholders’ 
equity and it may not be distributed to Shareholders as 
profits. Shares shall be indivisible vis-à-vis the Company. 
If a Share is jointly owned by several persons, they must 
elect one of them to exercise the rights attached to such 
Share on their behalf, but they shall be jointly liable for 
the obligations arising from the ownership of such Share. 

م)١٠(املادة    :: إصدار األس

م  ون األس ا  اسميةت نما يجوز أن تصدر االسميةوال يجوز أن تصدر بأقل من قيم ، و

ذه  ذه القيمة، و  ةبأع من  الة األخ ضاف فرق القيمة  بند مستقل يُ  ،ا

ن م ن. ،ضمن حقوق املسا م اح ع املسا أر عه  ون و  وال يجوز توز م غ األ ت س

ة الشركة،  ذا َم و  قابلة للتجزئة  مواج
َ
م َك ل اص  الس م  ،متعددون أ وجب عل

م   اختيار م لينوب ع قوق  ممارسةأحد اص ا ؤالء األ ون  املتعلقة به، و

امات الناشئة من ملكية  ن بالتضامن عن االل م ذامسؤول   .الس

 

Article (١١): Share Certificates: 
The Company shall issue share certificates representing 
the Shares. Each share certificate shall have a serial 
number, be signed by the Chairman of the Board (the 
"Chairman") or whomever he/she delegates from the 
Directors, and bear the Company’s common seal. Each 
share certificate shall also contain the number and date of 
the ministerial resolution approving conversion of the 
Company as well as the number and date of the 
ministerial resolution announcing conversion of the 
Company, together with details of the value of capital, 
number of Shares outstanding, the nominal value of 
Shares, the paid-up value thereof, the purpose of 
Company in brief, the head office and term of the 
Company. Shares may have serial-numbered coupons 
with number of Shares attached thereto.   

م:  )١١(املادة  ادات األس  : ش

سلسلة  ون ذات أرقام م م بحيث ت ادات األس ا من تصدر الشركة ش قبل وموقع عل

س مجلس إدارة الشركة  س مجلس اإلدارة("رئ لس ") رئ أو من يفوضه من أعضاء ا

خ القرار الوزاري الصادر  ،وتختم بختم الشركة م ع األخص رقم وتار تضمن الس و

خ القرار الوزاري بإعالن تحول الشركة  خيص بتحول الشركة ورقم وتار معلومات و بال

م الصادرة املال و قيمة رأس  م االسميةو عدد األس ا  قيمة الس واملبلغ املدفوع م

ونات  باختصاروغرض الشركة  و م  ون لألس جوز أن ي ا و ا الرئ ومد ومركز

م املرفقة به. ةلسلسمذات أرقام    ومشتملة ع رقم الس

  

Article (١٢): Share Trading: 

(١) Shares subscribed to by the founders may not be 
tradable except upon publication of the financial 
statements for two consecutive financial years from 
the date of the Company’s incorporation, provided 
each year is not less than twelve (١٢) months. The 
certificates for such Shares shall be marked with an 
indication of their class, the date of the Company’s 
incorporation and restriction period for trading.  

م)١٢(املادة    :: تداول األس

م ال  )١( بيال يجوز تداول األس شر  املؤسسون ا  كت عد  إال 

ن  ت نالقوائم املالية عن س ن  ماليت ْ س الشركة، متتاليت خ تأس من تار

طة أن ما عن  شر ل م   )١٢( عشر اثال تقل 
ً
را وك  ش ؤشر ع ص و

م  ذه ا األس خ بما يدل ع نوع سوتار ة تقييد و الشركة  تأس ف

ا م التداول  ادات تلك األس  .ع ش

(٢) During the lock-up period, Shares owned by a 
founder may be transferred to another founder in 
accordance with the provisions governing the sale of 
rights, or from the heirs of a deceased founder to a 
third party, or to a third party in case of enforcement 
against the property of an insolvent or bankrupt 

ام بيع  )٢(  ألح
ً
م وفقا ظر نقل ملكية األس يجوز خالل مدة ا

ن   ن إ مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسس قوق من أحد املؤسس ا

أو  أموال املؤسس املعسرع  التنفيذحال وفاته إ الغ أو  حالة 

ةون املساس بحق داملفلس،  ن أولو ن. املؤسس    اآلخر
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founder, without prejudice to other founders’ right of 
first refusal.  

(٣) The provisions of this Article shall apply to such 
Shares that are subscribed in by the founders in the 
event of a capital increase prior to expiration of the 
lock-up period. 

ام  )٣( سري أح م ال ع  ذه املادةو ااألس ب   يكت

ظراملؤسس ة ا ادة رأس املال قبل انقضاء ف   .ن  حالة ز

Article (١٣): Shareholders’ Register: 

The Company’s Shares shall be transferred by 
registration in the Shareholders’ register maintained or 
outsourced by the Company. This register contains names 
of the Shareholders, their nationalities, their places of 
residence, and their professions, in addition to the serial 
numbers of the Shares and the amount paid thereof, while 
and annotation reflecting the same shall be made on the 
Shares. The transfer of title to a Share shall not be 
effective vis à vis the Company or any third party except 
from the date of registration in the said register.  

ن)١٣(املادة  م ل املسا  ::  

 
ُ
عده أو تتعاقد ع إعداده َد تَ ت ن الذي  م ل املسا م الشركة بالقيد   اول أس

م وأماكنو  الشركة سيا ن وج م م  تضمن أسماء املسا مإقام م  وم وأرقام األس

ؤشر  ا، و م،القيد ع  ذاوالقدر املدفوع م م  ملكية  عتد بنقلوال  األس الس

ة الشركة ور.أو الغ إال من  مواج ل املذ خ القيد  ال  تار

Article (١٤): Increase of Capital: 

(١) The Extraordinary General Assembly may adopt a 
resolution to increase the Company's share capital, 
provided that the original capital must have been 
paid in full, unless the unpaid portion of the share 
capital relates to debt or financing instruments 
convertible to Shares and the period for converting 
such instruments to Shares has not expired yet. 

ادة رأس املال)١٤(املادة    :: ز

معية  )١( ادة رأس مال الشركة العامةل م به غ العادية أن تقرر ز سا
ُ
شرط امل  ،

ون رأس املال ون رأس املال قد دفع  َع فِ قد دُ األص  أن ي ط أن ي ش . وال 
ً
امال

م صدرت مقابل  عود إ أس زء غ املدفوع من رأس املال  ان ا بأكمله إذا 

عد املدة املقررة  ته  م ولم ت لية إ أس وك تمو ل أدوات دين أو ص تحو

م ا إ أس ل  .لتحو

(٢) In all cases, the Extraordinary General Assembly 
may allocate Shares issued as a result of a capital 
increase or a part thereof to the Company 
employees and/or its subsidiaries' employees. The 
Shareholders may not exercise their pre-emptive 
rights on Shares allocated to employees. 

معية )٢( م  العامة ل الصادرة غ العادية  جميع األحوال أن تخصص األس

يجة ات  ن ن  الشركة والشر ا للعامل  م
ً
ادة رأس املال أو جزءا عةز ا التا . ل

ن ممارسة  م م عوال يجوز للمسا ن حقوق أولو صصة للعامل
ُ

م ا   .األس

(٣) Shareholders shall have pre-emptive rights to 
subscribe, at the time of issuing the Extraordinary 
General Assembly resolution approving the 
capital increase, in the newly issued Shares issued 
for cash contribution. The Shareholders shall be 
notified of their pre-emptive rights for such capital 
increase by notice to be sent to them by registered 
mail, which shall include conditions for 
subscription, its term, and start and end dates.  

ن )٣( م معية العامةوقت صدور قرار  للمسا ادة  غ العادية ا باملوافقة ع ز

مب االكتتاب   األولية املال رأس ديدة ال تصدر مقابل  األس  حصصا

بلغ نقدية م ، و مون بحقوق أولو ادة رأس املال وشروط االكتتاب  املسا ز

ائه خ بدايته وان ل ومدته وتار يد امل   . بال



 

  اسم الشركة
  الحفر العربيةشركة 

  (شركة مساهمة مدرجة)
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
٢٠٥١٠٢٦٠٨٩ 

  

  التاريخ
  هـ٢٢/٠٦/١٤٤٤
  م١٥/٠١/٢٠٢٣

  

 رقم
  الصفحة

  ٣٠من  ٦الصفحة 

  م١٧/٠٣/٢٠٢٢خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        

 
 

 

(٤) A Shareholder may sell or assign its pre-emptive 
rights during the period from the date of the 
Extraordinary General Assembly Resolution 
approving the capital increase until the 
subscription closing date, in accordance with the 
Applicable Law. 

ة أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار  )٤( م بيع حق األولو يحق للمسا

معية  ادة رأس املال إ آخر يوم لالكتتاب  غ العادية العامةا باملوافقة ع ز

 
ً
قوق، وفقا ذه ا ديدة املرتبطة  م ا ة األس   .لألنظمة السار

(٥) Subject to the provisions of item (٤) above, new 
Shares shall be distributed to pre-emptive rights 
holders who have applied for subscription in 
proportion to the total pre-emptive rights resulting 
from the capital increase provided that the number 
of Shares allocated to them shall not exceed the 
number of new Shares they have applied for. The 
remaining new Shares shall be allocated to the 
original Shareholders who have applied for more 
than their proportionate share, in proportion to the 
pre-emptive rights they hold out of the total pre-
emptive rights resulting from the capital increase, 
provided that the number of Shares allocated to 
them shall not exceed the number of new Shares 
they have applied for. The remaining Shares shall 
be offered to third parties unless otherwise 
provided for by the Extraordinary General 
Assembly. 

ام الواردةمع مراعاة  )٥(  ٤ الفقرة ( األح
ُ
ديدة ع حملة ع وزَّ ) أعاله، ت م ا األس

ة الذين طلبوا االكتتاب ة  بالتناسب مع حقوق األولو ونه من حقوق أولو ما يمل

ادة رأس املال ة الناتجة من ز   ع ،من إجما حقوق األولو
ّ

يتجاوز عدد  أال

م صصة إل م ا ا األس صول عل ديدة ال تقدموا بطلٍب ل م ا  .عدد األس

وزع البا من ديدة ع  و م ا ناألس ن األصلي م الذين طلبوا أك من  املسا

م،  ة بالتناسب مع نصي ة من إجما حقوق األولو ونه من حقوق أولو ما يمل

شرط أال يتجاوز عن الناتجة  ادة رأس املال،  مز صصة ل م ا  عدد عدد األس

ديدة م ا ا.  األس صول عل م ال تقدموا بطلٍب ل طرح ما تبقى من األس و

معية  ، ما لم تقرر ا   . خالف ذلك غ العادية العامةع الغ

Article (١٥): Decrease of Capital: 

(١) The Extraordinary General Assembly may resolve 
to decrease the Company's capital if it exceeds the 
Company's needs or if the Company suffers losses. 
The capital may, in the latter case alone, be 
decreased to less than the limit stipulated in 
Article (٥٤) of the Companies Law. Such 
resolution shall be issued only after receiving a 
special report prepared by the auditor on the 
reasons for such reduction, the obligations to be 
fulfilled by the Company, and the impact of the 
reduction on such obligations. 

(٢) If the reason for the capital reduction is that the 
capital is in excess of the Company's needs, the 
Company's creditors must be invited to express 
their objection to such a reduction within sixty 
(٦٠) days from the date of publication of the 
resolution relating to the reduction in a daily 

  :تخفيض رأس املال ):١٥(املادة 

معية  )١( غ العادية أن تقرر تخفيض رأس املال إذا زاد ع حاجة  امة العل

ت  ا تخفيض الشركة الشركة أو إذا من ة وحد الة األخ جوز  ا بخسائر. و

د املنصوص  ن( عليه  املادةرأس املال إ ما دون ا مس عة وا من  )الرا

ات.نظام  عد  الشر عده مراجع  تالوةوال يصدر قرار التخفيض إال  ر خاص  تقر

سابات  امات ال ع الشركة بخصوص ا ا األسباب املوجبة له واالل الوفاء 

امات.ع تلك التخفيض  أثرو    االل

 

  

ادته ع حاجة الشركة، وجبت دعوة  )٢( يجة ز ان تخفيض رأس املال ن ذا  و

ن  م عليه خالل ست اضا ن إ إبداء اع شر قرار ) ٦٠(الدائن خ   من تار
ً
يوما

دة يومية توزع  املنطقة  ا املقر الرئ للشركة يقعال التخفيض  جر . ف

ن وقدم إ الشركة  ض أحد الدائن ور   نداتهمسفإن اع ، وجب امليعاد املذ
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newspaper published in the locality of the head 
office of the Company. Should any creditor object 
and present to the Company evidentiary 
documents within the period set above; then the 
Company shall pay such debt, if already due, or 
present an adequate guarantee of payment if the 
debt is payable at a future date. 

 

 للوفاء  حّل أجلهع الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا 
ً
افيا  

ً
أو أن تقدم له ضمانا

 .
ً
ان آجال   به إذا 

 

Article (١٦): Buy-back, Sale, Pledge of Shares by the 
Company: 

(١) The Company may purchase its ordinary Shares 
and preferred shares in accordance with the 
regulatory rules set by the competent authorities. 
Shares purchased by the Company shall not have 
any votes in the Shareholders’ assemblies. 

(٢) The Company may purchase its shares to use them 
as treasury shares in accordance with the 
objectives and rules set by the competent 
authorities. 

(٣) As part of an employee share scheme, the 
Company may purchase its shares in favour of its 
employees or employees of a subsidiary wholly or 
partially owned by the Company (whether directly 
or indirectly) in accordance with the regulatory 
rules set by the competent authorities. 

(٤) The Company may sell its treasury shares in one 
stage or several stages in accordance with the 
regulatory rules set by the competent authorities. 

(٥) The Company may pledge its shares to guarantee 
a debt in accordance with the regulatory rules set 
by the competent authorities. 

ا): ١٦املادة ( ا ا وار يع ا و م   :شراء الشركة ألس

 للضوابط  )١(
ً
ا العادية واملمتازة، وفقا م ي أس ش التنظيمية يجوز للشركة أن 

ا الش ش م ال  ون لألس تصة، وال ي ات ا ا ا ركة أصوات  ال تضع

ن.  م   جمعيات املسا

)٢(  
ً
نة، وفقا م خز أس ا  ا الستخدام م لألغراض يجوز للشركة شراء أس

ت ات ا ا ا   صة. والضوابط ال تضع

ن  )٣( ن  الشركة أو للعامل ا للعامل ا لغرض تخصيص م يجوز للشركة شراء أس

 
ً
ليا عة  ات التا   أي من الشر

ً
ل مباشر أو غ (للشركة أو جزئيا ش سواء 

م  )مباشر  ضمن برنامج أس
ً
ن وفقا ا  العامل للضوابط التنظيمية ال تضع

تصة اتا   .ا

نة ع مرحلة واحدة أو ع عدة مراحل  )٤( ز م ا  يجوز للشركة بيع أس
ً
 وفقا

ا ا تصة اتللضوابط التنظيمية ال تضع   .ا

)٥(  
ً
ا ضمانا م ان أس  للضوابط يجوز للشركة ار

ً
ا  لدين وفقا التنظيمية ال تضع

تصة اتا   .ا
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Chapter (٣): Board of Directors  دارة اإل : مجلس الثالثالباب  

Article (١٧): Management of the Company: 

(١) The Company shall be managed by a Board of 
Directors consisting of nine (٩) members (the 
“Directors”) who shall be appointed by the 
Ordinary General Assembly of the Company (the 
“Ordinary General Assembly”) for a term not 
exceeding three (٣) years, provided that the 
majority of Directors shall be non-executives and 
three (٣) shall be independent Directors. 

  :إدارة الشركة): ١٧املادة (

أعضاء مجلس (") أعضاء ٩( سعةيتو إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  )١(

معية ") اإلدارة م ا تخ ") معية العامة العاديةاللشركة ("العادية  العامةت

د ع ثالث ( ون أغلبيع أن  ،) سنوات٣ملدة ال تز أعضاء مجلس اإلدارة  ةت

ن و  ن٣ثالثة (ون من غ التنفيذي  .) من أعضاء مجلس اإلدارة مستقل

(٢) The Directors shall be elected based on cumulative 
voting in accordance with the Companies Law, and 
each Shareholder shall be entitled to nominate a 
number of individuals for membership of the Board 
of Directors based on such Shareholder’s share in 
the capital of the Company.   

عي )٢( اك وفًقا لنظام  مجلس اإلدارة ن أعضاءيتم  ت ال ع أساس التصو

ة مجلس اإلدارة  م ترشيح عدد من األفراد لعضو ل مسا حق ل ات، و الشر

ناًدا إ حص   رأس مال الشركة.ته اس

  

As an exception to the above, the Company’s first Board 
of Directors was appointed for a term of five (٥) years by 
the Conversion Assembly of the Company (the 
“Conversion Assembly”).    

 
ً
نا ت ،من ذلك ءواست معية  عي معية (" للشركةالتحولية ا أول  ")التحوليةا

  ) سنوات.٥( خمس مجلس إدارة ملدة

Article (١٨): Termination of Board Membership: 

Membership in the Board of Directors shall cease at the 
expiry of the term or if the membership is terminated in 
accordance with the Applicable Law. However, the 
Ordinary General Assembly may, at any time, remove 
all or any of the Directors, without prejudice to the right 
of a removed Director to hold the Company liable if the 
removal is made without acceptable justification or at an 
improper time. A Director may resign, provided that 
such resignation is made at a proper time; otherwise, 
such a Director shall be liable towards the Company for 
damages resulting from such resignation. 

لس١٨املادة ( ة ا اء عضو   :): ان

ت  ة ت لس العضو اء صالحية  ا اء مدته أو بان ةبان   فيه العضو
ً
لألنظمة وفقا

ة معية  .السار وقت عزل جميع أعضاء مجلس أي العادية   العامةومع ذلك يجوز ل

م،اإلدارة أو   املطالبة دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة  أي م

ب غ مقبول أو  وقت غ مناسب. ولعضو مجلس  ض إذا وقع العزل لس بالتعو

ون ذلك  وقت مناسبشرط أن ستقيل من منصبه، اإلدارة أن    ،ي
ً
ان مسؤوال ال  و

تب ع بَ قِ    من أضرار. استقالته ل الشركة عما ي
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Article (١٩): Board Vacancies: 

In the event that a position of a Director becomes vacant, 
the Board may appoint an interim Director. Such 
temporary Director(s) shall have sufficient experience 
and qualifications to fill the vacancy at the Board's 
discretion. The competent authority shall be informed 
within the time limit as specified in the Companies Law. 
Such appointment shall be submitted to the earliest 
Ordinary General Assembly. The new Director shall 
complete the unexpired term of his predecessor. Where 
the conditions required for holding the Board of Directors 
meeting are not satisfied because the number of Directors 
falls below the minimum prescribed in the Applicable 
Law or these Bylaws, the remaining Directors must call 
the General Assembly to convene within sixty (٦٠) days 
to elect the required number of Directors. 

   :شواغر مجلس اإلدارة): ١٩املادة (

  جاز  ،إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 مؤقتا

ً
ن عضوا ع للمجلس أن 

ة والكفاية  ،الشاغراملركز  م ا ون ممن تتوافر ف لشغل املركز الشاغر ع أن ي

لس.  جب أن تبلغ وفًقا لتقدير ا تصة و ات ا ددة  خالل بذلك ا املدة ا

ات، معية  نظام الشر ن ع ا عرض التعي االعادية  أول  العامة وأن   .اجتماع ل

عقاد مجلس  ذا لم تتوافر الشروط الالزمة ال ديد مدة سلفه. و كمل العضو ا و

ى املنصوص عليه   د األد ب نقص عدد أعضائه عن ا س ةاإلدارة   األنظمة السار

معية  َب َج وَ ، النظام األساذا  أو  العادية  العامةع بقية األعضاء دعوة ا

ن  عقاد خالل ست  النتخاب العدد الالزم من األعضاء. ٦٠(لال
ً
   ) يوما

Article (٢٠): Powers of the Board: 

Without prejudice to the competencies reserved to the 
General Assembly of the Company (the “General 
Assembly”), the Board of Directors shall be vested with 
the full and widest powers to manage and supervise the 
Company business and affairs, and to set policies and 
charters which achieve the Company's objectives inside 
the Kingdom of Saudi Arabia and outside, provided that 
resolutions of the Board relating to the following matters 
(the “Supermajority Board Matters”) shall be adopted 
by the affirmative votes of at least seven (٧) Directors 
present or represented by proxy:  

لس)٢٠(املادة    :: صالحيات ا

معية  املقررةاالختصاصات  مع مراعاة معية (" للشركة العامةل ون  ،")العامةا ي

ا واإلشراف الشركة أعمال  إدارة  صالحياتأوسع الامل و لس اإلدارة  وشؤو

داف الشركة ا ووضع السياسات واللوائح ال تحقق أ ية  عل داخل اململكة العر

ا لس أن  ع، السعودية وخارج موافقة باألمور التالية ب املتعلقةتصدر قرارات ا

ن  االجتماع ذي الصلة، ع األقل ،مجلس إدارة) أعضاء ٧( سبعة ن أو ممثل  حاضر

 "): قرارات األغلبية العظ("

(١) preparing and adopting all of the Company’s 
corporate governance documents, internal charters 
and policies, including but not limited to, internal 
financial, administrative and technical policies, in 
addition to policies and charters relating to 
personnel, other than charters and policies which 
require approval and adoption by the General 
Assembly pursuant to the Applicable Law; 

نداتاملافة  واعتمادإعداد  )١( اللوائح و حوكمة الشركة املتعلقة ب س

شمل ع  ا ال  ر عمل الشركة وتطو والسياسات الداخلية املتعلقة 

ة والفنية  صر، اللوائح املالية واإلدار يل املثال ال ا الداخلية س

ن ، باإلضافة إ اللوائحللشركة اصة بالعامل ناء وذلك ، ا باست

معية موافقة و السياسات واللوائح ال تتطلب  بموجب  العامةاعتماد ا

ةاألنظمة    .السار

(٢) determining the structure of the Company’s 
executive management team and the powers, 
authorities and duties delegated to the members of 
such management team, including appointing and 
removing the chief executive officer and other 

ق تح )٢( ل فر ي والصالحيات والواجبات  لشركةالتنفيذية لدارة اإل ديد 

ق اإلدارة ن  ،املفوضة ألعضاء فر عي س التنفيذي بما  ذلك  الرئ

ق اإلدارة و  ن اآل أعضاء فر ة خر م، ع أن يتمتعوا جميًعا با قال و
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members of the management team, all of whom 
shall have the required expertise and qualifications 
as the Board of Directors deems appropriate; and 
setting their salaries, in-kind benefits, bonuses and 
other compensation; 

م  ا مجلس اإلدارة مناسبة؛ وتحديد روات ة ال يرا الت املطلو واملؤ

م الوظيفية  مو ومزايا افآتوغ ذلك من  عالوا   .امل

(٣) appointing the Secretary of the Board (the 
“Secretary”);  

ن )٣( لس عي ن سر ا ن السر(" أم   . ")أم

(٤) without prejudice to the Applicable Law, forming 
committees of the Board of Directors and granting 
them powers as the Board of Directors deems 
appropriate, approving their charters, and 
coordinating with such committees to promptly 
resolve the matters presented to them; 

ةمع مراعاة األنظمة  )٤( لس،  شكيل ،السار ثقة عن ا ان املن ال

ا  ل  من الصالحيات، واملوافقة ع بوتخو
ً
لس مالئما اما يراه ا ، لوائح

ان، وذلك من أجل سرعة البت  األمور ال  ذه ال ن  سيق ب والت

ا.   عرض عل

(٥) disposition of the Company’s assets, property and 
real estate, including the right to purchase and 
accept, pay the price, mortgage and remove any 
mortgage, sell, transfer the ownership and receive 
consideration for any such assets, property and real 
estate; 

ا بما  ذلك حق الشراء  التصرف )٥( ا وعقارا ا  أصول الشركة وممتل

ن والبيع واإلفراغ وقبض ثمن أي أصول  ن وفك الر وسداد الثمن والر

ات أو عقارات.   أو ممتل

(٦) conducting all banking transactions inside and 
outside the Kingdom, including opening of  bank 
accounts in the local currency and any foreign 
currencies, updating account data, re-activating, 
closing and settlement of bank accounts, 
authorising and cancelling of account signatories, 
withdrawals, deposits, local and international 
transfers, sale and purchase of foreign currencies, 
requesting all types of checks, issuing, cashing, 
receiving returns and presenting check objections, 
requesting check objection letters, requesting all 
electronic banking services and obtaining pin code 
numbers, approving and executing bank 
agreements on behalf of the Company by telephone 
and fax, and sign and execute all treasury products, 
representing the Company in negotiations with 
bank and lenders in connection with applications 
for loans and facilities of all types from all 
commercial banks government funds, financing 
institutions, finance houses, credit companies, and 
any other loan agencies, for any amount or 
duration, in respect of the loan, and to sign and 
execute all related documents including 

ا املعامالت املصرفية اإلجراءات و افة  اتخاذ  )٦( بما  داخل اململكة وخارج

ية وتحديث البيانات  ذلك فتح لية وأي عملة أجن سابات بالعملة ا ا

شيط سابات وت غالق ا ا، واعتماد و  و سو ب  لغاء التوقيع،و وال

ا ا ،م ل ،واإليداع ف عمليات بيع و  والتحو ، والقيام 
ً
 وخارجيا

ً
شراء داخليا

ا و  ا وصرف ات بأنواع ية  وطلب الشي ا واستالم العمالت األجن صدار

اض وطلب  صول ع ورقة االع ا، وطلب ا اض عل ا واالع املرتجع م

صول ع  االرقام  ا البنك وا ونية ال يوفر دمات االلك جميع ا

ا، اصة  ة ا اتف املصر واو  السر لفاكس التوقيع ع اتفاقيات ال

اتف والفاكس و  ق ال تمام جميع املوافقات بالنيابة عن الشركة عن طر

نة اتفاقيات وأعمال ع توقيعالو  ز ك و و التفاوض مع البن منتجات ا

ات املانحة و  يالت القروض و طلب بالنيابة عن الشركة ألجل ا س ال

ة  ا من البنوك التجار وموالبأنواع ل ا ي صناديق ومؤسسات التمو

االت إقراض أخرى  ات االئتمان وأي و وألي  بأي مبالغوالبيوت املالية وشر

شمل ذلك اتفاقيات اإل والتوقيع  مدة ا و ندا حالل ع جميع مس

ا و  عديل ا و ا والقيام بتجديد دا ع ا و ام ا وأح شروط عادة والقبول 

ا يالت ال  باسم الشركة لكفالة الكفاالتع  توقيعال، و جدول س ال
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subordination agreements, accepting and signing 
on all terms and conditions, undertakings, 
renewals, amendments and agreements for 
rescheduling, signing and executing corporate 
guarantees on behalf of the Company to secure all 
facilities granted to the Company and its affiliates 
from time to time, and to secure all facilities 
granted to third parties, providing all types of 
securities on behalf of the Company to secure all 
facilities granted to the Company and its affiliates 
from time to time and also to secure all facilities 
granted to third parties, issuing letters of guarantee 
in all types, opening and renewing letters of credit 
on behalf of the Company;  

 

ا الشركة من وقت ألخر وكذلك  ك ف ش ات ال  تمنح للشركة و للشر

يالت املمنوحة س ، تقديم الضمانات باسم الشركة لغل لكفالة ال

ا  ك الشركة ف ش ات ال  يالت ال تمنح للشركة وللشر س لضمان ال

يالت املمنوحة للغمن وقت آل  س  ب إصداروطل خر وكذلك لضمان ال

ا الضمان خطابات افة أنواع ندية  وفتح االعتمادات املالية ب املس

ا و  اوتجديد  .نيابة عن الشركة لغا

 

  

(٧) executing financing agreements, including Islamic 
Murabaha agreements, Tawarruq, ISDA 
agreements and all other agreements, and taking the 
necessary action to give effect to the same; 

ل  إبرام )٧( والتورق  اتفاقيات املرابحات اإلسالميةو اتفاقيات التمو

معية اتاتفاقيو  ا من  )ISDA( الدولية للمبادالت واملشتقات ا و غ

ا االتفاقيات، واتخاذ ما يلزم   .إلنفاذ

(٨) executing investment agreements of all kinds, 
waiver of rights and signing and executing all types 
of assignments including in connection with 
contracts and income proceeds benefits, issuing 
pledges, cancelling pledges, issuing and signing all 
types of undertaking letters, sale of all types of 
assets related to the Company, including, but not 
limited to pledging and sale of real estate, shares, 
equipment, investment fund units, deposits of all 
types and liquidating the same and opening all 
safety deposits, collecting all rights relating to the 
Company, and performing all obligations of the 
Company, approval of debts of the Company, 
whether new or old, executing settlement 
agreements and rescheduling agreements, issuance 
and signing of commercial papers and promissory 
notes, order notes, cashing, retrieving, objecting to 
and receiving the same, representing the Company 
with all banks, governmental, executive, judicial 
and other entities in all matters relating to the 
Company’s affairs and serving its objectives; 

ثمار بأنواعتوقيع  )٨( قوق عقود االس والتوقيع ع جميع  ا، والتنازل عن ا

ع واملنافعأنواع التنازالت  ا مستحقات العقود واملشار نال، و بما ف وفك  ر

ن و  افة الر د ب اأصدار خطابات التع يع جميع أصول الشركة  نواع و

يع العقارات ن و صر ر يل املثال ال ا م ،بما  ذلك وع س ، واألس

ثماروحدات و  ،واملعدات ا ،صناديق االس ع بجميع أنواع  ،والودا

ا لدى  الشركة مستحقاتوتحصيل  ،وفتح صناديق األمانات، وتصفي

امات، و   الشركةوأداء ما ع ،الغ ممن ال حق اإلقرار باملديونيات  ل

ات سو برام ال ديدة أو القديمة و ا واتفاقيات  سواًء ا وتوقيع اتفاقيا

دولةإ ة ،عادة ا شاء األوراق التجار ا و  والسندات ألمر و ا وتوقيع صرف

ا، ا واستالم اض عل ا واالع جاع افة  واس البنوك وتمثيل الشركة أمام 

ومية التنفيذية والقضائية  ات ا ل أمر يتصل وا وأمام الغ  

اؤ بمصا الشركة وش ا وتحقيق أغراض   .و

(٩) authorizing the investment of the Company's liquid )ثمار أموال الشركة السائلة. )٩ ض باس   التفو
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funds; 

(١٠) adopting the Company’s business plan and 
approving its annual budget and annual operating 
plan; 

ا  )١٠( ة وخطة عمل ا السنو اني اعتماد خطة عمل الشركة واعتماد م

ة شغيلية السنو   .ال

(١١) approving the financial support and loans to 
companies wholly owned by the Company or in 
which the Company holds shares along with other 
companies and guaranteeing the debts of any of 
those companies; 

امل للشركة )١١( ات اململوكة بال أو  املوافقة ع الدعم املا والقروض للشر

ذه  ات أخرى وضمان ديون أي من  ما مع شر ا الشركة أس ال تمتلك ف

ات   .الشر

(١٢) approving to discharge the Company’s debtors of 
their obligations in a manner serving the 
Company’s interests;  

 ملا يحقق  )١٢(
ً
م طبقا اما املوافقة ع إبراء ذمة مدي الشركة من ال

ا.   مص

(١٣) subject to Article (٣)٣١ of these Bylaws, 
incorporating joint stock or limited liability 
companies, subject to the Company having capital 
of no less than five million Saudi Arabian Riyals 
(SAR ٥٬٠٠٠٬٠٠٠), or establishing any new 
branches or businesses, if the objective of such 
companies, branches or businesses is solely the 
operation and maintenance of drilling rigs; and  

ام املادة  )١٣( س من النظام األسا )٣(٣١مع مراعاة أح ات ، تأس شر

ات ذات مسؤولية محدودة مة أو شر طة أن ال يقل رأس مال  مسا ، شر

ن ( الشركة شاء أي فروع ٥٬٠٠٠٬٠٠٠عن خمسة مالي  سعودًيا، أو إ
ً
اال ) ر

ات أو الفروع أو األعمال  ذه الشر دف من  ان ال أو أعمال جديدة، إذا 

شغيل وصيانة حّفارات استخراج النفط   .حصًرا 

(١٤) delegating the authorities within the powers of 
the Board of Directors to any one or more of the 
Directors, the management team or others to 
exercise such authorities or carry out specific 
procedures or actions, and terminating such 
authorization or delegation fully or partially.  

ض  )١٤(  حدود اختصاصاته إ أي عضو أو  مجلس اإلدارة صالحياتتفو

ق اإلدار الأك من أعضاء مجلس اإلدارة أو  ذه  ي فر م بممارسه  أو غ

ض  ةمعينالصالحيات أو اتخاذ إجراءات  خيص أو التفو ذا ال اء  و

  .لًيا أو جزئًيا

Article (٢١): Remuneration of the Board: 

The remuneration of the Directors shall be determined by 
the General Assembly upon appointment, and it may 
consist of a specified amount, an allowance for 
attendance of meetings, in-kind benefits, a percentage of 
the net profits, or a combination of two or more of these 
benefits. In all cases, the total amount of the 
remuneration, in financial or material benefits of each of 
the Directors shall not exceed the amounts specified in 
the Companies Law, its Implementing Regulations and 
the Applicable Law. The Board of Directors' report to the 
Ordinary General Assembly must include a 
comprehensive statement of all the amounts received by 
the Directors during the financial year in remuneration, 

افأة :)٢١املادة ( لس: أعضاء م   ا

معية  ن، و  العامةتحدد ا افأة مجلس اإلدارة عند التعي ون م افأة ت  مجلس م

سبة معينة من  اإلدارة ية أو  لسات أو مزايا عي  أو بدل حضور عن ا
ً
 معينا

ً
مبلغا

ن  مع ب جوز ا اح، و ذه املزايا. و جميع األحوال، ال إصا األر ن أو أك من  ثن

ية  افآت ومزايا مالية أو عي يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من م

دد وفق ما نص عليه نظ ات املبلغ ا ة التنفيذية تهوالئحام الشر  .واألنظمة السار

معية  ر مجلس اإلدارة إ ا شتمل تقر جب أن  ل  العامةو العادية ع بيان شامل ل

لس  اف منخالل العام املا ما حصل عليه أعضاء ا دالت  آتم وغ  مصروفاتو و

لس  ا أعضاء ا  عن جميع املبالغ ال حصل عل
ً
 مبصفذلك من املزايا، فضال

ن ن لدى الشركة، مسؤول ة  أو تنفيذي أو أو ما قبضوه نظ أعمال فنية أو إدار



 

  اسم الشركة
  الحفر العربيةشركة 

  (شركة مساهمة مدرجة)
  االساسي النظام

  التجارة وزارة
  )إدارة العمليات(

  سجل تجاري 
٢٠٥١٠٢٦٠٨٩ 

  

  التاريخ
  هـ٢٢/٠٦/١٤٤٤
  م١٥/٠١/٢٠٢٣

  

 رقم
  الصفحة

  ٣٠من  ١٣الصفحة 

  م١٧/٠٣/٢٠٢٢خ بتاريتم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة        

 
 

 

allowances, expenses and other benefits as well as the 
amounts received by the Directors in their capacity as 
officers or executives of the Company, or in 
consideration for technical, administrative or advisory 
services. The report shall also include a statement of the 
number of Board meetings and the number of meetings 
attended by every Director as of the date of last General 
Assembly meeting. 

شار خدمات  ر شتمل و  .ةاس لس وعدد التقر عدد جلسات ا  ع بيان 
ً
أيضا

معية  خ آخر اجتماع ل ل عضو من تار ا  لسات ال حضر  .العامةا

Article (٢٢): Powers of the Chairman, Deputy 
Chairman, Chief Executive Officer and Board 
Secretary: 

(١) The Board of Directors shall appoint from amongst 
its members a Chairman and a Deputy Chairman (the 
“Deputy Chairman”) and it shall be impermissible 
for a Director to simultaneously occupy the position 
of Chairman and any executive management position 
in the Company. 

س )٢٢(املادة  س: صالحيات الرئ س التنفيذي  ونائب الرئ ن السروالرئ   :وأم

س )١(  للرئ
ً
 ونائبا

ً
سا ن أعضائه رئ ن مجلس اإلدارة من ب س مجلس (" ع نائب رئ

س ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز  ،")اإلدارة ن منصب رئ مع ب ا

 بالشركة.آخر مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

(٢) Subject always to acting in accordance with any 
resolution of the Board of Directors or the 
Shareholders (as applicable), the Chairman shall 
have the power to represent the Company before 
courts, arbitration, tribunals, governmental and 
private authorities and any third party. Particularly, 
the Chairman shall have the following authorities:  

ون  )٢( لس ل ي س ا يئات التحكيم صالحية تمثيل الشركة أمام رئ اكم و ا

اصة ومع القضائية  اتوا ومية وا ات ا طة أن الغا يتوافق ، شر

ن (بحسب مقت  مع القرارات الصادرة من مجلس اإلدارةدوًما  م أو املسا

ال) صوص الصالحيات  ،ا  :التاليةوله ع وجه ا

In relation to real estate: to sell, rent and transfer 
the ownership of real estate properties, purchase, 
accept transfer of ownership, and pay the 
consideration, mortgage, and redemption, and obtain 
the title deeds; merge title deeds, distribute, sort, 
receive title deeds, request updating and entering it 
into the electronic systems, issue replacement title 
deeds for lost or damaged ones, amending the 
owner’s name, national ID number, modify borders, 
lengths, area, part numbers, charts, deeds, their dates, 
neighborhood names, following up with notaries to 
inquire about real estate properties, and 
authenticating copies of the deeds; following up with 
all relevant authorities, complete all necessary 
procedures and sign documents required by such 
procedures, sign, renew and terminate lease 

ا وتأج بيع يخص العقارات:فيما  ا وشرا فراغ وقبول اإلفراغ  العقارات و

ن و ودفع الثمن  ن و الر وك امللكيةاستالم و فك الر وك  ،ص ودمج الص

ا  والتجزئة وك و طلب تحدي اوالفرز واستالم الص دخال  النظام الشامل  و

وك بدل مفقود عديل اسم املالك ورقم  واستخراج ص ي أو تالف و  ل املد ال

وك  ططات والص دود واألطوال واملساحة وأرقام القطع وا عديل ا و

ا وأسماء األحياء ومراجعة كتابات العدل لالستعالم عن األمالك  خ وتوار

ات ذات العالقة  ة ومراجعة جميع ا وك العقار ة وتصديق صور الص العقار

اء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما ي تطلب ذلك وتوقيع عقود التأج و

اء  دمات املتاحة و يل واستخدام وتنفيذ جميع ا ا وال لغاؤ ا و وتجديد

ونية. دمات اإللك ة ع ا   جميع اإلجراءات ذات العالقة بالعملية اإليجار
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agreements, register, manage and conduct all 
necessary procedures related to the rental process 
through the related electronic services. 

In relation to litigation: initiating of lawsuits and 
claims, pleading and defending, hearing and 
responding to lawsuits, acknowledgment, denial, 
reconciliation, waiver, acquittal, demanding of oaths, 
rejecting and abstaining from the same, calling 
witnesses, presenting evidence and challenging the 
same, responding and amending, challenging forgery, 
challenging the validity of the writings, seals and 
signatures, requesting and cancelling travel bans, 
visiting the law enforcement and executive 
departments, requesting arbitration, appointing 
experts and arbitrators, challenging the reports of 
experts and arbitrators and  refusal and replacing 
them, requesting the enforcement of judgments, 
accepting and rejecting judgments, objecting to and 
appealing judgments, submission of petitions for 
review, annotation on judgment deeds, requests for 
exoneration, requests for pre-emption, completion of 
required procedures  to attend hearings in all cases 
before all courts, receipt of sums, receipt of judgment 
deeds, request the recusal of a judge, request referral 
of a lawsuit, before all courts, including without 
limitation, Administrative Courts (Board of 
Grievances), the General Court, the Labor Court, the 
Labor Committees, the Financial Dispute Resolution 
Committees, the Banking Disputes Resolution 
Committee, the Committee for the Resolution of 
Securities Disputes, the Commercial Notes Dispute 
Offices, the Commercial Dispute Adjudication 
Committees, the first instance and appellate Customs 
Committees, the Commercial Fraud Committees, the 
Committees For Resolution Of Insurance Disputes 
and Violations, the Control and Investigation 
Authority, the Public Prosecution, the Supreme 
Court, the Tax Committees for Resolution of Tax 

سماع و املرافعة و املدافعة و قامة الدعاوى املطالبة و  :التقافيما يخص و 

ا  ار و اإلقرار و الدعاوى والرد عل ن و اإلبراء و التنازل و الص و اإلن طلب اليم

ا و ورده واالمتناع عنه  نات والطعن ف ود والب اإلجابة والتعديل و حضار الش

ر و  و طوط واألختام والتواقيع و الطعن بال ار ا طلب املنع من السفر و ن

ز والتنفيذ و ورفعه  ز والتنفيذ و مراجعة دوائر ا طلب التحكيم و طلب ا

ن و  كم اء وا ن ا م و عي بدال م واس ن ورد كم اء وا ر ا الطعن بتقار

ام و  نفيذ األح ام و و املطالبة ب اقبول األح ناف ام و  است اض ع األح االع

ناف  ام و إعادة النظر  التماسو وطلب االست وك االح ش ع ص م طلب و ال

لسات  جميع الدعاوى و طلب الشفعة و رد االعتبار  اء ما يلزم حضور ا

اكم  ام و استالم املبالغ و لدى جميع ا وك األح طلب تن القا و استالم ص

اكم  تمثيل الشركة لدى جميعو طلب إحالة الدعوى و  ات القضائية ا وا

صر وال  يل املثال ال ا ة (ديوان املظالم) شمل ع س اكم اإلدار ا

كمة العامة و  كمة العماليةو ا ان العمالية و  ا ان فض املنازعات و ال

ة املنازعات املصرفية  سو ان  ان الفصل  منازعات األوراق و املالية و

ان حسم املنازعات و املالية  ة و اتب الفصل  منازعات األوراق التجار م

ة  ان الغش التجاري و التجار نافية و مركية االبتدائية واالست ان ا ال

ية و  الفات التأمي يئة الرقابة والتحقيق و ان الفصل  املنازعات وا

كمة العليا و النيابة العامة و  الفات و و ا ية نة الفصل  ا املنازعات الضر

ية و  نافية للمخالفات واملنازعات الضر نة االست نة النظر  مخالفات و ال

اع و نظام حماية حقوق املؤلف  نة النظر و نة النظر  دعاوى براءات االخ

ة  ناف و  تظلمات العالمات التجار لس األع للقضاءو محاكم االست  ،ا

كو  كم لدى ا  ،التمثيل أمام كتابات العدلو  ،مة العلياطلب نقض ا

سليمو  ال، و  ،االستالم و ال ات ذات العالقة وطلب اإلم مراجعة جميع ا

اء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  و
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Violations and Disputes, the Appeal Committee for 
Tax Violations and Disputes, the Committee for the 
Resolution of Copyright Infringements, the Patent 
Dispute Committee, the Committee for Consideration 
of Trademarks Grievances, the Courts of Appeal, the 
Supreme Judicial Council, submitting an appeal of 
the judgment before the Supreme Court, 
representation before the notary public offices, 
receipt and delivery, requesting a grace period, 
visiting all relevant authorities and completing all 
necessary procedures and signing and executing 
documentation, as required. 
In relation to companies: to sign the articles of 
association and its amendments, to sign shareholders’ 
resolutions, appoint and remove board members and 
amend the management clause, to enter into existing 
companies, to set, increase and decrease the capital, 
to sell and purchase shares and stock on behalf of the 
Company, and to pay and receive the amounts 
thereof, to assign and accept the assignment of shares 
and capital, to transfer shares, stock and bonds, to 
open and close bank accounts for the Company, to 
sign agreements, to amend articles of association and 
its amendments, to register the Company, to register 
commercial agencies and trademarks, to assign and 
cancel trademarks, to attend general and conversion 
assemblies, to issue the Company’s files, to open new 
branches, to cancel articles of association or its 
amendments, to sign articles of association and its 
amendments before the notary public, to register and 
renew the chamber of commerce certificate, to follow 
up with the Capital Market Authority, and to publish 
the Company’s articles of association (including its 
amendments and extracts) and Bylaws; 

ات: و  س ومالحق فيما يخص الشر  التعديل والتوقيعالتوقيع ع عقود التأس

نقرارات ع  م ن و ، املسا عديل بند أعضاء مجلس اإلدارة عي م و وعزل

ات قائمة، و اإلدارة،  ادة رأس املالو الدخول  شر رأس وتحديده  وخفضه ز

م ودفع و املال،  صص واألس اشراء ا مو ، ثم صص واألس نيابة عن  يع ا

اواستالم  ،الشركة م من رأس املال، و ، قيم صص واألس قبول و التنازل عن ا

م ورأس املال،  صص واألس م والسندات، و التنازل عن ا صص واألس نقل ا

سابات لدى البنوك باسم الشركة، و  عديل بنود و توقيع االتفاقيات و فتح ا

س  االت و يل الشركة، و  التعديلمالحق و عقود التأس يل الو

ة،  ا، و والعالمات التجار ة أو إلغا حضور و التنازل عن العالمات التجار

معيات   وافتتاح  فروع جديدةفتح امللفات للشركة، و ، والتحولية  العامةا

س ومالحق التعديل، و للشركة،  س و لغاء عقود التأس التوقيع ع عقود التأس

اتب العدل، ومالحق الت ا و عديل لدى  ة وتجديد الت التجار استخراج ال

ا  عديل اك و للشركة، و ة وتجديده،  الغرفة االش يئة سوق و التجار مراجعة 

س و املال،  صاته) شر عقد تأس عديله وم الشركة (بما  ذلك مالحق 

ا    .األساونظام

In relation to banks: to request bank loans in 
compliance with Shari’a rules and regulations of 

ام  فيما يخص البنوك واملصارف:و  طلب القروض البنكية املتوافقة مع األح

ات الدمج واال عمليات لبنوك، واعتماد لوالضوابط الشرعية  ستحواذ ع شر

  .جديدة
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banks, and to approve mergers and acquisitions of 
new companies; 

In relation to non-governmental institutions: to 
follow up with governmental entities, and to sign loan 
agreements with the Saudi Industrial Development 
Fund including the corporate guarantees; 

كوميةفيما يخص و  ومية، و  :املؤسسات غ ا توقيع المراجعة الدوائر ا

الضمانات بما  ذلك  ،عقود القروض من الصندوق الصنا السعوديع 

ة للصندوق.   االعتبار

In relation to industrial licenses: to issue, renew, 
amend and cancel licenses, to add an activity to such 
licenses, and reserve (trade) names, and to commit to 
membership with the Chamber of Commerce and 
renew such membership; 

اخيص الصناعية:و  اخيص فيما يخص ال ا استخراج ال عديل ا و ، وتجديد

شاطو  اخيص ضافة  ة) ز األسماءو ، لتلك ال اك و ، (التجار  الغرفة االش

ة،  اك و التجار ة الغرفة تجديد االش   .التجار

In relation to commercial registrations: to follow 
up with the commercial registrations department, to 
issue, renew, mange, cancel and amend the 
commercial registration, to follow up with relevant 
entities and finalize the necessary procedures, to sign 
as and when required؛ 

ة:و  الت التجار الت،  فيما يخص ال ل و مراجعة إدارة ال استخراج 

ل التجاري، و تجاري،  ل التجاري، و تجديد ال ل و دارة ال لغاء ال

ل التجاري، و التجاري،  مراجعة و استخراج بدل تالف أو مفقود، و عديل ال

اء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع  ات ذات العالقة و بحسب جميع ا

اجة اجة وعند ا   ، ا

In relation to labor office: extraction of visas, 
cancellation of visas, transfer of sponsorship, 
adjustment of occupations, update workers’ data, 
reporting labor escape, cancellation of labor escape 
reports, extraction of work permits, completion of 
employment procedures at General Organization for 
Social Insurance, follow up with  the department of 
employment, add or drop Saudi employees, receive 
Saudization certificates, opening and renewing and 
cancelling main and sub-files, extraction of data 
disclosure, follow up with the private offices 
department for recruitment, activate electronic 
gateway, upgrade to second level; 

ات و ات استخراج التأش  :وفيما يخص مكتب العمل نقل و الغاء  التأش

ن و الكفاالت  روب العمالة و تحديث بيانات العمال و عديل امل التبليغ عن 

روب و  او   العمالة،لغاء بالغات  اء و  ،استخراج رخص العمل وتجديد

مراجعة إدارة و  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةإجراءات العمالة لدى 

ضافة أو القوى العاملة ادات السعودةو  ،إسقاط عمالة سعودية، و  ،استالم ش

او  لغاؤ ا و  ،استخراج كشف بياناتو  ،فتح امللفات األساسية والفرعية وتجديد

لية لالستقدامو  اتب األ  تفعيل البوابة السعوديةو  ،مراجعة قسم امل

ونية، و  ي.اإللك قية للمستوى الثا   ال

In relation to passports: extraction of residence 
permits, renewing residence permits, apply for an 
exit-return visa, apply for a final exit visa, transfer 
and update data, adjustment of occupations, 
extraction of data disclosure, follow up with 
Migration Department and Department of Ports 

وازات:  والتقديم تجديد االقامات و  ،استخراج اإلقاماتوفيما يخص ا

ات  ي، ،خروج وعودةلتأش ا ة خروج  ا،نقل و  والتقديم لتأش  البيانات وتحدي

ن و  حيل مراجعة إدو  ،استخراج كشف بيانات العمالو عديل امل ارة ال

ونية واستالم و دارة شؤون املنافذ و  ،والوافدين دمة االلك يل  ا ال

  .املرور لمات
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Affairs, register in electronic services and receive the 
password;  

In relation to governmental ministries: to follow 
up with: Ministry of Interior, Ministry of Foreign 
Affairs, Ministry of Commerce, Ministry of 
Investment, Ministry of Finance, Ministry of 
Environment, Water and Agriculture, Ministry of 
Human Resources and Social Development, Ministry 
of Municipal Rural Affairs and Housing, Ministry of 
Energy, Ministry of Industry and Mineral Resources, 
Ministry of Transport and Logistic Services, and all 
of its branches and departments; 

كومية:  ارجية وفيما يخص الوزارات ا مراجعة وزارة الداخلية ووزارة ا

ثمار ووزارة التجارة  ئة واملياه والزراعة ووزارة ووزارة االس ووزارة املالية ووزارة الب

ة والتنمية االجتماعية وو  شر ان املوارد ال ة واإلس زارة الشؤون البلدية والقرو

دمات  وة املعدنية ووزارة النقل وا ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة وال

ي ا من إدارات وأقسام ةاللوجس بع ا وما ي   .وجميع فروع

  

In relation to governmental authorities: to follow 
up with: Control and Anti-Corruption Commission 
(Nazaha), Public Prosecution, Ministry of 
Investment, General Authority for Competition, 
Saudi Human Resources Development Fund and sign 
their contracts, and all of their branches and 
departments; and  

كومية: يئات ا يئة الر  وفيما يخص ال افحة الفساد قابة مراجعة  وم

ة) ثمار ا وزارةو النيابة العامة و  (نزا يئة العامة للمنافسة و الس  صندوق و ال

ة والتوقيع ع العقود  تنمية شر ا املوارد ال افة مع ا و ا وما فروع بع من ي

  إدارات وأقسام.

In relation to security agencies: to follow with 
Principality, Division of Enforcement of Judgments, 
Police Departments, all of its branches and 
departments.  

ات األمنية:  قوقية اإلمارة مراجعة وفيما يخص ا ام ا وشعبة تنفيذ األح

ا من إدارات وأقسام بع ا وما ي    .ومراجعة مراكز الشرطة وفروع

The Chairman shall have the right to delegate any or 
all authorities in this paragraph ٢ of Article ٢٢ of the 
Bylaws to any Director, the chief executive officer or 

any other person. The Board of Directors shall set 
out the Chairman's authorities in respect of matters 
where these Bylaws are silent. 

س مجلس اإلدارةول ق  توكيل  رئ أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو ا

س التنفيذي أو  ص آخر الرئ ا    أي من الصالحياتأي  املنصوص عل

حدد  .من النظام األسا ٢٢من املادة  ٢الفقرة  مجلس اإلدارة صالحيات و

س لس رئ ا  ا  .النظام األسافيما يخص جميع الشؤون ال لم ينص عل

  

(٣) The Board shall appoint a chief executive officer in 
accordance with Article (٢)٢٠ of the Bylaws, who 
shall be responsible for the implementation of 
decisions of the Board, conduct of day-to-day 
business of the Company. The chief executive officer 
shall have authorities delegated to him/her by 
resolution of the Board in accordance with Article 
20(2) of the Bylaws. Unless prohibited by such 

س )٣( ن مجلس اإلدارة رئ  ع
ً
 تنفيذي ا

ً
 للمادة  ا

ً
ون من النظام األسا  ٢٠)٢(وفقا لي

س  ون للرئ دارة األعمال اليومية للشركة. ي لس و  عن تنفيذ قرارات ا
ً
مسؤوال

ا بموجب املادة  . من النظام األسا ٢٠)٢(التنفيذي الصالحيات املفوضة له/ل

ض صالحياته ألعضاء  ق  تفو س التنفيذي ا ون للرئ ق آي ن من فر خر

ماإلدارة التنفيذية    ذلك. غع ذي الصلة قرار لا ينصما لم  ،أو غ
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Board resolution, the chief executive officer shall 
have the right to sub-delegate these authorities to 
other members of the executive management team 
and others. 

(٤) The Board shall appoint a Secretary from amongst its 
members or others and shall determine his/her 
responsibilities and remuneration. The Secretary 
shall be responsible for documenting the Board 
meetings and preparing all minutes.  

حدد  )٤( م و ن أعضائه أو من غ ن سر يختاره من ب ن مجلس اإلدارة أم ع

افأته ن السر وم تو .مجلس اإلدارة اختصاصات أم ن السر توثيق  و أم

لس  اضرجميع  عدادو اجتماعات ا   . ا

(٥) The term of the Chairman, the Deputy Chairman, and 
the Secretary (if the Secretary is a Director) shall not 
exceed the term of their respective membership on 
the Board, however they may be re-appointed. The 
Board may, at all times, remove any or all of them 
without prejudice to their right to damages if the 
removal is made without acceptable justification or at 
an improper time. 

س مجلس اإلدارة ونائبه )٥( ل من رئ ة  ان  ال تتجاوز مدة عضو ن السر (إذا  وأم

م   ة عضو لس) ف ن السر عضًوا  ا لس، ولكن يجوز إعادة أم ا

م دون مساس  م أو جميع جوز للمجلس  جميع األوقات إقالة أي م م. و عيي

ر مقبول أو  وقت غ مناسب. انت اإلقالة دون م ض إذا  م  التعو   بحق

Article (٢٣): Board Meetings: 

The Board shall meet at least four (٤) times a year upon 
the invitation of its Chairman, such invitation shall 
include the meeting agenda and be sent at least two weeks 
prior to the meeting, unless agreed otherwise by the 
Directors. The Chairman shall invite the Board to meet 
when requested by at least two (٢) Directors.  

لس)٢٣(املادة     :: اجتماعات ا

ع يجتمع مجلس اإلدارة  ون  ع األقل مرات )٤(أر سه، وت  السنة بدعوة من رئ

ة بجدول األعمال  و رسل الدعوة م
ُ
دد ن أسبوعقبل وت خ ا ع األقل من التار

لس أن  س ا جب ع رئ لس ع خالف ذلك، و لالجتماع ما لم يتفق أعضاء ا

لس إ االجتماع م طلب إليه ذلك اثنان   . ع األقل من األعضاء) ٢(يدعو ا

Article (٢٤): Quorum of Board Meetings: 

(١) A meeting of the Board shall be valid only if attended 
by a minimum of seven (٧) Directors. A Director 
may delegate another Director to attend Board 
meetings by proxy, however, such delegation shall be 
made according to the following rules: 

لس): ٢٤املادة (    :نصاب اجتماع ا

 إال إذا حضره  )١(
ً
يحا لس  ون اجتماع ا ى٧( سبعةال ي  .) أعضاء بحد أد

ه من األعضاء  حضور و  ب عنه غ جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ين

 للضوابط اآلتية:
ً
لس طبقا   اجتماعات ا

a. the Director may not be a delegate for more than 
one Director at the same meeting; 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أك من عضو واحد  حضور   .أ

 ذات االجتماع.

b. such delegation shall be made in writing and 
presented to the Board; and 

لس  .ب عرض ع ا
ُ
 و

ً
ون اإلنابة ثابتة كتابة   .أن ت

c. the delegate may not vote on resolutions which 
the principal is prohibited from voting on, in 
accordance with the Applicable Law. 

ت ع القرارات ال يحظر للنائبال يجوز   .ج بع  التصو ت  املن التصو

ا ةشأ  لألنظمة السار
ً
  .، وفقا
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(٢) Other than in relation to Supermajority Board 
Matters, resolutions of the Board shall be adopted by 
the majority vote of the Directors present or 
represented by proxy. In the event of a tie vote on 
resolutions that do not relate to Supermajority Board 
Matters, the Chairman will have the casting vote. 

ناء )٢( لس بأغلبية آراء األعضاء ، قرارات األغلبية العظ باست تصدر قرارات ا

ن فيه.  ن أو املمثل اضر ناء و ا َّ  ،قرارات األغلبية العظاست انب ير  ا

لس س ا ساوي  الذي صوت معه رئ   . األصواتعند 

(٣) The Board may adopt resolutions to be presented to 
Directors separately or remotely unless a Director 
requests in writing a physical Board meeting to take 
place for deliberation of the relevant resolutions. Any 
such resolutions shall be presented to the Board at its 
first meeting to follow for endorsement.  

ا ع جميع  )٣( عرض لس االدارة أن يصدر قراراته  ن  عضاءاأل يحق  إما متفرق

 عقد اجتماع 
ً
عد ما لم يطلب أحد االعضاء كتابة ُ ما عن  للمجلس  حضوريو

ذه القرارات ع مجلس االدارة  عرض  شأن القرارات ذات الصلة. و للتداول 

ا  أول اجتماع تاٍل له   .العتماد

Article (٢٥): Board Deliberations: 

Deliberations and resolutions of the Board shall be 
recorded in minutes in both Arabic and English and shall 
be signed by the Chairman, all Directors present at such 
meeting and the Secretary. Such minutes shall be 
recorded in a special register which shall be signed by the 
Chairman and the Secretary. 

لس)٢٥(املادة       :: مداوالت ا

ت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته  محاضر  ية تث ية واإلنجل ن العر ا باللغت يوقع

ن السر اضرون وأم لس وأعضاء مجلس اإلدارة ا س ا ذه وتدوَّ  .رئ اضر  ن  ا

ن السر س مجلس اإلدارة وأم   .ل خاص يوقعه رئ

Chapter (٤): Shareholders' Assemblies  عالباب ن :الرا م   جمعيات املسا

Article (٢٦): Attendance at Assemblies: 

Each Shareholder shall have the right to attend the 
Conversion Assembly and all other General Assembly 
meetings, and may authorize another person, other than a 
Director or an employee of the Company, to attend the 
General Assembly on his/her behalf as a proxy. 

معيات٢٦املادة (   :): حضور ا

ل م ل معية التحولية حق حضور  مسا معيات و ا ن، العامةافة ا م  وله للمسا

ل أن ذلك    عنه يو
ً
  الشركة عام أو اإلدارة مجلس أعضاء غ من آخر صا

معية  .العامة حضور ا

Article (٢٧): Conversion Assembly:  

Shareholders shall call for a Conversion Assembly 
meeting, to be held within forty-five (٤٥) days from the 
date of the ministerial resolution approving the 
conversion of the Company to a closed joint-stock 
company. The meeting shall be valid only if attended by 
a number of subscribing Shareholders representing at 
least three-quarters (٣/٤) of the Company’s share capital. 
If such quorum is not achieved, an invitation shall be 
made for a second meeting to be held at least fifteen (١٥) 
days after the date of such invitation. The second meeting 
shall be valid regardless of the number of subscribing 
Shareholders represented therein. 

معية التحولية)٢٧املادة (   :: ا

ن ع ن إ عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأر ب مون جميع املكت  )٤٥( يدعو املسا

ة االجتماع حضور  ط ل ش خيص بتحول الشركة و خ قرار الوزارة بال  من تار
ً
يوما

ن يمثل  ب اع (ثالثة عدد من املكت ذا  )٤/٣أر رأس املال ع األقل، فإذا لم يتوافر 

عد خمسة عشر  عقد  ت دعوة إ اجتماع ثان   ) ١٥(النصاب وج
ً
ع األقل من  يوما

ان عدد . توجيه الدعوة إليه  أيا 
ً
يحا ي  ون االجتماع الثا و جميع األحوال، ي

ن فيه ن املمثل ب   .املكت
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Article (٢٨): Powers of the Conversion Assembly: 

The Conversion Assembly shall have the competencies 
stated in Article ٦٣ of the Companies Law.   

معية التحوليةا: )٢٨(املادة   :ختصاصات ا

معية التحولية باألمور الواردة باملادة (الثالثة والستون) من نظام  ات.تختص ا  الشر

  

Article (٢٩): Ordinary General Assembly: 

Except for matters reserved to Extraordinary General 
Assembly pursuant to Article ٣٠ of the Bylaws and 
matters reserved to the Board pursuant to Article ٢٠ of 
the Bylaws, the Ordinary General Assembly is competent 
to consider all matters related to the Company prescribed 
by the Applicable Law or these Bylaws and shall be 
convened at least once a year within six (٦) months 
following the end of the Company's financial year. Other 
Ordinary General Assembly meetings may be convened, 
as necessary. 

معية )٢٩(املادة     :العادية العامة: اختصاصات ا

معية  ا ا من  ٣٠دة بموجب املا العاديةغ  العامةفيما عدا األمور ال تختص 

ا مجلس اإلدارة بموجب املادة  النظام األسا من النظام  ٢٠واألمور ال يختص 

معية  ،األسا واملنصوص  بالشركةالعادية بجميع األمور املتعلقة  العامةتختص ا

ا   ة األنظمةعل ذا  السار ع األقل  السنة ) ١(واحدة  وتنعقد مرة ،النظامأو  

ر )٦( الستةخالل  اءالتالية  أش جوز دعوة جمعيات  الن السنة املالية للشركة، و

اجة إ ذلك. عمومية  لما دعت ا  عادية أخرى 

Article (٣٠): Extraordinary General Assembly:  معية  اختصاصات: )٣٠(املادة   :غ العادية العامةا

The Extraordinary General Assembly shall have the 
following competencies: 

معية  ي العامةتختص ا   :غ العادية بما يأ

(١) amending the Company’s Bylaws, except for 
amendments which are deemed void pursuant to the 
provisions of the Companies Law; 

عت باطلة بمقت  )١( ناء التعديالت ال  عديل النظام األسا للشركة باست

ات. ام نظام الشر   أح

(٢) approving conducting of the Company’s business 
operations in Oman and/or Pakistan;  

ة للشركة  ُعمان و/أو باكستان. القيام باألعمالاملوافقة ع  )٢(   التجار

(٣) increasing the Company’s share capital in 
accordance with the conditions provided in the 
Companies Law and its Implementing Regulations; 

)٣(  
ً
م الشركة وفقا ادة رأس مال أس ات  لألوضاع ال ينص ز ا نظام الشر عل

  ولوائحه التنفيذية.

(٤) 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 
conditions provided in the Companies Law and its 
Implementing Regulations; 

خفض رأس مال الشركة إذا تجاوز حاجة الشركة أو إذا تكبدت الشركة خسائر  )٤(

ات ولوائحه التنفيذية. ا نظام الشر   مالية وفًقا لألوضاع ال ينص عل

(٥) resolving to maintain or liquidate the Company 
before the end of the term specified in its Bylaws; 

ددة  اتخاذ قرا )٥( اية املدة ا ا قبل  فاظ ع الشركة أو تصفي شأن ا ر 

.   النظام األسا

(٦) approving the buy-back of the Company's Shares; )م الشركة. )٦   املوافقة ع عملية إعادة شراء أس
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(٧) issuing preferred shares or purchasing the same, or 
converting ordinary Shares into preferred shares or 
converting preferred shares into ordinary Shares as 
per the Company's Bylaws and the Regulatory Rules 
and Procedures issued pursuant to the Companies 
Law related to joint stock companies;  

ا أو تحو )٧( م ممتازة أو إقرار شرا ل إصدار أس م عادية إ ممتازة أو تحو ل أس

 للضوابط 
ً
م ممتازة إ عادية، وفًقا لنص النظام األسا للشركة ووفقا أس

مة ات املسا   .التنظيمية للشر

(٨) issuing debt or financing instruments convertible into 
Shares, and stating the maximum number of Shares 
that may be issued against these instruments; 

د  )٨( يان ا م، و ل إ أس لية قابلة للتحو وك تمو إصدار أدوات دين أو ص

وك. ا مقابل تلك األدوات أو الص م ال يجوز إصدار   األق لعدد األس

(٩) allocation of Shares issued by way of capital 
increase, or any part thereof, to employees of the 
Company, and the Company’s affiliates or some or 
any of them; 

ن  الشركة  )٩( ا للعامل ادة رأس املال أو جزء م م املصدرة عند ز تخصيص األس

ا ا أو أي م عض عة أو  ات التا   .والشر

(١٠) suspending preemptive rights of Shareholders in 
subscribing for the capital increase in exchange for 
cash or giving priority to non-shareholders in cases 
deemed in the interest of the Company; and  

ادة رأس املال مقابل  )١٠( ن  االكتتاب بز م ة للمسا وقف العمل بحق األولو

االت  ن  ا م ة لغ املسا ال تصب  حصص نقدية أو إعطاء األولو

ة الشركة.   مص

(١١) incorporating joint stock or limited liability 
companies, subject to the Company having capital of 
no less than five million Saudi Arabian Riyals (SAR 
٥٬٠٠٠٬٠٠٠), or establishing any new branches or 
businesses, if the objective of such companies, 
branches or businesses is not solely the operation and 
maintenance of drilling rigs. 

 يقل  )١١(
ّ

طة أال ات ذات مسؤولية محدودة، شر مة أو شر ات مسا س شر تأس

ن ( شاء أي ٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس مال الشركة عن خمسة مالي  سعودًيا، أو إ
ً
اال ) ر

ات أو الفروع أو  فروع أو قطاعات أعمال ذه الشر دف  جديدة، إذا لم يكن 

شغيل وصيانة حّفارات استخراج النفط.   قطاعات األعمال حصًرا 

The Extraordinary General Assembly shall have the right 
to adopt resolutions on matters within the competencies 
of the Ordinary General Assembly under the same 
conditions and procedures prescribed for the latter. 

معية  ق  اتخاذ القرارات  املسائل الداخلة  اختصاص  العامةل غ العادية ا

معية  معية  واألوضاعالعادية بالشروط  العامةا ا املقررة ل   العادية. العامةذا

Article (٣١): Call for Assemblies: 

(١) The General Assembly of Shareholders or the 
assembly of Shareholders holding preferred shares 
of the Company shall be convened at the invitation 
of the Board of Directors. The Board of Directors 
shall invite a meeting of the Ordinary General 
Assembly if requested to do so by the auditor, the 
Audit Committee of the Company (the “Audit 
Committee”) or by a number of Shareholders 
representing at least ٥٪ of the Company's share 
capital. The auditor may invite the General 
Assembly to convene if the Board of Directors does 

معيات)٣١(املادة    :: دعوة ا

معيات تنعقد )١(  اصة أو العامة ا ن ا م  اإلدارة، مجلس من بدعوة للمسا

معية أن يدعو اإلدارة مجلس وع عقاد العادية العامة ا  ذلك طلب إذا لال

سابات مراجع  من عدد أو ")نة املراجعةبالشركة (" املراجعة نة أو ا

ن يمثل م جوز . األقل ع رأس مال الشركة من )%٥املائة (ب خمسة املسا  و

سابات ملراجع معية دعوة ا عقاد العامة ا لس  يدعُ  لم إذا لال ا

معية ن ( العامة ا سابات٣٠ غضون ثالث خ طلب مراجع ا  .) يوًما من تار
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not invite the General Assembly to convene within 
thirty (٣٠) days from the date of auditor's request. 

  

(٢) Invitations for General Assembly meetings shall be 
published in a daily newspaper distributed in the 
locality of the head office of the Company, at least 
twenty-one (٢١) days prior to the date set for the 
meeting. Nevertheless, it suffices to send the 
invitation to all Shareholders by registered mail 
within the time limit set above. A copy of both the 
invitation and the agenda shall be sent to the 
Ministry of Commerce within the period specified 
for publication.  

يفة يومية توزع  مركز الشركة  )٢( معية العامة   عقاد ا شر الدعوة ال وت

عقاد بـواحد  دد لال س قبل امليعاد ا  ع األقل. ومع  )٢١(ن وعشر الرئ
ً
يوما

ن  م ور إ جميع املسا ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة  امليعاد املذ

لة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إ  ،  وزارة التجارةبخطابات م

شر. ددة لل   وذلك خالل املدة ا

(٣) General Assemblies may be held, and the 
Shareholders may participate in the deliberations 
and voting on all Shareholders’ resolutions, by using 
means of contemporary technology, in accordance 
with the Applicable Law. 

معيات  )٣( ن املشاركة  املداوالت  العامةيجوز عقد ا م جوز للمسا و

ن باس م ت ع جميع قرارات املسا التكنولوجيا وسائل تخدام والتصو

ةاملعاصرة، وفًقا    .لألنظمة السار

Article (٣٢): Assembly Attendance Register: 

Shareholders wishing to attend Ordinary or Extraordinary 
General Assemblies shall register their names at the 
Company's head office ahead of the scheduled General 
Assembly meeting. The Company shall make available 
suitable means to Shareholders who wish to attend the 
General Assembly and vote on the resolutions through 
means of contemporary technology and register the 
names of such Shareholders accordingly. For the 
avoidance of doubt, if a Shareholder registers to attend a 
General Assembly though means of contemporary 
technology and is unable to attend due to a failure of such 
contemporary technology, then the meeting of the 
General Assembly shall not be considered valid for the 
purposes of Articles ٣٠ and ٣١ of these Bylaws. 

معيات)٣٢(املادة  ل حضور ا  ::  

معية  مون الذين يرغبون  حضور ا غ العادية أو العادية  العامةل املسا

م   دد مقر أسما عقادالشركة الرئ قبل الوقت ا معية ال توفر و  .العامة ا

معية  ن الذين يرغبون  حضور ا م يالت املناسبة للمسا س  العامةالشركة ال

ت ع القرارات من خالل   وسائل والتصو
ُ
ل أسماء التكنولوجيا املعاصرة، و ِ

ّ

ن وفًق  م ضور  ليتم ا لذلك. ولتجنب الشك، إذا ؤالء املسا ن  م أحد املسا

م املع جمعية عمومية ع وسائل التكنولوجيا املعاصرة ولم يتمكن من  املسا

عطل  ب  س ضور  معية  وسائلا عت اجتماع ا التكنولوجيا املعاصرة، فال 

ن  العامة ذا النظام ٣١و  ٣٠يًحا ألغراض املادت   .من 

 

  

Article (٣٣): Quorum of the Ordinary General 
Assembly: 

A meeting of the Ordinary General Assembly shall only 
be valid if attended by Shareholders representing half 
(٥٠٪) of the Company's share capital. If such quorum 
cannot be achieved at the first meeting, an invitation for 
a second meeting, within thirty (٣٠) days following the 
prior meeting, shall be made and declared in the manner 

معية  :)٣٣املادة (  العادية: العامةنصاب اجتماع ا

ون  ال عقاد ي معية اجتماع ا   العادية العامة ا
ً
مون  حضره إذا إال يحا  مسا

م به رأس مال )%٥٠( نصف يمثلون  ذا ،للشركة املسا   الالزم النصاب يكتمل لم و

ت االجتماع األول، ن  خالل عقد ثاٍن  اجتماع إ الدعوة وّج  ) ٣٠(الثالث
ً
 التالية يوما

شر السابق، لالجتماع قة ذه وت ا املنصوص الدعوة بالطر  ذا من ٣١ املادة  عل

ُ . النظام عد ساعة ومع ذلك يجوز أن  ي  اء املدة واحدة عقد االجتماع الثا من ان
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prescribed in Article ٣١ herein. The second meeting may 
be convened one hour from the end of the period set for 
convening the first meeting, provided that the invitation 
to the first meeting indicates the possibility of convening 
such second meeting. In any case, the second meeting 
shall be valid regardless of the number of Shares 
represented therein.  

شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول  عقاد االجتماع األول،  ددة ال ما ا

ذا االجتماع يفيد انية عقد  ون  ،و جميع األحوال. اإلعالن عن إم ي االجتماع ي  الثا

 
ً
  يحا

ً
م عدد ان أيا   .فيه املمثلة األس

Article (٣٤): Quorum of the Extraordinary General 
Assembly: 

معية  :)٣٤املادة (   غ العادية: العامة نصاب اجتماع ا

(١) A meeting of the Extraordinary General Assembly 
shall only be valid if attended by Shareholders 
representing at least two-thirds (٢/٣) of the 
Company's share capital. If such quorum cannot be 
achieved at the first meeting, an invitation for a 
second meeting shall be made in the manner 
prescribed in Article ٣١ herein. 

ون  ال )١( معية اجتماع ي   العادية غ العامة ا
ً
مون  حضره إذا إال يحا  مسا

م به للشركة٢/٣يمثلون ثل ( ذا لم فإذا ،ع األقل ) رأس املال املسا  يكتمل 

ت األول، االجتماع  النصاب َ
 بنفس عقد ثاٍن  اجتماع إ الدعوة ُوّجِ

ا املنصوص األوضاع   ذا النظام. من ٣١املادة   عل

(٢) The second meeting may be convened one hour 
from the end of the period set for convening the first 
meeting, provided that the call for convening the 
first meeting shall indicate the possibility of 
convening this meeting. In all cases, the second 
meeting shall only be valid if attended by a number 
of Shareholders representing at least one quarter 
(٢٥٪) of the Company's share capital. 

ددة  )٢( اء املدة ا عد ساعة واحدة من ان ي  عقد االجتماع الثا ُ جوز أن  و

شرط أن تتضمن  عقاد االجتماع األول،  الدعوة لعقد االجتماع األول ما ال

ذا االجتماع. و انية عقد  ون  األحوال، جميع يفيد اإلعالن عن إم  ي

ي االجتماع   الثا
ً
ن من عدد حضره إذا يحا م ع ون يمثل املسا  )%٢٥( ر

م به للشركة ع األقل   .رأس املال املسا

(٣) If the quorum set forth in paragraph (٢) is not 
achieved at the second meeting, a notice shall be 
sent for a third meeting to be held in the same 
manner provided for in Article ٣١ herein. The third 
meeting shall be valid regardless of the number of 
Shares represented therein, after the approval of the 
competent authority. 

ذا )٣( دد  الفقرة ( يكتمل لم و ي، االجتماع  )٢النصاب ا ت الثا َ
 ُوّجِ

ا األوضاع املنصوصنفس ب عقد ثالث اجتماع إ دعوةال  من ٣١املادة   عل

ون  ذا   الثالث االجتماع النظام. و
ً
  يحا

ً
م املمثلة عدد ان أيا  ،فيه األس

ة موافقة عد تصة ا   .ا

Article (٣٥): Voting at Assemblies: 

Each Shareholder shall have one (١) vote for every Share 
he/she represents at the conversion General Assembly. 
Each Shareholder shall have one (١) vote for every Share 
he/she represents at the General Assembly. Cumulative 
voting shall be used for the election of Directors. 

معيات: :)٣٥املادة ( ت  ا   التصو

ل م ل م ل عن) ١واحد (  صوت مسا معية  يمثله س ل. حوليةالت ا م ول  مسا

م ل عن) ١واحد ( صوت معيات  يمثله س جب .العامة ا ت استخدام و  التصو

اك   .اإلدارة مجلسأعضاء  انتخاب  ال

Article (٣٦): Resolutions of Assemblies: 

Resolutions of the Conversion Assembly shall be adopted 
by the affirmative vote of at least three-quarters (٧٥٪) of 

معيات:٣٦املادة (   ): قرارات ا
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the Shares represented at the meeting and resolutions of 
the Ordinary General Assembly shall be adopted by the 
affirmative vote of a majority of the Shares represented 
in the meeting. Resolutions of the Extraordinary General 
Assembly shall be adopted by the affirmative vote of two-
thirds (٢/٣) of the Shares represented at the 
meeting. However, if the resolution to be adopted 
is related to increasing or decreasing the capital, 
extending the Company's term, dissolving the Company 
prior to the expiry of its term specified in the Bylaws or 
merging the Company with another company, then such 
resolution shall be valid only if adopted by the affirmative 
vote of at least three-quarters (٧٥٪) of the Shares 
represented at the meeting. 

معية التحولية  اع (تصدر القرارات  ا م املمثلة  )%٧٥بموافقة ثالثة أر ا األس ف

معية و  م األغلبية املطلقةموافقة بالعادية  العامةتصدر القرارات  ا املمثلة  لألس

معية  ، االجتماع ) ٢/٣ثل ( بموافقةغ العادية  العامةكما تصدر قرارات ا

م املمثلة  االجتماع ان إال. األس ادة رأس مال الشركة أو ال إذا   بز
ً
قرار متعلقا

ددة   ا قبل انقضاء املدة ا  األسانظام التخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحل

ا مع شركة أخرى أو  يحة إال إذا صدرت ،باندماج ذه القرارات  ون  بموافقة  فال ت

اع  م املمثلة  االجتماع )%٧٥(ثالثة أر   .ع األقل األس

Article (٣٧): Deliberations at Assemblies: 

Every Shareholder shall have the right to discuss the 
items listed in the agenda of a General Assembly, and to 
address questions to the Directors and the auditor in 
respect thereof. The Directors or the auditor shall answer 
Shareholders' questions to such an extent that would not 
jeopardize the Company's interests. If a Shareholder 
deems the answer to his question is unsatisfactory, then 
such Shareholder may refer this issue to the General 
Assembly whose decision shall be conclusive in this 
respect. 

معيات:  ةناقشامل :)٣٧املادة (   ا

ل م ل معية وتوجيه أعمال جدول   املدرجة املوضوعات مناقشة حق مسا  ا

ا  األسئلة جيب ومراجع اإلدارة مجلس أعضاء إ شأ سابات. و  مجلسأعضاء  ا

سابات مراجع أو اإلدارة ن أسئلة عن ا م ة عرض ال الذي بالقدر املسا  مص

ذا للضرر. الشركة م رأى و  إ فيجوز أن يحتكم مقنع، غ سؤاله ع الرد أن املسا

معية ون  ،العامة ا ا و   .ائًيا الشأن ذا  قرار

Article (٣٨): Heading of Assemblies and Preparation 
of Minutes: 

معيات رئاسة: )٣٨( املادة عداد ا اضر: و   ا

(١) The General Assembly meetings shall be 
presided over by the Chairman or, in his absence, 
the Deputy Chairman or, in the absence of both 
the Chairman and the Deputy Chairman, any 
other Director delegated by the Board for such 
task. 

معيات العامة اجتماعات يرأس )١( ن ا م س للمسا  نائبه أو اإلدارة مجلس رئ

تدبه من أو غيابه عند ن من مجلس اإلدارة ي  غياب حال  لذلك أعضائه ب

س    .ونائبه اإلدارة مجلس رئ

(٢) Minutes shall be kept for every General 
Assembly meeting, and shall include the names 
of Shareholders present or represented, the 
number of Shares held by each of them, whether 
as principle or by proxy, the number of votes 
allotted thereto, the resolutions adopted, the 
number of consenting and dissenting votes, and a 
comprehensive summary of the deliberations 

معية محضر يحرر  )٢( ل اجتماع من اجتماعات ا ن أسماء يتضمن ب م  املسا

ن اضر ن أو ا م وعدد املمثل م  ال األس الة أو باألصالة حياز  وعدد الو

ا املقررة األصوات ا وافقت ال األصوات وعدد املتخذة والقرارات ل  أو عل

ا  ذه االجتماع. وتدون   دارت ال للمناقشات وافية وخالصة عارض
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conducted at the meeting. Minutes shall be 
recorded on a regular basis after each meeting in 
a special register, which shall be signed by the 
chairman of the General Assembly, its secretary, 
and the vote counter. 

اضر س يوقعه خاص ل  اجتماع ل عقب منتظمة بصفة ا  رئ

ن معية وأم ا ا   .األصوات وجامع سر

Chapter (٥): Audit Committee  امسالباب نة املراجعةا  :      

Article (٣٩): Composition of the Audit Committee: 

The Audit Committee shall be formed by a resolution of 
the Ordinary General Assembly and shall consist of at 
least three (٣) members, provided that the members are 
not executive Directors, whether from the Shareholders 
or otherwise. The resolution shall also determine the 
Audit Committee’s responsibilities and procedures as 
well as the remuneration of its members.  

 :نة املراجعةشكيل  :)٣٩املادة (

 
ُ

 
َّ
معية لش ونة من ثالثة ( مراجعة نة العادية العامة بقرار من ا أعضاء  )٣م

نأعضاء من غ  ع األقل ن من سواء ،مجلس اإلدارة التنفيذي م  م،غ أو املسا

حدد ماتالقرار   و نة م ا و و  ال افآتضوابط عمل ا. م  أعضا

 

  

Article (٤٠): Quorum of Audit Committee Meeting: 

The meeting shall be valid if attended by a majority of the 
members of the Audit Committee, and its resolutions 
shall be adopted by the majority of votes present.  In the 
event of a tie vote, the chairman of the Audit Committee 
shall have the casting vote.  

نة)٤٠(املادة    :: نصاب اجتماع ال

ا بأغلبية  ا، وتصدر قرارا نة املراجعة حضور أغلبية أعضا ة اجتماع  ط ل ش

س  انب الذي صوت معه رئ ساوي األصوات ير ا ن، وعند  اضر أصوات ا

نة.   ال

Article (٤١): Powers of the Audit Committee: 

The Audit Committee is competent to supervise 
Company’s business and shall have access to the 
Company’s records and documents and may request 
clarifications or statements from Directors or members of 
executive management. It may also request the Board to 
invite the Company’s General Assembly to convene if its 
business is hindered by the Board of Directors or if the 
Company suffers serious damage or loss. 

نة)٤١(املادة    :: اختصاصات ال

يل ذلك حق االطالع  ا  س نة املراجعة باملراقبة ع أعمال الشركة، ول تختص 

اع  ا وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  ال ووثائق

معية العامة للشركة  ا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا جوز ل التنفيذية، و

عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة  عرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.لال ا أو    عمل

Article (٤٢): Audit Committee Reports: 

The Audit Committee shall review the Company’s 
financial statements, and auditor’s reports and notes, and 
shall provide its opinion thereon, if any. The committee 
shall also prepare a report of its opinion on the efficiency 
of the Company’s internal control system and any other 
activities falling within its powers. The Board of 
Directors shall place a sufficient number of copies of such 
report at the head office of the Company at least twenty-
one (21) days prior to the date set for convening the 

نة: )٤٢(املادة  ر ال   :تقار

ا  وظات ال يقدم ر وامل نة املراجعة النظر  القوائم املالية للشركة والتقار ع 

بداء  سابات، و ا مراجع ا ر عن مرئيا ا كذلك إعداد تقر ا إن وجدت، وعل حيال

ا   مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  الشركة وعما قامت به من أعمال  نأشرأ

ذا أخرى  افية من   
ً
ا ا. وع مجلس اإلدارة أن يودع  تدخل  نطاق اختصاص

معية العامة عقاد ا س قبل موعد ا ر  مركز الشركة الرئ بـواحد وعشرون  التقر
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General Assembly in order to provide any Shareholder 
with a copy thereof. The auditor's report shall be read at 
the General Assembly meeting. 

)٢١(  
ً
ر أثناء  عيوما ت التقر ة منه. و ن ب م ل من رغب من املسا د  و األقل ل

معية. عقاد ا   ا

Chapter (٦): Auditor  ساباتالسادسالباب   : مراجع ا

Article (٤٣): Appointment of Auditor: 

The Company shall have one (or more) auditors from 
among those licensed to operate in the Kingdom of Saudi 
Arabia appointed by the Ordinary General Assembly, 
which shall specify their compensation and term. The 
Ordinary General Assembly may re-appoint the auditor 
provided that the total appointment term does not exceed 
the term limit as specified in the Companies Law. The 
Ordinary General Assembly may at any time remove the 
auditors, without prejudice to their right to compensation 
if the removal is made at an improper time or without 
acceptable justification. 

سابات :)٤٣املادة ( ن مراجع ا   :عي

ن َّ ع ) من حسابات (أو مراجع للشركة ُ ن أك سابات مراج ب م املرخص ا  ل

ية السعودية اململكة  بالعمل معية نهيع ، ع أنالعر  وتحدد العادية، العامة ا

افأته نه املدة  .عمله ومدة م عي نه، ع أال يتجاوز مجموع مدة  عي ا إعادة  جوز ل و

ا النظامية  ات املنصوص عل جوز  .نظام الشر معية و  أيض ل
ً
عزل  وقت أي  ا

سابات ض م بحق اإلخالل مع عدم مراج ا غ  وقت  العزل  وقع إذا التعو

ب أو مناسب   .مشروع غ لس

Article (٤٤): Powers of Auditor: 

The auditor shall have access, at all times, to the 
Company's books, records and any other documents, and 
may request information and clarification as it deems 
necessary to verify Company's assets and liabilities. The 
Chairman shall enable the auditor to perform its duties. 
The auditor shall report to the Board of Directors any 
difficulties encountered in the performance of its duties. 
If the Board of Directors fails to facilitate the auditor's 
work, the auditor shall request the Board of Directors to 
invite the Ordinary General Assembly to consider the 
matter. 

سابات :)٤٤املادة (   :صالحيات مراجع ا

سابات ملراجع ا الشركة دفاتر ع االطالع حق وقت أّي   ا ال  من ذلك وغ و

 أيض وله الوثائق،
ً
صول  ضرورة يرى  ال واإليضاحات طلب البيانات ا ا، ا  عل

ا. وع الشركة موجودات من ليتحقق اما س وال ِ  أن اإلدارة مجلس رئ
ّ

 من نهيمك

ذا واجبه، أداء ة مراجع صادف و سابات صعو ت الشأن ذا  ا ر  ذلك أث  تقر

لس عمل لم فإذا. اإلدارة مجلس إ يقدم سر ا سابات، ي  عليه وجب مراجع ا

معية دعوة اإلدارة مجلس من يطلب أن   األمر.  للنظر العادية العامة ا

Chapter (٧): Company Accounts and Distribution of 
Dividends 

عالباب  احالسا ع األر   : حسابات الشركة وتوز

Article (٤٥): Financial Year: 

The Company’s financial year shall begin on ١ January 
and end on the ٣١ December of each Gregorian year. The 
first financial year after conversion shall start from the 
date of its registration in the commercial register as a 
mixed joint stock company and end on ٣١ December of 
the following Gregorian year.  

  :السنة املالية :)٤٥(املادة 

ت   ١تبدأ السنة املالية للشركة   ل  ٣١يناير وت سم من  ع  سنة ميالديةد

ل التجاري كشركة  ا بال خ قيد عد التحول من تار أن تبدأ السنة املالية األو 

مة ت   مختلطة مسا . ٣١وت سم من العام امليالدي التا   د

Article (٤٦): Financial Documents: املالية الوثائق :)٤٦ملادة (ا:  
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(١) The Board of Directors shall prepare the Company's 
financial statements at the end of each financial year 
together with a report of its business and financial 
position for the preceding financial year. This report 
shall include the proposed method for distributing 
profits. The Board of Directors shall place such 
documents at the disposition of the auditor within 
the required period as specified in the Companies 
Law. 

 املالية القوائم عد أن للشركة مالية سنة ل اية  اإلدارة مجلس ع )١(

  للشركة
ً
را ا وتقر شاط ا عن   املنقضية. املالية السنة عن املا ومركز

تضمن ر ذا و قة التقر حة الطر اح. املق ع األر ضع لتوز لس و  ذه ا

سابات مراجع تصرف تحت الوثائق ا  ا خالل املدة النظامية املنصوص عل

ات   . نظام الشر

(٢) The Chairman, the chief executive officer and the 
chief financial officer of the Company shall sign the 
documents referred to in Paragraph (١) of this 
Article. A copy thereof shall be placed in the 
Company's head office at the disposition of the 
Shareholders at least twenty-one (٢١) days prior to 
the General Assembly meeting. 

س مجلس إدارة الشركة  )٢( ا التنفيذيو يجب أن يوقع رئ س ا املا  رئ ومدير

ا  الفقرة (الوثائق املشار  ا  مركز ١إل ذه املادة، وتودع  م ) من 

معية  الشركة الرئ عقاد ا دد ال ن قبل املوعد ا م تحت تصرف املسا

 ع األقل.) ٢١(ن وعشر العامة بـواحد 
ً
  يوما

(٣) The Chairman shall provide the Shareholders with 
the financial statements of the Company, the Board 
of Directors' report and the auditor’s report unless 
these reports are published in a daily newspaper that 
is distributed in the locality of the head office of the 
Company. In addition, the Chairman shall send a 
copy of these documents to the Ministry of 
Commerce within the required period as specified 
in the Companies Law. 

س ع )٣( ن يزود أن اإلدارة مجلس رئ م ر للشركة املالية بالقوائم املسا  وتقر

ر مراجع اإلدارة مجلس سابات وتقر شر  ا
ُ
ر ت ، ما لم تكن تلك التقار

وزَّع  املنطقة ال  ةيفة يومي
ُ
ا املقر الرئ للشركة يقعت   وعليه. ف

ً
 أيضا

خالل املدة النظامية  وزارة التجارة، وذلك إ الوثائق ذه من يرسل صورة أن

ات ا  نظام الشر   .املنصوص عل

Article (٤٧): Distribution of Profits:  اح)٤٧(املادة ع األر  :: توز

The Company's annual net profits shall be allocated as 
follows: 

ة ع الوجه اآلتـــي: اح الشركة الصافية السنو وزَّع أر
ُ
  ت

(١) Ten percent (١٠٪) of the annual net profits shall be 
set aside to form a statutory reserve. Such setting 
aside may be discontinued by the Ordinary General 
Assembly when such statutory reserves amount to 
thirty percent (٣٠٪) of Company's capital. 

ل االحتياطي النظامي %١٠(عشرة باملئة ُيجنب  )١( ِ
ّ
ش

ُ
اح ل ) من صا األر

معية  جوز أن تقرر ا ب م بلغ  العامةللشركة، و ذا التجن العادية وقف 

ور  ن باملئة االحتياطي املذ   ) من رأس مال الشركة. %٣٠(ثالث

(٢) The Ordinary General Assembly may, upon a 
recommendation of the Board of Directors, set aside ten 
percent (١٠٪) of the annual net profits to form a 
consensual reserve allocated to support the financial 
position of the Company. 

معية  )٢( ب  العامةل اح مجلس اإلدارة أن تجّنِ عشرة باملئة العادية بناًء ع اق

اح ) من%١٠( ة  صا األر ن احتياطي اتفا يخصص لدعم املركز السنو و لت

  املا للشركة. 
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(٣) The Ordinary General Assembly may resolve to form 
other reserves, to the extent they serve the Company’s 
interests, or to ensure the distribution of fixed dividends 
– so far as possible – to the Shareholders.  

معية  )٣( ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي  العامةل و العادية أن تقرر ت

ن.  م ان ع املسا اح ثابتة قدر اإلم ع أر ة الشركة أو يكفل توز   يحقق مص

(٤) A certain percentage of the remaining balance of 
annual net profits shall be distributed to the Shareholders 
as per a resolution by the Ordinary General Assembly, 
and in accordance with the provisions of the Companies 
Law. 

ن (إن وجد) البا  من ُيوزَّع )٤( م اح عد ذلك ع املسا سبة معينة من األر

ة بحسب معية العامة العاديةما  الصافية السنو ما يتوافق مع ، تقرره ا و

ات ام نظام الشر    .أح

(٥) Subject to the provisions in Article ٢١ of these 
Bylaws and Article ٧٦ of the Companies Law, up to ten 
percent (١٠٪) of the balance of the profits may be 
allocated in remuneration for Directors, after 
distributions required under the foregoing provisions, if 
their remuneration is determined as a percentage of the 
Company’s net profits, provided that such remuneration 
is in proportion to the number of meetings attended by 
every Director. 

ام املقررة  ا )٥( ذا النظام، واملادة (السادسة  ٢١ملادة مع مراعاة األح من 

افأة أعضاء مجلس اإلدارة  انت م ات،  حال  ن) من نظام الشر والسبع

سبة  عد ما تقدم  اح، يخصص  ) %١٠(عشرة باملئة سبة معينة من صا األر

ون استحقاق  افأة أعضاء مجلس اإلدارة، ع أن ي كحد أق من البا مل

افأة  ا العضوذه امل لسات ال يحضر  مع عدد ا
ً
  .متناسبا

The Company may distribute interim dividends on a 
quarterly or a semi-annual basis, and the Ordinary 
General Assembly may authorize the Board of Directors 
to distribute such dividends pursuant to a written 
resolution renewed annually, in accordance with the 
Applicable Law.     

معية العامة  ع أو نصف سنوي، ول ل ر ش اح مرحلية  ع أر يجوز للشركة توز

اح  ع األر  بتوز
ً
ا العادية أن تفوض مجلس اإلدارة بموجب قرار مكتوب ُيجدد سنو

 
ً
ةاملرحلية وفقا   .لألنظمة السار

Article (٤٨): Entitlement to Dividends: 

Shareholders shall be entitled to their share of dividends 
pursuant to the General Assembly resolution adopted in 
this regard. Such resolution shall specify the entitlement 
date and distribution date. Shareholders registered in the 
Shareholders’ register shall be entitled to their share of 
dividends at the end of the entitlement date. 

اح استحقاق :)٤٨املادة (  :األر

م ستحق مون حصص اح  املسا   األر
ً
معية لقرار وفقا  ذا  الصادر العامة ا

ن .الشأن ب خ القرار و خ االستحقاق تار ع وتار ون  .التوز اح أحقية وت  األر

نل م ن لمسا ل ن الت  امل م دد اية اليوم  املسا م ا   .الستحقاق

Article (٤٩): Company Losses: 

(١) If the Company's losses amount to half (٥٠٪) of 
the paid-up capital at any time during the 
financial year, any officer of the Company or the 
auditor shall notify the Chairman immediately 
upon becoming aware of such losses, who in turn 
shall immediately notify the Board of Directors. 
Subject to the specified periods in the Companies 
Law regarding the Board of Director being aware 
of the losses and the Extraordinary General 

  :خسائر الشركة :)٤٩املادة (

 خالل وقت أي  املدفوع املال رأس )%٥٠( نصف خسائر الشركة بلغت إذا )١(

سابات مراجع أو الشركة  مسؤول أي ع َب َج وَ  املالية، السنة  فور  ا

سائر علمه س إبالغ بتلك ا س اإلدارة، مجلس رئ  اإلدارة مجلس وع رئ

لس أعضاء إبالغ   ا
ً
ا  . و بذلك فورا مع مراعاة املدة النظامية املنصوص عل

ات  خ سائر و امجلس اإلدارة ب علماملتعلقة نظام الشر عقاد االجتماعتار  ،ا
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Assembly, the Board of Directors shall send an 
invite to convene an Extraordinary General 
Assembly meeting, to either resolve to increase 
or decrease the Company's capital in accordance 
with the Companies Law to the extent that the 
losses decrease to less than half (٥٠٪) of the paid-
up capital, or to dissolve the Company before the 
expiry of its term according to the provisions of 
these Bylaws. 

معية دعوةاإلدارة  مجلس ع  إما لتقرر  لالجتماع العادية غ العامة ا

ادة   تخفيضه أو الشركة مال رأس ز
ً
ام وفقا ات نظام ألح  إ وذلك ،الشر

د سائر سبة تنخفض معه الذي ا  املال رأس) %٥٠( نصف دون  ما إ ا

دد األجل قبل الشركة حل أو املدفوع، ا وفًقا  ا ذا النظامل ام    .ألح

(٢) The Company shall be deemed dissolved by 
operation of law if the Extraordinary General 
Assembly: (i) does not convene within the period 
prescribed in paragraph (١) of this Article; or (ii) 
convenes but is unable to adopt a resolution on 
this matter, or approves increasing the 
Company's capital in accordance with this 
Article and the increase is not fully subscribed to 
within ninety (٩٠) days from the date of the 
capital increase resolution. 

ات نظام بقوة منقضية الشركة عد )٢( معية تجتمع ) لم١( إذا الشر  العامة ا

ددة املدة غ العادية خالل  اجتمعت إذا )٢أو ( املادة، ) من١الفقرة (  ا

عذر ا و ادة وافقت ع إذا أو ذا الصدد،  قرار إصدار عل املال  رأس ز

ادة رأس املال االكتتاب يتم املادة، ولم ذه  املقررة األوضاع وفق ل ز   

  خالل
ً
ن يوما ادة.  )٩٠( سع معية بالز   من صدور قرار ا

Chapter (8): Disputes  املنازعاتالثامنالباب :  

Article (٥٠): Liability Action: 

Each Shareholder shall have the right to file a liability 
action, vested in the Company, against the Directors if 
they have committed a fault which has caused some 
particular damage to such Shareholder, provided that the 
Company's right to file such action shall still be valid. 
The Shareholder shall notify the Company of the 
intention to file such action. 

  :دعوى املسؤولية :)٥٠املادة (

ل م ل ق مسا  اإلدارة مجلس أعضاء ع للشركة املقررة املسؤولية دعوى  رفع  ا

طأ الذي شأن من ان إذا م صدر ا اق م م يجوز  به. وال خاص ضرر  إ  للمسا

ورة الدعوى  رفع ا ال  الشركة حق ان إذا إال املذ جب يزال رفع . و
ً
 ع قائما

م   الدعوى.تلك  رفع ع عزمه الشركة يبلغ أن املسا

Article (٥١): Expenses relating to Liability Action: 

The Company shall indemnify its Directors, the members 
of the Audit Committee and officers for all costs and 
expenses reasonably incurred or paid in respect of any 
claim or judicial proceedings filed against them as a result 
of their behavior or services in their capacity as Directors, 
members of the Audit Committee or officers. However, 
this indemnification does not extend to matters where it 
is determined that a Director, member of the Audit 
Committee or an officer is found to be liable due to 
negligence or misconduct while carrying out their duties. 

ف دعوى املسؤولية: :)٥١املادة (   مصار

ا عوِّ  ن عن إدار نة املراجعة واملسؤول ا وأعضاء  ض الشركة أعضاء مجلس إدار

 حدود املعقول فيما يتعلق بأية  املدفوعةأو  املتكبدةعن جميع املصروفات واملبالغ 

  جراءاتإدعوى أو 
ُ
م قضائية ت م أو خدما ب تصرفا س م  مقام ضد  أعضاءً  بصف

ن عن إدار  نة املراجعة أو مسؤول ذا ة الشركة مجلس إدارة الشركة أو   . غ أن 

ض ال يمتد إ املسائل ال  ا مسؤوليةالتعو تج ع عضو مجلس اإلدارة أو عضو  ي

مال أو سوء التصرف أثناء  ب اإل س نة املراجعة أو املسؤول عن إدارة الشركة 

  .واجباتهأداء 
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Chapter (٩): Company Dissolution and Liquidation  ا نقضاءا: التاسعالباب   الشركة وتصفي

Article (٥٢): Dissolution of the Company: 

The Company, upon its dissolution, shall enter a 
liquidation phase during which it shall retain its legal 
personality to the extent necessary for the liquidation. 
The resolution for voluntary liquidation may only be 
adopted by the Extraordinary General Assembly. The 
liquidation resolution shall appoint a liquidator and 
determine its powers, fees, restrictions in powers and the 
period required for the liquidation process, provided that 
the period for voluntary liquidation period shall not 
exceed five (٥) years and may not be extended 
without a judicial order. The authority of the Board 
of Directors shall cease upon the Company's approval of 
its liquidation, provided, however, that the Board of 
Directors shall remain responsible for the management of 
the Company and shall be deemed liquidator vis-à-vis 
third parties until the liquidators are appointed. The 
General Assembly shall continue to exist during the 
liquidation period and shall exercise its powers to the 
extent it does not conflict with the powers of the 
liquidator. 

  الشركة: نقضاءا :)٥٢املادة (

ا بمجرد الشركة تدخل صية وتحتفظ التصفية دور  انقضا ة بال  بالقدر االعتبار

صدر. للتصفية الالزم ة قرار التصفية و معية من االختيار العادية  غ العامة ا

جب ن ع التصفية قرار شتمل أن و عابه هصالحياتوتحديد  املصفي عي  وأ

طة للتصفية الالزمة الزمنية واملدة هصالحيات ع املفروضة والقيود  تتجاوز  أال، شر

ة مدة ا يجوز  وال سنوات) ٥(خمس  التصفية االختيار  بأمر إال ذلك من ألك تمديد

ي ت .قضا ّل،الشركة  إدارة مجلس سلطة وت  أن ع فور موافقة الشركة ع ا

عدُّ  الشركة إدارة مجلس اإلدارة قائًما ع يظل سبة وُ ة  حكم  الغ إ بال ج

ُ  إ تصفيةال َّ أن  معية  وتبقى .املصفي نع  التصفية مدة خالل قائمة العامةا

قتصر ا و ا ع دور   املصفي. اختصاصات مع تتعارض ال ال ممارسة اختصاصا

  

Chapter (١٠): General Provisions  ام العاشرالباب   عاّمة: أح

Article (٥٣): Matters Not Covered under the Bylaws: 

The Companies Law and its regulations shall apply to all 
other matters not specifically addressed herein. 

  :للشركة النظام األسا  ): ما لم يرد به نص٥٣املادة (

ات ولوائحه  ذا  ل ماع يطبق نظام الشر   .النظام األسالم يرد به نص  

Article (٥٤): Publishing the Bylaws: 

These Bylaws shall be placed and published in 
accordance with the provisions of the Companies Law 
and its regulations. 

شر ٥٤املادة (   :النظام األسا): 

ات ولوائحه. ام نظام الشر  ألح
ً
شر طبقا ذا النظام و   يودع 

_________ 


