
 

 
 اسم الشركة

 شركة ُمالن لمنتجات الحديد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 إدارة العمليات()

 سجل تجاري 
1010535041 

 هـ06/08/1444 التاريخ
 م26/02/2023الموافق               

 
 
 

 خلود السقطي           
 رقم

 الصفحة
 41من  1الصفحة 

     

 م 06/11/2021المنعقدة بتاريخ  ة* تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادي        

 
  

 

 
 
 
 
 
 

  يالنظام األساس
  الن ملنتجات احلديدم  شركة 

 (مسامهة سعوديةشركة )



 

 
 اسم الشركة

 شركة ُمالن لمنتجات الحديد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 إدارة العمليات()

 سجل تجاري 
1010535041 

 هـ06/08/1444 التاريخ
 م26/02/2023الموافق               

 
 
 

 خلود السقطي           
 رقم

 الصفحة
 41من  2الصفحة 

     

 م 06/11/2021المنعقدة بتاريخ  ة* تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادي        

 
  

 

 الشركة حتول األول:الباب 
 

(قاات يخق3مق)م/حتولتتتبقاً تتت اقنتتت وقولامتتت مقالشرتتت مقصمتتت مقولمتتتتتتتتتتتتتتق تتت  قول تتتتتتتتتتتتتتتتت   ق  ق تتتتتتتتتتتتتتومقو  ر قولرق ق   ( 1ادة )امل
سجلقولتج  يقمبدياةق لقة"قو  يدم ف ةشق ةقمس مهةق عو يةق"النق اتج  قوحلديدقشق ةقم قهتتتتتتتتتق28/01/1437

إىلقة"قم ف شتتتتق ةقمستتتت مهةق تتتتعو يةق"هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقم قشتتتتق ةق21/10/1436(قاات يخق1010535041ولقايضقبق مق)
ق-ي  :قاف  اق  قق،" عو يةشق ةقمس مهةق"

 الشركة:اسم  ( 2ادة )امل
قشق ةقمس مهةق عو ية"."النق اتج  قوحلديدقشق ةقم ق"يرونقو مقولمق ةق

 :الشركةض اغر أ ( 3ادة )امل
ق-ه :قإنقوألغقوضقاوألصمطةقوليتقأت سبقولمق ةقألج ه ق

ق.ولز وعةقاول يد .1
ق.و ا جمقاولًرتالقافقاعه  .2
ق.ول ا ع  قولتحوي يةقافقاعه قشسبقولرتوخيصقول ا عية .3
ق.اولغ زقاو  ءقافقاعهق،ولرهق ء .4
 .ولتمييدقاولًا ء .5
 ولا لقاولتخزي قاولتربيد. .6
 خدم  قو  لقاوألعم لقاوخلدم  قوألخقى. .7
 خدم  قوجتم عيةقامج عيةقاشخ ية. .8
 ولتج  ة. .9

 ت ايةقو ع وم  . .10
قاولسالمة.وألم ق .11
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م قوجله  قو خت تتتتتتتتةقإنققامت  سقولمتتتتتتتتق ةقلصمتتتتتتتتطته قافوقوألصممةقو تًعةقابعدقوحل تتتتتتتتولقع  قولرتوخيصقولالزمة
ق.اجد 

 :املشاركة والتملك يف الشركات  (4ادة )امل
قالقي لق لسقو  لقع قحمدا ةقلاقمس مهةقم ف ة(قبمقطقلقمسؤاليةجيوزقل مق ةقإصم ءقشق   قمبفق ه ق)ذو ق

ادمجقمعه قان قشوقت م قجيوزقن قلنقمتت كقوأل همقاوحل صقيفقشق   قلخقىق  ئمةقلاق،ققم يونق ايل(ق5)
عدقو تيف ءقم قتتط ًهقوألصممةقبوحملدا ةقاذلكققسؤاليةوالشرتوكقمعقولغريقيفقأت يسقولمق   قو س مهةقلاقذو قو 

حل صقع  قلالقيمملقوه هقوأل همقلاق م قجيوزقل مق ةقلنقتت قفقيفق،ققولمأناولتع يم  قو تًعةقيفقه وق
قذلكقولو  اةقيفقتدوان .

 :للشركة الرئيسياملركز  ( 5ادة )امل
 قن قفقاعاقق و ةقلنقيامتتت جمل سقوإلقولستتتعو ية،قاجيوز  م رةقولعقبيةقي عقو ق زقولقئيستتت قل متتتق ةقيفقمدياةقولقايضق

ق.اخ  جه لاقمر تبقلاقتو يال ق وخلقو م رةقولعقبيةقولسعو يةق
 :الشركةمدة  ( 6ادة )امل

ق،مد جةمق ةقمس مهةق  يده ق لسجلقولتج  يقق اةقميال يةقتًدلقم قات يخقتسعةقاتسعونقق(99)مدةقولمق ةق
ع  ققاوشدةقج ه قبستتتتتتتتتتاةلته ءقا لةقمدةقولمتتتتتتتتتتق ةقب قو قت تتتتتتتتتتد هقوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةق ًلقوصإ قاجيوزق وئماق

قوأل ل.
ق

 رأس املال واألسهم الثاين:الباب 
 :رأس مال الشركة   (7ادة )امل

قىلقإق ستتتتتم تتتتتعو يقمق ايلا تتتتتبقم ئةققم يونقعمتتتتتقاناقق تتتتتتة(ق26،600،000)قمبً غ ةقشد ق لسقم لقولمتتتتتقق
 تتتتتتهمقلرلققمسيةوالول يمةقتً غقول يمةقق تتتتتتهمقمتستتتتتت ايةقللفقم ئةقا تتتتتتتونا تتتتتتتم يواننقق( تتتتتتهمق2.660،000)
ق. همقع  يةلقه (قعمقةق ايال ق عو يقامجيع10)
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 :ماالكتتاب يف األسه  (8ادة )امل
 تتتهمققللفقةقا تتتتونم ئا تتتتم يواننق تتتهم(ق2.660.000 لسقو  لقولً لغةق)قل تتتهمو تتبقو ستتت مهونقيفق  ملق

امجيعه قل تهمقق ي تعوقق ايلقللفقم ئةا تتعمتقانقم يونقاققة تت(ق26،600،000)اب يمةقإمج ليةقتً غققومس ،
 ع  ية.

 وارهتاهنا:شراء الشركة ألسهمها وبيعها    (9ادة )امل
ام مقولمتتتتتق   قاول تتتتتووب قوليتقجيوزقل متتتتتق ةقشتتتتتقوءقل تتتتتهمه قولع  يةقمبووف ةقوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةقاف  اقل .1

لر ملقالنقيرونق ت تتتعه قوجلهةقو خت تتتةقص وقوخل تتتوتقع  قلنقترونق يمةقوأل تتتهمقحملقولمتتتقوءقمدفوعةق
تتج ازققلالع  قق،اةم لقولمتتتتق ةقلاقوالشتف سق أل تتتتهمقولع  يةق أ تتتتهمقخزيوندفقم قولمتتتتقوءق فيسق لسق

دي قلأل تتتهمقوخلزياةق تتتهمقولمتتتق ةق م قالقيتج ازقولق تتتيدقو ل(قم قإمج يلق%10وخلزياةقيفقليقا بق)قل تتتهم
قعي  قو س مهني.ل مق ةقاالقيرونقلأل همقوليتقتمرتيه قولمق ةقل وو قيفقمجقو ً  ة  يدقوأل  حق

اذلكقبعدقمووف ةقق تتهمقولع م نيلل متتق ةقشتتقوءقل تتهمه قلغقضق  تتي تته قل ع م نيقيفقولمتتق ةق تتم قبقانمجق .2
ع تتتتتتتتت ءقوجمل سقغريقوجلمعيةقولع مةقولغريقع  يةقع  قبقانمجقوأل تتتتتتتتتهمقو خ تتتتتتتتت تتتتتتتتتةقل ع م نيقاعدمقإشتتتتتتتتتقوكقل

لت تتتتتتويبقع  ق قو و قوولتافي ينيق تتتتتتم قولربانمجقا  لكقعدمقوشتتتتتترتوكقلع تتتتتت ءقي سقوإل و ةقولتافي ينيقيفق
قي سقوإل و ةقو تع  ةقبربانمجقوأل همقو خ  ةقل ع م ني.

رونقل دوئ قو قن ق ًسقل متتق ةقو ن نقل تتهمه ق تتم اناقلدي قاف  اقل تتووب قوليتقت تتعه قوجله  قو خت تتةقاي .3
ل دوئ قو قن قالقجيوزقاقق،وأل  حقاو تتتتعم لقوحل وملقو ت تتت ةق لستتتهمقم قعقيتفوقيفقع دقولقه قع  قغريقذلك

قش و قوجتم ع  قوجلمعي  قولع مةقل مس مهنيقلاقولت ويبقفيه .
ق.ه قوجله  قو خت ةوخلزياةقع  قمقش ةقلاقعدةقمقوشلقاف  اقل  ووب قوليتقت عقل همجيوزقل مق ةقبيعق .4
ق

قالقيمة:األسهم الغري مستوفاة  بيع (10ادة )امل
ي تزمقو ستتتتتتتتتت همقبدفعق يمةقولستتتتتتتتتتهمقيفقو ووعيدقو عياةقل لك،قاإذوق  فقع قولوف ءقيفقميع  قوال تتتتتتتتتتتح  ملقج زق
جمل سقوإل و ةقبعدقإبالغهقخبط بقمستتتجلقع  قعاووصهقو ستتتجلقبستتتجلقو ستتت مهنيقبيعقولستتتهمقيفقو زو قولع  قلاق
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اتستتتتويفقولمتتتق ةقم قش تتتي ةقق،وجلهةقو خت تتتةق تتتوملقوألا وملقو  ليةق ستتتبقوألشوولقاف  اقل  تتتووب قوليتقحتد ه 
اإذوقعقترفقش تتتتي ةقولًيعقل وف ءقص هقو ً لغ،قج زقق،ولًيعقو ً لغقو ستتتتتح ةقن قاتق قولً   قإىلق تتتت شبقولستتتتهم

امعقذلكقجيوزقل مستتت همقو تخ فقع قولدفعقإىلقيومقولًيعقق،ل متتتق ةقلنقتستتتتويفقولً   قم قمجيعقلموولقو ستتت هم
ات غ قولمتتتتق ةقولستتتتهمقق، فعقول يمةقو ستتتتتح ةقع يهقم تتتت فا قإليه قو  تتتتقاف  قوليتقلصف ته قولمتتتتق ةقيفقه وقولمتتتتأن

اتؤشققيفق جلقوأل همققاتعط قو مرتيق هم اقجديدواقحيملق  مقولسهمقو  غ ق،و ًيعقاف ا قألشر مقه هقو   ة
 و وعقولًيعقمعقبي نقو مقو  لكقوجلديد.ب

 :األسهم إصدار (11ادة )امل
ت تتتتتتتتتتد قتع  قم قه هققنلمن قجيوزقإنقت تتتتتتتتتتد قت لقم ق يمته قوالمسيةقاقل تتتتتتتتتتهمقومسيةقاالقجيوزقترونقمجيعقوأل

قاالقجيوز،ق  تتتتتتتتتت وألغقشدهقىلقوالشتي ا قولام م قالوقب إايفقه هقوحل لةقوألخريةقي تتتتتتتتتت فقفقملقول يمةققول يمة،
لشتتتتتتتتخ تق كقولستتتتتتتتهمقمذوقإاولستتتتتتتتهمقغريق  بلقل تجزئةقيفقمووجهةقولمتتتتتتتتق ةقفق،توزيعه ق أ  حقع  قو ستتتتتتتت مهني

ستتتتتتتتتتتتتتهمقايرونقهؤالءق لو تع  ةقاجبقع يهمقلنقخيت  اوقلشدهمقلياوبقعاهمقيفقو تتتتتتتتتتتتتتتعم لقوحل وملقمتعد انق
 ولسهم.شخ تقمسئولنيق لت  م قع قواللتزوم  قولا شئةقع قم ريةقوأل

 :سهماأل شهادات (12ادة )امل
ي سقإ و ةقولمتتق ةققت تتد قولمتتق ةقشتته  و قوأل تتهمق ياقترونقذو قل   مقمتستت ستت ةقامو ع اقع يه قم ق ئيس

 يخقول قو قولوزو يقولمتتتتتق ةقايت تتتتتم قولستتتتتهمقع  قوألخصق  مقااتقخبتملاقم قيفو تتتتتهقم قلع تتتتت ءقوجمل سقا تمق
يمةق لسقو  لقاعد قوأل تهمقول ت   ق لرتخيصقبتحولقولمتق ةقا  مقاات يخقول قو قولوزو يقالعالنقحتولقشتق ةقا 
اجيبقمق زه قولقئيستتت قامدن قاقو وزعقع يه قا يمةقولستتتهمقوالمسيةقاو ً لغقو دفوعقماه قاغقضقولمتتتق ةق خت تتت  ق

قلنقيرونقلأل همق وبوان قذو قل   مقمس س ةقاممتم ةقع  ق  مقولسهمقو قف ةقبه.
 األسهم: تداول (13ادة )امل

او تثا ءقم قذلكقالقجيوزقتدوالقوأل همقوليتقيرتتبقق، دو قشه  ون إ همقولمق ةق  ب ةقل تدوالقبعدقلمجيعق
ص قو س مهونقإالقبعدقصمققول ووئمقو  ليةقع ق اتنيقم ليتنيقالقت لق لقماهم قع قوث قعمققشهقواقم قات يخق
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ايؤشققع  ق روكقه هقوأل همقمب قيدلقع  قصوعه قاات يخقحتولقولمق ةقاو دةقوليتقمياعقفيه قق،حتولقولمق ة
امعقذلكقجيوزقخاللقمدةقوحلمققص لقم ريةقوأل همقاف  اقألشر مقبيعقوحل وملقم قلشدقو س مهنيقإىلقق،تدوان 

مس همقآخققلاقم قا ثةقلشدقو س مهنيقيفقش لةقاف تهقإىلقولغريقلاقيفقش لةقولتافي قع  قلموولقو س همقو عسقق
اتسقيقلشر مقه هقو   ةقع  قم قققي لاقو ف سقع  قلنقترونقلالويةقومتالكقت كقوأل همقل مس مهنيقوآلخ
قيرتتبقبهقو س مهونقيفقش لةقزاي ةق لسقو  لق ًلقوص   ءقمدةقوحلمق.

قسجل املسامهني:   (14ادة )امل
قو قلاقتتع  دقع  قإعدو ه ق ل يدقيفق جلقل مس مهنيقول يقتعده قولمق ة قول يقيت م قتتدوالقل هم لمق ة

فوعقماه قايؤشققيفقه وقول يدقإ  متهمقامهاهمقال   مقوأل همقاول د قو دلمس ءهمقو س مهنيقاجاسي نمقالم   ق
ات يخقول يدقيفقولسجلققع  قولسهمقاالقيعتدقبا لقم ريةقولسهمقوالمس قيفقمووجهةقولمق ةقلاقولغريقإالقم 

االقيعدقق  قوجلهةقو خت ةايتمقتسجيلقا يدقافكقولقه قع  قوأل همقيفق جلقو س مهنيقاف  اق تط ًق،و   و 
 ه قاوشدقع  قليق همقم قق ثققم لولقه قانف واقيفقمووجهةقولغريقإالقبعدق يدهقيفق جلقو س مهنيقاجيوزق يدق

 وأل همقوخل  عةقل قه قاف  اقألشر مقصم مقولقه قولتج  ي.
 زايدة رأس املال:   (15ادة )امل

االقق  لق دق فعق  مالاقوبمقطقلنقيرونق لسقق،ل جمعيةقولع مةقغريقولع  يةقلنقت ق قزاي ةق لسقم لقولمق ة .1
 لقيعو قإىلقل همق د  قيمرتطقلنقيرونق لسقو  لق دق فعقت م هقإذوق  نقوجلزءقغريقو دفوعقم ق لسقو 

قتحوي ه قإىلقل هم.لم  بلقحتويلقل او ق ي قلاق روكقمتوي يةقإىلقل همقاعقتاتهقبعدقو دةقو  ق ةق
ماه ققوجزءاقةق لسقو  لقلاقةقيفقمجيعقوألشوولقلنق  صقوأل همقو  د ةقعادقزاي ل جمعيةقولع مةقغريقولع  ي .2

نيقمم   ةقشوقوألالويةقلاقليقم قذلكقاالقجيوزقل مس مهق،ل ع م نيقيفقولمق ةقاولمق   قولت بعةقلاقبع ه 
قعادقإ دو قولمق ةقلأل همقو خ  ةقل ع م ني.

ولع مةقغريقولع  يةق  ووف ةقع  قزاي ةق لسقو  لقوألالويةقيفققل مس همقو  لكقل سهمقا بق دا ق قو قوجلمعية .3
ايً غقهؤالءقو س مهنيقتالويتهمقع ق قو قزاي ةقق،وال تت بق أل همقوجلديدةقوليتقت د قم  بلقش صقص دية
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ايرونقولتً يغقتيقا ي ةقتوو لقي قه قي سقق، لسقو  لقاشقاطقوال تت بقامدتهقاات يخقبدويتهقاوصته ئه
ق.وإل و ة

بقبزاي ةق لسقو  لقم  بلقحيوقل جمعيةقولع مةقغريقولع  يةقا فقولعملق وقوألالويةقل مس مهنيقيفقوال تت  .4
ق  حةقولمق ة.ش صقص ديةقلاقإعط ءقوألالويةقلغريقو س مهنيقيفقوحل ال قوليتقتقوه قما  ًةق 

معيةقولع مةقغريقولع  يةق دا ق قو قوجلحيوقل مس همقبيعقشوقوألالويةقلاقولتا زلقعاهقخاللقو دةقم قا بق .5
اف  اقل  ووب قق،ًطةقص هقوحل ومل  ووف ةقع  قزاي ةق لسقو  لقإىلقآخققيومقلال تت بقيفقوأل همقوجلديدةقو قت

قوليتقت عه قوجلهةقو خت ة.
ا ًووقوال تت بقألالويةقول ي قعالهقتوزعقوأل همقوجلديدةقع  قَحمم ةقش وملقول(ق4معقمقوع ةقم قا  قيفقولف قةق) .6

لسقو  لقبمقطقلالقيتج ازقباسًةقم قمي روصهقم قش وملقلالويةقم قإمج يلقش وملقوألالويةقولا جتةقم قزاي ةق ق
  قَح ةقش وملقوألالويةقم قحي  ونقع يهقم قا ًوهقم قوأل همقوجلديدةقايوزعقولً   قم قوأل همقوجلديدةقع

ألالويةقولا جتةقم قزاي ةقوش وملقلالويةقم قإمج يلقش وملققول ي قا ًووقل ثققم قص يًهمقباسًةقم قمي روصهقم 
 قتً  قم قوأل همقع  قم لسقو  لقبمقطقلالقيتج ازقم قحي  ونقع يهقم قا ًوهقم قوأل همقوجلديدةقايطقحق

قريقذلك.غولغريقم قعقت ق قوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةقلاقياصقصم مقولسوملقو  ليةقع  ق
 رأس املال: ختفيض (16ادة )امل

ل جمعيةقولع مةقغريقولع  يةقلنقت ق ق فيسق لسقو  لقإذوقزو قع  قش جةقولمتتتتتتق ةقلاقإذوقمايبقخبستتتتتت ئققاجيوزق
(قم قصم مقولمق   ق54يفقوحل لةقوألخريةقاشده ق فيسق لسقو  لقإىلقم ق انقوحلدقو ا وتقع يهقيفقو   ةق)

تقيعدهقمقوجعقوحلستتتتتتتتت   قع قوأل تتتتتتتتتً بقو وجًةقلهقاع قاالقي تتتتتتتتتد ق قو قولتخفيسقإالقبعدقتالاةقت قيققخ 
واللتزوم  قوليتقع  قولمتتتتتتتتتتتتتتق ةقاع قلثققولتخفيسقيفقه هقواللتزوم  قاإذوق  نق فيسق لسقو  لقصتيجةقزاي تهق

(ق تتتتتتنيقيوم اقم قات يخقصمتتتتتقق60ع  قش جةقولمتتتتتق ةقاجًبق عوةقولدوئانيقإىلقإبدوءقوعرتو تتتتت نمقع يهقخاللق)
قجقيدةقيوميةقتوزعقيفقو اط ةقوليتقي عقفيه قمق زقولمتتتتتتتق ةقولقئيستتتتتتت قفإنقوعرتضقلشدقولدوئانيق قو قولتخفيسقيف
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ا دمقإىلقولمتتتتق ةقمستتتتتادوتهقيفقو يع  قو   و قاجبقع  قولمتتتتق ةقلنقتؤ يقإليهق ياهقإذوق  نقش الاقلاقلنقت دمق
ق.ل وف ءقبهقإذوق  نقآجالاقق   فياقققلهق م اناق

 الشركةإدارة جملس  الثالث:الباب 
 :إدارة الشركة   (17ادة )امل

تزيدقق  يةقل مست مهنيق دةقاللع ت ءقتاتخًهمقوجلمعيةقولع مةقولعمخستةقإ و ةقمؤلفقم قيتوىلقإ و ةقولمتق ةقي سق
لقم قات يخق يده ق تتتتتتتتتتتتاوو قتًدق(قثالث3اتعنيقوجلمعيةقولتحوليةقلالقي سقإ و ةق دةق)ق،ع قثالثق تتتتتتتتتتتتاوو 

   لسجلقولتج  يق مق ةقمس مهة.
قانتهاء عضوية اجمللس:ق (18ادة )امل

ةقولع تتوقن قاف  اقأليقصم مقتاته قع تتويةقوجمل سق صته ءقمدتهقلاق  تتت  لةقولع تتوقلاقاف تهقلاق صته ءق تتالشي
خاللهقمبستتتتتتؤالي تهقإقاقثًبلاولمتتتتتتقفقق ألم صةلاق تتتتتتدا قشرمق  هقإلخاللهقق،لاقتع يم  ق تتتتتت  يةقيفقو م رة

يعقلع تتتتتتتت ءقي سقمجبطقي ةقت تتتتتتتتققمب تتتتتتتت  قولمتتتتتتتتق ةقامعقذلكقجيوزقل جمعيةقولع مةقولع  يةقيفق لقا بقعزلق
ذوقا عقولعزلقلستًبقإتعويسق و ةقلاقبع تهمقاذلكق انقإخاللق وقولع توقو عزالقجت هقولمتق ةق  ط لًةق لوإل

قا بقما  تتتتبقيف و ةقلنقيعتزلقبمتتتتقطقلنقيرونقذلكقع تتتتوقي سقوإلغريقم ًولقلاقيفقا بقغريقما  تتتتبقال
قاالاق ًلقولمق ةقعم قيرتتبقع  قوالعتزولقم قل قو .ؤقاإالق  نقمس

ق:املركز الشاغر يف اجمللسق (19ادة )امل
ع  قلنقترونقوقمؤ ت اقيفقو ق زقولمتتت غقق و ةق  نقل مج سقلنقيعنيقع تتتواقذوقشتتتغققمق زقلشدقلع تتت ءقي سقوإلإ

نقيرونقمم قتتووفققل ستتتبقولرتتيبقيفقوحل تتتتولقع  قوأل تتتتوو قيفقوجلمعيةقوليتقوصتخًبقوجمل سقع  قوألالويةق
فيهمقوخلربةقاولرف يةقاجيبقلنقتً غقب لكقوجلهةقو خت تتةقخاللقمخستتةقلايمقعملقم قات يخقولتعينيقالنقيعقضق

ن قايرملقولع تتتوقوجلديدقمدةق تتت فهقاإذوقعقتتووفققولمتتتقاطقولتعينيقع  قوجلمعيةقولع مةقولع  يةقيفقلالقوجتم عق
 و ةقبستتًبقص صقعد قلع تت ئهقع قوحلدقوال نقو ا تتوتقع يهقيفقصم مقولمتتق   قلاقولالزمةقالصع   قي سقوإل
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(ق تتتتتنيقيوم اقالصتخ بق60ع تتتت ءق عوةقوجلمعيةقولع مةقولع  يةقلالصع   قخاللق)ه وقولام مقاجبقع  قب يةقوأل
قع  ء.الزمقم قوألولعد قول

 اإلدارة:جملس  صالحيات( 20ادة )امل
اول تتتتتالشي  قإل و ةققمعقمقوع ةقوالخت تتتتت  تتتتت  قو  ق ةقل جمعيةقولع مةقيرونقجمل سقوإل و ةقلا تتتتتعقولستتتتت ط  

مو ه ق وخلقو م رةقولعقبيةقلولمق ةقا  مق ي  ته قاحتديدقو تثم  ون قات قيفقلعم ن قالموون قات قيفق  فةق
قالهقع  ق ًيلقو ث لقالقوحل ق:ق،اخ  جه قامب قحي وقلغقو ه قولسعو ية

ع  قلصهقفيم قق،ستتتتتت شوقبيعقع   و قال تتتتتتولقولمتتتتتتق ةقا هاه قمب قيفقذلكقمتجققولمتتتتتتق ةقامق زه قولقئي -لق
لت تتتتتتتقفقمقوع ةق يتع وقبًيعقع   و قولمتتتتتتتق ةقجيبقلنقيت تتتتتتتم قحم تتتتتتتققي سقوإل و ةقاشيثي  ق قو هق

قولمقاطقولت لية:
قحيد قوجمل سقيفق قو قولًيعقوأل ً بقاو رب و قله.(قلنق1)
ق(قلنقيرونقولًيعقم    قلثم قو ثل.2)
قية.قوقإالقيفقوحل ال قوليتقي د ه قوجمل سقاب م ان ق  ف(قلنقيرونقولًيعقش  قاق3)
قلخقى.ققق(قلالقيرتتبقع  قذلكقولت قفقتو فقبعسقلصمطةقولمق ةقلاقحتمي ه ق لتزوم  4)

 ق قلاقجزئياقولتف ايسقاإلغ ئه ق  ياققولو الءقاوحمل منيقاعزنمقاإ تتتتتتدو قولو  ال قولمتتتتتتقعيةقاشوقتعينيق -بق
اولتو يعقع  ق  فةقلصووعقولع و قاولواثئوقاو ستتتتتتتتادو قاوالتف  ي  قاولو  ال قاوالمتي زو قاول تتتتتتتف   ق

ع قولمتتتق ةق انقاو ا   تتت  قصي بةقع قولمتتتق ةقاولدخولقيفقو ا   تتت  قوحلروميةقاولغريقشروميةقصي بةق
ش تتتتتتققاولتو يعقلدىق  تبقولعدلقع  قع و قأت تتتتتتيسقولمتتتتتتق   قوليتقتمتتتتتترتكقفيه قولمتتتتتتق ةقامالشوق

اقخقاجقشق  ءقلاقتعديلقبادقوإل و ةقلاق خولقشق  ءقجد قلاقخف هقلبقفعق لسقو  لققتعدي ه ق ووءاق
اقليقلشدقفقاعه قلقاقتغيريقومسه قلاقتعديلقولري نقول  صوينقل متتتتتتتتتتتتتق   قلاقفقاعه قلاللاقوألصمتتتتتتتتتتتتتطةق

  نقصوعه قلاقت تتتتتتتتتفيته قاأت تتتتتتتتتيسقولمتتتتتتتتتق   قاولدخولقيفقولمتتتتتتتتتق   قول  ئمةققققاياقلخقىقلتعديال ق
خبفسقلاق فعق لسقو  لقلاق خولقشتتق  ءقجد ققاولتو يعقع  قع و قأت تتيستته قامالشوقتعدي ه ق تتووءاق
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اقتغريقومسه قلاقتعديلقولري نقول  صوينقل متتتق   قللاقخقاجقشتتتق  ءقلاقتعديلقبادقوإل و ةقلاقوألصمتتتطةق
لاقت تتتتتفيته .قاولتو يعقع  ق قو و قوالصدم جقاوال تتتتتتحووذقاولمتتتتتقوءققىخققللاقفقاعه قلاقليقتعديال ق

اإلغ ءقع و قولتأ تتتتتتيسقامالشوقا قو و قولمتتتتتتق  ءقاشتتتتتتقوءقابيعقا ه قوأل تتتتتتولقاوحل تتتتتتصقاوأل تتتتتتهمق
غريقولع   يةقاولتا زلقعاه قا ًولقولتا زلقع قوحل تتتتتتصقاولستتتتتتادو قاولوشدو قيفقول تتتتتتا  يوقولع   يةقاق

م مق  تبقلوإلفقوغ  ققسقو  لقاص لقوحل تتتصقاوأل تتتهمقلهقشوقولتو يعقع  قول تتتروكقالاوأل تتتهمقا ق
ةقلصووعقولع   و قاوإلفقوغقا ًولهقاوال تتتتالمقاولتستتت يمقولعدلقاوجله  قولقمسيةقاشتتتقوءقابيعقوأل و تتت قا  ف ق

اقلىلق تتتترايةقإ و تتتت قولز وعيةقو متتتت   ةقل تتتت  قولمتتتتق ةقمعقولغريقاحتويلقوألا فعقولثم قا ًسقولثم قاق
ىلق تتترايةقاا بقتعديلقول تتتروكق دا ه قامستتت ش ن قاولتا زلقإ تتتا عيةقاحتويلقوأل و تتت قول تتتا عيةق

 قاإفقوغه قاوحل فقاوإل تتتتتتتتتت فةقا مجقول تتتتتتتتتتروكقاولتجزئةقاول ستتتتتتتتتتمةقاولفقزقا تتتتتتتتتتمقجزئياققال قعاه ق  ياق
والمالكقاول تتتتتتروكقاا بقتعديلقو تتتتتتتخدومقو خطط  قاوأل و تتتتتت قاوإل تتتتتت فةقاوحل فقاولتا زلقع ق

نقاجد قاتعديلقو تتتتتتتتتتتتتتمقو  لكقا  مقولستتتتتتتتتتتتتتجلقو دينقاتعديلقوحلدا قاوألاوولقإولمتتتتتتتتتتتتتتوواريقا ًون ق
 خ ن قإشي ءقاحتدياقول تتتتتروكقاق خطط  قاول تتتتتروكقاتوو خيه قالمس ءقوألاو ستتتتت شةقال   مقول طعقاو

افتحقاإ و ةقاتمغيلقق.اقتعدي ه قلاقفسخه ل لام مقولم ملقاشوقوال تئج  قاولتأجريقاتو يعقع و ه ق
 تتتهمقاوحمل ف قوال تتتتثم  يةق  تتتمقولمتتتق ةقلدىق  فةقولًاوكقوحلستتت   قوجل  يةقاوال تتتتثم  يةقاحم ف قوأل

م رةقولعقبيةقولستتتتتتتتعو يةقاخ  جه قاإ ف ن قات تتتتتتتتفيته قاولستتتتتتتتحبقاوإليدوعقافتحقوالعتم  و ق وخلقو 
اإجقوءقولتحويال قاإ تتتتتتتدو قول تتتتتتتم ان قات د قولتعهدو قفيم قيتع وقتعم لقولمتتتتتتتق ةقاولتو يعقع  ق

ولتج  يةقق  فةقوألا وملقاو ستتتتتتادو قو  ليةقاولمتتتتتير  قا  فةقلصووعقو ع مال قو  تتتتتقفيةقمب قفيه قوألا ومل
ىلقوجل  يةقإوخل  تتتتتتةقتعم لقولمتتتتتتق ةقاولتحويلقبنيقوحلستتتتتت   قاولتحويلقم قوحلستتتتتت   قوال تتتتتتتثم  يةق

تامي ققىلقوحلس   قوجل  يةقاوال تثم  يةقاولعرس.إ همقاولعرسقاولتحويلقم قشس   قحم ف قوأل
 تتتم ان قوحلستتت   قاحتدياقبي ان قوحلستتت   قاا بق متتتوف  قوحلستتت   قاولمتتتير  قاتستتتييلقول

 تتتتتهمقباستتتتتًةقم قمت رهقلاقلولًاريةقل تتتتت  قولمتتتتتق ةققا ف لةقولمتتتتتق   قوليتقمتت كقولمتتتتتق ةقص قش تتتتتصق
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ولمتتتتتتتق ةقص هقولمتتتتتتتق   قات د قولدعمقو  يلقفيم قعدوقول قاضقأليقم قولمتتتتتتتق   قوليتقتمتتتتتتت  كقفيه ق
تادو قو  ليةقولمتتتتتتتتتق ةقلاقأليقم قولمتتتتتتتتتق   قولفقعيةقلاقولمتتتتتتتتت ي ة،قاولتو يعقع  ق  فةقوألا وملقاو ستتتتتتتتت

اولمير  قا  فةقلصووعقو ع مال قو  قفيةقاحتقيقق ادو قألمققاغريقذلكقم قوألا وملقولتج  يةقاول ي مق
بر فةقو ع مال قاإبقومق  فةقوالتف  ي  قاول تتتتتتف   ق انقش تتتتتتققاشوقوال تتتتتتتفستتتتتت  قع قولستتتتتتجال ق

ق ةقمسهقولستتتتتتتتتتتتتتعو يةقل مع وم  قهن ءق  فةقوإلجقوءو قولالزمةقلدىقشتتتتتتتتتتتتتتإوالئتم صيةقاو قوجعةقاو ت بعةقاق
والئتم صية.قاحت تتتتتتيلقش وملقولمتتتتتتق ةقلدىقولغريقاتستتتتتتديدقولتزوم ن قاولتع  دقمعقو ر تبقوال تتتتتتتمتتتتتت  يةق
اا بقولتأشتتتتتتتتتتتتتتريو قم قمر تبقولعملقامر تبقوال تتتتتتتتتتتتتتت دومقاو تتتتتتتتتتتتتتتخقوجقوإل  م  قا خصقولعملق

تتتتتو ةقاوخلتتتتتقاجقولاهتتتتت ئتتتتت قاا بقاجتديده قاص لقولرف ال قاولتا زلقعاه قاماحقأتشيتتتتتقو قولتتتتتخقاجقاولع
أتشريو قولتتتتتتتتتتتتزيتتتتتتتتتتتت  ةقاشوقولتتتتتتتتتتتتقه قافتتتتتتتتتتتترهقاولتو يعقع  قولقهونقل   قولًاوكقاول ا  يوقاو ؤ س  ق

ه يةقاول ا  يوقولع   يةقاول ا عيةقاولز وعيةقاوال تثم  يةقاشوقوال رتوضقاوجله  قوحلروميةقاولًاوكقوأل
وجلدالةقم ق  فةقولًاوكقاو  تتتت  فقاشتتتتق   قولتمويلقققاا بقولتستتتتهيال قولتموي يةقاوالئتم صيةقاا ب

او ؤ تتتتستتتت  قو  ليةقاو ؤ تتتتستتتت  قاوجله  قوحلروميةقاتو يعقولع و قمعه قاو تتتتتالمقول قاضقا تتتتدو ه ق
 قل  تتتتتتتتتووب قولمتتتتتتتتتقعيةقاشوقولتو يعقع  ق تتتتتتتتتادقألمققاشوقولتو يعقع  قولرمًي ال قاتو يعقمجيعقاً اق

مب قيفقذلكقإبقومقولع و قاولتو يعقع يه ،قالهقشوقإ قو قخطةققولواثئوقع  ق تتتتتتتتتًيلقو ث لقاليسقوحل تتتتتتتتتق
عملقولمتتتتتتتتتتتتتق ةقاو ووف ةقع  قخططه قولتمتتتتتتتتتتتتتغي يةقاميزوصيته قولقلمس ليةقولستتتتتتتتتتتتتاويةقاو ووف ةقع  قول ووئحق
ولدوخ يةقاو  ليةقاوإل و يةقاولفايةقل متتتتتتتتتتتق ةقاولستتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتت  قاول ووئحقوخل  تتتتتتتتتتتةق لع م نيقفيه قاتفويسق

 و ةقولمتتتتتتق ةقب تتتتتتالشيةقولتو يعق  تتتتتتمقولمتتتتتتق ةقيفقشدا قول ووعدقوليتقي تتتتتتعه قي سقو ستتتتتتئولنيقع قإ
اتعينيقو د وءقاو وظفنيقاولعم لةقاحتديدق تتتتتتتتتتتتالشي نمقا تتتتتتتتتتتت ط نمقاق اوتًهمقاميزونمقاعزنمققوإل و ة.

اقشتتتتطًه قاو تتتتتخقوجقولرتوخيصقلاف تتتت همقاجتديدقولستتتتجال قولتج  يةقاوجقوءق  فةقولتعديال قع يه ق
اقشتتتتتتتتتتتتتتطًه قاشجزقوألمس ءقولتج  يةقاولتا زلقعاه قالهقشوقلجقوءق  فةقولتعديال قع يه قإاجتديده قاق

ش تتتتتو قوجتم ع  قوجلمعي  قولتأ تتتتتيستتتتتيةقامجعي  قولتحولقاوجلمعي  قولع  يةقاولغريقع  يةقاي لسق
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و ستتتتادو ققوال و ةقل متتتق   قوليتقتستتت همقفيه قولمتتتق ةقاولت تتتويبقصي بةقع قولمتتتق ةقاولتو يعقع  ق  فة
نقمجيعقه هقول تتتتتتالشي  قاولستتتتتت ط  ق وخلقاخ  جقو م رةقولعقبيةقولستتتتتتعو يةقولالزمةقل لكقع م قت

اقم قولغريقبعملقلاقلعم لقمعياةقاشوقلع تتتتت ءقوجمل سقل ثققم قلاقلالهقشوقتفويسقلاقتو يلقاوشدق
 و ةقع دقول قاضقمعق ا  يوق تتتمتتت قجيوزقلتتتمج سقوإلقق  قلاقجتتتزئتتتياقإلتتتغ ءقولتتتتف ايسقلاقولتتتتو يال ق تتت تتتياق

ولتمويلقوحلروم قمهم قب غبقمدن قاقول قاضقولتج  يةقمعقولًاوكقاولًيو قو  ليةققامؤ تتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت  
اشتتتتتتتتتتتتتتق   قوالئتم نقوليتقالقيتج ازقآج ن قمدةقولمتتتتتتتتتتتتتتق ةقاذلكقأليقمدةقمب قيفقذلكقول قاضقوليتق

 يةقوليتقجت ازقآج ن قثالثةقتتج ازقآج ن قمدةقثالثق تتتتتتتتتتتتتتاوو قإالقلصهقيفقش لةقع دقول قاضقولتج 
ق اوو قي زمقمقوع ةقولمقاطقولت لية:

قلنقحيد قي سقوإل و ةقيفق قو هقلاجهقو تخدومقول قضقا يفيةق دو ه.ق.1
ه قاول تتتتتم ان قلنقيقوع قيفقشتتتتتقاطقول قضقاول تتتتتم ان قو  دمةقلهقعدمقوإل تتتتتقو ق لمتتتتتق ةقامستتتتت مهيق.2

قولع مةقل دوئاني.
قع  قو رتوحق ئيسقي سقوإل و ة.قو ةقبا ءاقتعينيقلمنيق ققجمل سقوإل  -جق
 تتتت  قاول ووئحقوخل  تتتتةق لع م نيقو ووف ةقع  قول ووئحقولدوخ يةقاو  ليةقاوإل و يةقاولفايةقل متتتتق ةقاولستتتتي  - ق

ق.فيه 
ةقاولرفتت ءةقشستتتتتتتتتتتتتتًمتت قيقوهقتعينيقولقئيسقولتافيتت يقاو تتديققو تت يلقاو وظفنيقول يتت  ينيقم قذايقوخلربق -هق

ق.نمآنمقامر فاحتديدقاوجً قوجمل س
 ووعدقوليتقي تتتتتعه قتفويسقو ستتتتتئولنيقع قإ و ةقولمتتتتتق ةقب تتتتتالشيةقولتو يعق  تتتتتمقولمتتتتتق ةقيفقشدا قول -اق

قي سقوإل و ة.
ه هقول ج نقاذلكقق قم قول تتتتتتتتالشي  قاولتاستتتتتتتتيوقبنيتمتتتتتتتتريلقول ج نقا وي ه قم قيقوهقوجمل سقمالئماق -زق

ق.صدفق قعةقولًبقيفقوألمو قوليتقتعقضقع يه 
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ع  قأت يسقشق   قاتبعةقافقاعقامر تبقاتو يال قل مق ةقاوالشرتو   قاو س مهةقيفقليقو ووف ةق -حق
ق.م قولمق   

قلية.إ قو قخطةقعملقولمق ةقاو ووف ةقع  قخططه قولتمغي يةقاميزوصيته قولقلمس  -طق
 قمتتتتق ةقم قولتزوم نمقاً اقبقوءقذمةقمدي قولإيرونقجمل سقإ و ةقولمتتتتق ةقايفقوحل ال قوليتقي د ه قشوق -يق

قولمقاطقولت لية:قع  قلنقيت م قحم ققي سقوإل و ةقاشيثي  ق قو هقامقوع ةق،  قحي وقم  حته 
قولدي ق حدقل ن.قوءصملنقيرونقوإلبقوءقبعدقم  ق اةق  م ةقع  قق(1)
قلنقيرونقوإلبقوءق ً غقحمد ق حدقل   قلرلقع مقل مدي قولووشد.ق(2)
قولتو يلقفيه.قوإلبقوءقشوقل مج سقالقجيوزقولتفويسقلاق(3)

ع  ئهقلاقم قولغريقيفقاجمل سقوإل و ةقلنقيفوضقلاقيو لقصي بةقعاهقايفقشدا قوخت   هقاوشدقلاقل ثققم قل
لس ط  قاول الشي  قومً شقةقعملقمعنيقلاقلعم لقمعياةقلاقيفقو  ذقإجقوءقلاقت قفقمعنيقلاقتفوي هقيفق

رلقلاقجزءقمم قيق قيفقا  لةقبالو يلقلاقا الءقي سقوإل و ةقيتمعنيقلاقمافق ي قشوقتو يلقولغريققيقوه ،وليتق
قنم.وجمل سق

 :مني السرأرئيس جملس اإلدارة وانئبه والعضو املنتدب و  (:21ادة )امل
ق قتافي اياق ئيساققلاقوقماتد اققع واق م قجيوزقلهقلنقيعنيققل قئيس، ق قاانئًاقي سقوإل و ةقم قبنيقلع  ئهق ئيساقق(قيعني21/1)ق

قولاو ر فآ قاحيد قوجمل سقوألتع بقاوألجو قاولعموال ققل مق ة، ولقئيسقلاقع وقو اتدبقوليتقحي لقع يه 
ق.يفقولمق ةقي ياليقما بقتافبنيقمق زق ئيسقوجمل سققع وقاوشداالقجيوزقلنقجيمعققل مق ة.ولتافي يق

ق: ئيسقي سقوإل و ةق الشي  (ق21/2) 
ا عوةقوجلمعيةقولع مةقنيق ائ ةقوجتم ع  قي سقوإل و ةقاوجلمعي  قولع مةقل مس مهاق عوةقوجمل سقلالجتم عق .1

ول   ء،قاتافي قمجيعقو ه مققامتثيلقولمق ةقلم مقولس ط  قوحلروميةقالم مقولع  يةقاولغريقولع  يةقلالصع   
 وألخقىقوليتقيعهدقإليهقص قي سقوإل و ة.



 

 
 اسم الشركة

 شركة ُمالن لمنتجات الحديد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 إدارة العمليات()

 سجل تجاري 
1010535041 

 هـ06/08/1444 التاريخ
 م26/02/2023الموافق               

 
 
 

 خلود السقطي           
 رقم

 الصفحة
 41من  14الصفحة 

     

 م 06/11/2021المنعقدة بتاريخ  ة* تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادي        

 
  

 

ىقمس عقولدع اقق- دوفعةقو قوفعةقاوق-ً  قلدىقوحمل  م[قاذلكقيفقو ط لًةقاإ  مةقولدع اىقافيم قخيصق]و ط ل .2
إش   قق-  هقاوالمتا عقعاهقاقا بقوليمنيقق-وإلبقوءقق-ولتا زلقق-ول  حقق-وإلصر  قق-وإل قو قق-اولق قع يه ق

صر  قوخلطوطقاوألخت مقإق-لطع ق لتزايققوق-إلج بةقاوجلقحقاولتعديلقوق-ولمهو قاولًيا  قاولطع قفيه ق
ولطع قق-ولتافي قا بقوحلجزقاقق-افي قمقوجعةق اوئققوحلجزقاولتق- بقو اعقم قولسفققا فعهقاق-اولتوو يعق

ق قاوحملرمنيقا  همقاو تًدونم قا بقتطًيوقوق-بت   يققوخلربوء قو قوفع  قولمقعيةق230   ة ق-قم قصم م
ولتم سقق- قوألشر مقاا بقوال تئا فقوالعرتوضقع ق-يه قًولقوألشر مقاصف ق-و ط لًةقبتافي قوألشر مق

قولامقق قي ق-ا بقولمفعةقق-تً  قا بق  قوالعق- روكقوالشر مققولتهميشقع  ق-إع  ة زمقإهن ءقم 
 تالمقوق- لغقبميكق  مقولمق ةقو تالمقو ًق-ش و قوجل س  قيفقمجيعقولدع اىقلدىقمجيعقوحمل  مق

لدىقوحمل  مق-وحمل  مقولمقعيةققلدى-وخلقا بقوإل خ لقاولتدق-ولدعوىقا بقإش لةقق- روكقوألشر مق
دىقجل نقفسقو ا زع  قلق-لدىقول ج نقولعم ليةقق-مقعيةقلدىقول ج نقولطًيةقولق-وإل و يةق) يوونقو م ع(ق

ولف لقلدىقمر تبقق-  ليةقوما زع  قوألا وملققو  ليةقاجل نقتسويةقو ا زع  قو  قفيةقلدىقجل نقولف لقيف
قجلمق يةقاجل نقولغشقولتج  يولدىقول ج نقق-يفقما زع  قوألا وملقولتج  يةقاجل نقشسمقو ا زع  قولتج  يةق

دىقوجمل سقوألع  قلق-قق  بةقاولتح يولدىقهيئةقولق-لدىقجل نقولف لقيفقو ا زع  قاو خ لف  قولتأميايةقق-
ه قول حيةقخم لف  قصم مقمزوالةقو قلامققيفلدىقجلاةقواق بقص سقوحلرمقلدىقوحملرمةقولع ي قاق-ل    ءق

ذنقفقزقا مجقل ع   قإو تخقوجق كقق-شر مقصم مقو ؤ س  قول حيةقللدىقجلاةقولامققيفقخم لف  قق-
ذنقتعمريقل ع   قو و وفقإو تخقوجق كقق-و و وفقو تخقوجق كقإذنق ه قلاقفكقشرققل ع   قو و وفق

ذنقال تثم  قع   قلاقو ً غقإو تخقوجق كقق-ً غقو و وفقو تخقوجق كقإذنقال تثم  قل ع   قلاقمق-
قتو تخقوجق كقق-و و  قبهقو تخقوجق كقإل  مةقانظققع  قولو فقلاقولو يةق ق-ا زلقع قولام  ة

قوجعةقمجيعقوجله  قذو قولعال ةقاإهن ءقمجيعقوإلجقوءو قولالزمةقمق-قتس يموال تالمقاولق-و تخقوجق كق
ق.اولتو يعقفيم قيتط بقذلك
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 تالمقولثم قاقولمقوءقا ًولقوإلفقوغقوق-ولع   و قاوأل و  [قاذلكقيفقولًيعقاوإلفقوغقل ممرتيق]قفيم قخيصاق .3
 ًولقق-فكقولقه قق-لقه قوق- ًولقولتا زلقاوإلفقوغقق-فقوغق ًولقونًةقاوإلق-ونًةقاوإلفقوغقق-ا فعقولثم ق

م مقحتدياقول روكقاقإ خ ن قيفقولاق- تالمقول روكقوق-ولتجزئةقاولفقزقق- مجقول روكقق-ولقه ق
يلقو مقو  لكقا  مقتعدق- و  قولز وعيةقإىلق رايةقحتويلقوألق-ولتا زلقع قولا صقيفقو س شةققولم مل

شةقال   مقول طعقاو خطط  قاول روكقاتوو خيه قتعديلقوحلدا قاوألاوولقاو س ق-ولسجلقو دينقوحلفيمةق
لغ ءقافسخقإق-و تالمقوألجقةقق-ديدقع و قوألجقةقجتق- و قوألجقةقتو يعقعق-ولتأجريقق-المس ءقوألشي ءق
قمقوجعةقمجيعق-مقوجعةق ت   قولعدلقال تعالمقع قوألمالكقولع   يةقق-قوغقولًيعقاوإلفق-ع و قولتأجريق

قوجله  قذو قولعال ةقاإهن ءقمجيعقوإلجقوءو قولالزمةقاولتو يعقفيم قيتط بقذلك.
ق- قجتديدقولسجالق-جال قو تخقوجقولسق-[قمقوجعةقإ و ةقولسجال ق]ولسجال قولتج  يةافيم قخيصق .4

لعالمةقولتج  يةقوولتا زلقع قق-مةقولتج  يةقتسجيلقولعالق-لتج  يقشجزقوال مقوق-ص لقولسجال قولتج  يةق
قديدقوالشرتوكقلدىقولغقفةقولتج  يةجتق-كقلدىقولغقفةقولتج  يةقفتحقوالشرتوق-لتا زلقع قوال مقولتج  يقوق-
قولتج  يةقق- قولسجالق-ولتو يعقع  قمجيعقو ستادو قلدىقولغقفة قولتوقق- قإ و ة  يعقلدىقولغقفةقوعتم  

عديلقتق-إلشقوفقع  قولسجال قوق-قولتج  يةقإ و ةقلعم يلق-يعقلدىقولغقفةقولتج  يةقإلغ ءقولتو ق-ولتج  يةق
قصم طق-ولسجال ق قل سقإ  فة قفقاع قولسجال قإق-جال قفتح قو ا ق-لغ ء    قاو تالمق  خول
قسقيخلدم  قوإللررتاصيةق لغقفقولتج  يةقاتفعيلقوخلدم  قاو تالمقولق مقولوولتسجيلقيفقق-وال تم  و ق

هيئةقولز  ةققوجعةقمق-قو ؤ سةقولع مةقل تأميا  قوالجتم عيةقوجعةقمق-بيعقو ؤ سةقق-شقوءقو ؤ سةقق-
قلدف عقو دين.مقوجعةقوق-قاول قيًةقاوجلم  ك

ق-ص لقولقخصقق-قإلغ ءقولقخصق-قجتديدقولقخصق-]وألم ان قاولً داي [قو تخقوجق خصقافيم قخيصق .5
و ةقمقوجعةقوإل ق-هدمققو تخقوجق خصق-تسويقققو تخقوجق خصق-و تخقوجقفسوش  قولًا ءقاولرتميمق

 تخقوجقولرقا قول حيةقوق-طي قوأل و  ق ق- و قإمت مقولًا ءقو تخقوجقشه ق-ولع مةقل تخطي قولعمقوينق
ق.حتويلقوأل و  قولز وعيةقإىلق رايةق-
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  م  قبدلقمف و قو تخقوجقوإلق-م  قجتديدقوإل  ق-]وجلووزو [قاذلكقيفقو تخقوجقوإل  م  قافيم قخيصق .6
ق- لق ف لةقولعم لةقلافسهقصق- قص لقولرف الق-لاه ئ قوعملقوخلقاجقق-و ةقعملقخقاجقاعق-لاقاتلفق

ق-نقابقوولتً يغقع قق-قتعديلقو ه ق-اولتا زلقع قولعم لقلتسويةقوق-ص لقو ع وم  قاحتدياقولًي ان ق
قبالغ  قونقابق قإلغ ءقأتشريقق-إلغ ء و تخقوجقق-و قوخلقاجقولاه ئ قإلغ ءقأتشريقق-و قوخلقاجقاولعو ة

  فةقوألبا ءقإىلقإق-قإ  فةقاتبعنيق-يدقأتشريو قولزاي ةقو تخقوجقمتدق-أتشريو ق فققبدلقاتلفقلاقمف و ق
و تخقوجققق-و قولعم لةقو توف ةقإهن ءقإجقوءق-م قجووزقوألبقلاقوألمققف لقوألبا ءق-وألمققجووزقوألبقلا

ق- ا ف قوإ و ةقشؤانقق-مقوجعةقإ و ةقولرتشيلقاولووفدي قق   طقولعم لةوق- مفقبي ان قولعم لق)بقصب(ق
ق قت   يحقشج قو تخقوج قوإلع  ة قوخل  م  قمق-و تخقوجقمم هد قشئون قوق-قوجعة قيف خلدمةقولتسجيل

ولتأشريو ققلغ ءإ-رتبقولعملقاولعم لقو تخقوجقولتأشريو قافيم قخيصقمق-و تالمقولق مقولسقيققواللررتاصية
لةقت فيةقولعم ق- قولعم لقحتدياقبي انق-قتعديلقو ه ق-ص لقولرف ال ققو تالمقتعوي   قولتأشريو ق-

ولعملقاجتديده ققو تخقوجق خصق- لةقلغ ءقبالغ  قونقابقل عمإق-لتً يغقع قهقابقولعم لةقوق-اإلغ ؤه ق
قوجعةقإ و ةقوحل  بقوآليلقيفقمق-قتأميا  قوالجتم عيةو ؤ سةقولع مةقل إهن ءقإجقوءو قولعم لةقلدىقق-

و قولسعو ةقو تالمقشه  ق-لسعو ينيقوإ  فةقاش فقق-ول وىقولع م ةقإل   طقولعم لةقاإل  فةقولعم لةق
قاجتدق- قاولفقعية قو  ف  قوأل   ية قاإلغ ؤه يدفتح ققه  قم ريةقق-و تخقوجق مفقبي ان ق)بقصب( ص ل

قمقوجعةق سمقو ر تبقوأله يةقلال ت دوم.قو امآ قات فيته قاإلغ ؤه 
ق-لغقولتأشريو قو رت و قمً ق-ريو قإلغ ءقولتأشق-]مرتبقوال ت دوم[قو تخقوجقولتأشريو قافيم قخيصق .7

ريو قو ت دومقو تخقوجقأتشق-و قولزاي و قولع ئ يةقأتشريققو تخقوجق-عديلقجهةقول دامقتق-تعديلقوجلاسي  ق
ديدقأتشريو قمتق-ديدقأتشريو قوخلقاجقاولعو ةقمتق-ققوجعةقولسف  ةمق-عديلقو ه قيفقولتأشريو قتق-ولعووئلق
ق.خقوجق مفقبي ان ق)بقصب(و تق-ولزاي ةق

ق-وحلس   قب ووب قشقعيةقفتحقق]ولًاوكقاو    ف[قاذلكقيفقمقوجعةقمجيعقولًاوكقاو    فافيم قخيصق .8
 لعم ةقق- لعم ةقوألجاًيةقق-ولتحويلقم قوحلس   قق-وإليدوعقق-اقولسحبقم قوحلس   ققوعتم  قولتو يع
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اقو تخقوجقولًط    ققو تالمه قاو تالمقوأل   مقولسقيةقاإ خ ن ق-و تخقوجقبط    ق قوفقآيلقق-وحمل يةق
اقو تخقوجق مفقشس بققو تالمه قاو تالمقوأل   مقولسقيةقن ق-والئتم صيةقو تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةق

قشير  قق- قحتقيقه قو تالمه ق-و تخقوجق ف تق ققا قولمير  قو  د ة قإ دو  او تالمققو تالمه ق-ا
فتحق ا  يوقق-جتديدقوالشرتوكقيفق ا  يوقوألم ان قق-والشرتوكقيفق ا  يوقوألم ان قق-وحلووال قا قفه ق

ول ًولقق-ققاضقولًاريةقبعدقمووف ةقوجمل سقو تووف ةقمعقوألشر مقاول ووب قولمقعيةا بقول ق-وألم ان ق
او تالمقول قضق  مققاقتو يعقع و ه قامن ذجه قاتعهدون قاجدوالق دو ه قبمقااه قالشر مه قال ع  ه 

لةقإع  ةقجداقق-ا بقوإلعف ءقم قول قاضقق-ولمق ةقاولت قفقفيهقاقو رت و قاشدو ق ا  يوقوألم ان ق
ولتو يعقاو تالمقق-ا بق م نقبار قق-ولتو يعقع  قولع و قاولام ذجقق-ا بقوعتم  قبار قق-قوأل س ط

تامي قوحلس   قق- قفقولمير  قق-ا بقص  طقولًيعقق-ول م نقاقتسجي هقاق فلقوحلس   قاتسويته ق
قولمير  قق- قولمير  قق-والعرتوضقع   قق-حتدياقولًي ان قق-و تالم قوحمل ف قوال تثم  ية ق-إ و ة
قو  قق-تخقوجقإثً  قمديوصية قوحمل ف قوال تثم  ية قتصووعه قق-ت فية ا بقو ع وم  قع قوألا وملقو  لية

وال تت   قيفقولمق   قق-اتدوان قا لًيعقا ًسقولثم قاإيدوعه قيفقحمفمةقولمق ةقلاقشس ص ققا سمته 
ق-بيعقوأل همقو تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةقق-شر مقولمقعيةقشقوءقوأل همقو تووف ةقمعقوألق-و س مهةق

فتحقوحمل ف قق-و تالمقولف ئسقق-و تالمقوأل  حقق-قو تالمق يمةقوأل همق-و تالمقشه  و قو س مه  ق
والشرتوكقيفقاشدو قول ا  يوقوال تثم  يةقق-وال تثم  يةق ل ووب قولمقعيةقاحتقيققاتعديلقاإلغ ءقوألاومقق

ا ه قق–و رت و قاشدو قول ا  يوقوال تثم  يةقق-ص لقوأل همقم قوحملفمةقق-ةقمعقوألشر مقولمقعيةقو تووف 
اا بقولتسهيال قق–مقق  مقولمق ةقاولرمًي ال قاتو يعق ادو قألق–ولع   و قاوأل و  قلدىقولًاوكق

تو يعقولع دقق-مقو تالق-قافيم قخيصق] اداملقولتاميةقولع   ية[قاذلكقيفقولت د قع  ق قضق،م قولًاوك
ق-أتجيلقول قضقولع   يقق-ص لقول قضقع  قوأل ضقق-ص لقول قضقق-قمعقول اداملقولتا زلقع قول قض

] اداملققافيم قخيصق-تسديدقول قضققا بقعدمقاجو قليقولتزوم  قم  يةق-ا بقإعف ءقم قول قضق
-فالءقاولت  م قمعهمقت د قولرق-إبقومقولع دقمعقول اداملقق-ولتاميةقول ا عيةق[قولت د قع  ق قضق
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ا بقوإلعف ءقق-ولتا زلقع قول قضققو تالمقول قضق-قولتو يعقلم مق  تبقولعدلقفيم قخيصقولقه قول ا ع 
] اداملقتاميةقو وو  قولًمقيةق[قق-تسديدقول قضقق-ا بقعدمقاجو قليقولتزوم  قم  يةقق-م قول قضق

ا بقعدمققا بقوإلعف ءقم قول قضق-ضقو تالمقول ققق-إبقومقولع دقمعقول اداملقق-ولت د قع  ق قضق
قتسديدقول قض.ق-اجو قليقولتزوم  قم  يةق

ق-لفقلاقمف و قلقخ ةق ي  ةقإ دو قبدلقاتق-]وإل و ةقولع مةقل مقا [قإ دو ق خ ةق ي  ةقافيم قخيصق .9
ديدق خ ةق ريقجتق-ريقبدلقاتلفقلاقمف و ق إ دو ق خ ةقق-ريق إ دو ق خ ةقق-جتديدق خ ةق ي  ةق

ولسي  ةقولًيعقتم يحققإ   طقلوش  ق-لسي  ةقإىلقولسي  ةقص لقلوش  قوق-جتديدقلوش  ققلوش  إ دو قق-
 ةقت ديققولسي ق-شقوءقلوشةق ي  ةقم قو قا قق تخقوجقت قيحقإ الحقل سي  ةوق-بميكققاو تالمقول يمة

عرتوضقاولتسويةقالغق ق ةقوالبإلغ ءق-ملقبالغق ق ةقع-غيريقلونقولسي  ةقإ دو قتفويسق ي  ةقل سي  ةقتق-
]وجله  قوألماية[قق تخقوجقبط  ةقمع بوق- تخقوجق مفقبي ان ق)بقصب(قوق-اولف لقيفقو خ لف  ق

ةقلم قولطقملقمقوجعةق ي  ق-مقوجعةقمقو زقولمقاةققاذلكقيفقمقوجعةقوألم  ةقاشعًةقتافي قوألشر مقوحل و ية
لم قو امآ ققمقوجعةق وو ق-مةقل مج هدي ققوجعةقوإل و ةقولع مق-لع مةقلال تخً  و قومقوجعةقولقائ ةقق-
قو ً شاقولع مةق- قو ً شاقوإل و يةقمقوجعة قمقوقمقوجعة قو ً شاقوجلا ئية قو دق-جعة قولع مةقمقوجعة يقية

قوجعةقو ديقيةقمق-قيقيةقولع مةقل دف عقو دينمقوجعةقو دق- ر فحةقو خد و قمقوجعةقو ديقيةقولع مةقل سجونق
ق.يتًعه قم قإ و و قال س مقافقاعه قام ق-وحلدا قو تالمقولتأمنيقول ح قاو ق ً  قولع مةقحلقسق

قةمقوجعق–مقوجعةقازو ةقولدوخ يةقق-مقوجعةقازو ةقولعدلقق-]ولوزو و [قمقوجعةقولديوونقو  ر قافيم قخيصق .10
مقوجعةقق-قولوا مقوجعةقازو ةقوحلقسقق-مقوجعةقازو ةقوخل  جيةقق-مقوجعةقازو ةقولدف عقق-مرتبقايلقولعهدق

قولعالم  قولتج  ية قاإ و ة قولتج  ة قولو  ال قولتج  يةقازو ة اإلغ ءققاولتا زلقع قولو  ال قولتج  يةقاإ و ة
اا بققو مه  ولاو تخقوجققاإ و ةقو ه قوحلقةقاإ و ةقوجلو ةقاولاوعيةقاو ع  نقولثمياةقولو  ال قولتج  ية

او تخقوجق خصقشفقق قامديقاينقولًيئةقاو ي هقاولز وعةوجعةقازو ةقمققق-مقوجعةقازو ةقو  ليةقق-إعف ءقمجق  ق
ا ط عقشؤانقولثقاةقولسمريةقا ط عقشؤانقولثقاةقوحليووصيةقاو تريو قات ديقققاو تخقوجق خ ةقماحلقبئق
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اولمقوءقاوال تريو قاولت ديقققاولًيعقاولتسجيلقامقوجعةقمق زقو  كقعًدقولعزيزقل خيلقولعقبيةقوأل ي ةقو ووش 
مقوجعةقق-قو وو  قولًمقيةقاولتاميةقوالجتم عيةمقوجعةقازو ةقق-ل خيولقاممقاعقولقيقاول قفقام اعقولتمو ق

اا بقولت   يقققاو ستمفي  قوأله يةقاوحلروميةقاإ و ةقولمؤانقول حيةقمقوجعةقازو ةقول حةق-ولتع يمقازو ةق
قاإ دو قتقوخي صقل  يدلي  قاوجملمع  قولطًيةقاإ دو قولرتوخيصقلألاً ءقاو مق نيقولطًيةقاو تالمه 

اولفاينيقامقوجعةقو ق زقولوا قل طبقولًديلقاولترمي  قل ح ولقع  قتقوخيصقولعي  و قاو قو زقاقمزوالةق
جيلقمقوجعةقازو ةقولث  فةقاوإلعالمقتسق-و هاةقاإهن ءقإجقوءو قولتسجيلقاولت ايفقاأتييدقولروو  قول حيةق

ولرتبقاتسجيلقوحل وملقولفرقيةقمقوجعةقازو ةقولمؤانقوإل الميةقاوألا  فقاولدعوةقاوإل ش  قايمعقو  كق
م  حةقو ي هقاول قفقق-اوإل ر نقمقوجعةقازو ةقولمؤانقولً ديةقاول قايةقق-فهدقلطً عةقو  حفقولمقيفق

مقوجعةقازو ةقولا لقجتديدقق-قاةقو عدصيةقمقوجعةقازو ةقولط  ةقاول ا عةقاولثقمقوجعةقازو ةقولط  ةق-ول ح ق
مقوجعةقازو ةقوخلدمةقق-قمقوجعةقازو ةقوحلجقاولعمقةق-تقخيصقص لقمد   قو تخقوجق خ ةقأتجريق ي  و ق

افقاعه قام قق-قمقوجعةقازو ةقوال ت   قاولتخطي ق-مقوجعةقازو ةقوالت  ال قات ايةقو ع وم  قق-و دصيةق
ق.قميتًعه قم قإ و و قال س 

قخيصق .11 قافيم  ق]و ؤ س  قوحلرومية[ قولعقيبقولسعو يمقوجعة قولا د قولع مةقمق-مؤ سة قو ؤ سة قوجعة
ق- سةقولع مةقل خطوطقوحلديديةقمقوجعةقو ؤقق- سةقولع مةقل مووص قمقوجعةقو ؤقق-ل تد يبقولت  قاو ه ق

 سةقمقوجعةقو ؤقق-مقاولت ايةق وقمقوجعةقمدياةقو  كقعًدقولعزيزقل عق-قمقوجعةقو ؤ سةقولع مةقجلسققو  كقفهد
قل وومعقولغاللقامط ش قولد يوق ق- تالمقلعالفقوق- خ لقوحمل ولقو تالمق يمةقوحمل ولقوق-ولع مة

قل ت  عدق قولع مة قو ؤ سة قو ؤقق-مقوجعة قمقوجعة قولسعو ية قولعقبية قل خطوطقوجلوية قولع مة مقوجعةقق- سة
يتًعه ققافقاعه قام ق-ةقو ؤ سةقولع مةقل تأميا  قوالجتم عيةققوجعمق-و ؤ سةقولع مةقلتح يةقو ي هقو  حلةق

ق.م قإ و و قال س م
]قونيئ  قوحلرومية[قاذلكقيفقمقوجعةقونيئةقولع مةقل واليةقع  قلموولقول  ققام قيفقشرمهمقافيم قخيصق .12

مقوجعةقونيئةقولع مةقلال تثم  قق-قهيئةقولتح يوقاوال ع ءقولع ممقوجعةقق-قولتح يوقامقوجعةقهيئةقولق  بةقق-
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ق وملقو  لقق- قهيئة قق-مقوجعة قل موو ف  قاو   ييسقاوجلو ة قولسعو ية قونيئة قونيئةقق-مقوجعة مقوجعة
قل تخ    قول حيةق قل غ وءقاولداوءقق-ولسعو ية قولع مة قونيئة قولع مةقل سي شةقق-مقوجعة قونيئة مقوجعة

مقوجعةقهيئةقق-قمقوجعةقونيئةقو  ريةقل جًيلقاياًعق-ةقاما اوقولت ايةقمقوجعةقهيئةقو دنقول ا عيق-اوآلاث ق
مقوجعةقهيئةقتطويققو دياةقو او ةقق-مقوجعةقهيئةقتطويققمرةقو رقمةقاو م عققو  د ةقق-ش وملقوإلصس نق

لرهق ءقمقوجعةقهيئةقتاميمقوق-مقوجعةقهيئةقوناللقوألَحققق-مقوجعةقهيئةقوالت  ال قات ايةقو ع وم  قق-
مقوجعةقونيئةقولع ي قلتسويةقق-مقوجعةقهيئةقولقب قولرهق ئ قلدالقي سقولتع انقوخل يج قق-اوإلصت جقو ز اجق

مقوجعةقونيئةقوالبتدوئيةقلتسويةقوخلالف  قق-افقاعه قام قيتًعه قم قإ و و قال س مقق-وخلالف  قولعم ليةق
ق.او سموعقمقوجعةقونيئةقولع مةقلإلعالمقو قئ ق-ولعم ليةق

قمقوجعة-و سجدقولاًويقاق]ولقائ   قوحلرومية[قمقوجعةقولقائ ةقولع مةقلمؤانقو سجدقوحلقومقافيم قخيصق .13
ونيئةقولع مةقلأل    قاَح يةقققوجعةم-قونيئةقولع مةقل قاي ةقمقوجعة-قولقائ ةقولع مةقل ًحوثقولع ميةقاوإلفت ء

ق- سقوألع  قل    ءقمقوجعةقوجملق- عقافقاولاه قع قو ارقق ولقائ ةقولع مةقنيئةقوألمقققمقوجعةق-ولًيئةق
ق.افقاعه قام قيتًعه قم قإ و و قال س م

شه  و قبدلققاا بقاو تالمقولمه  و قات ديوقولمه  و ق]وجله  قولتع يمية[قمقوجعةافيم قخيصق .14
 ووف ةقوق-ل ا  يةقواقلمجيعقولسف  و قولسعو يةقمقوجعةققاتلفقلاقمف و قاو تالمه قاا بق جلقل   مي 

ققوجعةقإ و ةقولتع يم.مق-ولًعثةقوخل  جيةقلدىقازو ةقولتع يمققع  قولتسجيلقيف
زو ةقاققمقوجعةق- ريقق]ولسي  و [قاذلكقيفقمقوجعةقوجلم  كقامجق ةقولسي  و قاإ دو قلوش  افيم قخيصق .15

ولرتوخيصقوجلمق يةققولا لقال تخقوجق قا قتمغيلقولسي  و قافيم قخيصق]م  حةقوجلم  ك[قإ دو قاجتديد
و تالمقاق فعقولق ومقق-ئعقاو ع ياةقاولرمفق  يصقولً  ق-ص لقاإلغ ءقولرتوخيصقوجلمق يةقافتحقولفقاعقن ق

شقوفقوإل و ةقاوإلق-ل ًط    قوجلمق يةققعديلقلاقو تخقوجقبدلقو ف و تق-ولفسوش  قاولًط    قوجلمق يةق
ق.قوجعةقوحمل جققولطًيةمق-ع  قولرتوخيصق
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ق-و تخقوجقشقوئحقجووال قق-]شق   قوالت  ال [قمقوجعةقمجيعقشق   قوالت  ال قافيم قخيصق .16
ص لقق-ولتا زلقع قشقوئحقوجلووال قاإلغ ئه قق-و تخقوجقبدلقولت لفقاو ف و قلمقوئحقوجلووال قاو تًدون ق

إلغ ءقونووتفقولث بتةقاولتا زلقعاه قق-ص لقونووتفقولث بتةقق-ا بقأت يسقونووتفقولث بتةقق-قوئحقوجلووال قش
]شق ةقولرهق ء[قاذلكقيفقا بقص لقعدو و قق-ا بقمجيعقوخلدم  قو  دمةقم قشق   قوالت  ال قق-

قعرتوضقع  قولفووتريقوالق-ا بقف لقعدو و قولرهق ءقق-ا بقت ويةقعدو و قولرهق ءقق-ولرهق ءق
قخيصق .17 قولعدو و قافيم  قا بقولرمفقع   قولوااية[ قو ي ه قوق-]شق ة قل قفقول ح ا بقإي  ل

ق-مفت حق اداملقولربيدققو تالمق-ق]ولربيد[قا بق اداملقبقيدقصافيم قخيق-والعرتوضقع  قولغقوم  ق
ق-والشرتوكقيفقول اداملقديدقلاقإلغ ءقجتق- تخقوجقبط  ةقتفويسقل  اداملقوق-و تالمقولربيدقو سجلق

ق. قفقو ً لغقو و عةقيفقولدف تققولربيدية
ولتو يعقع  قع و قولتأ يسقامالشوقولتعديلقق-]أت يسقولمق   [قاذلكقيفقأت يسقشق ةقافيم قخيصق .18

شقوءقق-ولدخولقيفقشق   ق  ئمةقق-اقتعديلقبادقوإل و ةققتعينيقو د وءقاعزنمق-تو يعق قو و قولمق  ءقق-
ولتا زلقع قوحل صقق-بيعقوحل صقاوأل همقاو تالمقول يمةقاوأل  حقق- همقا فعقولثم قوحل صقاوأل

تعديلقق-تعديلقلغقوضقولمق ةقق- ًولقولتا زلقع قوحل صقاوأل همقا لسقو  لقق-اوأل همقم ق لسقو  لق
ص لقق- لقحتديدق لسقو ق-خفسق لسقو  لقق-زاي ةق لسقو  لقق-باو قع و قولتأ يسقلاقمالشوقولتعديلق

تعديلقق-تو يعقوالتف  ي  قق-فتحقوحلس   قلدىقولًاوكق  مقولمق ةقق-وحل صقاوأل همقاولسادو ق
تعديلقباو قع و قولتأ يسقلاقمالشوقولتعديلقق- فلقوحلس   قلدىقولًاوكق  مقولمق ةقق-لغقوضقولمق ةق

فتحقو  ف  قق- قولع مةقش و قوجلمعي ق-تسجيلقولو  ال قاولعالم  قولتج  يةقق-تسجيلقولمق ةقق-
حتويلقولمق ةقم قمس مهةقق-ت فيةقولمق ةقق-ولتا زلقع قولعالم  قولتج  يةقق-فتحقولفقاعقل مق ةقق-ل مق ةق

حتويلقولمق ةقم قق-حمدا ةقإىلقمس مهةققمسؤاليةحتويلقولمق ةقم قذو قق-حمدا ةققمسؤاليةإىلقذو ق
إلغ ءقع و قولتأ يسقامالشوقولتعديلقق-ولمخصقولووشدققةىلقشق إاقق–حمدا ةققمسؤاليةت  مايةقوىلقذو ق

قق- قلدىق  تبقولعدل قولتعديل قولتأ يسقامالشو قع و  قع   قولسجال قولتج  يةقق-ولتو يع و تخقوج



 

 
 اسم الشركة

 شركة ُمالن لمنتجات الحديد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 االساسي النظام
 التجارة وزارة

 إدارة العمليات()

 سجل تجاري 
1010535041 

 هـ06/08/1444 التاريخ
 م26/02/2023الموافق               

 
 
 

 خلود السقطي           
 رقم

 الصفحة
 41من  22الصفحة 

     

 م 06/11/2021المنعقدة بتاريخ  ة* تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادي        

 
  

 

مقوجعةقإ و ةقوجلو ةقاولاوعيةقاهيئةقو وو ف  قق-والشرتوكق لغقفةقولتج  يةقاجتديده قق-اجتديده قل مق ةق
مقوجعةقشق   قوالت  ال قاأت يسقونووتفقولث بتةقق-رتوخيصقاجتديده قل مق ةقو تخقوجقولق-او   ييسق

ق-مقوجعةقهيئةق وملقو  لقق-قمقوجعةقونيئةقولع مةقلال تثم  قاولتو يعقلم مه ق-لاقوجلووال ق  مقولمق ةق
أ يسقصمققع دقولتق-تو يعقولع و قوخل  ةق لمق ةقمعقولغريقق- خولقو ا     قاو تالمقوال تم  و ق

حتويلقق-تغيريقولري نقول  صوينقل مق ةقق-امالشوقولتعديلقام خ  ن قاوألصممةقوأل   يةقيفقوجلقيدةقولقمسيةق
قافيم قخيصق-حتويلقولمق ةقإىلقمؤ سةقق-قولمق ةقم قشق ةقتو يةقبسيطةقإىلقذو قمسؤاليةقحمدا ة

شجزقق-لرتوخيصقإ  فةقصم طقتعديلقوق-جتديدقولرتوخيصقق-]ولرتوخيصقول ا عية[قو تخقوجقولرتوخيصق
ق-فتحقولفقاعقق- لغقفةقولتج  يةققجتديدقوالشرتوكق- لغقفةقولتج  يةققوالشرتوكق-إلغ ءقولرتوخيصقق-وألمس ءق
ق قل تأميا  قوالجتم عيةمقوجعة قولع مة قولدف عقو دينق-قو ؤ سة قق-قمقوجعة قاول قيًةقمقوجعة قولز  ة هيئة
قمقتً نمقتعينيقوق-ص لقولرتوخيصقق-قاوجلم  ك قاحتديد قاولتع  دقمعهم قاعزنم  وظفنيقاولعم لقاف  هم

فتحقفقاعقل مق ةقامر تبقاتو يال قل مق ةقاإغال ه قإ قو قخطةقعملقولمق ةقاو ووف ةقع  قق-امر فأنمق
قخططه قولتمغي يةقاميزوصيته قولقلمس لية.

نق قتسقوإل و ة،قع ماقيتقحيد ه قي ايتمتعق ئيسقي سقوإل و ةق إل تتتتتتتتتتت فةقإىلقذلكق ل تتتتتتتتتتتالشي  قوألخقىقول
اقلسقلاقتو يلقاوشدقمجيعقه هقول تتالشي  قاولستت ط  ق وخلقاخ  جقو م رةقولعقبيةقولستتعو يةقالهقشوقتفوي

 قلاقجزئياقق لتو يال ق  ياقواقم قولغريقبعملقلاقلعم لقمعياةقاشوقإلغ ءقولتف ايسقلاقلع تتتتتتتتتتت ءقوجمل سقل ثققم قل
قولغري.لقشوقتو يلقال و يق،بعسقم قذ ققاذلكق وخلقو م رةقاخ  جه قاعزلهالهقشوقتو يلقولغريقبرلقلاق

بق ئيسقي سقوال و ةقايفقش لةقغي ق م قحيلقانئبق ئيسقي سقوإل و ةقحملق ئيسقي سقوإل و ةقعادقغي به.
مهقجمل سقل  ي مقمبه اانئبق ئيسقي سقوإل و ةقع قلشدقوجتم ع  قي سقوإل و ةقيتمقوختي  قلشدقلع تتتتتتتتتتتتتتت ءقو

 لالجتم ع.اذلكقتغ ًيةقل وو قوألع  ءقوحل  قي ق
ق:)يتمعنيقلاقمافق ي (قولقئيسقولتافي ياقق الشي  قولع وقو اتدب(ق21/3)
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 تالمقولثم قاقولمقوءقا ًولقوإلفقوغقوق-ولع   و قاوأل و  [قاذلكقيفقولًيعقاوإلفقوغقل ممرتيق]قفيم قخيص .1
 ًولقق-فكقولقه قق-ه قولققق- ًولقولتا زلقاوإلفقوغقق-وغقاوإلفقق ًولقونًةقق-ونًةقاوإلفقوغقق-ا فعقولثم ق

قمقولم ملحتدياقول روكقاقإ خ ن قيفقولام ق-تالمقول روكقو ق-ولتجزئةقاولفقزقق- مجقول روكقق-ولقه ق
  مقولسجلقو دينقاقتعديلقو مقو  لكقق-لز وعيةقإىلق رايةقحتويلقوأل و  قوق-ولتا زلقع قولا صقيفقو س شةق

روكقاتوو خيه قالمس ءقوألشي ءقتعديلقوحلدا قاوألاوولقاو س شةقال   مقول طعقاو خطط  قاول ق-فيمةقوحل
ق- قولتأجريقإلغ ءقافسخقع وقق-و تالمقوألجقةقق-جقةقجتديدقع و قوألق-تو يعقع و قوألجقةقق-ولتأجريقق-

و قولعال ةقمقوجعةقمجيعقوجله  قذق-لع   يةقمقوجعةق ت   قولعدلقال تعالمقع قوألمالكقوق-ولًيعقاوإلفقوغق
قاإهن ءقمجيعقوإلجقوءو قولالزمةقاولتو يعقفيم قيتط بقذلك.

ق- قجتديدقولسجالق-جال قو تخقوجقولسق-]ولسجال قولتج  ية[قمقوجعةقإ و ةقولسجال ققم قخيصافي .2
مةقولتج  يةقلتا زلقع قولعالوق-سجيلقولعالمةقولتج  يةقتق-لتج  يقشجزقوال مقوق-ص لقولسجال قولتج  يةق

قديدقوالشرتوكقلدىقولغقفةقولتج  يةجتق-كقلدىقولغقفةقولتج  يةقفتحقوالشرتوق-لتا زلقع قوال مقولتج  يقوق-
 يعقلدىقولغقفةقولتج  يةقوعتم  قولتوقق- قإ و ةقولسجالق-لتو يعقع  قمجيعقو ستادو قلدىقولغقفةقولتج  يةقوق-
عديلقولسجال قتق-ولسجال ققوإلشقوفقع  ق-لعم يلقولتج  يةققإ و ةق- يةقإلغ ءقولتو يعقلدىقولغقفةقولتج ق-
قصم طق- قولسجالق-فتحقفقاعقل سجال ققإ  فة قوال تم  و ق خولقو ا  ق- قإلغ ء ق-   قاو تالم

-قوءقو ؤ سةقش-قمقولسقيولتسجيلقيفقوخلدم  قوإللررتاصيةق لغقفقولتج  يةقاتفعيلقوخلدم  قاو تالمقولق 
قوجعةقمق-قعةقونيئةقولع مةقل ز  ةقاولدخلمقوجق-قةقل تأميا  قوالجتم عيةو ؤ سةقولع مقمقوجعةق-بيعقو ؤ سةق
قولدف عقو دين.

ق- لقولقخصقصق-لغ ءقولقخصقإق-قجتديدقولقخصق-]وألم ان قاولً داي [قو تخقوجق خصققم قخيصافي .3
و ةقولع مةقمقوجعةقوإل ق-هدمققو تخقوجق خصق-تسويقققو تخقوجق خصق-ولًا ءقاولرتميمققو تخقوجقفسوش  
ق- تخقوجقولرقا قول حيةقوق-  ق طي قوأل وق- و قإمت مقولًا ءقو تخقوجقشه ق-ل تخطي قولعمقوينق

ق.حتويلقوأل و  قولز وعيةقإىلق راية
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  م  قبدلقمف و قو تخقوجقوإلق-وإل  م  قديدقجتق-]وجلووزو [قاذلكقيفقو تخقوجقوإل  م  ققم قخيصافي .4
 لقصق-لعم لةقلافسهقص لق ف لةقوق- قص لقولرف الق-لاه ئ قوعملقوخلقاجقق-و ةقعملقخقاجقاعق-لاقاتلفق

لغ ءقإق-لتً يغقع قونقابقوق-قتعديلقو ه ق-تا زلقع قولعم لقولتسويةقاولق-و ع وم  قاحتدياقولًي ان ق
ريو ق فققو تخقوجقأتشق-و قوخلقاجقولاه ئ قإلغ ءقأتشريقق-وخلقاجقاولعو ةقق إلغ ءقأتشريوق-بالغ  قونقابق

  فةقوألبا ءقإىلقجووزقوألبقلاقإق-قإ  فةقاتبعنيق-يدقأتشريو قولزاي ةقو تخقوجقمتدق-بدلقاتلفقلاقمف و ق
ي ان ق تخقوجق مفقبوق-و قولعم لةقو توف ةقإهن ءقإجقوءق-ف لقوألبا ءقم قجووزقوألبقلاقوألمقق-وألمق

هدقو تخقوجقمم ق- ا ف قوإ و ةقشؤانقق-قوجعةقإ و ةقولرتشيلقاولووفدي قمقو   طقولعم لةق-ولعم لق)بقصب(ق
و تالمقولق مققلتسجيلقيفقوخلدمةقواللررتاصيةو-وخل  م  ققمقوجعةقشئونق-وإلع  ةقو تخقوجقت   يحقشجق

 تالمقتعوي   قوق-ولتأشريو ققغ ءلإق-فيم قخيصقمرتبقولعملقاولعم لقو تخقوجقولتأشريو قاقق-ولسقيق
ولتً يغقع قق-لةقاإلغ ؤه قت فيةقولعم ق- قولعم لقحتدياقبي انق-قتعديلقو ه ق-ص لقولرف ال ققولتأشريو 

هن ءقإجقوءو قولعم لةقإق-ولعملقاجتديده ققو تخقوجق خصق- قونقابقل عم لةقإلغ ءقبالغ ق-هقابقولعم لةق
قوجعةقإ و ةقوحل  بقوآليلقيفقول وىقولع م ةقإل   طقولعم لةقمق-قجتم عيةو ؤ سةقولع مةقل تأميا  قواللدىق

تحقو  ف  قوأل   يةقاولفقعيةقفق-و قولسعو ةقو تالمقشه  ق-لسعو ينيقوإ  فةقاش فقق-اإل  فةقولعم لةق
مقوجعةق سمققم ريةقو امآ قات فيته قاإلغ ؤه ق لصق-و تخقوجق مفقبي ان ق)بقصب(ققاجتديده قاإلغ ؤه 

قو ر تبقوأله يةقلال ت دوم.
تعديلقق-لغقولتأشريو قو رت و قمً ق-ريو قإلغ ءقولتأشق-]مرتبقوال ت دوم[قو تخقوجقولتأشريو ققم قخيصافي .5

ريو قو ت دومقولعووئلقو تخقوجقأتشق-ريو قولزاي و قولع ئ يةقو تخقوجقأتشق-ل دامقتعديلقجهةقوق-وجلاسي  ق
و قولزاي ةقمتديدقأتشريقق-ديدقأتشريو قوخلقاجقاولعو ةقمتق-قةقولسف  ةقوجعمق-تعديلقو ه قيفقولتأشريو قق-
ق.و تخقوجق مفقبي ان ق)بقصب(ق-

ق-فتحقوحلس   قب ووب قشقعيةقق]ولًاوكقاو    ف[قاذلكقيفقمقوجعةقمجيعقولًاوكقاو    فقم قخيصافي .6
 لعم ةقق-لعم ةقوألجاًيةق ق-ولتحويلقم قوحلس   قق-وإليدوعقق-اولسحبقم قوحلس   ققوعتم  قولتو يع
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او تخقوجقولًط    ققو تالمه قاو تالمقوأل   مقولسقيةقاإ خ ن ق-و تخقوجقبط    ق قوفقآيلقق-وحمل يةق
قو تالمه اقو تخقوجق ف تققشير  قق-و تخقوجق مفقشس بقق-والئتم صيةقو تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةق

والشرتوكقيفق ا  يوقوألم ان قق-او تالمقوحلووال قا قفه ققو تالمه اققإ دو قولمير  قو  د ةق-قاحتقيقه 
ا بقول قاضقولًاريةقبعدقمووف ةقق-فتحق ا  يوقوألم ان قق-جتديدقوالشرتوكقيفق ا  يوقوألم ان قق-

قاول ووب قولمقعية قمعقوألشر م قال ع  ه ق-قوجمل سقو تووف ة قالشر مه  اتو يعقع و ه ققول ًولقبمقااه 
اقو تالمقول قضق  مقولمق ةقاولت قفقفيهقاو رت و قاشدو ق ا  يوققاجدوالق دو ه قامن ذجه قاتعهدون 

ولتو يعقع  قق-ا بقوعتم  قبار قق-قإع  ةقجدالةقوأل س طق-ا بقوإلعف ءقم قول قاضقق-وألم ان ق
ق-ولتو يعقاو تالمقول م نقاتسجي هقا فلقوحلس   قاتسويته قق-ا بق م نقبار قق-ولع و قاولام ذجق

و تالمقولمير  قق-والعرتوضقع  قولمير  قق-تامي قوحلس   قق- قفقولمير  قق-ص  طقولًيعققا ب
ق-ت فيةقوحمل ف قوال تثم  يةقق- تخقوجقإثً  قمديوصيةقوق-إ و ةقوحمل ف قوال تثم  يةقق-حتدياقولًي ان قق-

م قاإيدوعه قيفقحمفمةقولمق ةقاتدوان ق لًيعقا ًسقولثقا بقو ع وم  قع قوألا وملقو  ليةقتصووعه قا سمته 
بيعقوأل همقق-شقوءقوأل همقو تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةقق-وال تت   قيفقولمق   قو س مهةقق-لاقشس ص ق

ق-و تالمقوأل  حقق-قو تالمق يمةقوأل همق-و تالمقشه  و قو س مه  قق-و تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةق
والشرتوكقيفقق-م  يةق ل ووب قولمقعيةقاحتقيققاتعديلقاإلغ ءقوألاومققفتحقوحمل ف قوال تثق-و تالمقولف ئسق

و رت و قاشدو قق-ص لقوأل همقم قوحملفمةقق-اشدو قول ا  يوقوال تثم  يةقو تووف ةقمعقوألشر مقولمقعيةق
ق قوال تثم  ية قق–ول ا  يو قولًاوك قلدى قاوأل و   قولع   و  ق ادو قألق–ا ه  قولمق ةقاتو يع ق  م مق

افيم قخيصق] اداملقولتاميةقولع   ية[قاذلكقيفقولت د قع  قق،اا بقولتسهيال قم قولًاوكق–ًي ال قاولرم
ص لقول قضقع  قوأل ضقق-ص لقول قضقق-قتو يعقولع دقمعقول اداملقولتا زلقع قول قضق-و تالمقق-ق قض

سديدقول قضقتقا بقعدمقاجو قليقولتزوم  قم  يةق-ا بقإعف ءقم قول قضقق-أتجيلقول قضقولع   يقق-
ت د قولرفالءقق-إبقومقولع دقمعقول اداملقق-] اداملقولتاميةقول ا عيةق[قولت د قع  ق قضققافيم قخيصق-

ولتا زلقع قول قضققو تالمقول قضق-قولتو يعقلم مق  تبقولعدلقفيم قخيصقولقه قول ا ع -اولت  م قمعهمق
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] اداملقتاميةقق-تسديدقول قضقق-ا بقعدمقاجو قليقولتزوم  قم  يةقق-ا بقوإلعف ءقم قول قضقق-
قا بقوإلعف ءقم قول قضق-و تالمقول قضقق-إبقومقولع دقمعقول اداملقق-و وو  قولًمقيةق[قولت د قع  ق قضق

قتسديدقول قض.ق-ا بقعدمقاجو قليقولتزوم  قم  يةق
ق-ي  ةقلفقلاقمف و قلقخ ةق إ دو قبدلقاتق-]وإل و ةقولع مةقل مقا [قإ دو ق خ ةق ي  ةققم قخيصافي .7

ديدق خ ةق ريقجتق-ريقبدلقاتلفقلاقمف و ق إ دو ق خ ةقق-ريق إ دو ق خ ةقق-جتديدق خ ةق ي  ةق
ولسي  ةقولًيعقتم يحققإ   طقلوش  ق-لسي  ةقإىلقولسي  ةقص لقلوش  قوق-جتديدقلوش  ققإ دو قلوش  ق-

ق- ةقت ديققولسي ق-قا قشقوءقلوشةق ي  ةقم قو ق تخقوجقت قيحقإ الحقل سي  ةوق-بميكققاو تالمقول يمة
لتسويةقإلغ ءقبالغق ق ةقوالعرتوضقاوق-ملقبالغق ق ةقع-تغيريقلونقولسي  ةقإ دو قتفويسق ي  ةقل سي  ةق

]وجله  قوألماية[قاذلكقق تخقوجقبط  ةقمع بوق- تخقوجق مفقبي ان ق)بقصب(قوق-اولف لقيفقو خ لف  ق
مقوجعةقق-ةقلم قولطقملقمقوجعةق ي  ق-مقوجعةقمقو زقولمقاةققيفقمقوجعةقوألم  ةقاشعًةقتافي قوألشر مقوحل و ية

قوجعةقمق-لم قو امآ ققمقوجعةق وو ق-و ةقولع مةقل مج هدي قمقوجعةقوإل ق-ولقائ ةقولع مةقلال تخً  و ق
يقيةقولع مةق ر فحةقو خد و قمقوجعةقو دق-مقوجعةقو ً شاقوجلا ئيةققمقوجعةقو ً شاقوإل و يةقو ً شاقولع مة

قوجعةقو ديقيةقولع مةقحلقسقوحلدا قمق-ققوجعةقو ديقيةقولع مةقل دف عقو دينمق-قوجعةقو ديقيةقولع مةقل سجونقم
ق.فقاعه قام قيتًعه قم قإ و و قال س ماقق-و تالمقولتأمنيقول ح قاو ق ً  ق

ةقمقوجعق–دوخ يةقمقوجعةقازو ةقولق-مقوجعةقازو ةقولعدلقق-]ولوزو و [قمقوجعةقولديوونقو  ر ققم قخيصافي .8
مقوجعةقق-قمقوجعةقازو ةقوحلقسقولوا ق-مقوجعةقازو ةقوخل  جيةقق-مقوجعةقازو ةقولدف عقق-مرتبقايلقولعهدق

قولتج  ة قولعالم  قولتج  يةقازو ة قولو  ال قولتج  يةقاإ و ة قولو  ال قولتج  يةقاإ و ة قع  اإلغ ءققاولتا زل
اقا بققاو تخقوجقشه  ةقمامأقاإ و ةقو ه قوحلقةقاو ع  نقولثمياةاإ و ةقوجلو ةقاولاوعيةققولو  ال قولتج  ية

قو  ليةقق-إعف ءقمجق  ق قاو تخقوجق خصقشفققبئققامديقاي قولز وعةقمقوجعةقازو ةقولز وعةق-مقوجعةقازو ة
قا ط عقشؤانقولثقاةقولسمريةقا ط عقشؤانقولثقاةقوحليووصيةقاو تريو قات ديققو ووش قاو تخقوجق خ ةقماحل

اولمقوءقاوال تريو قاولت ديققل خيولققاولًيعقاولتسجيلقمقوجعةقمق زقو  كقعًدقولعزيزقل خيلقولعقبيةقوأل ي ةاق
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مقوجعةقازو ةقق-قو وو  قولًمقيةقاولتاميةقوالجتم عيةمقوجعةقازو ةقق-اممقاعقولقيقاول قفقام اعقولتمو ق
قاإ و ةقولمؤانقول حيةقمقوجعةقازو ةقول حةق-مقوجعةقازو ةقولتع يمقق-اوإل ر نقولمؤانقولً ديةقاول قايةق

اا بقولت   يققولطًيةقاو تالمه قاإ دو قتقوخيصقل  يدلي  قاوجملمع  ققاو ستمفي  قوأله يةقاوحلرومية
ولطًيةقاإ دو قولرتوخيصقلألاً ءقاو مق نيقاولفاينيقامقوجعةقو ق زقولوا قل طبقولًديلقاولترمي  قل ح ولق

 قاو قو زقامزوالةقو هاةقاإهن ءقإجقوءو قولتسجيلقاولت ايفقاأتييدقولروو  قول حيةقع  قتقوخيصقولعي  و
مقوجعةقازو ةقولث  فةقاوإلعالمقتسجيلقولرتبقاتسجيلقوحل وملقولفرقيةقمقوجعةقازو ةقولمؤانقوإل الميةقق-

مؤانقوإل الميةقمقوجعةقازو ةقولق-و  كقفهدقلطً عةقو  حفقولمقيفقاوألا  فقاولدعوةقاوإل ش  قايمعق
مقوجعةقازو ةقولط  ةقاول ا عةققمقوجعةقازو ةقولط  ةق-و ي هقاول قفقول ح ققم  حةق-قاولدعوةقاوإل ش  
مقوجعةقق-مقوجعةقازو ةقولا لقجتديدقتقخيصقص لقمد   قو تخقوجق خ ةقأتجريق ي  و قق-اولثقاةقو عدصيةق

مقوجعةقق-مقوجعةقازو ةقوالت  ال قات ايةقو ع وم  قق-مقوجعةقازو ةقوخلدمةقو دصيةقق-قازو ةقوحلجقاولعمقة
قافقاعه قام قيتًعه قم قإ و و قال س م.قق-اولتخطي قامقوجعةقمرتبقمسوقايلقولعهدقازو ةقوال ت   ق

 سةقولع مةقل تد يبقمقوجعةقو ؤقق-]و ؤ س  قوحلرومية[قمقوجعةقمؤ سةقولا دقولعقيبقولسعو يققم قخيصافي .9
قوجعةقمق- سةقولع مةقل خطوطقوحلديديةقمقوجعةقو ؤقق-مةقل مووص قوجعةقو ؤ سةقولع مققق-ولت  قاو ه ق

 سةقولع مةقمقوجعةقو ؤقق-ةقمقوجعةقمدياةقو  كقعًدقولعزيزقل ع ومقاولت ايقو ؤ سةقولع مةقجلسققو  كقفهد
قوحمل ولق خ لقوحمل ولقوإق-ل وومعقولغاللقامط ش قولد يوق ق يمة قلعالفقق- تالم قوجعةقمق-و تالم

 سةقولع مةقمقوجعةقو ؤقق- سةقولع مةقل خطوطقوجلويةقولعقبيةقولسعو يةقمقوجعةقو ؤقق-و ؤ سةقولع مةقل ت  عدق
قق.يتًعه قم قإ و و قال س مقافقاعه قام ق- سةقولع مةقل تأميا  قوالجتم عيةقمقوجعةقو ؤقق-لتح يةقو ي هقو  حلةق

]قونيئ  قوحلرومية[قاذلكقيفقمقوجعةقونيئةقولع مةقل واليةقع  قلموولقول  ققام قيفقشرمهمققم قخيصافي .10
ق-مقوجعةقونيئةقولع مةقلال تثم  قق-مقوجعةقهيئةقولتح يوقاوال ع ءقولع مقق-مقوجعةقهيئةقولق  بةقاولتح يوقق-

مقوجعةقونيئةقولسعو يةقق-اوجلو ةقمقوجعةقونيئةقولسعو يةقل موو ف  قاو   ييسقق-مقوجعةقهيئةق وملقو  لق
مقوجعةقق-مقوجعةقونيئةقولع مةقل سي شةقاوآلاث قق-مقوجعةقونيئةقولع مةقل غ وءقاولداوءقق-ل تخ    قول حيةق
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مقوجعةقونيئةقو  ريةقل جًيلقق-مقوجعةقهيئةقو دنقول ا عيةقاما اوقولت ايةقق-ونيئةقولواايةق ر فحةقولفس  ق
مقوجعةقهيئةقق-مقوجعةقهيئةقتطويققمرةقو رقمةقاو م عققو  د ةقق-ةقش وملقوإلصس نقمقوجعةقهيئقاياًع

مقوجعةقق-مقوجعةقهيئةقوناللقوألَحققق-مقوجعةقهيئةقوالت  ال قات ايةقو ع وم  قق-تطويققو دياةقو او ةق
مقوجعةقق-لتع انقوخل يج قمقوجعةقهيئةقولقب قولرهق ئ قلدالقي سقوق-هيئةقتاميمقولرهق ءقاوإلصت جقو ز اجق

قيتًعه قم قإ و و قال س مقق-ونيئةقولع ي قلتسويةقوخلالف  قولعم ليةق مقوجعةقونيئةقوالبتدوئيةق-افقاعه قام 
ق.مقوجعةقونيئةقولع مةقلإلعالمقو قئ قاو سموعق-لتسويةقوخلالف  قولعم ليةق

مقوجعةقق-و سجدقولاًويقاقنقو سجدقوحلقومق]ولقائ   قوحلرومية[قمقوجعةقولقائ ةقولع مةقلمؤاققم قخيصافي .11
ئةقولع مةقلأل    قاَح يةقمقوجعةقونيق-قونيئةقولع مةقل قاي ةمقوجعةقق-قولقائ ةقولع مةقل ًحوثقولع ميةقاوإلفت ء

 ةقولع مةقنيئةقوألمقق  عقافقاولاه قع قمقوجعةقولقائق- ةقولع مةقلأل    قاَح يةقولًيئةقمقوجعةقولقائق-ولًيئةق
ق.فقاعه قام قيتًعه قم قإ و و قال س ماقق- سقوألع  قل    ءقمقوجعةقوجملق-و ارقق

بقشه  و قبدلقاو تالمقولمه  و قات ديوقولمه  و قاا ق]وجله  قولتع يمية[قمقوجعةقم قخيصافي .12
ق ووف ةوق-ل ا  يةقاقولمقوجعةقمجيعقولسف  و قولسعو يةققاتلفقلاقمف و قاو تالمه قاا بق جلقل   مي 

قةقولتع يم.مقوجعةقإ و قق-ولًعثةقوخل  جيةقلدىقازو ةقولتع يمقولع يلققع  قولتسجيلقيف
ةقمقوجعةقازو قق- ريقق]ولسي  و [قاذلكقيفقمقوجعةقوجلم  كقامجق ةقولسي  و قاإ دو قلوش  قم قخيصافي .13

قخيصق] قولسي  و قافيم  قال تخقوجق قا قتمغيل قاوجلم  قولا ل قاول قيًة قولز  ة قكهيئة قإ دو  اجتديدق[
ق-ئعقاو ع ياةقاولرمفق  يصقولً  ق-ولرتوخيصقوجلمق يةقص لقاإلغ ءقولرتوخيصقوجلمق يةقافتحقولفقاعقن ق

تخقوجقبدلقو ف و قل ًط    قوجلمق يةقتعديلقلاقو ق- فعقولق ومقاو تالمقولفسوش  قاولًط    قوجلمق يةق
ق.قوجعةقوحمل جققولطًيةمق-  قولرتوخيصقوإل و ةقاوإلشقوفقعق-
ق-و تخقوجقشقوئحقجووال قق-]شق   قوالت  ال [قمقوجعةقمجيعقشق   قوالت  ال ققم قخيصافي .14

ص لقق-ولتا زلقع قشقوئحقوجلووال قاإلغ ئه قق-و تخقوجقبدلقولت لفقاو ف و قلمقوئحقوجلووال قاو تًدون ق
ووتفقولث بتةقاولتا زلقعاه قإلغ ءقونق-ص لقونووتفقولث بتةقق-ا بقأت يسقونووتفقولث بتةقق-شقوئحقوجلووال ق
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[قاذلكقيفقا بقص لقولمق ةقولسعو يةقل رهق ء]ق-ا بقمجيعقوخلدم  قو  دمةقم قشق   قوالت  ال قق-
والعرتوضقع  قق-ا بقف لقعدو و قولرهق ءقق-ا بقت ويةقعدو و قولرهق ءقق-عدو و قولرهق ءق

ق.ولفووتري
قخيصاق .15 قولعدو و ققفيم  قا بقولرمفقع   قولوااية[ قو ي ه قوق-]شق ة قل قفقول ح ا بقإي  ل

مفت حق اداملقولربيدققو تالمقا بق اداملقبقيدق[ولسعو يقولربيد]قصافيم قخيق-والعرتوضقع  قولغقوم  ق
ق-ديدقلاقإلغ ءقوالشرتوكقيفقول اداملقجتق- ةقتفويسقل  اداملقو تخقوجقبط ق- تالمقولربيدقو سجلقوق-

ق.و ً لغقو و عةقيفقولدف تققولربيديةق قف
ولتو يعقع  قع و قولتأ يسقامالشوقولتعديلقق-]أت يسقولمق   [قاذلكقيفقأت يسقشق ةققم قخيصافي .16

شقوءقق-ولدخولقيفقشق   ق  ئمةقق-اقتعديلقبادقوإل و ةققتعينيقو د وءقاعزنمق-تو يعق قو و قولمق  ءقق-
ولتا زلقع قوحل صقق- صقاوأل همقاو تالمقول يمةقاوأل  حقبيعقوحلق-وحل صقاوأل همقا فعقولثم ق

تعديلقق-تعديلقلغقوضقولمق ةقق- ًولقولتا زلقع قوحل صقاوأل همقا لسقو  لقق-اوأل همقم ق لسقو  لق
ص لقق-حتديدق لسقو  لقق-خفسق لسقو  لقق-زاي ةق لسقو  لقق-باو قع و قولتأ يسقلاقمالشوقولتعديلق

قق-لسادو قوحل صقاوأل همقاو تعديلقق-تو يعقوالتف  ي  قق-فتحقوحلس   قلدىقولًاوكق  مقولمق ة
تعديلقباو قع و قولتأ يسقلاقمالشوقولتعديلقق- فلقوحلس   قلدىقولًاوكق  مقولمق ةقق-لغقوضقولمق ةق

قق- قق-تسجيلقولو  ال قاولعالم  قولتج  يةقق-تسجيلقولمق ة فتحقو  ف  قق-ش و قوجلمعي  قولع مة
حتويلقولمق ةقم قمس مهةقق-ت فيةقولمق ةقق-ولتا زلقع قولعالم  قولتج  يةقق-فتحقولفقاعقل مق ةقق-مق ةقل 

حتويلقولمق ةقم قت  مايةقق-حمدا ةقإىلقمس مهةققمسؤاليةحتويلقولمق ةقم قذو قق-حمدا ةققمسؤاليةإىلقذو ق
ولتو يعقق-إلغ ءقع و قولتأ يسقامالشوقولتعديلقق-ىلقشق هقولمخصقولووشدقإاقق–حمدا ةققمسؤاليةىلقذو قإ

و تخقوجقولسجال قولتج  يةقاجتديده قل مق ةقق-ع  قع و قولتأ يسقامالشوقولتعديلقلدىق  تبقولعدلق
خقوجقو تق-مقوجعةقإ و ةقوجلو ةقاولاوعيةقاهيئةقو وو ف  قاو   ييسقق-والشرتوكق لغقفةقولتج  يةقاجتديده قق-

مقوجعةقشق   قوالت  ال قاأت يسقونووتفقولث بتةقلاقوجلووال ق  مقولمق ةقق-ولرتوخيصقاجتديده قل مق ةق
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قهيئةق وملقو  لقق- قمقوجعة قاولتو يعقلم مه  قلال تثم   قولع مة قونيئة  خولقو ا     قاو تالمقق-مقوجعة
دقولتأ يسقامالشوقولتعديلقام خ  ن قصمققع ق-تو يعقولع و قوخل  ةق لمق ةقمعقولغريقق-وال تم  و ق

حتويلقولمق ةقم قشق ةقتو يةقبسيطةقق-تغيريقولري نقول  صوينقل مق ةقق-اوألصممةقوأل   يةقيفقوجلقيدةقولقمسيةق
]ولرتوخيصقول ا عية[قو تخقوجقولرتوخيصققافيم قخيصق-إىلقذو قمسؤاليةقحمدا ةقحتويلقولمق ةقإىلقمؤ سةق

 لغقفةققوالشرتوكق-إلغ ءقولرتوخيصقق-شجزقوألمس ءقق-لقولرتوخيصقإ  فةقصم طقتعديق-جتديدقولرتوخيصقق-
قو ؤ سةقولع مةقل تأميا  قوالجتم عيةمقوجعةقق-فتحقولفقاعقق- لغقفةقولتج  يةققجتديدقوالشرتوكق-ولتج  يةق

قو وظفنيقاولعم لقتعينيق-ص لقولرتوخيصقق-قهيئةقولز  ةقاول قيًةقاوجلم  كمقوجعةقق-قمقوجعةقولدف عقو دينق-
فتحقفقاعقل مق ةقامر تبقاتو يال قل مق ةقق-اف  همقاعزنمقاولتع  دقمعهمقاحتديدقمقتً نمقامر فأنمق

قاإغال ه قإ قو قخطةقعملقولمق ةقاو ووف ةقع  قخططه قولتمغي يةقاميزوصيته قولقلمس لية.
 ل تتالشي  قوألخقىقوليتقق إل تت فةقإىلقذلكقتمعنيقلاقمافق ي ( يق)يولقئيسقولتافياقايتمتعقولع تتوقو اتدبق

رةقولعقبيةقولسعو يةقالهقنقمجيعقه هقول الشي  قاولس ط  ق وخلقاخ  جقو م تق حيد ه قي سقوإل و ة،قع ماق
ياتتةقاشوقإلغتت ءقاقم قولغريقبعمتتلقلاقلعمتت لقمعلع تتتتتتتتتتتتتتتت ءقوجمل سقل ثققم قلاقلشوقتفويسقلاقتو يتتلقاوشتتدق
ذلتتتكق وختتتلقو م رتتتةقاق قالتتتهقشوقتو يتتتلقولغريقبرتتتلقلاقبعسقمتتت قذ ققلاقجزئيتتتاق قولتفتتت ايسقلاقولتو يال ق  يتتتاق

قاخ  جه قاعزلهقال و يلقشوقتو يلقولغري.
ق الشي  قلمنيقولسق:(ق21/4)

عم لقوجتم ع  قلجدوالقق قل ستتتتققخيت  هقم قبنيقلع تتتت ئهقلاقم قغريهمقاخيتصقالعدو يعنيقي سقوإل و ةقلميااق
جتم ع  قاتقتًيه قعدو قحم  تتتتتتققوجتم ع  قوجمل سقاشف قحم  تتتتتتققوالإوجمل سقاقوجمل سقاولتاستتتتتتيوقالجتم ع  ق

سقوإل و ةقاحتد قمر فأتهقايتمتعقلمنيقولستتتتقق إل تتتت فةقإىلقذلكق ل تتتتالشي  قاو ه مقوألخقىقوليتقحيد ه قي 
ق.ب قو قم قي سقوإل و ة
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ع وقي سقوال و ةقع  قمدةقع ويةق لقماهمقاقالقتزيدقمدةق ئيسقوجمل سقاانئًهقاولع وقو اتدبقالمنيقولسققققق(21/5)
قماهمق انقإخاللق وقم قعزلقيفقاجيوزقإع  ةقوصتخ صمقال مج سقيفقليقا بقلنقيعزنمقلاقلاياقق،يفقوجمل س

قولتعويسقإذوقا عقولعزلقلسًبقغريقممقاعقلاقيفقا بقغريقما  ب.
قمً شقةقيفقوألعم لقاولع و قشخ يةقمً شقةقلاقغريقع  قع وقي سقوإل و ةقلنقيً غقوجمل س،قمب قلتهقم قم  حةققق(21/6)

ذيقو   حةقوالشرتوكقيفققجيوزقل ع وقوليتقتتمقحلس بقولمق ةقايثًبقه وقولتً يغقيفقحم ققوجتم عقوجمل سقاال
قولت ويبقع  قول قو قول يقي د قيفقه وقولمأن.

 اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة:   (22ادة )امل
 مق ليدقلاقتق لق لربيدقلاقتسقخطيةبدعوةقم ق ئيسهقاترونقولدعوةقع  قوأل لقيفقولساةققمقتني سقجيتمعقوجمل

قنقيدعول ئيسقوجمل سققاجيبقع  قوجمل س،لخقىقي قه ققتوو تتتتلقلاقولف  سقلاقولربيدقوإللررتاينقلاقليقا تتتتي ة
وجمل سقع قاقيوقق  م قجيوزقع دقوجتم ع ققوألع تتتتتتتتتتتتتتت ء.ليهقذلكقوثا نقم قإىلقوالجتم عقمىتقا بقإقوجمل س

ءقوحل  تتتتقي قلنقيروصووقجلميعقوألع تتتت قحتستتتتماوليتقخقىقوألا تتتت ئلقولت ايةقوحلديثةقليقم قون تفقلاقبوو تتتتطةق
 قئيسقلنقيعتربق)م قم قعقيتمقوالخط  قخبالفقذلكقفإنقلق،مستتتتتموعنيقم قمجيعقوألع تتتتت ءقوألخقي قوحل  تتتتتقي 

وقاي ةقحلديثةقش  تتقاقلاقبوو تتطةقا تت ئلقولت ايةقوجلقحتديدقولا تت ب(قتنقليقع تتوقممتت  كقع قاقيوقون تفقل
قفرتةقوصع   قوالجتم ع.

 نصاب اجتماع اجمللس:   (23ادة )امل
زقلع وقي سقوإل و ةقع  ءقع  قوأل لق أل  لةقاجيوقلق(3) قإالقإذوقش قهقالقيرونقوجتم عقوجمل سق حيحاق

قولت لية: قل  ووب قع  ءقيفقش و قوجتم ع  قوجمل سقاً اقلنقيايبقعاهقغريهقم قوأل
قتم ع.والجالقجيوزقلع وقي سقوإل و ةقلنقياوبقعاهقل ثققم قع وقاوشدقيفقش و قذو قق-ل

ق لرت بة.لنقترونقوإلانبةقاثبتةقق-ب
قبمأهن .بقالقجيوزقل ا ئبقولت ويبقع  قول قو و قوليتقحيمققولام مقع  قو ايبقولت ويق- 
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آ وءقوألع  ءقوحل  قي قلاقو مث نيقفيهقاعادقتس ايقوآل وءقيقجحقوجل صبقات د ق قو و قي سقوإل و ةقتغ ًيةق
اجمل سقوإل و ةقلنقي د ق قو و ق لتمقيققع قاقيوقعق ه قع  قمجيعقوألع  ءقق،ول يق و قمعهق ئيسقوجل سة

 قن قوألغ ًيةقشدقوألع  ءق ت بةقوجتم عقوجمل سقل مدوالةقفيه قات د قه هقول قو و قإذوقم قللمتفق نيقم قعقيط بق
قاتعقضقه هقول قو و قع  قي سقوإل و ةقيفقلالقوجتم عقاتلقله.ق،و ط  ةقألع  ءقوجمل س

 :مداوالت اجمللس   (24ادة )امل
إل و ةقوحل  قانقالمنيقوتثًبقمدواال قي سقوإل و ةقا قو وتهقيفقحم  ققيو عه ق ئيسقوجمل سقالع  ءقي سق

ق.خ تقيو عهق ئيسقي سقوإل و ةقالمنيقولسقولسققاتدانقه هقوحمل  ققيفق جلق
 اإلدارة:جملس  مكافآت ( 25ادة )امل

لاققولمق   ع يهقصم مققصصقمر فأةقي سقوإل و ةقم ق ًلقو س مهنيقيفقمجعيةقع مةقع  يةقايفقشدا قم حتد ق
معيةقولع مةقولع  يةقع قىلقوجلإخقىقمرم ةقلهقايمتملقت قيققي سقوإل و ةقليقلصممةقلاق قو و قلاقتع يم  قل
 فآ قابدلقم قاف  قمراقع  ءقي سقوإل و ةقخاللقولساةقو  ليةقم ق اوتبقلبي نقش ملقبرلقم قش لقع يهق

 ق ً هقوجمل سقبو فهمق م قيمتملقولت قيققو   و قع  قبي نقمققابدلقش و قام قاف  قاغريقذلكقم قو زواي
وف بقع يه قوجلمعيةقولع مةقاقلعم لقفايةقلاقإ و يةقلاقو تم  يةق ًوقلنق و ينيقلاقم ق ً وهقصمريقإموظفنيقلاق

قل مق ة.
 مجعيات املسامهني الرابع:الباب 

 :اجلمعيات حضور (26ادة )امل
معي  قولع مةقق  نقعد قل همهقشوقش و قوجلمعيةقولتحوليةقالرلقمس همقشوقش و قوجللرلقمرتتبقلاياق

  قولمق ةقيفقش و قخققم قغريقلع  ءقي سقوإل و ةقلاقع مآ قشخ اقل مس مهنيقالهقيفقذلكقلنقيو لقعاهق
 ولع مة.وجلمعيةق
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 :التحولية اجلمعية (27ادة )امل
 قم قات يخق قو قولوزو ةققيوماقمخسةقال بعنيق(45لق)يدعوقو س مهونقمجيعقو رتتًنيقإىلقع دقوجلمعيةقولتحوليةقخال

لسقو  لقع  قوأل لقش و قعد قم قو رتتًنيقميثلقص فق ق لرتخيصقبتحولقولمق ةقايمرتطقل حةقوالجتم عق
د ةقالصع   قوالجتم عقوألالقع  قفإذوقعقيتووفققه وقولا  بقيع دقوالجتم عقولث ينقبعدق  عةقم قوصته ءقو دةقوحمل

ايفقمجيعقوألشوولقق،تم علنقتت م قولدعوةقلع دقوالجتم عقوألالقم قيفيدقوإلعالنقع قإمر صيةقع دقه وقوالج
ققققققققققق  نقعد قو رتتًنيقو مث نيقفيه. قلايًقيرونقوالجتم عقولث ينق حيحاق

 :اجلمعية التحولية اختصاصات (28ادة )امل
 (قم قصم مقولمق   .63 تصقوجلمعيةقولتحوليةق ألمو قولوو  ةق    ةق)

 :اجلمعية العامة العادية اختصاصات (29ادة )امل
مةقولع  يةقجبميعقوألمو قو تع  ةق تصقوجلمعيةقولع قولع  ية،فيم قعدوقوألمو قوليتق تصقص قوجلمعيةقولع مةقغريق

  ليةقل متتق ةق م قجيوزق عوةقولستتاةقوقالصته ءولت ليةقق قوأل لقيفقولستتاةقخاللقولستتتةقلشتتهق لمتتق ةقاتع دقمقةقع 
قذلك.ىلقإع  يةقلخقىق  م ق عبقوحل جةقع مةقمجعي  ق

 :غري العاديةاجلمعية العامة  اختصاصات (30ادة )امل
 قحملمو قع يه قتعدي ه قصم ماقو تصقوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةقبتعديلقصم مقولمتتتق ةقوأل تتت  تتت ق  تتتتثا ءقوألمو ق

 يةقاذلكق لمتتتتتتتتتتتتتتقاطققيفقوخت     قوجلمعيةقولع مةقولع  تتتتتتتتتتتتتتالاقلان قلنقت تتتتتتتتتتتتتتد ق قو و قيفقوألمو قولدوخ ةق
 شتتتتتقةقاغريقو ً شتتتتتقةقوليتقجيبقالقتعدقم ق ًيلقو  تتتتت حةقو ًاقق،اوألا تتتتت عقصفستتتتته قو  ق ةقل جمعيةقولع مةقولع  ية

ةقوالشتي ج  قولمتتتتتتتتتتخ تتتتتتتتتتيةقعم لقاولع و قوليتقتتمقلت ًيوحل تتتتتتتتتتولقع  قتقخيصقوجلمعيةقولع مةقولع  يةقفيه قوأل
 تع  دي قاو تع م نيق قولمتتتتتتتتق ةقمعقعمومقولع تتتتتتتتوقي سقوإل و ةقإذوقمتبقبافسقوألا تتتتتتتت عقاولمتتتتتتتتقاطقوليتقتتًعه

حلوقيفقتفويسق تتتالشيةقوال جمعيةقولع مةقولع  يةقق،عم لقاولع و ق تتتم قصمتتت طقولمتتتق ةقو عت  ا  صبقه هقوأل
ولتفويسقافوقولمتتتتتتقاطقق(قوحل  يةقاولستتتتتتًعنيقم قصم مقولمتتتتتتق   قع  قلنقيرون71ولرتخيصقولوو  ةقيفقو   ةق)
 وليتقت عه قوجلهةقو خت ة.
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 دعوة اجلمعيات:  (31ادة )امل
ي سقوإل و ةقلنقيدعوققبدعوةقم قي سقوإل و ةقاع  قولع مةقلاقوخل  تتتتتتتتتتةقتاع دقوجلمعي  قولع مةقل مستتتتتتتتتت مهني

لاقعد قم قو ستتتتتتت مهنيقميثلققوجلمعيةقولع مةقولع  يةقلالصع   قإذوقا بقذلكقمقوجعقوحلستتتتتتت   قلاقجلاةقو قوجعة
يةقلالصع   قإذوقعقي مق(قمخستتتتتتتتتتتتتةقيفقو  ئةقم ق لسقو  لقع  قوأل لقاجيوزق قوجعقوحلستتتتتتتتتتتتت   ق عوةقوجلمع5%)

متتتتتتتتتتتتققولدعوةقالصع   قاتاق،(قثالثنيقيوم اقم قات يخقا بقمقوجعقوحلستتتتتتتتتتتت   30دعوةقوجلمعيةقخاللق)وجمل سقب
(قاوشدق21د قلالصع   قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق)وجلمعيةقولع مةقيفق تتتتتحيفةقيوميةقتوزعقيفقو ق زقولقئيستتتتت قل متتتتتق ةق ًلقو يع  قوحمل

اقتق تتتتتتتتتتلقلهقعربقولربيدقىلقو ستتتتتتتتتت همقلإاجيوزقوال تف ءقبدعوةقخطيةقتستتتتتتتتتت مقما الةقق،اعمتتتتتتتتتتقانقيوم اقع  قوأل ل
ملقولدعوةقع  قجدالقتيقا تتتتتتي ةقتوو تتتتتتلقلخقىقي قه قي سقوإل و ةقاتمتتتتتتتولربيدقوإللررتاينقلاقو ستتتتتتجلقلاق

زو ةقولتج  ةقخاللقو دةق و ةقولع مةقل متتتتق   قبوقىلقوإلإوألعم لق م قتق تتتتلق تتتتو ةقم قولدعوةقاجدالقوألعم لق
قوحملد ةقل امق.

 :ل حضور اجلمعياتسج  (32ادة )امل
زقولمتتق ةقولقئيستت قا  و عقستتجلقو ستت مهونقول ي قيقغًونقيفقش تتو قوجلمعيةقولع مةقلاقوخل  تتةقلمس ئهمقيفقمق ي

قعية.ولتسجيلقواللررتاينق ًلقولو بقوحملد قالصع   قوجلمقوجلمعيةقلاو خت  قالصع   ق
 :العامة العاديةنصاب اجتماع   (33ادة )امل

ث ونقص تتفق لسقو  لقع  ق قإالقإذوقش تتقهقمستت مهونقميوجتم عقوجلمعيةقولع مةقولع  يةق تتحيحاقالقيرونقوصع   ق
عدق  عةقم قوصته ءقو دةقوحملد ةقاإذوقعقيتوفققولا  بقولالزمقلع دقه وقوالجتم عقيع دقوالجتم عقولث ينقبق،وأل ل

النقع قومر صيةقع دقعيفيدقوإلقالصع   قوالجتم عقوألالقبمتتتتتتتتتتقطقلنقتت تتتتتتتتتتم قولدعوةقلع دقوالجتم عقوألالقم 
  همقو مث ةقفيه.ق  نقعد قوأل قلايًقه وقوالجتم عقايفقمجيعقوألشوولقيعتربقوالجتم عقولث ينق حيحاق

 :نصاب اجلمعية العامة غري العادية  (34ادة )امل
و  لقع  ق لسققالقيرونقوجتم عقوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةق تتتتتحيح اقإالقإذوقش تتتتتقهقمستتتتت مهونقميث ونقص تتتتتف

يع دقوالجتم عقولث ينقبعدق تتت عةقم قوصته ءقو دةقوحملد ةقق،فإذوقعقيتوفققه وقولا تتت بقيفقوالجتم عقوألالق،وأل ل
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الصع   قوالجتم عقوألالقبمتتتتتتتتتتقطقلنقتت تتتتتتتتتتم قولدعوةقلع دقوالجتم عقوألالقم قيفيدقوالعالنقع قومر صيةقع دق
ولث ينق تتتحيح اقإذوقش تتتقهقعد قم قو ستتت مهنيقميثلق بعق لسقايفقمجيعقوألشوولقيعتربقوالجتم عقق،ه وقوالجتم ع

ىلقوجتمتت عقاثلتتاقياع تتدقإاإذوقعقيتوفققولا تتتتتتتتتتتتتتتت بقولالزمقيفقوالجتمتت عقولثتت ينقاجهتتبق عوةققو تت لقع  قوأل تتل
ق  نقوالجتم عقولث لاق تتتتحيحا قلايًقق(قم قه وقولام مقايرون31يفقو   ةق) ألا تتتت عقصفستتتته قو ا تتتتوتقع يه ق

 و مث ةقفيهقبعدقمووف ةقوجلهةقو خت ة. همقعد قوأل
 :التصويت يف اجلمعيات  (35ادة )امل

قوجلمعي  قيفلرلقمرتتبق تتو قع ق لق تتهمقميث هقيفقوجلمعيةقولتحوليةقالرلقمستت همق تتو قع ق لق تتهمق
قولع مةقاجيبقو تخدومقولت ويبقولرتو م قيفقوصتخ بقي سقوإل و ة.

 :قرارات اجلمعيات  (36ادة )امل
د ق قو و قوجلمعيةقولع مةقولع  يةقات تتتتتتتتتتتق،ت تتتتتتتتتتتد قول قو و قيفقوجلمعيةقولتحوليةق ألغ ًيةقو ط  ةقلأل تتتتتتتتتتتهمقو مث ةقفيه قققققققق

ةقغريقولع  يةقتغ ًيةقث ث ق م قت تتتتتتتتتتتتتتد ق قو و قوجلمعيةقولع مقق، ألغ ًيةقو ط  ةقلأل تتتتتتتتتتتتتتهمقو مث ةقيفقوالجتم ع
لاقالا لةقمدةقولمتتتتتتتق ةقلاققتخفي تتتتتتته قبزاي ةق لسقو  لقلاقبوقمتع  اقنق قو اقوأل تتتتتتتهمقو مث ةقيفقوالجتم عقإالقإذوق  

القيرونق تتحيح اقإالقإذوقف  ه ق ًلقوص  تت ءقو دةقوحملد ةقيفقصم مه قوأل تت  تت قلاق صدم جه قمعقشتتق ةقلخقىق
ق د قتغ ًيةقثالثةقل  عقوأل همقو مث ةقيفقوالجتم ع.

 :املناقشة يف اجلمعيات  (37ادة )امل
قشتتتأهن قإىلقلع تتت ءقي سقيفلرلقمستتت همقشوقما  متتتةقو و تتتوع  قو د جةقيفقجدالقلعم لقوجلمعيةقاتوجيهقوأل تتتئ ةققققققققق

 مهنيق ل د قول يقالقوإل و ةقامقوجعقوحلستتتتتت   قاجييبقي سقوإل و ةقلاقمقوجعقوحلستتتتتت   قع  قل تتتتتتئ ةقو ستتتتتت
ىلقوجلمعيةقا  نق قو ه قإ ؤولهقغريقم اعقوشترمققاإذوق لىقو س همقلنقولق قع  قل  ق ،يعقضقم  حةقولمق ةق
 يفقه وقولمأنقانف وا.
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 :رائسة اجلمعيات وإعداد احملاضر  (38ادة )امل
هقلاقم قياتدبهقي سقيقلسقوجتم ع  قوجلمعي  قولع مةقل مستتتتتتتتتتتتتتت مهنيق ئيسقي سقوإل و ةقلاقانئًهقعادقغي بققققققققق

 عقوجلمعيةقحم ققيت م قاحيق ق جتمق، ئيسقي سقوإل و ةقاانئًهوإل و ةقم قبنيقلع  ئهقل لكقيفقش لقغي بق
لو  لةقاعد قوأل تتوو قو  ق ةقووأل تتهمقوليتقيفقشي زنمق أل تت لةقلاققعد قو ستت مهنيقوحل  تتقي قلاقو مث نيقاعد 

تم عقوليتق و  قيفقوالجقن قاول قو و قوليتقو   قاعد قوأل تتتتتتوو قوليتقاوف بقع يه قلاقخ لفته قل ما  متتتتتت  
 تتتتتتقه قاج معققاتدانقوحمل  تتتتتتققب تتتتتتفةقماتممةقع بق لقوجتم عقيفق تتتتتتجلقخ تقيو عهق ئيسقوجلمعيةقالمني

 وأل وو .
 جلنة املراجعة اخلامس:الباب 

 تشكيل اللجنة:   (39ادة )امل
 و ةقلع تتتتتتتت ءقي سقوإلقع تتتتتتتت ءقم قغريلثالثةققتمتتتتتتتترلقب قو قم قوجلمعيةقولع مةقولع  يةقجلاةقمقوجعةقمروصةقم 

 م ه قامر فآ قلع  ئه .عم قو س مهنيقلاقغريهمقاحيد قيفقول قو قمهم  قول جاةقا ووب ققولتافي ينيق ووءاق
 نصاب اجتماع اللجنة:   (40ادة )امل

اعادقق، تتوو قوحل  تتقي ليمتترتطقل تتحةقوجتم عقجلاةقو قوجعةقش تتو قلغ ًيةقلع تت ئه قات تتد ق قو ون قتغ ًيةق
 تس ايقوأل وو قيقجحقوجل صبقول يق و قمعهق ئيسقول جاة.

 اختصاصات اللجنة:  (41ادة )امل
  ق تتتتتتتتجالن قاااثئ ه قعان قيفق تتتتتتتتًيلقذلكقشوقوالاالعقق، تصقجلاةقو قوجعةق  قو ًةقع  قلعم لقولمتتتتتتتتق ة

نقتط بقم قي سقوإل و ةقلاجيوزقن قق،اا بقليقإي  حقلاقبي نقم قلع  ءقي سقوإل و ةقلاقوإل و ةقولتافي ية
متتتتتق ةقأل تتتتتقو قلاقخستتتتت ئقق عوةقوجلمعيةقولع مةقل متتتتتق ةقلالصع   قإذوقلع ملقي سقوإل و ةقعم ه قلاقتعق تتتتتبقول

 جسيمة.
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 :تقارير اللجنة   (42ادة )امل
اإبدوءققوحلستتتتتتتت   ي دمه قمقوجعققع  قجلاةقو قوجعةقولامققيفقول ووئمقو  ليةقل متتتتتتتتق ةقاولت   يققاو  حوظ  قوليت

م مقولق  بةقولدوخ يةقيفقصاع يه ق  لكقإعدو قت قيققع ق ليه قيفقشتتتتتتتت نقمدىق ف يةقق،مقئي ن قشي ن قإنقاجد 
نقيو عقصستتتتتتتخ اققولمتتتتتتتق ةقاعم ق  مبقبهقم قلعم لقلخقىقتدخلقيفقصط ملقوخت تتتتتتت  تتتتتتته قاع  قي سقوإل و ةقل

(قيوم اقع  قوأل لقلتزايدقق21تتتق)بوصع   قوجلمعيةقولع مةقق  فيةقم قه وقولت قيققيفقمق زقولمق ةقولقئيس ق ًلقموعد
 . لقم ق غبقم قو س مهنيقباسخةقماهقايت  قولت قيققلثا ءقوصع   قوجلمعية

 
 احلساابت مراجع :السادسالباب 

 تعيني مراجع احلساابت:   (43ادة )امل
لعملقيفقو م رةق و قخصقنمقجيبقلنقيرونقل مق ةقمقوجعقشس   ق)لاقل ثق(قم قبنيقمقوجع قوحلس   ق

لي تتتتتتتت اقيفق لقا بقتغيريهقمعققاجيوزقل جمعيةق،احتد قمر فأتهقامدةقعم هق،تعياهقوجلمعيةقولع مةقولع  يةق تتتتتتتتاواياق
 ققاع.عدمقوإلخاللق  هقيفقولتعويسقإذوقا عقولتغيريقيفقا بقغريقما  بقلاقلسًبقغريقمم

 :صالحيات مراجع احلساابت   (44ادة )امل
الهقلي تتتت اقق،لواثئوووحلستتتت   قيفقليقا بقشوقوالاالعقع  ق ف تققولمتتتتق ةقا تتتتجالن قاغريقذلكقم قق قوجع

 ةقاولتزوم ن قاغريقليتح وقم قموجو و قولمتتتتققق،ا بقولًي ان قاوإلي تتتت ش  قوليتقيقىق تتتتقا ةقوحل تتتتولقع يه 
 تتتتتتتتتتتتتتتت  فقمقوجعققإذواققاوجًتتهذلتتكقممتت قيتتدختتلقيفقصطتت ملقعم تتهقاع  ق ئيسقي سقوإل و ةقلنقميراتتهقم قل وءق

ييستتققوجمل سقعملقمقوجعققوحلستت   ق تتعوبةقيفقه وقولمتتأنقلثًبقذلكقيفقت قيققي دمقإىلقي سقوإل و ةقفإذوقع
 ققيفقوألمق.قاجبقع يهقلنقيط بقم قي سقوإل و ةق عوةقوجلمعيةقولع مةقولع  يةقل امق،وحلس   
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 حساابت الشركة وتوزيع األرابح :السابعالباب 
 السنة املالية للشركة:   (45ادة )امل

اة،قع  قلنقتًدلقولستتتتاةقتًدلقولستتتتاةقو  ليةقل متتتتق ةقم قلالقشتتتتهققيا يققاتاته قباه يةقشتتتتهقق يستتتتمربقم ق لق تتتت
قهن يةق يستتتمربقم قولستتتاةقو  ليةقوألاىلقم قلالقشتتتهققيا يققم ق تتتاةقحتولقولمتتتق ةقإىلقشتتتق ةقمستتت مهةقاتاته قيف

 وحل لية.
 

 :املاليةالواثئق    (46ادة )امل
ليةقل مق ةقات قيقواقع قصم اه قجيبقع  قي سقوإل و ةقيفقهن يةق لق اةقم ليةقل مق ةقلنقيعدقول ووئمقو  ق-1

 رتشةقلتوزيعقوأل  حقاي عقوجمل سقه هقاي  م قه وقولت قيققولطقي ةقو ق،امق زه قو  يلقع قولساةقو  ليةقو ا  ية
(قمخسةقال بعنيقيوم اق45ةقبتق)ولواثئوقحتبقت قفقمقوجعقوحلس   ق ًلقو وعدقوحملد قالصع   قوجلمعيةقولع م

ققوأل ل.ع  ق
وقو م  قإليه قيفقولف قةقواثئجيبقلنقيو عق ئيسقي سقإ و ةقولمق ةقا ئيسه قولتافي يقامديقه قو  يلقولق-2
مهنيق ًلقو وعدقوحملد قاتو عقصسخقماه قيفقمق زقولمق ةقولقئيس قحتبقت قفقو س ق،(قم قه هقو   ة1)

ق(قيوم قع  قوأل ل.21الصع   قوجلمعيةقولع مةقبتق)
قيققمقوجعقققي سقوإل و ةقات ع  ق ئيسقي سقوإل و ةقلنقيزا قو س مهنيق ل ووئمقو  ليةقل مق ةقات قيق-3

  اقلنقيق لق و ةقم قه هقوحلس   قم قعقتامققيفقجقيدةقيوميةقتوزعقيفقمق زقولمق ةقولقئيس قاع يهقلي
 وأل ل.سةقعمققيوم اقع  قمخ(ق15ولواثئوقإىلقوجلهةقو خت ةقاذلكق ًلقات يخقوصع   قوجلمعيةقولع مةقبتق)

 توزيع األرابح:  (47ادة )امل
قولساويةقع  قولوجهقوآليت:توزعقل  حقولمق ةقول  فيةق

ولع  يةقا فقه وققةلتروي قوشتي ا قصم م قاجيوزقل جمعيةقولع م  يفقوأل  حقم قق(%10جيابقصسًةق) -1
 (قم ق لسقو  لقو دفوع.%30)ولتجايبقمىتقب غقوالشتي ا قو   و ق
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م ق  يفقوأل  حقلتروي ققصسًةقمئويةع  قو رتوحقي سقوإل و ةقلنقجتابققل جمعيةقولع مةقولع  يةقبا ءاق -2
 وشتي ا قوتف   قخي صقلغقضقلاقلغقوضقمعياه.

لاقق وقم  حةقولمق ةاذلكق ل د قول يقحيق،ل جمعيةقولع مةقولع  يةقلنقت ق قتروي قوشتي اي  قلخقى -3
لنقت تطعقم ق  يفققال جمعيةقو   و ةق  لكق،يرفلقتوزيعقل  حقاثبتةق د قوإلمر نقع  قو س مهني

قئم اقم قه هقو ؤ س   لغقإلصم ءقمؤ س  قوجتم عيةقلع م  قولمق ةقلاق ع اصةقم قيرونق  وأل  حقمً
قنم.ال تخدومه ق احقموظف قولمق ةقل همقيفقولمق ةق مر فأةقلاق

عققاإذوق،ةقو دفوع(قم ق لمس لقولمق %5يوزعقم قولً   قبعدقذلكقع  قو س مهنيقصسًةقالقت لقع ق) -4
قول   مة.حقولساوو قتسمحقل  حق اةقم قولساوو قبتوزيعقه هقوحل ةقفالقجيوزقو ط لًةقص قم قل  

م مقولمق   قخي صقبعدقص(قم ق76او   ةق)ق،(قم قه وقولام م25معقمقوع ةقوألشر مقو  ق ةقيفقو   ةق) -5
 تح  ملقه هقيرونقو(ق حدقل   قم قولً   ق ر فأةقي سقوإل و ة،قع  قلنق%10م قت دمقصسًةق)

عد قوجل س  قوليتقحي قه قعقامتا  ً اقمقولع مةلووئحقولمق ةقو عتمدةقم قوجلمعيةقو ر فأةقمتا  ً اقمعق
قولع و.

قش يةقص فق اويةقا بعقجيوزقل مق ةقبعدقو تيف ءقول ووب قو و وعةقم قوجله  قو خت ةقتوزيعقل  حقم -6
ق اوية.

 األرابح: وسداد استحقاق   (48ادة )امل
نقايًنيقول قو قات يخقيستتتتتتتتتتحوقو ستتتتتتتتت همقش تتتتتتتتتتهقيفقوال  حقاف  اقل قو قوجلمعيةقولع مةقول تتتتتتتتت   قيفقه وقولمتتتتتتتتتأ

 قو ستتتتت مهنيقيفقهن يةق تتتتتهمقو ستتتتتج نيقيفق تتتتتجال  حق  لر قوألوال تتتتتتح  ملقاات يخقولتوزيعقاترونقلش يةقوأل
نقاو ووعيدقوليتقحيد ه قي سق قو ستتتتتتتت مهنيقيفقو ر تدفعقوأل  حقو  ق قتوزيعه قع اقق،وليومقوحملد قلال تتتتتتتتتح  مل

قق. قل تع يم  قوليتقت د ه قازو ةقولتج  ة و ةقاف اقوإل
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 خسائر الشركة:   (49ادة )امل
و  ليةقاجبقع  ققإذوقب غبقخستت ئققشتتق ةقو ستت مهةقص تتفق لسقو  لقو دفوعقيفقليقا بقخاللقولستتاة -1

و ةقاع  ق ئيسقفو قع مهقب لكقإبالغق ئيسقي سقوإل ليقمستتتتتتئولقيفقولمتتتتتتق ةقلاقمقوجعقوحلستتتتتت   ق
مخسةقعمققيوم اقم قق(15اع  قي سقوإل و ةقخاللق)ق،ي سقوإل و ةقإبالغقلع  ءقوجمل سقفو واقب لك

نيقيوم اقم قات يخق(قمخستتتتتتتتتتتتتتتةقال بع45ع مهقب لكق عوةقوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةقلالجتم عقخاللق)
مقولمتتتتتق   قاذلكقإىلقع مهق خلستتتتت ئققلت ق قإم قزاي ةق لسقم لقولمتتتتتق ةقلاق في تتتتتهقاف  اقألشر مقصم 

ولمتتتتتتتتق ةق ًلققلاقشلق،ئققإىلقم ق انقص تتتتتتتتفق لسقو  لقو دفوعوحلدقول يقتاخفسقمعهقصستتتتتتتتًةقوخلستتتتتتتت 
 وألجلقوحملد قيفقه وقولام م.

(ق1 دةقوحملد ةقيفقولف قةق)اتعدقولمق ةقما  يةقب وةقصم مقولمق   قإذوقعقجتتمعقوجلمعيةقولع مةقخاللقو -2
زاي ةق لسقو  لقق  قلاقإذوق ق،لاقإذوقوجتمعبقاتع  قع يه قإ تتتتتتتتدو ق قو قيفقو و تتتتتتتتوعق،م قه هقو   ة

(قتستتتتتعنيقيوم اق90لقخاللق)افوقوألا تتتتت عقو  ق ةقيفقه هقو   ةقاعقيتمقوال تت بقيفق لقزاي ةق لسقو  
 .م ق دا ق قو قوجلمعيةق لزاي ة

 املنازعات :الثامنالباب 
 دعوى املسؤولية:  (50ادة )امل

ذوق  نقم قشتتتتأنقوخلطأقإو  ق ةقل متتتتق ةقع  قلع تتتت ءقي سقوإل و ةققستتتتؤاليةرلقمستتتت همقوحلوقيفق فعق عوىقو ل
  نقشوقولمتتتتتق ةقيفقققول يق تتتتتد قماهمقإحل ملق تتتتتق قخ تقبهقاالقجيوزقل مستتتتت همق فعقولدعوىقو   و ةقإالقإذو

ق فعه قالقيزولق  ئم اقاجيبقع  قو س همقلنقيً غقولمق ةقبعزمهقع  ق فعقولدعوى.
قجته ق لمقاطقوآلتية:ق  صبقصتيه قو س همقإل  مةق عوىقع  قولمق ةقلايًقجيوزقحتميلقولاف   قوليتقتر ف

قإذوقل  مقولدعوىق س قصية. -1
(قثالثنيق30لق)إذوقت دمقإىلقولمتتتتتتتتتق ةق لستتتتتتتتتًبقول يقم قلج هقل  مقولدعوىقاعقحي تتتتتتتتتلقع  ق  قخال -2

ق.يوم اق
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(قولت  تتتتتتعةقاولستتتتتتًعنيقم ق79ع  قشرمقو   ةق)قإذوق  نقم قم تتتتتت حةقولمتتتتتتق ةقإ  مةقه هقولدعوىقبا ءاق -3
 صم مقولمق   .

 .لنقترونقولدعوىق  ئمةقع  قل  سق حيح -4
 الشركة وتصفيتها : حلالتاسعالباب 

 انتهاء الشركة:  (51ادة )امل
الزمقل ت تتفيةقاي تتد ق قو قتدخلقولمتتق ةقمبجق قوص  تت ئه ق ا قولت تتفيةقاحتتف ق لمتتخ تتيةقوالعتً  يةق ل د قول
ع  قتعينيقو  تتتتف قاحتديدققولت تتتتفيةقوالختي  يةقم قوجلمعيةقولع مةقغريقولع  يةقاجيبقلنقيمتتتتتملق قو قولت تتتتفية

جيبقلالقتتج ازقمدةقولت تتتتفيةقولالزمةقل ت تتتتفيةقاقق تتتت ط تهقالتع بهقاول يو قو فقا تتتتةقع  ق تتتت ط تهقاو دةقولزماية
 و ةقولمتتتق ةقإطةقي سقوالختي  يةقمخسق تتتاوو قاالقجيوزقمتديده قأل ثققم قذلكقإالقتمقق  تتت ئ قاتاته ق تتت 

قلنقيعنيقإىلرمقو  تتفنيقشىلقولغريقيفقإ و ةقولمتتق ةقايعدانق لاستتًةقإ  ه قامعقذلكقيملقهؤالءق  ئمنيقع  ق
ةقوخت تتت  تتت ن قوليتقالقعي  قو ستتت مهنيق  ئمةقخاللقمدةقولت تتتفيةقاي ت تتتقق ا ه قع  قمم   تتتو  تتتف قاتً  قمج

 تتع  ضقمعقوخت     قو  ف .
 حكام ختاميةأ :العاشرالباب 

ق  (52ادة )امل
 ولام م.يفقه وققبهقصصقيطًوقصم مقولمق   قيفق لقم عقيق 

ق  (53ادة )امل
 .ولمق   قالووئحهق قألشر مقصم ميو عقه وقولام مقايامققاً اق


