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  (االول عادية )االجتماع غير التدعو شركة اليمامة للحديد مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة 

ايقالرسقاهررغ رراح د ل يسرررررررررارة شررة اليرارررررررررات راحديدة رحشورررررررررادسدهران الال ر سليراحسرررررررررد يرايسرررررررررد ي  راح اا رة  ر  رررررررررللرا  يد ران ي د راح دة ر

رايرا برييررررررررررررمريرررررر رضرفر ررررررد ر ربريررررررالرارررررر راحرا ررررررد ر ر ر رررررردسرررررر ر راحيررررررررررررا ر   ر )7)جر،راحرررا رلراحرررررراالرا راحيرررررررررررريررررررد ر رةر را االز  رررررردل رلحردررررررا رة رربرنراررررررا وجر)ايرنر رل

 https://goo.gl/maps/P9B7V4aiK112روذحكرياد يرر ر9201-03-18 رررررررررررررررايلا لر4014-07-11رراالثا    رتيد راحسرردس راحسررد ارر رواحاوررورةسررد رلل رر 

 : اولراألسيدلراح د  

 ر)ةا ل  .احيات أغاا رحشيات روانخدص بةنراحاظد راالادس يرر 3)رياح ول ترسل رف اللرايد راالول:احناارر

 ر)ةا ل ر.اي شراحيدغار  رردياتز حشيات روانخدص ربةنراحاظد راالادس يرر 19)رياح ول ترسل رف اللرايد راحثدني:احناار

 ا.واح  رررررلرايا ايرواة  راحسرررررالمررة شرراال اليرواحادلب.حشيرررررات روانخدصررررر ربر رةنراحاظد راالاررررردسررررر ير22)ررياحن اراحثدحثر:راح ورررررل ترسل رف اللرايد 

 )ةا ل 

 ر)ةا ل ر. حشيسد ي ان ي د راح دة رردن قد حشيات روانخدص ربرةنراحاظد راالادس ير 29)يراح ول ترسل رف اللرايد راحاابعراحناار

 ر)ةا ل ر.اياا   ن ا رر قدل ا حشيات رروانخدص ربةنراحاظد راالادس يرر 40)رياح ول ترسل رف اللرايد رخدةراناحناار

 )ةا ل ر.ايدحد ردحلثدللحشيات روانخدص ربةنراحاظد راالادس يرر 44)رياح ول ترسل رف اللرايد ر:سد ساحاحناار

  .2018-09-30  ررسنراحسا رايدحد راياتهد اح ول ترسل رتقا ارة شرراإل الير :بعاحسداحناار

 ر .8201-09-30احسا رايدحد راياتهد ر  ررسناحيات ر سدبدهرةاا عرتقا ارراح ول ترسل  :ثدةناحاحناار

 ر .8201-09-30حشيات رسنراحسا رايدحد راياتهد ر  راح ول ترسل راحقلالمرايدحد ر : داعاحاحناار

  .8201-09-30اإل اليرسنراحسا رايدحد راياتهد ر  راح ول ترسل رةباا رذة رأس د رة شرر : داااحاحناار

اح وررررل ترسل رف د  رةاا عران سرررردبدهرحشيررررات رةنرب  راياىرررر   رباد رسل رتلصررررد رن ا راياا   ،روذحكرحن  روةاا   روتا دلر:ر د  رسيررررااناحناار

 ر.وت الارأف دبهر 2020رواحابعراالولرةنرسد  ر2019احقلالمرايدحد رحشابعراحثدنيرواحثدحثرواحاابعرواحسال رةنراح د رايد  ر

 ر .2018-09-30 ر  راياتهدر احسا رايدحدرألبدحرسنتلزيعرسا راح ول ترسل ر:رياسرثدنياحاحناار

رررررايدحد راياتهد ر  تيكد أيرألس ررررررررررد رة شرراإل اليرسنراحسررررررررررا رأحورل دلرروالب يدل ةشدل رر 1,400,000اح وررررررررررل ترسل رصررررررررررا رةنش ر)ر:سيررررررررررارحثاحثداحناار

 . ر30-09-2018

اح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رواات رةوالريلا راحناد ر،رواحتيرح  لرة شرراإل اليراألا دذ/لالاربنراباا دمر :سياراابعاحاحناار

ربدعرةا  دهربادً رسل رطشندهراررراا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  را  ا  يهد،روه رسندليرسنررايايهدمرر)س رررلرغ ررتاند   رةورررا  رةنداررراي

ربأ ر دي راح  دةالهر  رسد ر
ً
رانهر)اللل ارر  25/6/2020 – ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)رل دلر 188,447,168ر ربشغتر.2018،رسشيد

ً
سشيد

 )ةا ل رأل رااوطرتن دشد  .

اح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رواات رثندهرحإلنيد اهراي او يرر،رواحتيرح  لرة شرراإل اليراألا دذ/لالار:رسيارخدةرانراحناا

ربأ راح  دةالهرحش د رايدضررر ير،رو  يهدررةندارررايبنراباا دمرايايهدمرر)س رررلرغ ررتاند   رةورررا  ر
ً
ل دلرر1,140,000 رربشغترر2018رسشيد

 رح لل ار2015-04-02 ررررررررررررررررايلا لر1436-06ر-13ب دل خرر دبشهرحش يالارارررن   رةاتهدرااررر  يدلراسيدلراتند د   رراررر ل  .رررةنر الل

ل دلراررررررررر ل  ،روااررررررررر  يدلراسيدلراتند د رر3,266,000 ددكلر ااغد رييررررررررردليعراحكشددهرب دة  رأ راحقاجربقدي رة يدحد ربشغتر لا  ر

 ربقدي رة يدحد رتنش ر لا  ر2016-06-22 ررررررررررررررررررررررررايلا لر1437-09-17أللاةكلرب دل خرح لل ار ددكلر ااغد رييررررررررررراو رةاا لراحند رررررررررررل ر

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .ا ل  .ررل دلر3,000,000
ً
 )ةا ل رسشيد

اح وررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيراررت مرب  راحيررات رواررات رةوررالرحش  ي  اهراحناد ر،رواحتيرح  ررلرة شرراإل اليراألارر دذ/رلالار :سيررارسررد ساحاحناار

بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهراررررررررررراا رةقاة رةنرأ ار،روه رسندليرسنر يهدررةندارررررررررررايبنراباا دمرايايهدمرر)س رررررررررررلرغ ررتاند   رةورررررررررررا  ر

ربأ ر دي راح  دةالهر  رسد ر،رسشيراحرا   رة  را  ا 
ً
رر  25/6/2020 – ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)رل دلرر56,767 ربشغتر2018د

ً
سشيد

 )ةا ل رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .

واحتيرح  رررررلرواحيرررررات راحسررررر ل ل رنخاةدهراألسيدلراح يابدلد روايدكدند د رراح ورررررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرارررررت مرب  راحيرررررات ر :سيررررراربعاحسرررررداحناار

ربأ راح  دةالهرةنر اللر،ر يهدررةنداررررررررررراية شرراإل اليراألاررررررررررر دذ/ر دحاربنرسناضراحيررررررررررردةير)س رررررررررررلرغ ررتاند   رةورررررررررررا  ر
ً
الب  رسشيد

 رح لل ار2018-02-07 روب دل خر2017-10-10 روب دل خر2017-10-01 روب دل خر2016-05-01ب دل خررةاتهدران   ر دبش رحش يالاراتند دده

ربأ راح  دةالهرر95,530,105أبااجرتيابدلد رييدليعراحيات راحس ل ل رحش يابد ربقدي رة يدحد ربشغتر
ً
 ر2018  رسد ررل دلرا ل  ،رسشيد

رانهر)راللل ارااوطرتن دشد رر20,077,046بشغتر
ً
 )ةا ل ر.ر ل دلرا ل  .رسشيد

واحتيرح  ررررررلرة شرراإل اليراألارررررر دذ/ر دحاربنرواررررررات راحااارررررراريلا راحناد راح وررررررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيراررررررت مرب  راحيررررررات ر:رسيرررررراثدةنراحاحناار

بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهرارررراا رةقاة رةنرأ اراحرا   ر،روه رسندليرسنر يهدررةنداررررايسناضراحيرررردةير)س ررررلرغ ررتاند   رةوررررا  ر

https://goo.gl/maps/P9B7V4aiK112
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ربأ ر دي راح  دةالهررة  را  ا 
ً
رل دلرا ل  ر313,640وبشغتر دي راييترلدهرل دلرررر8,384,842 رربشغتر2018  رسد رحغا راحندعر،رسشيد

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .ر  25/6/2020 – ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)ر
ً
 )ةا ل رسشيد

،روةواعراات رلااارسنااحا ينراحااااروأوال هرح وندعرايا  دهران الال راح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رر:سيا داعراحاحناار

بدعرةا  دهربادً ر،روه رسندليرسنر يهدررةنداايواحتيرح  لرة شرراإل اليراألا دذ/ر دحاربنرسناضراحيدةير)س لرغ ررتاند   رةوا  ر

ربأنهرحمرل نر ادكرف دةالهر  رسد ررقاة رةنرأ اراحرا   رة  را  ا سل رطشندهراررررررررررراا رة
ً
 ر26/6/2017 رر،رةايراح  دةلر)ر2018،رسشيد

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .25/6/2020 –
ً
 )ةا ل ر  سشيد

،رواحتيرح  ررلرة شرراإل اليراألارر دذ/ر دحاربنرسناضرواررات راحاااررارحشيث  دهراح وررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيراررت مرب  راحيررات رر:و اح يررا احناار

،رربدعرةا  دهربادً رسل رطشندهرااا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  را  ا ،روه رسندليرسنر يهدررةندااياحيدةير)س لرغ ررتاند   رةوا  ر

ربرررأنرررهرح
ً
رانرررهر)اللل رررارألررر راررررررررررراوطرر  25/6/2020 – ر26/6/2017 رر،رةرررايراح  ررردةرررلر)ر2018مرل نر اررردكرف ررردةالهر  رسرررد رسشيرررد

ً
سشيرررد

 )ةا ل رتن دشد  .

اح ورررررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرارررررت مرب  راحيرررررات روارررررات راييادراح  دل  ر،رواحتيرح  رررررلرة شرراإل اليراألاررررر دذ/رةيادربنرراح يررررراو :ان د  رو احناار

بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهرارراا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  ر،روه رسندليرسنر يهدررةنداررايسناضراييادرر)س ررلرغ ررتاند   رةوررا  ر

ربأ ر دي راح  دةالهرا  ا 
ً
رر  25/6/2020 – ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)رل دلرر89,865,279 ربشغتر2018  رسد ررحغا راحندعر،رسشيد

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .
ً
 )ةا ل رسشيد

اح ورررررل ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرارررررت مرب  راحيرررررات روة يلس راييادرحا الار،رواحتيرح  رررررلرة شرراإل اليراألاررررر دذ/رةيادربنررواح يررررراو :ثدنيراحاحناار

بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهراررراا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  ر يهد،روه رسندليرسنررةندارررايسناضراييادرر)س رررلرغ ررتاند   رةورررا  ر

ربأ ر درا  ا 
ً
،ررل دلراررر ل  ر15,175وبشغتر دي راييرررترلدهرل دلرررر62,414,346 رربشغتر2018  رسد رحغا راحندعري راح  دةالهر،رسشيد

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .25/6/2020 – ر26/6/2017ةايراح  دةلر)ر
ً
 )ةا ل ر  رسشيد

رررراح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رواات رايع لرحش  دليروايقدوالهر،رواحتيرحالمررة شرراإل اليرر:واح ياو حثراحثداحناار

بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهرااا رةقاة ر،روه رسندليرسنر يهدررةندااياألا دذ/را اربنرةباا دمرايع لررر)س لرغ ررتاند   رةوا  ر

ربأ ر دي راح  دةالهرا  ا ةنرأ اراحرا   رة  ر
ً
 ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)رل دلرر655,050 ربشغتر2018  رسد ررحغا راحندعر،رسشيد

رانهر)اللل ارأل رااوطرتن دشد  .25/6/2020 –
ً
 )ةا ل ر  سشيد

راات راحنلزا ريلا راحناد  رر،رواحتيررواح ياو ر:راابعاحاحناار
ً
اح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رواات رةاالريلا راحناد ر)ادبقد

)س لرغ ررتاند   رةوا  ر،روه رسندليررة ياراحنلزا ر لزا رح  لرة شررة اليراحيات راح دب  ر)راات راحديدة رن الاراحتسشدحر ر

ربأ ر دي راح  دةالهررل رطشندهرااا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  را  ا بدعرةا  دهربادً رسسنر
ً
 رربشغتر2018  رسد رحغا راحندعر،رسشيد

رانهر)اللل ار ر29/4/2019ر- 23/6/2014،رةايراح  دةلر)ررل دلرا ل  137,294وبشغتر دي راييترلدهررل دلررر60,804,723
ً
 .رسشيد

 )ةا ل رأل رااوطرتن دشد  .

،رواحتيرح  لرة شرراإل اليراألا دذ/لالاررأل واهراحا دليح ول ترسل راإلسيدلرواح قل راحتيرات مرب  راحيات رواات رةوالرارواح ياو :رخدةراناحناار

ر ا بدعرةا  دهربادً رسل رطشندهرااا رةقاة رةنرأ اراحرا   رة  را  بنراباا دمرايايهدمرر)س لرغ ررتاند   رةوا  ر،روه رسندليرسنر

ربأ ر دي راح  دةالهر  رسد ر
ً
رانهر)اللل ارأل ر25/6/2020 – ر26/6/2017،رةايراح  دةلر)رل دلرر6,300 ربشغترر2018،رسشيد

ً
  سشيد

 )ةا ل رااوطرتن دشد  .

 روت الار2019اح د رايد  رسنرراورلبعراال  ربيكلرنووراال  رةا شدهاح ول ترسل رتنل ضرة شرراال اليرب لزيعرألبدحر واح ياو :رسد ساحاحناار

ش لابطرواال اا اهراح اظديد راحود ليرتاند ارحاظد راحياكدهروذحكربيدرلتادابرةعرو عراحيات رحرو لرواحوا تدل خراالا  قد ر

 ايد  روتا قدتهدراحاقال رو رريدراح لا د رواالاتثيدل  .ر
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فسنلرا  يد ران ي د ر  للرريةسد ميراحيات رحاجرةاتزراإللاا ربنهدل ر شس راح ااولراحتتيدرل لرحكلرةسد مرةنرايسد ي  رايقدالنر  رس لرر

ربأ رأ قد رفس دلران  للرال  يد ران ي د رتن هيرو تران قد ران ي د روأ قد راح ول ترس
ً
ل ربال را  يد ران ي د روب سبرأالنظي رواحشلالح.رسشيد

رةذار  اهرةسد يل ران ي د راح دة رحا د ا نرتن هيرساارانتهد رن
ً
 ا راحنازرةنر ازراألصلاه.رو كل را  يد ران ي د راح دة رغ رراح د ل رص د د

ايراي ا يرليثشل رنوورلأسرايدلرسل راأل ل.روةذارحمرل ل اراحاوديراحالز رح قار  اراال  يد ،رام مرسقاراال  يد راحثدنيرب ارادس رةنرانتهد راي

رةذار  ارةسد يل رليثشل رلبعرلأسرايدلرسل راأل ل.رتيدرل لرحشيسد مرتلتدلرىخ رأ ارساهررالن قد راال  يد راألول،رو كل  
ً
اال  يد راحثدنيرص د د

ر  راحيات ،ر
ً
ر  رة شرراإل اليرأورةلظند

ً
رسشدهرةنر:راحغا راح  دل  راحوادسد ر  ران  للربيل برتلتدلر ريرسل رأالرلكل رس لا

ً
وأ رلكل رةود  د

رأل ا درأورةذاركد رايسد مراات رأورةؤاس رةس ندل  .رة اجراحنالكرايا و رأوراالىخدصرايا  رحيمر  راييش  راا ر را رةتلركد رايسد مرة
ً
اتسند

د مرلكل رحشيلكلر سديرحاجراحناكرأوراحشخ رايا  رحهراح  رلقل ربدح والل.رت دب راح الرأوراالىخدصرايا  رحيمربأسيدلراح لثدل.روسل رايس

اح الا راح د  :راات راحديدة رحشوادسدهر،رواإللادلرة  رتزو اراحيات ربنسخ رةنراح لتدلر نلرللة  رسل راأل لرةنرةلسارةن قد ران ي د رأوروتدش 

ربأنهر،رر0126081489أورسل رراحندتررر21487 ايرر30844ان الال رص.ير
ً
تيدرل برسل ر يدعرايسد ي  ر/راحلتدلرة  دلراحيل  راحلطاد .رسشيد
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المقترح تعديلها( 44،  40،  29، 22،  19،  3)جدول بالمواد   
-------------------------------------------------------------- 

 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل م

 .أغراض الشركة: (3مادة) 1
 

/  929وفق الترخيص الصنننننننمادل المعدل ر     ) 
هـننننننننننننن والترخيص  1424/ 08 /03ص ( تاريخ 

/ ص(  تنننناريننخ  1439الصننننننننمننننادننل   ر نن  ) 
هـنننننننننن تقو  اللنننرنف بم اولف وتم ي  25/12/1422

 -األغراض التاليف 
 
إمتاج أمابيب صنننننلب ملطومف ًولياد ) نننننودا  /  ـ1

لدينور،  يف م خرفف ل يد يب طد ماب مف( ، وأ مجل 
وتقًيع صنننننناج ، وإمتاج ألننننننرًف ونلب ننننننا  

ق، و أ نننننننيا  للتخري  والتربيً ، وطواج  ًر
طديد الت نننننننليخ مة الخردب ، ودربا  يدويف ،  
صنناج معرج متمو، ، و  ًادا  طديديفمجوفف 
، و ًننادننا  طننديننديننف ملننننننننلننف دل  البننارد ، 

 وإًارا  هينليف مج مف. 
 
 إمتاج أدمدب إمارب نهربائيف مجل مه وملطقاتها.  ـ2
 
إمتننناج أبراج مقنننل الًنننا نننف النهربنننائينننف وفق  -3

ص( و تاريخ /618ر   ) الترخيص الصنننمادل
 هـ.06/04/1425

 
بالمملننننننننا   -4 تاج  ًادا  طديديف خاصننننننننف  إم

المعنننندميننننف وفق الترخيص الصنننننننمننننادل ر   
 هـ. 19/01/1428ص( و تاريخ /128)

 
يطق لللننننرنف القيا  بتم ي  وتطقيق أغرادننننها داخل 
المملنف وخارجها بما فل  لك المماًق الطرب داخل 

دل  التراخيص المملنف وخارجها بعد الطصنننننننول 
 الال مف مة الجها  المختصف.

 

 .أغراض الشركة: (3مادة)
 

وفق التراخيص الصماديف وتعديالتها الصادرب مة 
تقو  اللننننرنف بم اولف وتم ي   المختصننننف،الجها  

 -التاليف  األغراض 
 
إمتاج أمابيب صننننلب ملطومف ًولياد ) ننننودا  /  ـ1

للدينور، مجل مف( ، وأمابيب طديديف م خرفف 
وتقًيع صننننناج ، وإمتاج ألنننننرًف ونلب نننننا  
للتخري  والتربيً ، وطواج  ًرق، و أ ننننيا  
طديد الت ننننننليخ مة الخردب ، ودربا  يدويف ،  
يف يد طد دا   ًا  صنننننننناج معرج متمو، ، و  
مجوفف، و ًادا  طديديف ملنننلف دل  البارد، 

 وإًارا  هينليف مج مف. 
 
 وملطقاتها.  إمتاج أدمدب إمارب نهربائيف مجل مه ـ2
 
 إمتاج أبراج مقل الًا ف النهربائيف  -3
 
 ـ إمتاج أمظمف الًا ف اللم يف.4
 ـ إمتاج أمظمف ًا ف الرياح.5
 
يجو  لللننننننرنف ممار ننننننف أيف أملننننننًف متممف  -6

لألملًف المرخص بها أدالهـننننن، أو أيف أملًف 
أخرى مختل ف بموجب تراخيص صنننننننادرب مة 

 الجها  المختصف. 
 
يطق لللنننننننرنف القيا  بتم ي  وتطقيق أغرادنننننننها و

داخننل المملنننف وخننارجهننا بمننا فل  لننك الممنناًق 
الطرب داخل المملنف وخارجها بعد الطصنننول دل  

 يص الال مف مة الجها  المختصف.التراخ
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 (  المرن  اللاغر فل المجلس19مادب ) 2
ا ا لننننرر مرن  أطد أددننننا  المجلس جا  للمجلس 
أة يعية مؤ تاَ ددننننو فل المرن  اللنننناغر بط ننننب 
الترتيب فل الطصننننول دل  األصننننوا  فل الجمعيف 
التل امتخبننن  المجلس، دل  أة ينوة ممة تتوافر 

والن ننايننف ويجننب أة تبل  بنن لننك و ارب فيه  الخبرب 
التجارب واال نننننننتيمار وهيئف ال نننننننوق الماليف خالل 
خم ننننف أيا  دمل مة تاريخ التعيية دل  أة يعرض 
هنن ا التعيية دل  الجمعيننف العننامننف العنناديننف ف  أول 
اجتما، لها إل راره وينمل العدو الجديد مدب  ل ه. 
 وإ ا ل  تتوافر اللنننننننروً الال منننف المعقننناد مجلس
اإلدارب ب نننبب مقص ددد أددنننائه دة الطد األدم  
الممصنننوص دليه فل مظا  اللنننرنا  أو ه ا المظا  
مف  عا يف ال يف األددننننننننا  ددوب الجمع وجب دل  بق
عاديف لالمعقاد خالل  نننننننتية يوماد المتخاب العدد  ال

 الال   مة األددا .

 (  المرن  اللاغر فل المجلس19مادب )
ا ا لرر مرن  أطد أددا  المجلس جا  للمجلس 

دل  أة  اللاغر،أة يعية مؤ تاَ ددو فل المرن  
يف ويجب أة  ينوة ممة تتوافر فيه  الخبرب والن ا
تبل  ب لك و ارب التجارب واال تيمار وهيئف ال وق 
الماليف خالل خم نننننننف أيا  دمل مة تاريخ التعيية 

يف عامف  دل  أة يعرض ه ا التعيية دل  الجمع ال
العاديف ف  أول اجتما، لها إل راره وينمل العدو 
الجديد مدب  نننل ه. وإ ا ل  تتوافر اللنننروً الال مف 
المعقاد مجلس اإلدارب ب نننبب مقص ددد أددنننائه 
دة الطننند األدم  الممصنننننننوص دلينننه فل مظنننا  
اللننرنا  أو ه ا المظا  وجب دل  بقيف األددننا  

د خالل  نننننتية ددوب الجمعيف العامف العاديف لالمعقا
 يوماد المتخاب العدد الال   مة األددا .

رئيس مجلس االدارة والنائب والعضو : (22مادة ) 3
 .وأمين السرالمنتدب 

 
يعية مجلس اإلدارب مة بية أددننننائه رئي نننناد ومائباد 

وفل طالف ، ممتدبا للرئيس ويجو  له أة ُيعيِّة ددوا
غياب الرئيس  ننينوة مائب الرئيس رئي نناد للمجلس 
وال يجو  للرئيس أة يجمع بية ممصنننننننبل رئا ننننننف 

ويجو  أة يجمع ددننو المجلس والعدننو الممتدب، 
واطنند بية مرن  مننائننب الرئيس ومرن  العدنننننننو 

يجو  الجمع بية ممصب رئيس مجلس  الممتدب، وال
 اإلدارب وأي ممصننننننب تم ي ي باللننننننرنف، وفل طالف
غيابهما يموب دمه العدنننننو الممتدب فل طالف تعييمه 
تاد.  ل ي يقو  بعمله مؤ  أو ُيعيِّة المجلس العدنننننننو ا

 -ويختص رئيس المجلس بالصالطيا  التاليف 

رئيس مجلس االدارة والنائب : (22مادة )
 .وأمين السروالعضو المنتدب 

 
يعية مجلس اإلدارب مة بية أددننائه رئي نناد ومائباد 

ويطل ، ممتدبا و  له أة ُيعيِّة ددنننننواللرئيس ويج
منننائنننب رئيس مجلس اإلدارب مطنننل الرئيس دمننند 

مطله  يطل ومائبهرئيس الوفل طالف غياب غيابه 
 الرئيس،ددنننننو مجلس اإلدارب الم وض مة  بل 

وال يجو  للرئيس أة يجمع بية ممصننننبل رئا ننننف 
وال يجو  الجمع بية  ، المجلس والعدننننو الممتدب
اإلدارب ومائب الرئيس وأي ممصنننب رئيس مجلس 

، ويختص رئيس المجلس باللرنف  يممصب تم ي 
 -بالصالطيا  التاليف 
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 ( امعقاد الجمعيف العامف للم اهمية.29مادب) 4
تمعقد الجمعيف العامف للم اهمية بددوب مة مجلس 
اإلدارب ، ودل  مجلس اإلدارب أة يددو الجمعيف 

مرا ب الط ابا  أو لجمف العامف العاديف إ ا ًلب  لك 
%مة رأس 5المراجعف او ددد مة الم اهمية يميل

المال دل  األ ل،. ويجو  لمراجع الط ابا  ددوب 
الجمعيف لالمعقاد إ ا ل  يق  المجلس بددوب الجمعيف 
خالل ياليية يوماد مة تاريخ ًلب مراجع الط ابا  

د( /2ول  توجه ددوب المعقاد  الجمعيف وفق ال قرب )
 ( مة مظا  اللرنا .90المادب )مة 
 
وتملنننر الددوب المعقاد الجمعيف العامف فل صنننطي ف  

يوميف تو ، فل الممًقف التل فيها المرن  الرئي نننل 
لللرنف  بل الميعاد المطدد لالمعقاد بعلرب أيا  دل  
لددوب فل  يه ا لك يجو  االنت ا  بتوج األ ل. ومع  

م نور إل  جميع الم نننننننناهمية بخ عاد ال با  المي ًا
م نننننننجلف و تلنننننننتمل الددوب دل  جدول األدمال، 
وتر ننننننل صننننننورب مة الددوب وجدول األدمال إل  
و ارب التجارب واال نننننننتيمار وهيئف ال نننننننوق الماليف 

 خالل المدب المطددب للملر.
 

 ( امعقاد الجمعيف العامف للم اهمية.29مادب)
تمعقد الجمعيف العامف للم اهمية بددوب مة مجلس 
اإلدارب ، ودل  مجلس اإلدارب أة يددو الجمعيف 
العامف العاديف إ ا ًلب  لك مرا ب الط ابا  أو 

%مة 5لجمف المراجعف او ددد مة الم اهمية يميل
رأس المال دل  األ ل،. ويجو  لمراجع الط ابا  
ددوب الجمعيف لالمعقاد إ ا ل  يق  المجلس بددوب 

ًلب مراجع  الجمعيف خالل ياليية يوماد مة تاريخ
الط ابا  ول  توجه ددوب المعقاد  الجمعيف وفق 

 ( مة مظا  اللرنا .90د( مة المادب )/2ال قرب )
 
وتملر الددوب المعقاد الجمعيف العامف فل المو ع  

االلنترومل لل وق وفل صطي ف يوميف تو ، فل 
الممًقف التل فيها المرن  الرئي ل لللرنف  بل 

بواطد ودلرية يوماد دل   الميعاد المطدد لالمعقاد
األ ل. ومع  لك يجو  لللرنف توجيه الددوب 
المعقاد الجمعيا  العامف والخاصف للم اهمية دة 

الددوب دل   وتلتمل الطدييف،ًريق و ائل التقميف 
جدول األدمال، وتر ل صورب مة الددوب وجدول 
األدمال إل  و ارب التجارب واال تيمار وهيئف 

 ل المدب المطددب للملر.ال وق الماليف خال

 (: تقارير لجنة المراجعة40مادة ) 5
دل  لجمف المراجعف المظر فل القوائ  الماليف لللرنف 
والتقارير والملطوظا  التل يقدمها مراجع 
الط ابا ، وإبدا  مرئياتها طيالها إة وجد ، ودليها 
ن لك إدداد تقرير دة رأيها فل لاة مدى ن ايف مظا  
الر ابف الداخليف فل اللرنف ودما  ام  به مة أدمال 
أخرى تدخل فل مًاق اختصاصها. ودل  مجلس 
اإلدارب أة يود، م خاد نافيف مة ه ا التقرير فل 
مرن  اللرنف الرئيس  بل مودد امعقاد الجمعيف 
العامف بعلرب أيا  دل  األ ل لت ويد نل مة رغب 

ير أيما  امعقاد مة الم اهمية بم خف ممه. ويتل  التقر
 الجمعيف.

 (: تقارير لجنة المراجعة40مادة )
دل  لجمف المراجعف المظر فل القوائ  الماليف 
لللرنف والتقارير والملطوظا  التل يقدمها مراجع 
الط ابا ، وإبدا  مرئياتها طيالها إة وجد ، 
ودليها ن لك إدداد تقرير دة رأيها فل لاة مدى 

ليف فل اللرنف ودما  ام  ن ايف مظا  الر ابف الداخ
به مة أدمال أخرى تدخل فل مًاق اختصاصها. 
ودل  مجلس اإلدارب أة يود، م خاد نافيف مة ه ا 
التقرير فل مرن  اللرنف الرئيس  بل مودد امعقاد 

األ ل العامف بواطد ودلرية يوماد دل  الجمعيف 
لت ويد نل مة رغب مة الم اهمية بم خف ممه. 

 ما  امعقاد الجمعيف.ويتل  التقرير أي
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 (: الوثائق المالية.44مادة) 6
 
يجب دل  مجلس اإلدارب فل مهايف نل  ننمف  (44-1

ماليف لللننننننرنف أة ُيعد القوائ  الماليف لللننننننرنف 
وتقريرا دة ملننننناً اللنننننرنف ومرن ها المالل 
دة ال نننننننمف الماليف الممقدنننننننيف والًريقف التل 
يف ويدنننننننع  يقترطها لتو يع األرباح الصنننننننناف
المجلس هنن ه الويننائق تطنن  تصنننننننر  مراجع 
الط نننننابا   بل المودد المطدد المعقاد الجمعيف 

 العامف بخم ف وأربعية  يوما دل  األ ل.
يننجننننب أة يننو ننع رئننيننس مننجننلننس اإلدارب  (44-2

يائق  ورئي نننننننهنا التم ين ي ومديرها المنالل الو
ل قرب ) يهننننا فل ا ل ( مة هنننن ه 1الملننننننننننار إ

المرن  الرئي ننننل المادب،وتود، م ننننخ ممها فل 
لللننرنف تط  تصننر  الم نناهمية  بل المودد 
المطدد المعقاد الجمعيف العامف بعلننرب أيا  دل  

 األ ل.
دننلنن  رئننيننس مننجننلننس اإلدارب أة ينن ود  (44-3

الم نننننناهمية بالقوائ  الماليف لللننننننرنف، وتقرير 
مجلس اإلدارب، وتقرير مراجع الط نننننابا ، ما 
  ل  تملنننننننر فل جرينندب يوميننف تو ، فل مرن

اللرنف الرئيس. ودليه أيداد اة ير ل صورب 
صمادف  مة ه ه الويائق ال   و ارب التجارب وال
وهيئف ال نننننننوق الماليف و لك  بل تاريخ امعقاد 
 الجمعيف العامف بخم ف دلر يوما دل  األ ل.

 

 (: الوثائق المالية.44مادة)
 
يجننب دل  مجلس اإلدارب فل مهننايننف نننل  (44-1

ُيعد القوائ  الماليف  نننننننمف ماليف لللنننننننرنف أة 
لللرنف وتقريرا دة ملاً اللرنف ومرن ها 
المالل دة ال نننمف الماليف الممقدنننيف والًريقف 
التل يقترطها لتو يع األرباح الصافيف ويدع 
المجلس ه ه الويائق تط  تصنننننننر  مراجع 
الط ابا   بل المودد المطدد المعقاد الجمعيف 

 يوما دل  األ ل.بخم ف وأربعية  العامف 
مجلس اإلدارب  (44-2 يس  يو ع رئ يجننننب أة 

ورئي نننننننها التم ي ي ومديرها المالل الويائق 
 ( مة ه ه المادب،1الملننننننار إليها فل ال قرب )

وتود، م نننننننخ ممهننا فل المرن  الرئي نننننننل 
لللرنف تط  تصر  الم اهمية  بل المودد 

بواطننند المطننندد المعقننناد الجمعينننف العنننامنننف 
 ودلرية يوماد دل  األ ل.

دننلنن  رئننيننس مننجننلننس اإلدارب أة ينن ود  (44-3
الم نننناهمية بالقوائ  الماليف لللننننرنف، وتقرير 
مجلس اإلدارب، وتقرير مراجع الط ابا ، ما 
ل  تملنننننننر فل جريدب يوميف تو ، فل مرن  
اللنننننرنف الرئيس. ودليه أيدننننناد اة ير نننننل 

التجارب  ال  و اربصنننننننورب مة ه ه الويائق 
 بل  واال ننننتيمار وهيئف ال ننننوق الماليف و لك

تاريخ امعقاد الجمعيف العامف بواطد ودلنننرية 
 يوما دل  األ ل.

 

 




















