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 صقد تأسيس
 شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .شزكخ انجٕربص انعزثٍخ انًظبًْخ انًذذٔدح :  زكخـاطى انش - 1
 .ٔ ٌجٕس فزخ فزٔع نٓب فً أي يكبٌ آخز  .  عًبٌ:  يزكش انشزكخ - 2
 .فً األردٌ  اطزغالل أيالح انجذز انًٍذ:  غبٌبد انشزكخ - 3
 نًؤطظٌٕ  ا - 4

 دكٕيخ انًًهكخ األردٍَخ انٓبشًٍخ
 دكٕيخ انجًٕٓرٌخ انظٕرٌخ
 دكٕيخ انًًهكخ انعزاقٍخ

 دكٕيخ انًًهكخ انعزثٍخ انظعٕدٌخ
 دكٕيخ انجًٕٓرٌخ انهجُبٍَخ
 دكٕيخ جًٕٓرٌخ يصز

 (انجُك انعزثً ثعًبٌ ) 
 

انعقدذ ٔسرا  انًدبل أٔ اتقزصدبد فٍٓدب     نغبٌبد رأطٍض انشزكخ ًٌضم انذكٕيبد انًٕقعخ عهى ْذا 
 .أٔ يٍ ٌُزذثَٕٓى نٓذِ انغبٌخ 

 

 :رأطًبل انشزكخ  - 5
ٌزأنف رأطًبل انشزكخ اتطًً يٍ أرثعخ يالٌٍٍ ٔخًظًبئخ أنف ٔأنف دٌُبر أردًَ يقظًب إنى 

 :كم طٓى يٕسعخ عهى انٕجّ انزبنً رظعًبئخ أنف ٔيبئزً طٓى ثقًٍخ خًظخ دَبٍَز ن
 

طدددٓى رأطدددٍض قًٍزٓدددب يهٍدددٌٕ ٔأندددف دٌُدددبر أردَدددً ٌظدددبْى فٍٓدددب          200،200(  200.200( )أ)
 :انًؤطظٌٕ كًب ٌهً 

  

 دٌُددبر (  500.000)اتطددًٍخ  بطددٓى قًٍزٓدد(  100.000)دكٕيددخ انًًهكددخ األردٍَددخ انٓبشددًٍخ   -1
 . دٌُبر (  62500) طٓى قًٍزٓب اتطًٍخ (  12500)دكٕيخ انجًٕٓرٌخ انظٕرٌخ  -2
 . أندددددددف دٌُدددددددبر  125أندددددددف طدددددددٓى قًٍزٓدددددددب اتطدددددددًٍخ   25انعزاقٍدددددددخ  دكٕيدددددددخ انًًهكدددددددخ -3
 . أنددددف دٌُددددبر   125نددددف طددددٓى قًٍزٓددددب اتطددددًٍخ   أ 25خ انًًهكددددخ انعزثٍددددخ انظددددعٕدٌخ  دكٕيدددد -4
 . دٌُددددددبر (  62500)طددددددٓى قًٍزٓددددددب اتطددددددًٍخ (  12500)دكٕيددددددخ انجًٕٓرٌددددددخ انهجُبٍَددددددخ  -5
 أنددددددف دٌُددددددبر  ( 125)أنددددددف طددددددٓى قًٍزٓددددددب اتطددددددًٍخ   ( 25)دكٕيددددددخ جًٕٓرٌددددددخ يصددددددز   -6
 . انجُك انعزثً ثعًبٌ يبئزب طٓى قًٍزٓب اتطًٍخ أنف دٌُبر  -7
 

ٌٔذفع انًؤطظٌٕ انًذكٕرٌٔ أعالِ كبيم قًٍخ اكززبثٓى خالل انشٓز انذي ٌهدً رظدجٍم انشدزكخ    
 . فً عًبٌ 

 

طٓى قًٍزٓب صالصخ يالٌٍٍ َٔصف انًهٌٍٕ دٌُبر رطدزح  (  700.000) ثبقً األطٓى ٔيقذارْب ( ة)
فً األطٕاق انعزثٍخ نهًظبًْخ األْهٍخ خالل طزخ أشدٓز يدٍ رظدجٍم انشدزكخ ثقدزار يدٍ يجهدض        
انًبنٍخ انعزثٍخ فً دبنخ قٍبيٓب ٔأٌ نى رقى رغطٍخ دكٕيبد انذٔنخ انًؤطظخ ثُظجخ يظدبًْزٓب فدً   
يٕاسَخ جبيعخ انذٔل انعزثٍخ عهى أٌ رذفع قٍى رهك انزغطٍخ دظجًب ٌقزرِ يجهدض إدارح انشدزكخ   

 . 
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 :  يجهض اإلدارح - 6
 

ٌزأنف يجهدض إدارح انشدزكخ األٔل نًدذح صدالس طدُٕاد يدٍ ردبرٌ  رظدجٍم انشدزكخ يدٍ أع دب             
رعٍُٓى انذكٕيبد انعزثٍخ انًظبًْخ ثُظجخ ع ٕ ٔادذ رعٍُدّ كدم دكٕيدخ يُٓدب خدالل انشدٓز انزدبنً        

ٔ   . نزظددجٍم انشددزكخ   . أكضددز  ًٌٔكددٍ سٌددبدح ع ددٕ آخددز نكددم دكٕيددخ رظددبْى ثُصددف يهٍددٌٕ دٌُددبر أ
 

ٌٔ ى إنى ْؤت  األع ب  انًعٍٍٍُ يٍ قجم انذكٕيبد ، أع ب  يُزخجٌٕ يٍ قجم انًظدبًٍٍْ  
يددٍ غٍددز انذكٕيددبد ٌزُبطددت عددذدْى ثُظددجخ يظددبًْخ رأص انًددبل األْهددً فددً انًشددزٔع ٌٔجددزي         
 . اَزخدددددددددبثٓى فدددددددددً انجًعٍدددددددددخ انعبيدددددددددخ انزدددددددددً رهدددددددددً إغدددددددددالق اتكززدددددددددبة انعدددددددددبو األٔل         

 

زبنٍدخ دظدت انُمدبو اندذاخهً نهشدزكخ اندذي ٌقدزِ يجهدض اإلدارح األٔل         ٔرؤنف يجدبنض اإلدارح ان 
 . ٔرصبدق عهٍّ انٍٓئخ انعبيخ 

 

 :يذح انشزكخ  - 7
 .يبئخ عبو قبثهخ نهزجذٌذ 

 

نٍظدجم فدً ٔسارح انعذنٍدخ     1556( ٌُدبٌز  ) كدبٌَٕ انضدبًَ    25رذزر فً انقبْزح ٌٕو األرثعب  
 . فً عًبٌ
 

 ٓبشًٍخ عٍ دكٕيخ انًًهكخ األردٍَخ ان
 عٍ دكٕيخ انجًٕٓرٌخ انظٕرٌخ 
 عٍ دكٕيخ انًًهكخ انعزاقٍخ

 عٍ دكٕيخ انًًهكخ انعزثٍخ انظعٕدٌخ 
 عٍ دكٕيخ انجًٕٓرٌخ انهجُبٍَخ 
 عٍ دكٕيخ جًٕٓرٌخ يصز 
 عٍ انجُك انعزثً ثعًبٌ
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 عقد تأسيس شركت البوتاس العربيت المساهمت المحدودة
 ـــــــــــــــ

 
 
يدٍ دٔر اَعقدبدِ    25/1/1556افق انًجهض اتقزصدبدي عهدى ْدذا انعقدذ ثجهظدزّ انًُعقدذح ثزدبرٌ         ٔ

 .انعبدي انضبنش
 

 :رى انزٕقٍع عهى ْذا انعقذ يٍ قجم كم يٍ 
 

 6/6/1556 ثزبرٌ  انًًهكخ األردٍَخ انٓبشـًٍخ
 6/6/1556 ثزبرٌ  انجًٕٓرٌخ انعزثٍخ انظـٕرٌخ

 6/6/1556 ثزبرٌ  جًٕٓرٌخ انعزاق
 6/6/1556 ثزبرٌ  انًًهكخ انعزثٍخ انظعٕدٌخ

 6/6/1556 ثزبرٌ  انجًٕٓرٌخ انهجُبٍَخ
 6/6/1556 ثزبرٌ  جًٕٓرٌخ يصـز انعزثٍخ

 6/6/1556 ثزبرٌ  انجُك انعزثً
 
 

 
 

 
 
 


