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 تعديل النظام األساسي المعدَّل لشركة  
 الدار العقارية ش.م.ع 

 

 ("الشركة")
 

ام القانون االتحادي رقم  2020لسنة  26عد النظر  املرسوم بقانون اتحادي رقم  عض أح عديل  ات   2015لسنة  2شأن  شأن الشر
ن من خالل قرار خاص وُعقد   املعدلالتجارة والنظام األسا   م معية العمومية للمسا لشركة الدار العقارة ش.م.ع.، والذي اعتمدتھ ا

ام املرسوم 2021مارس   24خقانوًنا بتار  عض مواد النظام األسا للشركة لتتوافق مع أح عديل  بقانون ، والذي تضمن املوافقة ع 
ام القانون االتحادي رقم  2020لسنة    26رقم  اتحادي   عض أح عديل  ناًء ع الطلب املقدم   2015لسنة    2 شأن  ات التجارة و شأن الشر

عديل النظام األسا للشركة ادة بإعالن  ة ش.م.ع إلصدار ش ام القانون. من شركة الدار العقار  وفقًا ألح
:  تقرر ما ي

 : عديل النظام األسا املعَدل للشركة ع النحو التا   تم االتفاق ع 

ام ذات الص لة االح
من املرسوم من 

  القانون االتحادي 

ق النظام األسا املعَدل      النظام األسا املعدل  م

: 4-15ُتحذف املادة  ا بما ي ستعاض ع ا و   -1  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  4-15املادة 

ذه  197 ناء من الفقرات السابقة من  يل االست ع س
يفاء الشركة املادة، يحق للشركة،  شرطة اس

ة بموجب النظام  افة املوافقات املطلو ل
، بما  ذلك إصدار قرار خاص وقانون  األسا

يئة ات وقرارات ال ا، دون  ،الشر ادة رأس مال ز
ن  م ن، تطبيق حقوق الشفعة للمسا الي ا

دارة (أ)  لتحقيق أي من األغراض التالية: شاء و إ
م تحف ملوظفي الشركة  دخول ؛ (ب) برنامج أس

مًا  الشركة. (ج)  اتي مسا الشرك االس
ل إ  وك قابلة للتحو إصدار سندات أو ص

م؛ (د) رسملة الديون النقدية للشركة ملا  وفقاً  أس
ات التجارة يقتضيھ ـ) االندماج قانون الشر ؛ (

 .مع شركة أخرى بموجب عقد

ذه املادة  ناء مما ورد  الفقرات السابقة من  إست
ادة رأس مال الشركة دون اعمال حق  يجوز ز

ن وذلك لتحقيق أي مما ي م ة للمسا ) أ: (األولو
م تحف ملوظفي  دارة برنامج أس شاء و ألغراض إ

ا ألغراض) ب( الشركة أو  تي إدخل شرك إس
م  ل ديون الشركة  )ج(الشركة و/أو  كمسا لتحو

م    ا إ أس وك ال تصدر أو السندات والص
ة وذلك  قوق االولو الشركة وذلك دون اعمال 

معية العمومية   استصدارشرط   قرار خاص من ا
ذا  صول ع جميع املوافقات الالزمة وفقًا ل وا

ات التجارة وق يئةالنظام وقانون الشر   .رارات ال
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: 15ُيدرج بند جديد تحت املادة    -2  من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  5-15املادة 

اص  194 يجب ع مجلس اإلدارة تنفيذ القرار ا
ة تصل إ ثالث  ادة رأس مال الشركة خالل ف بز

اص.3( ذا القرار ا   ) سنوات من تارخ صدور 

    متاحغ 

  
: 15ُيدرج بند جديد تحت املادة    -3  من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  ):1(6-15املادة 

يجب تخفيض رأس املال وفقًا لشروط وضوابط   204)1(أ)(
يئة    .لتخفيض رأس املالال

    غ متاح

  ):2(6-15املادة 

شر قرار  204)1(ب)( ا تخفيض رأس  يجب ع الشركة   مال
يئة. ا ال  وفقًا للضوابط واإلجراءات ال تحدد

ذا اإلعالن ع مقدار رأس املال قبل  ينص 
م وتارخ سران  ل س عده وقيمة  التخفيض و

تطلب من الدائن يجب ع الشركة أن التخفيض.
ت أي  ا بالوثائق الداعمة ال تث د ن) تزو (الدائن

ن) يوًما 30استحقاقات  غضون  من تارخ  (ثالث
شر.  ال

  

    غ متاح

  
: 17ُيدرج بند جديد تحت املادة    -4  من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  2-17املادة 

ا  (5)144 ل ألعضاء مجلس إدار تحتفظ الشركة 
تم توف  . س ا الرئ لس  مقر ومقرر ا

ساعات  ل جلسات مجلس اإلدارة مجاًنا خالل 
م أو أي  س ألي مسا العمل الرسمية ح ي
عضو  مجلس اإلدارة االطالع عليھ وفقا 

ذا الشأن يئة    .للضوابط الصادرة عن ال

    غ متاح

  
:  31ُتحذف املادة  ا بما ي ستعاض ع ا و   -5  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  1-31املادة 
عد  (1)172 معية العمومية  توجھ الدعوة الجتماع ا

ن وفقًا للضوابط  م يئة إ جميع املسا موافقة ال
يئةالصادرة والشروط  ذا الشأن، مع  عن ال

:  مراعاة ما ي
معية العمومية قبل 1( ) توجيھ الدعوة الجتماع ا

) يوًما ع األقل من عشرون (واحد وعشر 21
ا؛ دد ل   التارخ ا

ضور  اجتماعات ن  م  توجھ الدعوة إ املسا
ن ن يوميت يفت معية العمومية بإعالن    ا
ما  تصدران  دولة االمارات العرية املتحدة احد
لة أو وفقاً  لطرقة كتب م  باللغة العرية و
ذا الشأن وذلك يئة    ا ال  اإلخطار ال تحدد
دد لإلجتماع بخمسة  قبل املوعد ا
جب أن تتضمن  عشر (15 ) يوماً  ع األقل، و
 الدعوة جدول  أعمال ذلك  االجتماع. وترسل صورة
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معية العمومية من 2( ) توجيھ الدعوة الجتماع ا
يئة   طرقة االعالنخالل   ا  قرار ال املنصوص عل

ذا الشأن؛    الصادر 
ي3( و يد اإللك ن عن طرق ال م  ) إخطار املسا

اتف املدون لدي رقم  وارسال رسائل نصية ا ال
  و ؛ السوق املا

ة من وثيقة الدعوة الجتماع4(  ) ُترسل 
تصة   يئة والسلطة ا معية العمومية إ ال ا

ن. م ا إ املسا   تارخ إرسال
 

يئة والسلطة ل من ال  من أوراق الدعوة إ 
تصة   . ا

  2-31املادة 

معية العمومية ) يتضمن 1( (2)172 إعالن اجتماع ا
عقاد  ان ا جدول األعمال وتارخ ووقت وم
ي  حالة  االجتماع األول وكذلك االجتماع الثا
ي لعقد االجتماع  عدم اكتمال النصاب القانو

  األول؛ 

ق  حضور ) 2( يتضمن االعالن بيان صاحب ا
معية العمومية وحقھ   إنابة من اجتماع ا

 اإلدارة بمقتيختاره من غ أعضاء مجلس 
يئة  توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقًا ملا تحدده ال
م  مناقشة   يان ع أحقية املسا ذا الشأن، و
معية  املوضوعات املدرجة  جدول أعمال ا

 أو  العمومية وتوجيھ األسئلة إ مجلس اإلدارة
سابات، والنصاب القانو  ي املطلوب ومدقق ا

معية العمومية  ٍل من اجتماعات ا ة  ل
ق   يان صاحب ا والقرارات الصادرة فيھ، و

 . التوزعات إن وجدت

ضور  اجتماعات ن  م  توجھ الدعوة إ املسا
ن ن يوميت يفت معية العمومية بإعالن    ا
ما  تصدران  دولة االمارات العرية املتحدة احد
لة أو وفقاً  لطرقة كتب م  باللغة العرية و
ذا الشأن وذلك يئة    ا ال  اإلخطار ال تحدد
دد لإلجتماع بخمسة  قبل املوعد ا
جب أن تتضمن  عشر (15 )يوماً  ع األقل، و
 الدعوة جدول  أعمال ذلك  االجتماع .وترسل صورة
يئة والسلطة ل من ال  من أوراق الدعوة إ 

تصة   . ا

  

  
: 1-33املادة ُتحذف  ا بما ي ستعاض ع ا و   -6  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  1-33املادة 

ضور اجتماع  181 م  مون أسما ل املسا
معية العمومية وفقًا للضوابط والشروط  ا
ذا  يئة  ا قرار من ال واإلجراءات ال يصدر 

 الشأن.

مون  الذين يرغبون   حضور  ل املسا  
عد اص  ل ا م  ال معية العمومية اسما  ا
عقاد دد  ال  لذلك   مركز الشركة قبل الوقت ا
يل إسم تضمن ال معية العمومية و  ا
م ال ا وعدد األس م ال يملك م وعدد األس  املسا

الة أو ا مع تقديم سند الو ا واسماء ماليك  يمثل
م أو النائب بطاقة  .كتاب التفوض عطى املسا  و

ا عدد األصوات ال ضور  االجتماع يذكر ف  
الة ا أصالة وو   .ستحق

  

  



 

264626-1344087389-4-v5.0 - 4 - 75-41011405 

 

:  1-35ُتراجع املادة    -7  من النظام األسا املعَدل وفًقا ملا ي

  1-35املادة 

لس و حالة  182 س ا معية العمومية رئ يرأس ا
ا أي  ما يرأس ا نائبھ و حال غيا غيابِھ يرأس
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يختاره مجلس 
اإلدارة لذلك، و حال عدم اختيار مجلس اإلدارة 
معية  ص تختاره ا ا أي  للعضو يرأس

ذا   معيــة تبحثالعمومية، و   أمر يتعلق   انـت ا
ن  معية من ب س االجتماع وجب أن تختار ا برئ
ن من يتو رئاسة االجتماع خالل مناقشة  م املسا

ن مقررا  ذا األمر. س االجتماع بتعي ُيو رئ
معية  لالجتماع م ا وجامع االصوات توافق عل

 العمومية.
 

س مجلس االدارة وعند معية العمومية رئ  يرأس ا
س مجلس االدارة و حال ا نائب رئ  غيابھ يرأس
مون  لذلك م يختاره املسا ا أي مسا ما يرأس  غيا
معية ا ا  عن طرق التصوت بأية وسيلة تحدد
ن مقرراً  عي س االجتماع  ح رئ ق  العمومية. و
ص إعتباري  واحد ن أو  ن إثن  لإلجتماع ومراجع
معية العمومية  لفرز  األصوات ع أن تقر ا

م معية تبحث  أمر يتعلق .عيي انت ا  واذا 
معية من ان وجب أن تختار ا س االجتماع أياً    برئ
ن من يتو رئاسة االجتماع خالل م ن املسا  ب

ذا األمر   .مناقشة 

  

  
: 36ُيدرج بند جديد تحت املادة    -8  من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  2-36املادة 

معيات العمومية  (3)172 يجوز عقد اجتماعات ا
ا والتصوت ع  م  مداوال اك املسا واش
ضور  ديثة ل ا بواسطة وسائل التقنية ا قرارا
ذا  يئة   ا ال عد، وفقا للضوابط ال تضع عن 

  الشأن.

    غ متاح

  
ا  38ُتحذف املادة  ستعاض ع ا و : من النظام األسا املعَدل بأكمل   -9  بما ي

  1-38املادة 

معية العمومية  ع مجلس األدارة (1)174 دعوة ا
سابات أو واحد  عقاد م طلب ذلك مدقق ا لال
ون ما ال يقل عن  ن الذين يمل م أو أك من املسا

لتا   ٪10 من رأس املال. يجب أن تصدر الدعوة،  
ن،  غضون  الت (خمسة) أيام من تارخ  5ا

معية العمومية حسب طلب  الطلب. تنعقد ا
مون  ن) يوًما   30موعد أقصاه    ؤالء املسا (ثالث
 من تارخ الدعوة.

معية العمومية  ع مجلس األدارة دعوة ا
سابات أو  لإلجتماع م طلب منھ ذلك مدقق ا

ون  م أو  أك يمل  من رأس املال كحد 20٪   مسا
ن خالل الت جب توجيھ الدعوة  ا ى، و  )5(  أد

  .خمسة أيام  من تارخ تقديم الطلب

  

  
: 38ُيدرج بند جديد تحت املادة    -10 من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  2-38املادة 

م املشار إليھ أعاله إ   يجب تقديم (2)174 طلب املسا
املقر الرئ مع ذكر الغرض من االجتماع 

ناقش فيھ. ُ م  واملوضوعات ال س ُيقدم املسا
ادة، صادرة بناء ع الذي يدعو لالجتماع  ش

    غ متاح
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م الشركة   ا أس طلبھ، من السوق املالية ُمدرج ف
عقاد  مھ ح ا لتأكيد تقييد التصرف  أس

معية ا   . لعموميةاجتماع ا
  

:  39ُتحذف املادة  ا بما ي ستعاض ع ا و   -11  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  39املادة 

ذا النظام  139 ات و ام قانون الشر وفًقا ألح
معية  ، يجوز ل بقرار خاص  العموميةاألسا

ذا  ام  عديل أي من أح يئة  عد موافقة ال و
. ة من القرار  النظام األسا ُتقدم الشركة 

اص باملوافقة ع التعديالت إ السلطة  ا
تصة.   ا

ذا ات التجارة و ام قانون  الشر  مع مراعاة أح
يئة والسلطة عد موافقة ال  النظام األسا و
معية العمومية بقرار خاص أن تصة، يجوز  ل  ا

امھ  .عدل النظام األسا للشركة أيا كنت أح

  

  

  
: 2-40ُتحذف املادة  ا بما ي ستعاض ع ا و   -12  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  2-40املادة 

مة  (2)180 معية العمومية بمناقشة األمور امل سمح ل ُ

ا خالل االجتماع أو األمور ال  ال تم اإلفصاح ع
م أو  ا أو  حال طلب مسا يئة مناقش تطلب ال

مون الذين يمثلون   ٪ من رأس مال 5عدد من املسا
الشركة، قبل البدء  مناقشة جدول أعمال 

معية العمومية، إدراج بند أو بنو  د إضافية  ا
جدول األعمال، وفقًا للضوابط والشروط من 
معية  س اجتماع ا جب ع رئ يئة، و ال
العمومية إدراج البند اإلضا  حال توافرت 
ق    معية العمومية ا ون ل ال ي اطات و االش

ذه األمور.  البت  مناقشة 

ع معية العمومية حق املداولة  الوقا  يجوز  ل
شف أثناء االجتماع، واذا طلبت ة ال تك ط  ا

ن يمثل م يئة أو  عدد من املسا  من رأس10%  ال
 مال الشركة ع األقل وذلك قبل البدء  مناقشة
معية العمومية، إدراج مسائل  جدول  أعمال ا
 معينة  جدول  األعمال وجب ع مجلس االدارة
معية العمومية ان من حق ا  إجابة الطلب واال 

ذه املسائل   .أن تقرر  مناقشة 

  

  
:  42ُتحذف املادة  ا بما ي ستعاض ع ا و   -13  من النظام األسا املعَدل بأكمل

  1-42املادة 

ون لدى الشركة مدقق حسابات واحد أو أك  (2)243 ي
معية  عينھ مجلس اإلدارة وتوافق عليھ ا

للتجديد ملدة العمومية ملدة سنة واحدة قابلة 
ا  (ستة) سنوات مالية متتالية من تارخ  6أقصا

بدل شرك  س ُ ن. وصرف النظر عن ذلك،  التعي
سابات املسؤولة عن أعمال  شركة التدقيق  ا

عد  (ثالث) سنوات   3التدقيق املتعلقة بالشركة 
عد  ن نفس شركة التدقيق  عي مالية. يجوز إعادة 

ن  2مرور  ن) متتاليت ت ع األقل من تارخ (س
عاب  معية العمومية أ ا. ُتحدد ا عيي اء  ان

سابات.  مدقق ا

عينھ  ون  للشركة مدقق حسابات أو  أك   ي
معية العمومية ملدة سنة قابلة للتجديد بما  ا
عابھ. وعليھ  اليتجاوز  ثالث سنوات متتالية وتقدر ا

ا ن ل   .مراقبة حسابات السنة املالية ال ع
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: 46ُيدرج بند جديد تحت املادة    -14  من النظام األسا املعَدل، والذي ينص ع ما ي

  2-46املادة 

ة للشركة وفقًا  238 شر البيانات املالية السنو ُت
ة من  يئة وتقدم  ا ال للضوابط ال تحدد

تصة.  يئة والسلطة ا   ذه البيانات إ ال

    غ متاح
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AMENDMENT TO THE AMENDED 
ARTICLES OF ASSOCIATION OF ALDAR 

PROPERTIES PJSC  

 

 ل لشركة عديل النظام األسا املعدَّ 
 الدار العقارة ش.م.ع

 

(THE "COMPANY")  ("الشركة") 

  
After considering Federal Decree-Law No. 26 of 
2020 on the Amendment of Certain Provisions of 
Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial 
Companies and the amended Articles of Association 
of Aldar Properties PJSC, which was approved by the 
General Assembly of shareholders by a special 
decision and legally convened on 24 March 2021, 
which included the approval to amend some articles 
of the company's articles of association to conform 
with the provisions of Federal Decree-Law No. 26 of 
2020 on the Amendment of Certain Provisions of 
Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial 
Companies and based on the request submitted by 
Aldar Properties PJSC to issue a certificate 
announcing the amendment of the company's articles 
of association in accordance with the provisions of 
the law. 
The following was decided: 

شأن  2020لسنة  26عد النظر  املرسوم بقانون اتحادي رقم 
ام القانون االتحادي رقم  عض أح شأن  2015لسنة  2عديل 

ات التجارة والنظام األسا  لشركة الدار العقارة  املعدلالشر
ن من خالل  م معية العمومية للمسا ش.م.ع.، والذي اعتمدتھ ا

، والذي تضمن 2021 مارس 24 خقرار خاص وُعقد قانوًنا بتار 
عض مواد النظام األسا للشركة لتتوافق  عديل  املوافقة ع 

ام املرسوم  شأن  2020لسنة  26رقم بقانون اتحادي مع أح
ام القانون االتحادي رقم عض أح شأن  2015لسنة  2 عديل 

ناًء ع الطلب املقدم من شركة الدار العقارة ات التجارة و  الشر
عديل النظام األسا للشركة وفقًا   ادة بإعالن  ش.م.ع إلصدار ش
ام القانون.  ألح

:  تقرر ما ي

 Addendum to the Amended Articles 
of Association 

ق النظام األسا املعَدل     م

1.  Article 15.4 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the 
following: 

من النظام األسا املعَدل  4-15ُتحذف املادة 
: ا بما ي ستعاض ع ا و  بأكمل

1-  

 Article 15.4  4-15املادة   

 As an exception to the above paragraphs 
of this Article, the Company may 
increase its capital, provided that the 
Company obtains all the approvals 
required pursuant to these Articles of 
Association, including the issuance of a 
Special Resolution, the Companies Law 
and the Authority's resolutions, without 
applying the pre-emption rights of the 
existing shareholders, to achieve any of 
the following purposes: (a) establishing 
and managing a stock incentive program 
for the Company's employees; (b) a 
strategic partner becoming a shareholder 

ناء من الفقر  يل االست ذه ع س ات السابقة من 
افة  ،املادة، يحق للشركة يفاء الشركة ل شرطة اس

، بما   ة بموجب النظام األسا املوافقات املطلو
ات وقرارات   ذلك إصدار قرار خاص وقانون الشر

يئة ا، دون تطبيق حقوق الشفعة  ،ال ادة رأس مال ز
ن، لتحقيق أي من األغراض  الي ن ا م للمسا

م تحف ملوظفي (أ)  التالية: دارة برنامج أس شاء و إ
مًا   دخول ؛ (ب) الشركة اتي مسا الشرك االس

وك قابلة  الشركة. (ج) إصدار سندات أو ص
م ل إ أس (د) رسملة الديون النقدية  ؛ للتحو
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in the Company; (c) issuing convertible 
bonds or sukuks; (d) capitalising the 
Company's cash debts, only as required 
by the Companies Law; (e) merging with 
another company by way of a contract. 

ات التجارة يقتضيھملا  وفقاً  للشركة  ؛قانون الشر
ـ) االندماج مع شركة أخرى بموجب عقد ). 

     

2.  a new provision shall be added under 
Article 15 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

من النظام األسا  15ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

2-  

 Article 15.5  5-15املادة   

 The Board must execute a Special 
Resolution to increase the company's 
share capital within and up to three (3) 
years from the date of the passing of 
such Special Resolution. 

ادة  اص بز يجب ع مجلس اإلدارة تنفيذ القرار ا
ة تصل إ ثالث (رأس  ) 3مال الشركة خالل ف

اص. ذا القرار ا  سنوات من تارخ صدور 

  

     

3.  a new provision shall be added under 
Article 15 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

األسا من النظام  15ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

3  

3.1 Article 15.6(1)  1-3 ):1(6-15املادة  

 A reduction in the share capital must be 
carried out in accordance with the 
Authority's conditions and controls for a 
capital reduction. 

يجب تخفيض رأس املال وفقًا لشروط وضوابط 
يئة   .لتخفيض رأس املالال

  

3.2 Article 15.6(2)  2-3 ):2(6-15املادة  

 The Company shall publish the decision 
of decreasing its share capital in 
accordance with the controls and 
procedures determined by the Authority. 
Such publication shall state the amount 
of the capital before and after the 
decrease, the value of every share and 
the effective date of the decrease. The 
Company shall request that its 
creditor(s) provide it with the supporting 
documents proving any entitlements, 
within 30 (thirty) days from the date of 
publication. 
 

شر قرار ا وفقًا   يجب ع الشركة  تخفيض رأس مال
يئة. ا ال ذا  للضوابط واإلجراءات ال تحدد ينص 

عده  اإلعالن ع مقدار رأس املال قبل التخفيض و
م وتارخ سران التخفيض. ل س  وقيمة   يجب ع

ا  الشركة أن د ن) تزو تطلب من الدائن (الدائن
ت أي استحقاقات    بالوثائق الداعمة ال تث

شر.  30غضون  ن) يوًما من تارخ ال  (ثالث
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4.  a new provision shall be added under 
Article 17 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

من النظام األسا  17ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

4-  

 Article 17.2  2-17املادة   

 The Company shall maintain a register 
of the members of its Board and the 
rapporteur of the Board at its Head 
Office. The register of the Board shall be 
made available, free of charge, during 
the official working hours for any 
shareholder or any Board member to 
view in accordance with the regulations 
issued by the Authority in this regard. 

ا ومقرر تحتفظ الشركة  ل ألعضاء مجلس إدار
ل جلسات  تم توف  . س ا الرئ لس  مقر ا
مجلس اإلدارة مجاًنا خالل ساعات العمل الرسمية 
م أو أي عضو  مجلس اإلدارة  س ألي مسا ح ي
ذا  يئة  االطالع عليھ وفقا للضوابط الصادرة عن ال

 .الشأن

  

     

5.  Article 31 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

ا  31ُتحذف املادة  من النظام األسا املعَدل بأكمل
: ا بما ي ستعاض ع  و

5-  

5.1 Article 31.1  1-5 1-31املادة  

 The invitation for the general assembly 
meeting shall be addressed to all the 
shareholders after the Authority’s 
approval in accordance with the controls 
and conditions to be set out in a 
resolution to be issued by the Authority 
in this regard and subject to the 
following: 
(1) the invitation for the general 
assembly meeting shall be addressed 21 
(twenty-one) days at least prior to the 
scheduled date thereof; 
(2) the invitation for the general 
assembly meeting shall be addressed 
using the notification method set out in 
the Authority’s resolution issued in this 
regard; 
(3) the shareholders shall be notified by 
way of electronic mail and text messages 
to the phone number registered with the 
financial market; and 
(4) a copy of the general assembly 
meeting’s invitation instrument shall be 
sent to the Authority and the Competent 

معية العمومية  عد توجھ الدعوة الجتماع ا
يئة  ن وفقًا للضوابط موافقة ال م إ جميع املسا

يئةالصادرة  والشروط   ذا الشأن، مع مراعاة   عن ال
:  ما ي

معية العمومية قبل 1( ) توجيھ الدعوة الجتماع ا
) يوًما ع األقل من التارخ عشرون  (واحد وعشر  21

ا؛ دد ل   ا
معية العمومية من 2( ) توجيھ الدعوة الجتماع ا

يئة   طرقة االعالنخالل  ا  قرار ال املنصوص عل
ذا الشأن؛    الصادر 

ي) إخط3( و يد اإللك ن عن طرق ال م  ار املسا
اتف املدون لدي رقم  وارسال رسائل نصية ا ال

  و ؛ السوق املا
معية 4( ة من وثيقة الدعوة الجتماع ا ) ُترسل 

تصة  تارخ  يئة والسلطة ا العمومية إ ال
ن. م ا إ املسا   إرسال
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Authority on the date of sending the 
same to the shareholders. 
 

5.2 Article 31.2  2-5 2-31املادة  

 (1) The notice of the general assembly 
meeting shall contain the agenda, date, 
time, and venue of the first meeting as 
well as the second meeting in case the 
first meeting was not quorate;  

(2) The notice shall also state the parties 
entitled to attend the general assembly 
meeting and their rights to delegate to a 
person who is not a member of the 
Board, by written powers of attorney, in 
accordance with what the Authority 
specified in this regard, the shareholder's 
entitlement to discuss topics on the 
agenda of the general assembly meeting, 
to direct questions to the Board or the 
auditor, the number of attendees 
required for the meeting to be quorate 
and for the decisions to be validly 
passed, and who is entitled to 
distributions, if any. 

 

 

معية العمومية جدول 1( ) يتضمن إعالن اجتماع ا
عقاد االجتماع األول  ان ا األعمال وتارخ ووقت وم

ي  حالة عدم اكتمال النصاب وكذلك االجت ماع الثا
ي لعقد االجتماع األول؛    القانو

ق  حضور ) 2( يتضمن االعالن بيان صاحب ا
معية العمومية وحقھ   إنابة من يختاره اجتماع ا

توكيل خاص   اإلدارة بمقتمن غ أعضاء مجلس  
ذا الشأن،  يئة  ثابت بالكتابة وفقًا ملا تحدده ال
م  مناقشة املوضوعات  يان ع أحقية املسا و
معية العمومية وتوجيھ  املدرجة  جدول أعمال ا

سابات،  أو  األسئلة إ مجلس اإلدارة ومدقق ا
ٍل من اجتماعات  ة  ي املطلوب ل والنصاب القانو

معية العمومية يان  ا والقرارات الصادرة فيھ، و
ق  التوزعات إن وجدت  . صاحب ا

  

     

6.  Article 33.1 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

من النظام األسا املعَدل  1-33ُتحذف املادة 
ا  ستعاض ع ا و :بأكمل  بما ي

6-  

 Article 33.1  1-33املادة   

 The shareholders shall register their 
names for attending the general 
assembly meeting in accordance with the 
controls, conditions and procedures to be 
set out in a Resolution to be issued by the 
Authority in this regard. 

ضور اجتماع  م  مون أسما ل املسا
معية  وفقًا للضوابط والشروط  العموميةا

ذا الشأن. يئة  ا قرار من ال واإلجراءات ال يصدر 
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7.  Article 35.1 of the Amended Articles of 
Association shall be revised according to 
the following: 

من النظام األسا املعَدل وفًقا ملا   1-35ُتراجع املادة  
:  ي

7-  

 Article 35.1  1-35املادة   

 The general assembly meeting shall be 
chaired by the Chairman, and in the 
event of his absence, it is chaired by his 
deputy, and in their absence it is chaired 
by any member of the Board, chosen by 
the Board for that reason, and in the 
event that the Board does not choose the 
Chairman, it is chaired by any person 
chosen by the general assembly meeting, 
and if the general assembly is discussing 
a matter related to the Chairman of the 
meeting, the general assembly must 
choose from among the shareholders a 
person to chair the meeting during the 
discussion of this matter. The chairman 
of the meeting shall recommend 
appointing a rapporteur for the meeting 
and a person to collect the votes that is 
approved by the general assembly 
meeting.  

 

معية العموم لس و حالة يرأس ا س ا ية رئ
ا أي عضو  ما يرأس ا نائبھ و حال غيا غيابِھ يرأس
من أعضاء مجلس اإلدارة يختاره مجلس اإلدارة 
لذلك، و حال عدم اختيار مجلس اإلدارة للعضو 
ذا  معية العمومية، و ص تختاره ا ا أي  يرأس

معيــة تبحث س االجتماع  انـت ا  أمر يتعلق برئ
ن من يتو  وجب م ن املسا معية من ب أن تختار ا

ذا األمر. ُيو  رئاسة االجتماع خالل مناقشة 
ن مقررا لالجتماع س االجتماع بتعي وجامع  رئ

معية العمومية.  م ا  االصوات توافق عل
 

  

     

8.  a new provision shall be added under 
Article 36 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

من النظام األسا  36ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

8-  

 Article 36.2  2-36املادة   

 It shall be permitted to hold general 
assembly meetings and for shareholders 
to participate in the deliberations and 
vote in the decisions by way of modern 
technology in order to attend remotely, 
in accordance with the controls and 
terms issued by the Authority in this 
regard. 

معيات العمومي اك يجوز عقد اجتماعات ا ة واش
ا بواسطة  ا والتصوت ع قرارا م  مداوال املسا
عد، وفقا  ضور عن  ديثة ل وسائل التقنية ا

ذا الشأن. يئة   ا ال  للضوابط ال تضع
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9.  Article 38 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

ا  38ُتحذف املادة  من النظام األسا املعَدل بأكمل
: ا بما ي ستعاض ع  و

9-  

Article 38.1  1-38املادة   

 The Board of Directors must invite the 
general assembly to convene whenever 
requested by the auditor or one or more 
shareholders holding at least 10% of the 
share capital. The invitation must, in 
both cases, be issued within 5 (five) days 
of the date of the request. The general 
assembly as called by such shareholders 
shall convene by no later than 30 (thirty) 
days from the date of invitation. 

معية    ع مجلس األدارة دعوة عقاد   العموميةا لال
سابات أو واحد أو أك من  م طلب ذلك مدقق ا

ون ما ال يقل عن  ن الذين يمل م  ٪ من رأس10املسا
ن،   تصدر الدعوة، يجب أن املال. الت لتا ا  

تنعقد  (خمسة) أيام من تارخ الطلب. 5غضون 
معية  مون   العموميةا ؤالء املسا حسب طلب 

ن) يوًما من تارخ الدعوة. 30موعد أقصاه   (ثالث

  

     

10.  a new provision shall be added under 
Article 38 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

من النظام األسا  38ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

10-  

Article 38.2  2-38املادة   

 The request by the shareholder, referred 
to above, shall be submitted to the Head 
Office and shall state the purpose of the 
meeting and the topics to be discussed. 
The shareholder calling for the meeting 
shall provide a certificate, issued upon 
his own demand, from the financial 
market on which the shares of the 
Company are listed confirming the 
restriction of disposing of his own shares 
until the of the general assembly meeting 
has convened. 

م املشار إليھ أعاله إ املقر  يجب تقديم طلب املسا
الرئ مع ذكر الغرض من االجتماع واملوضوعات 

ناقش فيھ.ال ُ م الذي يدعو   س ُيقدم املسا
ادة، صادرة بناء ع طلبھ، من السوق  لالجتماع ش
م الشركة لتأكيد تقييد  ا أس املالية ُمدرج ف
معية  عقاد اجتماع ا مھ ح ا التصرف  أس

 .لعموميةا

  

     

11.  Article 39 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

ا  39ُتحذف املادة  من النظام األسا املعَدل بأكمل
: ا بما ي ستعاض ع  و

11-  

 Article 39  39املادة   

 Pursuant to the provisions of the 
Companies Law and these Articles of 

 ، ذا النظام األسا ات و ام قانون الشر وفًقا ألح
معية  عد موافقة  العموميةيجوز ل بقرار خاص و
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Association, the general assembly may 
by Special Resolution and after the 
approval of the Authority amend any of 
the provisions of these Articles of 
Association. The Company shall provide 
the Competent Authority with a copy of 
the Special Resolution approving the 
amendments. 

. ذا النظام األسا ام  عديل أي من أح يئة   ال
ة من القرار ا اص باملوافقة ع ُتقدم الشركة 
تصة.  التعديالت إ السلطة ا

     

12.  Article 40.2 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

من النظام األسا املعَدل  2-40ُتحذف املادة 
: ا بما ي ستعاض ع ا و  بأكمل

12-  

 Article 40.2  2-40املادة   

 The general assembly shall be permitted 
to discuss important matters revealed 
during the meeting or matters requested 
by the Authority to be discussed or if a 
shareholder or a number of shareholders 
representing 5% of the share capital of 
the Company requests, before the start of 
the discussion of  the agenda of the 
general assembly, to have an item or 
items be included in the agenda, in 
accordance with the controls and 
conditions from the Authority, and the 
chairman of the general assembly 
meeting must include the additional item 
in the event that the conditions are met, 
otherwise the general assembly shall 
have the right to resolve to discuss such 
matters.  

معية  سمح ل مة ال  العموميةُ بمناقشة األمور امل
ا خالل االجتماع أو األمور ال تطلب  تم اإلفصاح ع

ا أو  حال طلب يئة مناقش م أو عدد من ال  مسا
مون الذين يمثلون  ٪ من رأس مال الشركة، 5املسا

معية  مناقشة جدول أعمال قبل البدء  ا
 جدول  إدراج بند أو بنود إضافية، العمومية
جب   والشروطوفقًا للضوابط  األعمال،   يئة، و من ال

س  معية العمومية إدر  اجتماعع رئ اج البند ا
اطات  ون اإلضا  حال توافرت االش ال ي و

معية  ذه   العموميةل ق  البت  مناقشة  ا
 األمور.

  

     

13.  Article 42 of the Amended Articles of 
Association shall be deleted in its 
entirety and replaced with the following: 

ا من  42ُتحذف املادة  النظام األسا املعَدل بأكمل
: ا بما ي ستعاض ع  و

13-  

Article 42.1  1-42املادة   

 The Company shall have one or more 
auditors to be appointed by the Board 
and approved by the general assembly 
for a renewable period of one year for a 
maximum of 6 (six) consecutive fiscal 
years from the date of its appointment. 
Notwithstanding this, the partner of the 

ون لدى الشركة مدقق حسابات واحد أو أك  ي
معية    العمومية عينھ مجلس اإلدارة وتوافق عليھ ا

ا   (ستة)   6ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة أقصا
ن.سنوات مالية متتالية من تار وصرف   خ التعي

بدل شرك شركة التدقيق    س ُ النظر عن ذلك، 
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auditing company responsible for the 
auditing works in respect of the 
Company shall be replaced after 3 
(three) fiscal years. The same auditing 
company may be reappointed after the 
lapse of at least 2 (two) consecutive 
years from the expiration date of its 
appointment. The general assembly shall 
determine the fees of the auditor.  

سابات املسؤولة عن أعمال التدقيق املتعلقة  ا
عد  يجوز إعادة  (ثالث) سنوات مالية. 3بالشركة 

عد مرور  ن نفس شركة التدقيق  ن)  2عي ت (س
ا. عيي اء  ن ع األقل من تارخ ان ُتحدد  متتاليت

معية  سابات. يةالعموما عاب مدقق ا   أ

    

14.  a new provision shall be added under 
Article 46 of the Amended Articles of 
Association, which shall state the 
following: 

من النظام األسا  46ُيدرج بند جديد تحت املادة 
 :  املعَدل، والذي ينص ع ما ي

14-  

 Article 46.2  2-46املادة   

 The Company’s annual financial 
statements shall be published in 
accordance with the controls determined 
by the Authority and a copy of such 
statements shall be provided to the 
Authority and the Competent Authority. 

شر البيانات املالية الس ة للشركة وفقًا ُت نو
ذه  ة من  يئة وتقدم  ا ال للضوابط ال تحدد

تصة. يئة والسلطة ا  البيانات إ ال
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