
	

	 	
	

	

Amendment	of	Articles	of	Association	
	

تعدیالت عقد التأسیس  

	
Article	21	before	amendment		

	

 
قبل التعدیل  21المادة   

 
	
The	Board	member	shall	fulfill	the	following	conditions:	

	

 
یشترط في عضو مجلس اإلدارة ما یلي:  

 
	

1. Shall	 not	 be	 less	 than	 21	 years	 of	 age	 and	 possess	
full	capacity.	

	

 
ً باألھلیة  .1 أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً، وأن یكون متمتعا

الكاملة.  
 

	
2. Shall	 not	 be	 convicted	 of	 a	 felony	 or	 a	 crime	 in	

breach	 of	 honor	 or	 trust,	 or	 for	 one	 of	 the	 crimes	
referred	 to	 under	 Articles	 (334)	 and	 (335)	 of	 the	
Commercial	Companies	Law,	or	declared	a	bankrupt	
unless	he	has	been	rehabilitated.	

 
أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة، أو في جریمة مخلة  .2

بالشرف أو األمانة، أو في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في 
) من قانون الشركات التجاریة، أو أن 335)، (334المادتین (

یكون قد قضي بإفالسھ، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.  
 

	
3. Shall	hold	a	number	of	shares	representing	not	 less	

than	 0.25%	 of	 the	 Company’s	 share	 capital.	 Such	
shares	shall	be	deposited	within	sixty	days	from	the	
date	 of	 commencement	 of	 membership,	 at	 one	 of	
the	approved	banks.	The	deposited	shares	shall	not	
be	 subject	 to	 transfer,	 lien	 or	 attachment	 until	 the	
expiry	 of	 the	 membership	 and	 after	 the	 balance	
sheet	 of	 the	 last	 financial	 year	 in	 which	 s/he	 was	
holding	office	is	approved.	

	

 
%)  سھم من أسھم الشركة، 0.25دد (أن یكون مساھماً، ومالكاً لع .3

ً من تاریخ  ویتم إیداعھ في أحد البنوك المعتمدة، خالل ستین یوما
بدء العضویة، ویستمر إیداعھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو 
الحجز إلى أن تنتھي مدة العضویة، ویصدق على میزانیة آخر سنة 

مالیة قام فیھا العضو بأعمالھ.  
 
 
 
 



	

	 	
	

	
This	 amount	 of	 shares	 shall	 be	 assigned	 for	 the	 security	 of	
the	 Company’s	 rights,	 shareholders,	 creditors	 and	 third	
parties	against	 the	responsibilities	shouldered	by	 the	Board	
members.	 Failing	 to	 provide	 the	 aforesaid	 security	 nullifies	
the	membership	of	the	Board	member.	

 
وتخصص األسھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة 
والمساھمین والدائنین والغیر عن المسؤولیة التي تقع على أعضاء مجلس 

اإلدارة ، وإذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ المذكور بطلت عضویتھ.  
 
 

	
If	a	board	member	fails	to	fulfill	any	of	these	conditions,	the	
term	of	office	shall	lapse	from	the	date	of	non-fulfillment.	

	
One-third	of	board	members	may	be	 independent	qualified	
non-shareholders.	 Accordingly,	 they	 shall	 not	 be	 subject	 to	
clause	No.	3	hereof	pertaining	to	holding	shares.	

	

 
فقد عضو مجلس اإلدارة أي من ھذه الشروط زالت عنھ صفة العضویة  وإذا

من تاریخ فقدانھ ذلك الشرط.  
 

ویجوز أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلین ذوي 
الخبرة من غیرالمساھمین، ویعفى ھؤالء من شرط تملك األسھم المنصوص 

) من ھذه المادة.3علیھ في البند (  
 

 
Article		21		after	Amendment		
	

 
بعد التعدیل 21المادة   

 
 
The Board member shall fulfill the following conditions: 
 

 
یشترط في عضو مجلس اإلدارة ما یلي:  

 
	

1. Shall not be less than 21 years of age and possess full 
capacity. 

 
ً باألھلیة  أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً، وأن یكون .1 متمتعا

الكاملة.  

	
2. Shall not be convicted of a felony or a crime in 

breach of honor or trust, or any crimes stipulated in 
Article (40) of Law No. (8) of 2012 concerning the 
Qatar Financial Markets Authority and Articles (334) 
and (335) of the Commercial Companies Law, or be 
prevented from practicing any work in the entities 
subject to the Qatar Financial Markets Authority’s 
jurisdiction pursuant to paragraph 12 of Article (35) 
of Law No. (8) of 2012 referred to or have been 
declared bankrupt unless he has been rehabilitated.	

 
أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنائیة، أو في جریمة مخلة  .2

المشار الیھا في بالشرف أو األمانة، أو في جریمة من الجرائم 
بشأن ھیئة قطر  2012) لسنة 8) من القانون رقم (40المادة (

ت ) من قانون الشركا335)، (334والمادتین (لألسواق المالیة 
ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجھات التجاریة، أو أن یكون 

من  12الخاضعة لرقابة ھیئة قطر لألسواق المالیة بموجب الفقرة 
المشار الیھ أو أن  2012) لسنة 8) من القانون رقم (35المادة (
قد قضي بإفالسھ، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره.یكون   

 



	

	 	
	

	
3. Shall be a shareholder and hold at the time of his 

election or within thirty days of his election a number 
of shares representing not less than 0.25% of the 
Company’s share capital. Such shares shall be 
deposited within sixty days from the date of 
commencement of membership, at one of the 
approved banks. The deposited shares shall not be 
subject to transfer, lien or attachment until the expiry 
of the membership and after the balance sheet of the 
last financial year in which s/he was holding office is 
approved.	

 
ً أن یكون مساھماً، ومالك .3 عند انتخابھ أو خالل ثالثین یوما من ا

%)  سھم من أسھم الشركة، ویتم إیداعھ 0.25لعدد (تاریخ انتخابھ 
في أحد البنوك المعتمدة، خالل ستین یوماً من تاریخ بدء العضویة، 
ویستمر إیداعھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو الحجز إلى أن 

انیة آخر سنة مالیة قام فیھا تنتھي مدة العضویة، ویصدق على میز
العضو بأعمالھ.  

 
 
 
 
 
 

 
This amount of shares shall be assigned for the security 
of the Company’s rights, shareholders, creditors and third 
parties against the responsibilities shouldered by the 
Board members. Failing to provide the aforesaid security 
nullifies the membership of the Board member. 

 

 
وتخصص األسھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة 
والمساھمین والدائنین والغیر عن المسؤولیة التي تقع على أعضاء مجلس 

عضویتھ. اإلدارة ، وإذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ المذكور بطلت  
 
 
 

 
If a board member fails to fulfil any of these conditions, 
the term of office shall lapse from the date of non-
fulfilment. 

 

 
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من ھذه الشروط زالت عنھ صفة العضویة 

من تاریخ فقدانھ ذلك الشرط.  
 
 

 
One-third of board members shall be independent 
qualified non-shareholders. Accordingly, they shall not 
be subject to clause No. 3 hereof pertaining to holding 
shares. The majority of the board members shall be non-
executive board members.	

 

 
لث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلین ذوي أن یكون ث یجبو

الخبرة من غیر المساھمین، ویعفى ھؤالء من شرط تملك األسھم المنصوص 
ویجب أن یكون أغلبیة األعضاء بالمجلس ) من ھذه المادة. 3علیھ في البند (

من غیر التنفیذیین.  

 
Article	27		before	amendment		
	

 
قبل التعدیل 27المادة   

 



	

	 	
	
	
The	Board	of	Directors	shall	convene	upon	the	 invitation	of	
its	Chairman	at	the	request	of	at	least	two	members.	
 

 
یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ، وعلى الرئیس أن یدعو المجلس إلى 

االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل.  

	
The	meeting	 shall	 be	 valid	 only	 if	 attended	 by	 at	 least	 five	
members.	

 
ً إال إذا ح ضره خمسة من األعضاء على وال یكون اجتماع المجلس صحیحا

األقل.   

	
The	Board	of	Directors	shall	convene	at	least	six	times	during	
the	 fiscal	 year	 of	 the	 Company.	 Participation	 in	 the	 board	
meetings	 may	 be	 conducted	 via	 any	 secure	 acceptable	
modern	technology	means,	which	enables	the	participant	to	
listen	and	participate	effectively	in	the	board	activities.	

 
اجتماعات على األقل خالل السنة المالیة  6ویجب أن یعقد مجلس اإلدارة 

اع مجلس اإلدارة بأي وسیلة مؤمنة من للشركة، ویجوز المشاركة في اجتم
وسائل التقنیة الحدیثة المتعارف علیھا، تمكن المشارك من االستماع 

والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.  
 

	
The	Board	meeting	shall	be	held	at	least	every	three	months.	
An	 absent	member	may	 delegate	 in	writing	 another	 in	 the	
Board	 meetings	 to	 act	 on	 his	 behalf	 in	 attendance	 and	
voting,	provided	that	one	member	may	not	represent	more	
than	one	member.	

 
وال یجوز أن تنقضي ثالثة أشھر دون عقد اجتماع للمجلس. ویجوز للعضو 
الغائب أن ینیب عنھ كتابة غیره من أعضاء المجلس لتمثیلھ في الحضور 

والتصویت، على أنھ ال یجوز أن یمثل العضو الواحد أكثر من عضو.  
 
 

	
The	 Board	 resolutions	 shall	 be	 adopted	 by	 the	majority	 of	
votes	 of	 the	 present	 members	 and	 representatives.	 In	 the	
event	 of	 a	 tie,	 the	 chairman	 shall	 have	 a	 casting	 vote.	 A	
member,	who	 is	not	 in	agreement	with	a	decision	taken	by	
the	 Board,	 shall	 register	 such	 objection	 in	 the	 meeting	
minutes.	The	Board,	 in	case	of	necessity	and	as	a	matter	of	
urgency,	 may	 pass	 some	 resolutions	 upon	 the	 written	
consent	of	all	Board	members,	provided	that	these	decisions	
are	 highlighted	 in	 the	 following	 Board	 meetings	 to	 be	
included	in	the	minutes.	

 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین والممثلین، وعند تساوي 
األصوات، یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. وللعضو الذي لم یوافق على أي 

ي محضر االجتماع. ویجوز لمجلس قرار اتخذه المجلس أن یثبت اعتراضھ ف
اإلدارة، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار بعض قراراتھ 
بالتمریر بشرط موافقة جمیع أعضاء مجلس اإلدارة كتابة على تلك 
القرارات، على أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمینھا بمحضر 

اجتماعھ.  
 
 
 
 



	

	 	
	
	
The	 Board	 may	 also	 meet	 outside	 the	 Head	 Office	 of	 the	
Company,	provided	that	all	 its	members	shall	be	present	or	
represented	at	the	meeting,	and	that	this	meeting	be	held	in	
Qatar.	
	

 
ً أن ینعقد المجلس خارج مركز الشركة، بشرط أن یكون جمیع  ویجوز أیضا

ماع، وأن یكون ھذا االجتماع في قطر.أعضائھ حاضرین أو ممثلین في االجت  
 

 
Article		27		after	Amendment	
	

 
بعد التعدیل 27المادة   

 
	
The	Board	of	Directors	shall	convene	upon	the	 invitation	of	
its	Chairman	at	the	request	of	at	least	two	members. 

 
أن یدعو المجلس إلى یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ، وعلى الرئیس 
االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل.  

 
	
The	meeting	shall	be	valid	only	if	attended	by	the	majority	of	
the	members	provided	that	either	the	Chairman	or	the	vice-
chairman	are	in	attendance.		
 

 
 ً إال بحضور أغلبیة األعضاء على أن وال یكون اجتماع المجلس صحیحا

یكون من بینھم الرئیس أو نائب الرئیس.   
 

	
The	Board	of	Directors	shall	convene	at	least	six	times	during	
the	 fiscal	 year	 of	 the	 Company.	 Participation	 in	 the	 board	
meetings	 may	 be	 conducted	 via	 any	 secure	 acceptable	
modern	technology	means,	which	enables	the	participant	to	
listen	and	participate	effectively	in	the	board	activities.	
 

 
اجتماعات على األقل خالل السنة المالیة  ستةویجب أن یعقد مجلس اإلدارة 

للشركة، ویجوز المشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة بأي وسیلة مؤمنة من 
ة الحدیثة المتعارف علیھا، تمكن المشارك من االستماع وسائل التقنی

والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.  

	
The	Board	meeting	shall	be	held	at	least	every	three	months.	
An	 absent	member	may	 delegate	 in	writing	 another	 in	 the	
Board	 meetings	 to	 act	 on	 his	 behalf	 in	 attendance	 and	
voting,	provided	that	one	member	may	not	represent	more	
than	one	member.	
 

 
وال یجوز أن تنقضي ثالثة أشھر دون عقد اجتماع للمجلس. ویجوز للعضو 
الغائب أن ینیب عنھ كتابة غیره من أعضاء المجلس لتمثیلھ في الحضور 

أكثر من عضو.والتصویت، على أنھ ال یجوز أن یمثل العضو الواحد   
 
 



	

	 	
	
	
The	 Board	 resolutions	 shall	 be	 adopted	 by	 the	majority	 of	
votes	 of	 the	 present	 members	 and	 representatives.	 In	 the	
event	 of	 a	 tie,	 the	 chairman	 shall	 have	 a	 casting	 vote.	 A	
member,	who	 is	not	 in	agreement	with	a	decision	taken	by	
the	 Board,	 shall	 register	 such	 objection	 in	 the	 meeting	
minutes.	The	Board,	 in	case	of	necessity	and	as	a	matter	of	
urgency,	 may	 pass	 some	 resolutions	 upon	 the	 written	
consent	of	all	Board	members,	provided	that	these	decisions	
are	 highlighted	 in	 the	 following	 Board	 meetings	 to	 be	
included	in	the	minutes.	
	

 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین والممثلین، وعند تساوي 
األصوات، یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. وللعضو الذي لم یوافق على أي 
قرار اتخذه المجلس أن یثبت اعتراضھ في محضر االجتماع. ویجوز لمجلس 

الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار بعض قراراتھ اإلدارة، في حالة 
بالتمریر بشرط موافقة جمیع أعضاء مجلس اإلدارة كتابة على تلك 
القرارات، على أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمینھا بمحضر 

اجتماعھ.  
 
 
 
 

	
The	 Board	 may	 also	 meet	 outside	 the	 Head	 Office	 of	 the	
Company,	provided	that	all	 its	members	shall	be	present	or	
represented	at	the	meeting,	and	that	this	meeting	be	held	in	
Qatar.	

 
ً أن ینعقد المجلس خارج مركز الشركة، بشرط أن یكون جمیع  ویجوز أیضا
أعضائھ حاضرین أو ممثلین في االجتماع، وأن یكون ھذا االجتماع في قطر.  

	
Article	30		before	amendment		
	

 
قبل التعدیل 30المادة   

 
	
Subject	 to	 the	 authorities	 of	 the	 General	 Assembly,	 the	
provisions	 of	 articles	 (107,108,109,110,111)	 of	 the	
Commercial	 Companies	 Law	 and	 as	 specified	 herein,	 the	
Board	of	Directors	shall	have	full	authority	that	is	necessary	
to	 achieve	 the	 Company's	 purpose.	 The	 Board	may,	within	
its	mandate,	authorise	one	of	 its	members	to	carry	out	one	
or	 more	 specific	 tasks	 or	 supervise	 one	 of	 the	 Company's	
activities	
The	Chairman,	the	Vice	Chairman,	the	Board	Member	or	the	
Managing	Director,	shall	jointly	or	severally	have	the	right	to	
sign	on	behalf	of	 the	Company,	according	 to	 the	 resolution	
adopted	by	the	Board	in	this	regard.	

 
، 107مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة و أحكام المواد (

ً لھذا النظام،  ) في قانون الشرك111،110، 109، 108 ات التجاریة ووفقا
یتمتع مجلس اإلدارة بأوسع السلطات الالزمة للقیام باألعمال التي یقتضیھا 
غرض الشركة، ویكون لھ في حدود اختصاصھ، أن یفوض أحد أعضائھ في 
القیام بعمل معین أو أكثر أو باإلشراف على وجھ من وجوه نشاط الشركة 

ن رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ والعضو أو ویملك التوقیع عن الشركة كل م
ً للقرار الذي یصدره مجلس  األعضاء المنتدبین، مجتمعین أو منفردین، وفقا

اإلدارة في ھذا الشأن.  
 
 
 



	

	 	
	
	
The	 Board	 may	 appoint	 one	 or	 more	 managers	 for	 the	
Company	 and	 give	 them	 also	 the	 right	 to	 sign,	 jointly	 or	
severally,	on	behalf	of	the	Company.	

 
ویجوز لمجلس اإلدارة أن یعین مدیراً للشركة أو أكثر وأن یخولھم أیضا حق 

التوقیع عن الشركة منفردین أو مجتمعین.  
 

	
Article	30	after	Amendment	

 
بعد التعدیل 30المادة   

 
Subject	 to	 the	 authorities	 of	 the	 General	 Assembly,	 the	
provisions	 of	 articles	 (107,108,109,110,111)	 of	 the	
Commercial	 Companies	 Law	 and	 as	 specified	 herein,	 the	
Board	of	Directors	shall	have	full	authority	that	is	necessary	
to	 achieve	 the	 Company's	 purpose.	 For	 this	 purpose,	 the	
Board	may	enter	into	loans	that	span	more	than	three	years,	
and	 may	 sell	 or	 mortgage	 real	 estate	 of	 the	 Company	 or	
discharge	the	debtors	of	the	Company	without	the	approval	
of	Extraordinary	General	Assembly.	
			

 
، 107مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة و أحكام المواد (

ً لھذا النظام،  111،110، 109، 108 ) في قانون الشركات التجاریة ووفقا
یتمتع مجلس اإلدارة بأوسع السلطات الالزمة للقیام باألعمال التي یقتضیھا 

التي وفي سبیل ذلك یجوز للمجلس ابرام عقود القروض غرض الشركة. 
تجاوز آجالھا ثالث سنوات أو بیع عقارات الشركة أو رھنھا أو ابراء مدیني 

الشركة من التزاماتھم دون اللجوء الى الجمعیة العامة غیر العادیة.  
 

	
The	 Board	 may,	 within	 its	 mandate,	 authorise	 one	 of	 its	
members	 to	 carry	 out	 one	 or	 more	 specific	 tasks	 or	
supervise	 one	 of	 the	 Company's	 activities.	 The	 Board	 may	
delegate	 to	 its	 committees	 to	 exercise	 some	of	 its	 powers,	
and	 may	 form	 a	 special	 committee	 or	 more	 to	 carry	 out	
specific	 tasks	 to	 be	 stipulated	 in	 the	 decision	 forming	 such	
committee.	 The	 ultimate	 responsibility	 for	 the	 Company	
rests	with	the	Board	

 
ویكون للمجلس في حدود اختصاصھ، أن یفوض أحد أعضائھ في القیام بعمل 

. كما ویجوز لھ معین أو أكثر أو باإلشراف على وجھ من وجوه نشاط الشركة
ھ في ممارسة بعض صالحیاتھ ولھ تشكیل لجنة خاصة أو أكثر تفویض لجان

للقیام بمھام محددة على أن ینص في قرار تشكیلھا على طبیعة تلك المھام. 
وتظل المسؤولیة النھائیة عن الشركة على المجلس.  

 

	
The	Chairman,	the	Vice	Chairman,	the	Board	Member	or	the	
Managing	Director,	shall	jointly	or	severally	have	the	right	to	
sign	on	behalf	of	 the	Company,	according	 to	 the	 resolution	
adopted	by	the	Board	in	this	regard.	
	

 
ویملك التوقیع عن الشركة كل من رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ والعضو أو 

ً للقرار الذي  یصدره مجلس األعضاء المنتدبین، مجتمعین أو منفردین، وفقا
اإلدارة في ھذا الشأن.  



	

	 	
	
	
The	 Board	 may	 appoint	 one	 or	 more	 managers	 for	 the	
Company	 and	 give	 them	 also	 the	 right	 to	 sign,	 jointly	 or	
severally,	on	behalf	of	the	Company.	

 
ویجوز لمجلس اإلدارة أن یعین مدیراً للشركة أو أكثر وأن یخولھم أیضا حق 

ع عن الشركة منفردین أو مجتمعین.التوقی  

	
Article	35	before	amendment		
	

 
قبل التعدیل 35المادة   

 
	
Annually,	 the	 Board	 of	 Directors	 shall,	 at	 least	 one	 week	
prior	 to	 calling	 the	 General	 Assembly	 meeting	 to	 examine	
the	 balance	 sheet	 and	 the	 board’s	 report,	 present	 to	 the	
shareholders	a	detailed	statement	including	the	following:	
	

 
ً تحت تصرف المساھمین، الطالعھم قبل انعقاد  یضع مجلس اإلدارة سنویا
الجمعیة العامة التي تدعى للنظر في میزانیة الشركة وتقریر مجلس اإلدارة 

:بأسبوع على األقل، كشفاً تفصیلیاً یتضمن البیانات التالیة  
 
 

	
1. All	the	amounts	received	by	the	Chairman	and	each	

Board	 member	 during	 the	 fiscal	 year	 including	
remuneration,	 fees,	 salaries,	 bonuses	 for	 attending	
the	 Board	meetings,	 compensation	 for	 expenses	 in	
addition	 to	 any	 other	 amount	 received	 in	 any	
capacity.	

 
جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس إدارة الشركة، وكل  .1

عضو من أعضاء ھذا المجلس في السنة المالیة، من أجور وأتعاب 
ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن 

المصاریف، وأیة مبالغ أخرى بأي صفة كانت.  
 
 

	
2. In-kind	 and	 cash	 benefits	 enjoyed	 by	 the	 Chairman	

and	each	Board	member	during	the	fiscal	year.	

 
المزایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة، وكل  .2

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالیة.  
 

	
3. The	 remuneration	 proposed	 by	 the	 Board	 to	 be	

distributed	to	Board	members.	

 
مجلس اإلدارة توزیعھا على أعضاء مجلس المكافآت التي یقترح  .3

اإلدارة.  
	

4. Amounts	 allocated	 for	 each	 of	 the	 current	 Board	
members.	

 
المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین. .4  

 

	
5. Transactions	in	which	any	of	the	Board	members	or	

managers	 has	 interest	 that	 contradicts	 with	 the	
Company’s.	

	

 
العملیات التي یكون فیھا ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین  .5

مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.  



	

	 	
	
	

6. The	 real	 amounts	 spent	 on	 advertisement	 in	 any	
form	with	the	details	of	each	amount.	

 
مع المبالغ التي أنفقت فعالً في سبیل الدعایة بأي صورة كانت  .6

التفصیالت الخاصة بكل مبلغ.  

	
7. Donations	 with	 details	 of	 the	 party	 to	 whom	 the	

donations	 were	 made,	 the	 reason	 and	 particulars	
thereof.	

 
التبرعات مع بیان الجھة المتبرع لھا ومسوغات التبرع وتفصیالتھ. .7  

	
A	 report	 of	 the	 external	 auditor	 shall	 be	 attached	 to	 the	
abovementioned	detailed	 statement	 to	 certify	 that	 all	 cash	
loans,	 credits	 or	 guarantees	 given	 by	 the	 Company	 to	 the	
Chairman	 or	 Board	 members	 during	 the	 fiscal	 year	 have	
been	made	without	prejudice	to	the	provisions	of	Article	110	
of	the	Commercial	Companies	Law.	

 
یجب أن یرفق بھذا الكشف تقریر من مراقب الحسابات یقرر فیھ أن القروض 
النقدیة أو االعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتھا الشركة لرئیس أو 
أعضاء مجلس إدارتھا خالل السنة المالیة، قد تمت دون إخالل بأحكام المادة 

) من قانون الشركات التجاریة.110(  
 

	
The	abovementioned	detailed	 statement	 shall	be	 signed	by	
the	Chairman	and	one	of	the	Board	members.	The	Chairman	
and	 the	 Board	 members	 shall	 be	 liable	 for	 the	
implementation	 of	 the	 provisions	 of	 this	 Article	 and	 the	
verification	of	the	data	mentioned	in	all	documents	set	forth	
hereinabove. 
	

 
ویجب أن یوقع الكشف التفصیلي المشار إلیھ رئیس مجلس اإلدارة وأحد 
األعضاء، ویكون رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولین عن تنفیذ أحكام 
ھذه المادة، وعن صحة البیانات الواردة في جمیع األوراق التي نصت على 

إعدادھا.  
 

 
Article		35		after	Amendment	
	

 
بعد التعدیل 35المادة   

 
 
Annually,	 the	 Board	 of	 Directors	 shall,	 at	 least	 one	 week	
prior	 to	 calling	 the	 General	 Assembly	 meeting	 to	 examine	
the	 balance	 sheet	 and	 the	 board’s	 report,	 present	 to	 the	
shareholders	a	detailed	statement	including	the	following:	

 
ً تحت تصرف المساھمین، الطالعھم قبل انعقاد  یضع مجلس اإلدارة سنویا
الجمعیة العامة التي تدعى للنظر في میزانیة الشركة وتقریر مجلس اإلدارة 

:بأسبوع على األقل، كشفاً تفصیلیاً یتضمن البیانات التالیة  
 



	

	 	
	
	

1. All	the	amounts	received	by	the	Chairman	and	each	
Board	 member	 during	 the	 fiscal	 year	 including	
remuneration,	 fees,	 salaries,	 bonuses	 for	 attending	
the	 Board	meetings,	 compensation	 for	 expenses	 in	
addition	 to	 any	 other	 amount	 received	 in	 any	
capacity.	

 
إدارة الشركة، وكل جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس  .1

عضو من أعضاء ھذا المجلس في السنة المالیة، من أجور وأتعاب 
ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن 

.المصاریف، وأیة مبالغ أخرى بأي صفة كانت  

	
2. In-kind	 and	 cash	 benefits	 enjoyed	 by	 the	 Chairman	

and	each	Board	member	during	the	fiscal	year.	
	

 
المزایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة، وكل  .2

.عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالیة  

	
3. The	 remuneration	 proposed	 by	 the	 Board	 to	 be	

distributed	to	Board	members.	
	

 
المكافآت التي یقترح مجلس اإلدارة توزیعھا على أعضاء مجلس  .3

.اإلدارة  
 

	
4. Amounts	 allocated	 for	 each	 of	 the	 current	 Board	

members.	
	

 
.المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین .4  

 

	
5. Transactions	and	dealings	with	related	parties	(being	

a	 Board	member	 of	 the	 Company	 or	 a	 company	 of	
its	 group;	 is	 a	 member	 of	 the	 senior	 executive	
management	of	the	Company	or	any	company	of	its	
group;	owns	at	least	(5%)	of	the	Company	shares	or	
any	of	its	group;	or	is	a	relative	of	any	of	the	former	
mentioned	 to	 the	 second	 degree	 or	 legal	 persons	
controlled	 by	 any	 of	 the	 foregoing,	 or	 that	
participated	in	a	project	or	a	partnership	of	any	kind	
with	 the	 Company	 or	 any	 company	 of	 its	 group.)	
that	contradict	with	the	interests	of	the	Company.	

 
التعامالت والصفقات مع أي طرف ذي عالقة (بما في ذلك عضو  .5

تھا، أو باإلدارة أي شركة من مجموعادارة الشركة أو في مجلس 
% 5التنفیذیة العلیا للشركة أو أي شركة من مجموعتھا، أو یملك 

على األقل من أسھم الشركة أو أي شركة من مجموعتھا أو كان من 
أقارب السابقین حتى الدرجة الثانیة وكل شخص اعتباري مسیطر 
علیھ من قبل أحد األشخاص المذكورین سابقا أو المشتركة في 

اكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مشروع أو شر
.مجموعتھا) والتي تتعارض مع مصلحة الشركة  

 



	

	 	
	

	
6. The	 real	 amounts	 spent	 on	 advertisement	 in	 any	

form	with	the	details	of	each	amount.	
	

 
المبالغ التي أنفقت فعالً في سبیل الدعایة بأي صورة كانت مع  .6

.التفصیالت الخاصة بكل مبلغ  
 

	
7. Donations	 with	 details	 of	 the	 party	 to	 whom	 the	

donations	 were	 made,	 the	 reason	 and	 particulars	
thereof.	

 
.التبرعات مع بیان الجھة المتبرع لھا ومسوغات التبرع وتفصیالتھ .7  

	
A	 report	 of	 the	 external	 auditor	 shall	 be	 attached	 to	 the	
abovementioned	detailed	 statement	 to	 certify	 that	 all	 cash	
loans,	 credits	 or	 guarantees	 given	 by	 the	 Company	 to	 the	
Chairman	 or	 Board	 members	 during	 the	 fiscal	 year	 have	
been	made	without	prejudice	to	the	provisions	of	Article	110	
of	the	Commercial	Companies	Law.	

 
ا الكشف تقریر من مراقب الحسابات یقرر فیھ أن القروض یجب أن یرفق بھذ

النقدیة أو االعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتھا الشركة لرئیس أو 
أعضاء مجلس إدارتھا خالل السنة المالیة، قد تمت دون إخالل بأحكام المادة 

.) من قانون الشركات التجاریة110(  
 
 
 

	
The	abovementioned	detailed	 statement	 shall	be	 signed	by	
the	Chairman	and	one	of	the	Board	members.	The	Chairman	
and	 the	 Board	 members	 shall	 be	 liable	 for	 the	
implementation	 of	 the	 provisions	 of	 this	 Article	 and	 the	
verification	of	the	data	mentioned	in	all	documents	set	forth	
hereinabove.	

 
ویجب أن یوقع الكشف التفصیلي المشار إلیھ رئیس مجلس اإلدارة وأحد 
األعضاء، ویكون رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولین عن تنفیذ أحكام 
ھذه المادة، وعن صحة البیانات الواردة في جمیع األوراق التي نصت على 

.إعدادھا  
 

	
Each	shareholder	has	the	right	to	access	such	information	in	
accordance	 with	 applicable	 laws	 and	 regulations	 and	 to	
enable	 them	 to	 fully	 exercise	 their	 rights	without	prejudice	
to	 the	 rights	 of	 all	 shareholders	 or	 to	 harm	 the	 interest	 of	
the	 Company.	 Such	 information	 will	 be	 made	 available	 by	
publication	 on	 the	 Company’s	 website	 or	 by	 any	 other	
means	of	modern	technology	or	by	contracting	the	investor	
relations	department	

 
ولكل مساھم الحق في الحصول على ھذة معلومات بما یتوافق مع القوانین و 

یخل بحقوق األنظمة المتبعة و التي تمكنھ من ممارسة حقوقھ كاملة بما ال 
سائر المساھمین أو یضر بمصلحة الشركة. ویتم توفیر ھذه المعلومات بالنشر 
على الموقع االلكتروني للشركة أو بأي وسیلة أخرى من وسائل التقنیة 

.الحدیثة أو بالتواصل مع قسم عالقات المستثمرین  

 
Article		37	before	amendment	 
	

 
قبل التعدیل 37المادة   

 



	

	 	
	
	
Without	prejudice	to	the	provisions	of	Articles	124	and	125	
of	 the	 Commercial	 Companies	 Law,	 the	 General	 Assembly	
shall	 convene	upon	 the	 invitation	of	 the	Board	of	Directors	
at	 least	once	a	year	at	 the	place	and	date	set	by	the	Board	
upon	 the	 approval	 of	 the	 Companies	 Control	 Department.	
The	meeting	shall	be	held	within	four	months	following	the	
end	 of	 the	 fiscal	 year	 of	 the	 company.	 The	 Board	 may,	
whenever	it	deems	appropriate,	invite	the	General	Assembly	
to	the	meeting. 

 
الشركات التجاریة رقم  ) من قانون125، 124مع مراعاة احكام المواد (

م تنعقد الجمعیة العامة بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على 2015) لسنة 11(
األقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذین یحددھما المجلس بعد موافقة 
إدارة مراقبة الشركات، ویجب أن یكون االنعقاد خالل الشھور األربعة التالیة 

.ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة كلما دعت الحاجة لنھایة السنة المالیة للشركة
لذلك.  

	
Article		37		after	Amendment	

 
بعد التعدیل 37المادة   

 
	
Without	prejudice	to	the	provisions	of	Articles	124	and	125	
of	 the	 Commercial	 Companies	 Law,	 the	 General	 Assembly	
shall	 convene	upon	 the	 invitation	of	 the	Board	of	Directors	
at	 least	once	a	year	at	 the	place	and	date	set	by	the	Board	
upon	 the	 approval	 of	 the	 Companies	 Control	 Department.	
The	meeting	shall	be	held	within	four	months	following	the	
end	 of	 the	 fiscal	 year	 of	 the	 company.	 The	 Board	 may,	
whenever	it	deems	appropriate,	invite	the	General	Assembly	
to	 the	 meeting.	 The	 Board	 must	 convene	 the	 General	
Assembly	 whenever	 requested,	 for	 serious	 reasons,	 by	
shareholders	owning	at	least	10%	of	the	share	capital.	

 
) من قانون الشركات التجاریة رقم 125، 124مع مراعاة احكام المواد (

م تنعقد الجمعیة العامة بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على 2015) لسنة 11(
وفي المكان والزمان اللذین یحددھما المجلس بعد موافقة األقل في السنة، 

إدارة مراقبة الشركات، ویجب أن یكون االنعقاد خالل الشھور األربعة التالیة 
لنھایة السنة المالیة للشركة. ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة كلما دعت الحاجة 

ب الیھ ذلك ویتعین على المجلس دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد متى طللذلك. 
% من رأس مال الشركة 10مساھم أو مساھمون یملكون ما ال یقل عن 

وألسباب جدیة.  

	
Article	44		before	amendment		
	

 
قبل التعدیل 44المادة   

 



	

	 	
	
 
Every	 shareholder	 shall	 have	 the	 right	 to	 discuss	 matters	
listed	 in	 the	 agenda	 and	 to	 seek	 clarifications	 from	 Board	
members.	 The	 Board	members	 shall	 respond	 to	 the	 extent	
that	is	not	detrimental	to	the	Company's	interests.	

 
یكون لكل مساھم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال 
الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، ویلتزم أعضاء 

باإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة المجلس 
للضرر.  

 
	
A	shareholder	may	revert	to	the	General	Assembly	should	he	
feel	 that	 the	 answer	 to	 his	 query	 is	 not	 satisfactory.	 A	
decision	 issued	by	 the	General	Assembly	 to	 this	effect	shall	
be	duly	implemented. 

 
وللمساھم أن یحتكم إلى الجمعیة العامة إذا رأى أن الرد على سؤالھ غیر 

كاف، ویكون قرار الجمعیة العامة واجب التنفیذ.  

	
Article	44			after	Amendment	

 
بعد التعدیل 44المادة   

 
	
Every	 shareholder	 shall	 have	 the	 right	 to	 discuss	 matters	
listed	 in	 the	 agenda	 and	 to	 seek	 clarifications	 from	 Board	
members.	 The	 Board	members	 shall	 respond	 to	 the	 extent	
that	is	not	detrimental	to	the	Company's	interests.	

 
یكون لكل مساھم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال 

جلس اإلدارة، ویلتزم أعضاء الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة إلى أعضاء م
المجلس باإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة 

للضرر.  
 

	
A	shareholder	may	revert	to	the	General	Assembly	should	he	
feel	 that	 the	 answer	 to	 his	 query	 is	 not	 satisfactory.	 A	
decision	 issued	by	 the	General	Assembly	 to	 this	effect	shall	
be	duly	implemented.	
	

 
وللمساھم أن یحتكم إلى الجمعیة العامة إذا رأى أن الرد على سؤالھ غیر 

كاف، ویكون قرار الجمعیة العامة واجب التنفیذ.  
 

	
A	shareholder	shall	have	the	right	to	object	 to	any	decision	
they	deem	to	be	for	the	interest	or	disadvantage	of	a	certain	
group	 of	 shareholders;	 or	 which	 give	 special	 benefit	 for	
board	members	or	others	without	regard	to	the	Company’s	
interests,	 and	 shall	 be	 entitled	 to	 record	 such	 objection	 in	
the	 minutes	 and	 shall	 be	 entitled	 to	 invalidate	 what	 they	
have	objected	to	in	accordance	with	the	provisions	of	law	in	
this	regard.	

 
ویحق للمساھم االعتراض على أي قرار یرى أنھ یصدر لمصلحة فئة معینة 
من المساھمین أو یضر بھا أو یجلب نفعا خاصا ألعضاء المجلس أو غیرھم 

وحقھ في ابطال ما دون اعتبار لمصلحة الشركة واثباتھ في محضر االجتماع 
اعترض علیھ من قرارات وفقا ألحكام القانون في ھذا الشأن.  



	

	 	
	
	
Article	49		before	amendment		
	

 
قبل التعدیل 49المادة   

 
	
Resolutions	on	the	following	issues	shall	not	be	taken	except	
in	an	Extraordinary	General	Assembly	meeting:	
	

 
قرار في المسائل اآلتیة إال من الجمعیة العامة منعقدة بصفة ال یجوز اتخاذ 

غیر عادیة:  
 

	
1. Amending	 the	 Memorandum	 or	 Articles	 of	

Association	of	the	Company.	
2. Increasing	or	decreasing	the	Company's	capital.	
3. Extending	the	term	of	the	Company.	
4. Dissolving,	 liquidating,	 assigning,	 merging	 or	

acquiring	the	Company	by	another.	
5. Sale	 of	 the	 venture	 for	 which	 the	 company	 was	

established	or	disposal	of	it	in	any	other	manner.		

 
تعدیل عقد الشركة أو نظامھا األساسي. .1  
زیادة أو تخفیض رأس مال الشركة. .2  
تمدید مدة الشركة. .3  
ولھا أو اندماجھا في شركة أخرى أو حل الشركة أو تصفیتھا أو تح .4

االستحواذ علیھا.  
بیع كل المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو التصرف فیھ بأي  .5

وجھ آخر.  
 

	
The	Commercial	Register	shall	record	any	resolution	taken	to	
approve	any	of	these	matters.	However,	this	Assembly	shall	
not	 be	 entitled	 to	 make	 amendments	 to	 the	 Articles	 of	
Association	 of	 the	 Company	 that	 are	 likely	 to	 increase	 the	
burdens	on	 shareholders	or	 to	amend	 the	main	purpose	of	
the	 Company	 or	 change	 its	 nationality	 or	 transfer	 its	 head	
office	 incorporated	 in	 the	 State	 to	 any	 other	 state.	 Any	
provisions	stipulating	otherwise	shall	be	null	and	void.	

 
ویجب أن یؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي 
مسألة من ھذه المسائل. ومع ذلك ال یجوز لھذه الجمعیة إجراء تعدیالت في 

ساھمین أو تعدیل النظام األساسي للشركة یكون من شأنھا زیادة أعباء الم
الغرض األساسي للشركة أو تغییر جنسیتھا، أو نقل المركز الرئیسي للشركة 

المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ویقع باطالً كل قرار یقضي بغیر ذلك.  
 

	
Article	49	after	Amendment	

 
بعد التعدیل 49المادة   

 
	
Resolutions	on	the	following	issues	shall	not	be	taken	except	
in	an	Extraordinary	General	Assembly	meeting:	

 
ال یجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتیة إال من الجمعیة العامة منعقدة بصفة 

غیر عادیة:  



	

	 	
	
	

1. Amending	 the	 Memorandum	 or	 Articles	 of	
Association	of	the	Company.	

 
تعدیل عقد الشركة أو نظامھا األساسي. .1  

	
2. Increasing	or	decreasing	the	Company's	capital.	

 
زیادة أو تخفیض رأس مال الشركة. .2  

	
3. Extending	the	term	of	the	Company.	

 
تمدید مدة الشركة. .3  

	
4. Dissolving,	 liquidating,	 assigning,	 merging	 or	

acquiring	the	Company	by	another.	
	

 
اندماجھا في شركة أخرى أو حل الشركة أو تصفیتھا أو تحولھا أو  .4

االستحواذ علیھا.  

	
5. Any	 transaction	 or	 series	 of	 linked	 or	 related	

transactions	aiming	to	own,	sell,	lease,	exchange,	or	
otherwise	 dispose	 of	 (except	 for	 establishing	
guarantees)	 assets	 of	 the	 Company	 or	 assets	 to	 be	
acquired	 by	 the	 Company	 or	 transactions	 which	
would	 change	 the	essential	 nature	of	 the	Company	
business;	or	those	whose	gross	value	exceeds	(10%)	
of	 the	 lesser	 of	 either	 the	Company’s	market	 value	
or	 the	net	value	of	 the	Company’s	assets	according	
to	the	latest	announced	financial	statements.	
	

 
أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة متعلقة تھدف الى امتالك أو  .5

بیع أو تأجیر أو مبادلة أو التصرف (باستثناء انشاء الضمانات) 
األصول التي ستكتسبھا الشركة أو تلك الصفقات  بأصول الشركة أو

تتجاوز التي من شأنھا تغییر الطبیعة األساسیة لعمل الشركة أو التي 
% من القیمة األقل بین القیمة السوقیة للشركة 10قیمتھا االجمالیة 

أو قیمة صافي أصول الشركة وفقا آلخر بیانات مالیة معلنة.  
 

	
The	Commercial	Register	shall	record	any	resolution	taken	to	
approve	any	of	these	matters.	However,	this	Assembly	shall	
not	 be	 entitled	 to	 make	 amendments	 to	 the	 Articles	 of	
Association	 of	 the	 Company	 that	 are	 likely	 to	 increase	 the	
burdens	on	 shareholders	or	 to	amend	 the	main	purpose	of	
the	 Company	 or	 change	 its	 nationality	 or	 transfer	 its	 head	
office	 incorporated	 in	 the	 State	 to	 any	 other	 state.	 Any	
provisions	stipulating	otherwise	shall	be	null	and	void.	

 
ویجب أن یؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي 
مسألة من ھذه المسائل. ومع ذلك ال یجوز لھذه الجمعیة إجراء تعدیالت في 

أعباء المساھمین أو تعدیل النظام األساسي للشركة یكون من شأنھا زیادة 
الغرض األساسي للشركة أو تغییر جنسیتھا، أو نقل المركز الرئیسي للشركة 

المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ویقع باطالً كل قرار یقضي بغیر ذلك.  

	


