
 

 

 2022 لشركة بلدنا ش.م.ع.ق المقترحة  النظام األساسي  تعديالت
The proposed amendments to the articles of association of Baladna Q.P.S.C. 2022 

 
 Article (1) before amendment  قبل التعديل  1مادة 

.......  
  والصناعة  التجارةالشركات بوزارة  مراقبةإدارة  إلدارة:ا

 ..... 
Department: Companies control Department at the Ministry of Commerce 
and Industry 

 Article (23) after amendment  بعد التعديل  1مادة 

….. 
  والصناعة  التجارةالشركات بوزارة  شؤونإدارة  إلدارة:ا

….. 
Department: Companies Affairs Department at the Ministry of Commerce 
and Industry 

 Article (23) before amendment  التعديل  قبل)  23مادة (  

ــة فــــي  فــــي األســــهم الجديــــدة، ويجــــوز  االكتتــــابيكــــون للمســــاهمين حــــق األولويــ
ــة  ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــن الجمعيـ ــرار مـ ــدور قـ ــر بصـ ــة للغيـ ــق األولويـ ــن حـ ــازل عـ التنـ

علـــــى أن يكـــــون هـــــذا التنـــــازل بعـــــد  ،رأس مـــــال الشـــــركة ثلثـــــيبأغلبيـــــة للشــــركة 
  الحصول على موافقة اإلدارة.

The shareholders shall have a pre-emption right to subscribe to the new 
Shares. Such pre-emption right may be waived to third parties by a resolution 
of the Extraordinary General Assembly of the Company passed by a two- thirds 
majority of the Company’s share capital, provided such waiver shall be made 
after the approval of the Department. 
 

 Article (23) after amendment  بعد التعديل ) 23مادة (

ــة فــــي  فــــي األســــهم الجديــــدة، ويجــــوز  االكتتــــابيكــــون للمســــاهمين حــــق األولويــ
ــازل  ــة التنـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــن الجمعيـ ــرار مـ ــدور قـ ــر بصـ ــة للغيـ ــق األولويـ ــن حـ عـ
ــركة  ــة للشـ ــاعبأغلبيـ ــالث اربـ ــركة ثـ ــال الشـ ــد  ،رأس مـ ــازل بعـ ــذا التنـ ــون هـ ــى أن يكـ علـ

 الحصول على موافقة اإلدارة.
  

The shareholders shall have a pre-emption right to subscribe to the new 
Shares. Such pre-emption right may be waived to third parties by a resolution 
of the Extraordinary General Assembly of the Company passed by a majority 
of the three quarters of the Company’s share capital, provided such waiver 
shall be made after the approval of the Department. 
 

 Article (25) before amendment  التعديل  قبل)  25مادة (

) مـــن القـــانون ال يجـــوز تخفـــيض 204) إلـــى (201مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــواد مـــن (
ــر  ــماع تقريـ ــد سـ ــة بعـ ــر العاديـ ــة غيـ ــة العامـ ــن الجمعيـ ــرار مـ ــال إال بقـ ــبرأس المـ  مراقـ

  ، .............الحسابات
  

Subject to Articles (201) and (204) of the Law, the share capital may not be 
reduced unless a decision is issued by the Extraordinary General Assembly 
after considering the report of the auditor and provided the approval of the 
Department is obtained……. 
 



 

 

 Article (25) after amendment  بعد التعديل ) 25مادة (

) مـــن القـــانون ال يجـــوز تخفـــيض 204) إلـــى (201مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــواد مـــن (
 مـــدققرأس المـــال إال بقـــرار مـــن الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة بعـــد ســـماع تقريـــر 

  الحسابات، .............
  
ــي -  ــى ســ ــابات علــ ــب الحســ ــظ مراقــ ــل لفــ ــابات محــ ــدقق الحســ ــظ مــ ــتبدال لفــ تم اســ

  .النظامالتوالي، أينما ورد في هذا 

 
 
 
No change in English  

 Article (25) before amendment  قبل التعديل  29مادة 

(تسعة) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية   9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  
على أن يكون للمساهم    قابلة للتجديدبطريقة التصويت السري بأسلوب تراكمي لمدة ثالث سنوات  

منصب   يتولى  مجلس  عضو  تعيين  في  الحق  اآلخرين،  المجلس  أعضاء  استشارة  مع  المميز، 
 ...... ائب الرئيس.الرئيس أو ن

  

The Company is managed by a Board of Directors consisting of nine (9) Board 
Members, elected by the Ordinary General Assembly by way of secret voting 
in a cumulative manner for a term of three years renewable provided that the 
Special Shareholder shall have the right to appoint one Board Member to serve 
as a Chairman or Vice Chairman, in consultation with the other Board 
Members. …… 

 

 Article (25) after amendment  بعد التعديل ) 29مادة (

(تسعة) أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية   9يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  
يكون للمساهم المميز، مع  بطريقة التصويت السري بأسلوب تراكمي لمدة ثالث سنوات على أن  

استشارة أعضاء المجلس اآلخرين، الحق في تعيين عضو مجلس يتولى منصب الرئيس أو نائب  
  .……الرئيس

The Company is managed by a Board of Directors consisting of nine (9) Board 
Members, elected by the Ordinary General Assembly by way of secret voting 
in a cumulative manner for a term of three years provided that the Special 
Shareholder shall have the right to appoint one Board Member to serve as a 
Chairman or Vice Chairman, in consultation with the other Board 
Members…… 

 
 Article (38) before amendment  قبل التعديل   )38مادة (

ــد ــا لــ ــركة ويمثلهــ ــيس الشــ ــو رئــ ــس اإلدارة هــ ــيس مجلــ ــاء  ىرئــ ــام القضــ ــر وأمــ الغيــ
المجلـــــس وان يتقيـــــد بتوصـــــياته. ولـــــرئيس مجلـــــس اإلدارة  قـــــراراتوعليـــــه أن ينفـــــذ 

ــرئيس  ــل نائــــب الــ ــس ويحــ ــاء المجلــ ــره مــــن اعضــ ان يفــــوض بعــــض صــــالحياته لغيــ
ورئـــيس مجلـــس اإلدارة هـــو المســـؤول األول عـــن حســـن  محـــل الـــرئيس عنـــد غيابـــه.

إدارة الشـــــركة بطريقـــــة فعالـــــة ومنتجـــــة والعمـــــل علـــــى تحقيـــــق مصـــــلحة الشـــــركة 
اب المصـــــالح، وعليـــــه أن ينفـــــذ قـــــرارات المجلـــــس وأن والمســـــاهمين وســـــائر أصـــــح

The Chairman of the Board of Directors is the Company’s head who 
represents the Company before third parties and the courts. The Chairman 
shall carry out the board’s resolutions and comply with its recommendations. 
The Chairman may delegate some of his authorities to other members of the 
Board of Directors. The Vice Chairman will fill in for the Chairman during his 
absence. The Chairman of the Board of Directors is responsible for the 
effective and productive management of the Company in an effective and 
productive manner and in the interests of the Company, partners, 



 

 

ــياته ــد بتوصــ ــاء مجلــــسيتقيــ ــره مــــن أعضــ ــه أن يُفــــوض غيــ ــوز لــ ــي  ، ويجــ بعــــض فــ
 .......ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.، صالحيـاته

  

shareholders and other stakeholders. It shall implement the Board's decisions 
and abide by its recommendations. It may delegate other Board Members to 
some of its powers, including the Vice Chairman in the place of the Chairman 
in his absence. ...... 
 

 Article (38) after amendment  بعد التعديل  )38مادة (

ــد ــا لــ ــركة ويمثلهــ ــيس الشــ ــو رئــ ــس اإلدارة هــ ــيس مجلــ ــاء  ىرئــ ــام القضــ ــر وأمــ الغيــ
المجلـــــس وان يتقيـــــد بتوصـــــياته. ولـــــرئيس مجلـــــس اإلدارة  قـــــراراتوعليـــــه أن ينفـــــذ 

ــرئيس  ــل نائــــب الــ ــس ويحــ ــاء المجلــ ــن اعضــ ــره مــ ــالحياته لغيــ ــوض بعــــض صــ ان يفــ
ــن حســـن  محـــل الـــرئيس عنـــد غيابـــه. ورئـــيس مجلـــس اإلدارة هـــو المســـؤول األول عـ

إدارة الشـــــركة بطريقـــــة فعالـــــة ومنتجـــــة والعمـــــل علـــــى تحقيـــــق مصـــــلحة الشـــــركة 
اب المصـــــالح، وعليـــــه أن ينفـــــذ قـــــرارات المجلـــــس وأن والمســـــاهمين وســـــائر أصـــــح

اإلدارة أو أحـــد مجلـــس ، ويجـــوز لـــه أن يُفـــوض غيـــره مـــن أعضـــاء يتقيـــد بتوصـــياته
أعضــــــاء اإلدارة التنفيذيــــــة العليــــــا فــــــي بعــــــض صالحيـــــــاته، ويجــــــب أن يـــــــكون 

ــوع ــدة والموضــ ــدد المــ ــويض ُمحــ ــرئيس ، التفــ ــب الــ ــل نائــ ــرئيس ويحــ ــل الــ ــد محــ عنــ
  .……………غيابه

The Chairman of the Board of Directors is the Company’s head who 
represents the Company before third parties and the courts. The Chairman 
shall carry out the board’s resolutions and comply with its recommendations. 
The Chairman may delegate some of his authorities to other members of the 
Board of Directors. The Vice Chairman will fill in for the Chairman during his 
absence. The Chairman of the Board of Directors is responsible for the 
effective and productive management of the Company in an effective and 
productive manner and in the interests of the Company, partners, 
shareholders and other stakeholders. It shall implement the Board's decisions 
and abide by its recommendations. It may delegate other Board Members or 
a member of the senior executive management, and the delegation should be 
for a specific period and subject, including the Vice Chairman in the place of 
the Chairman in his absence…….. 

 Article (43) before amendment  قبل التعديل  )43مادة (

...............  
 

ــة، ثالثــــاً: لجنــــة التــــدقيق ــين  برئاســ ــتقلين وعضــــوية اثنــ ــس المســ ــاء المجلــ ــد أعضــ أحــ
ــتقلين،  ــتهم مســ ــون أغلبيــ ــة أن يكــ ــاء اللجنــ ــار أعضــ ــي اختيــ ــى فــ ــل، ويراعــ ــى األقــ علــ
ــنتين الســــابقتين  واال يكــــون قــــد ســــبق ألي مــــنهم تــــدقيق حســــابات الشــــركة خــــالل الســ
علــــى الترشــــح لعضــــوية اللجنــــة بطريــــق مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، وأن تتــــوافر فــــيهم 

فــــي  –علــــى األقــــل  –مــــة لممارســــة اختصاصــــات اللجنــــة التــــي تتمثــــل الخبــــرة الالز
 اآلتي: 

.................  
 
  
  

………………… 
 
Third: The Audit Committee, chaired by an Independent Member of the Board 
and comprising at least two Board Members. The majority of the Board 
Members of the committee shall be independent. None of them shall have 
audited the Company's accounts during the previous two years directly or 
indirectly. Proper experience is necessary to exercise the competences of the 
Committee, which consist - at least - of the following : 
 ..................... 
 



 

 

 Article (43) after amendment  بعد التعديل  )43مادة (

 
أحـــد أعضـــاء  ويرأســـها المجلـــس مـــن بـــين أعضـــائه،يشـــكلها  ،ثالثـــاً: لجنـــة التـــدقيق

ــى ــل، ويراعــ ــى األقــ ــين علــ ــوية اثنــ ــتقلين وعضــ ــس المســ ــاء  المجلــ ــار أعضــ ــي اختيــ فــ
ــدقيق  ــنهم تـــ ــبق ألي مـــ ــد ســـ ــون قـــ ــتقلين، واال يكـــ ــتهم مســـ ــون أغلبيـــ ــة أن يكـــ اللجنـــ
حســـابات الشـــركة خـــالل الســـنتين الســـابقتين علـــى الترشـــح لعضـــوية اللجنـــة بطريـــق 
ــة اختصاصــــات  مباشــــر أو غيــــر مباشــــر، وأن تتــــوافر فــــيهم الخبــــرة الالزمــــة لممارســ

 تي: في اآل –على األقل  –اللجنة التي تتمثل 
...........  

 
Third: The Audit Committee, constituted by the Board from among its 
members, and it shall be chaired by an Independent Member of the Board and 
comprising at least two Board Members. The majority of the Board Members 
of the committee shall be independent. None of them shall have audited the 
Company's accounts during the previous two years directly or indirectly. Proper 
experience is necessary to exercise the competences of the Committee, which 
consist - at least - of the following : 
……………….. 

 Article (50) before amendment  قبل التعديل  )05مادة (

يضع مجلس اإلدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين الطالعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة  
تفصيالً  كشفاً  االقل  على  بأسبوع  االدارة  مجلس  وتقرير  الشركة  ميزانية  في  للنظر  تدعى  التي 

  :-التاليةيتضمن البيانات 
اعضاء هذا  جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من   . 1

مجلس  جلسات  حضور  مقابل  ومرتبات  وأتعاب  أجور  من  المالية  السنه  في  المجلس 
   .اإلدارة وبدل عن المصاريف واية مبالغ اخرى بأي صفة كانت

  
المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من اعضاء مجلس اإلدارة   . 2

  .في السنه المالية
  

  .لس اإلدارة توزيعها على اعضاء مجلس اإلدارةالمكافآت التي يقترح مج . 3
  .المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس االدارة الحالين . 4
العمليات التي يكون فيها ألحد اعضاء مجلس اإلدارة او المديرين مصلحة تتعارض مع   . 5

  .مصلحة الشركة
  

الخاصة بكل المبالغ التي انفقت فعال في سبيل الدعاية بأى صورة كانت مع التفصيالت   . 6
  .مبلغ

 التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته . 7
……………  

The Board of Directors shall, annually, put at the disposal of the shareholders 
a detailed statement 
that includes the following details for their inspection at least one (1) week prior 
to the General Assembly to discuss the balance sheet of the Company and the 
Board of Directors’ report: 
 
1- All sums obtained by the Chairman of the Board of Directors of the 

Company as well as each of the Board Members in wages, fees, salaries, 
attendance fees of meetings of the Board of Directors, expenses allowance 
and any other sums whatsoever during the financial year. 

2- The non-monetary and monetary benefit that the Chairman and each of the 
Board Members receive in the financial year. 

3- The remuneration that the Board of Directors proposes to distribute to the 
Board Members. 

4- The sums allocated to each of the current Board Members. 
5- The transactions in which any Board Members or the managers has an 

interest that conflicts with interests of the Company. 
 

6- The sums actually spent on any form of advertisement in addition to details 
of each sum. 
 

7- Charitable donations in addition to specifying the bodies to which donations 
are granted, reasons and details of such donations. 

…………. 



 

 

 Article (50) after amendment  بعد التعديل  )50مادة (

ــاهمين  ــرف المســ ــت تصــ ــنوياً تحــ ــس اإلدارة ســ ــع مجلــ ــميضــ ــل  الطالعهــ ــاص قبــ الخــ
ميزانيــــة الشــــركة وتقريــــر مجلــــس  فــــيتــــدعى للنظــــر  التــــيانعقـــاد الجمعيــــة العامــــة 

  - االدارة بأسبوع على االقل كشفاً تفصيالً يتضمن البيانات التالية:
حصــــل عليهــــا رئــــيس مجلــــس ادارة الشــــركة وكــــل عضــــو  التــــيجميــــع المبــــالغ  . 1

الماليــــة مــــن أجــــور وأتعــــاب ومرتبــــات  الســــنة فــــيمــــن اعضــــاء هــــذا المجلــــس 
ــاري ــن المصــ ــدل عــ ــس اإلدارة وبــ ــات مجلــ ــور جلســ ــل حضــ ــالغ مقابــ ــة مبــ ف وايــ

 اخرى بأي صفة كانت. 
يتمتــــع بهــــا رئـــيس مجلــــس اإلدارة وكــــل عضــــو  التـــي والنقديــــة المزايـــا العينيــــة  . 2

 المالية. السنة فيمن اعضاء مجلس اإلدارة 
 
 يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على اعضاء مجلس اإلدارة. التيت آالمكاف . 3
 
 لكل عضو من اعضاء مجلس االدارة الحالين. المخصصةالمبالغ  . 4
 
ــفقات . 5 ــامالت والصـــ ــي التعـــ ــاء مجلـــــس اإلدارة او  التـــ ــا ألحـــــد اعضـــ ــون فيهـــ يكـــ

 المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
 
صـــــورة كانـــــت مـــــع  بـــــأيســـــبيل الدعايـــــة  فـــــيانفقـــــت فعـــــال  التـــــيالمبــــالغ  . 6

 بكل مبلغ. الخاصةالتفصيالت  
 لها ومسوغات التبرع وتفصيالته التبرعات مع بيان الجهة المتبرع . 7
  
 البدالت التي تصرف ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركة. . 8

………………..  
 
 
  

The Board of Directors shall, annually, put at the disposal of the shareholders 
a detailed statement 
that includes the following details for their inspection at least one (1) week prior 
to the General Assembly to discuss the balance sheet of the Company and the 
Board of Directors’ report: 
 

1. All sums obtained by the Chairman of the Board of Directors of the 
Company as well as each of the Board Members in wages, fees, salaries, 
attendance fees of meetings of the Board of Directors, expenses allowance 
and any other sums whatsoever during the financial year. 
 

2. The non-monetary and monetary benefit that the Chairman and each of the 
Board Members receive in the financial year. 

 
3. The remuneration that the Board of Directors proposes to distribute to the 

Board Members. 
 
4. The sums allocated to each of the current Board Members. 
 
5. The transactions, and deals in which any Board Members or the managers 

has an interest that conflicts with interests of the Company. 
 
6. The sums actually spent on any form of advertisement in addition to details 

of each sum. 
 

7. Charitable donations in addition to specifying the bodies to which donations 
are granted, reasons and details of such donations. 

 
8. The allowances paid to any of the company's senior executive 

management members. 
……………………. 

 



 

 

  Article (54) before amendment  قبل التعديل  )54مادة (

ــواد ( ــام المــ ــاة أحكــ ــع مراعــ ــام 125و 124مــ ــالل بأحكــ ــدون االخــ ــانون، وبــ ــن القــ ) مــ
) أعــــاله، تنعقــــد الجمعيــــة العامــــة بــــدعوة مــــن مجلــــس اإلدارة مــــرة علــــى 28المــــادة (

ــددهما المجلــــس بعــــد موافقــــة  ــنة، وفــــي المكــــان والزمــــان اللــــذين يحــ ــل فــــي الســ األقــ
ــة  ــهور األربعــ ــالل الشــ ــاد خــ ــون االنعقــ ــب أن يكــ ــنة اإلدارة، ويجــ ــة الســ ــة لنهايــ التاليــ

 المالية للشركة، ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. 

ــى رئــــيس مجلــــس اإلدارة نشــــر الميزانيــــة وحســــاب األربــــاح والخســــائر  ــب علــ يجــ
ــي  ــر مراقبـــ ــل لتقريـــ ــنص الكامـــ ــس اإلدارة والـــ ــر مجلـــ ــن تقريـــ ــاً عـــ ــاً وافيـــ وملخصـــ

ــون  ــين تكــ ــوميتين محليتــ ــحيفتين يــ ــي صــ ــابات فــ ــة الحســ ــل باللغــ ــى األقــ ــداهما علــ إحــ
العربيـــة، وعلـــى الموقـــع اإلليكترونـــي للشـــركة إن وجـــد، وذلـــك قبـــل انعقـــاد الجمعيـــة 
ــى اإلدارة  ــائق إلـ ــذه الوثـ ــن هـ ــخة مـ ــدم نسـ ــل، وتقـ ــى األقـ ــاً علـ ــر يومـ ــة عشـ ــة بخمسـ العامـ

 قبل النشر لتحديد ألية النشر وطريقته. 

ــدون  ــدم، وبـ ــا تقـ ــالل بمـ ــدم اإلخـ ــع عـ ــافومـ ــام ال االجحـ ــادة (بأحكـ ــب 28مـ ــاله، يجـ ) أعـ
ــة العامـــــة لالنعقـــــاد متـــــى طلـــــب ذلـــــك مســـــاهم أو  ــوة الجمعيـــ علـــــى المجلـــــس دعـــ

ــى  ــل علـــ ــا ال يقـــ ــون مـــ ــاهمون يملكـــ ــك  10المســـ ــركة وذلـــ ــال الشـــ ــن رأس مـــ % مـــ
ــن  ــدم مـ ــب المقـ ــى الطلـ ــال علـ ــدول االعمـ ــر جـ ــة يقتصـ ــذه الحالـ ــي هـ ــة. وفـ ــباب جديـ ألسـ

 في القانون.المساهمين، ويتبع في ذلك اإلجراءات المنصوص عليها 
 

ــة  ــاع الجمعيــ ــور اجتمــ ــاهمين لحضــ ــع المســ ــى جميــ ــدعوة إلــ ــس اإلدارة الــ ــه مجلــ يوجــ
ــالن  ــق اإلعــ ــة بطريــ ــي العامــ ــحيفتينفــ ــومي صــ ــينمحلي تينيــ ــى  تــ ــداهما علــ ــون احــ تكــ

ــل ــة االقــ ــة العربيــ ــي  ،باللغــ ــع اإلليكترونــ ــة، والموقــ ــي للهيئــ ــع اإلليكترونــ ــى الموقــ وعلــ
للشــــركة إن وجــــد، ويجــــوز تســــليم الــــدعوة باليــــد للمســــاهم الــــذي يطلــــب ذلــــك مقابــــل 

 التوقيع باالستالم.
 

ــة  ــة العامـ ــاد الجمعيـ ــدد النعقـ ــد المحـ ــل الموعـ ــالن قبـ ــتم اإلعـ ــب أن يـ ــرويجـ ــة عشـ  بخمسـ
 ً ــا ــا يجــــب أن يشــــتمل علــــى احكــــام  يومــ مــــن القــــانون،  128المــــادة علــــى األقــــل، كمــ

ــات واألوراق  ــة، وجميـــــع البيانـــ ــال الجمعيـــ ــدول أعمـــ وعلـــــى ملخـــــص واف عـــــن جـــ

Subject to the provisions of Articles 124 and 125 of the Law and subject to 
Article (28) above, the General Assembly shall convene at the invitation of the 
Board of Directors at least once a year in the place and time prescribed by the 
Board of Directors after approval by the Department. The General Assembly 
shall be held within the four months following the end of the Company’s 
financial year. The Board of Directors may convene the General Assembly 
whenever necessary. 
 
The Chairman of the Board of Directors must publish the balance sheet, profit 
and loss account, a sufficient summary of the Board of Directors’ report and 
the complete text of the auditors’ report in two daily local newspapers at least 
one of which shall be in the Arabic language and on the Company’s website if 
available, at least fifteen days prior to the date of the general assembly. A copy 
of such documents shall be submitted to the Department prior to publication to 
determine the publication mechanism and manner . 
 
Without prejudice to the foregoing, subject to Article (28) above, the Board shall 
invite the General Assembly to convene when such request is requested by a 
shareholder or shareholders holding at least 10% of the Company's capital for 
serious reasons. In this case, the agenda shall be limited to the request 
submitted by the shareholders. The procedures stipulated in the Law shall be 
followed . 
 
The Board of Directors shall invite all shareholders to attend the General 
Assembly meeting by announcing in two daily local newspapers at least one of 
which shall be in the Arabic language, as well as on the website of the Financial 
Market and the Company’s website if available . 
 
The announcement shall be made at least fifteen days prior to the date 
specified for the general assembly. The announcement must include the 
provisions of Article (128) of this law, and a sufficient summary of the agenda 
of the assembly and all details and documents referred to in the previous Article 



 

 

) مــــن القــــانون مــــع تقريــــر مراقبــــي الحســــابات. 120المشــــار اليهــــا فــــي المــــادة (
ــى  ــه إلــ ــل فيــ ــذي يرســ ــت الــ ــي ذات الوقــ ــإلدارة فــ ــالن لــ ــن اإلعــ ــورة مــ ــل صــ وترســ

  الصحف.

in addition to the report of the auditor. A copy of the announcement shall be 
sent to the Department at the same time that it is sent to the newspapers. 
 

 Article (54) after amendment  بعد التعديل  )54مادة (

ــواد ( ــام المــ ــاة أحكــ ــع مراعــ ــام 125و 124مــ ــالل بأحكــ ــدون االخــ ــانون، وبــ ــن القــ ) مــ
) أعــــاله، تنعقــــد الجمعيــــة العامــــة بــــدعوة مــــن مجلــــس اإلدارة مــــرة علــــى 28المــــادة (

ــددهما المجلــــس بعــــد موافقــــة  ــنة، وفــــي المكــــان والزمــــان اللــــذين يحــ ــل فــــي الســ األقــ
ــة  ــهور األربعــ ــالل الشــ ــاد خــ ــون االنعقــ ــب أن يكــ ــنة اإلدارة، ويجــ ــة الســ ــة لنهايــ التاليــ

 المالية للشركة، ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. 
ــى رئــــيس مجلــــس اإلدارة نشــــر الميزانيــــة وحســــاب األربــــاح والخســــائر  ــب علــ يجــ
ــي  ــر مراقبـــ ــل لتقريـــ ــنص الكامـــ ــس اإلدارة والـــ ــر مجلـــ ــن تقريـــ ــاً عـــ ــاً وافيـــ وملخصـــ

ــون  ــين تكــ ــوميتين محليتــ ــحيفتين يــ ــي صــ ــابات فــ ــة الحســ ــل باللغــ ــى األقــ ــداهما علــ إحــ
العربيـــة، وعلـــى الموقـــع اإلليكترونـــي للشـــركة إن وجـــد، وذلـــك قبـــل انعقـــاد الجمعيـــة 
ــى اإلدارة  ــائق إلـ ــذه الوثـ ــن هـ ــخة مـ ــدم نسـ ــل، وتقـ ــى األقـ ــاً علـ ــر يومـ ــة عشـ ــة بخمسـ العامـ

 قبل النشر لتحديد ألية النشر وطريقته. 
) أعـــاله، يجـــب 28مـــادة (بأحكـــام ال االخـــاللومـــع عـــدم اإلخـــالل بمـــا تقـــدم، وبـــدون 

ــة العامـــــة لالنعقـــــاد متـــــى طلـــــب ذلـــــك مســـــاهم أو  ــوة الجمعيـــ علـــــى المجلـــــس دعـــ
ــى  ــل علـــ ــا ال يقـــ ــون مـــ ــاهمون يملكـــ ــك  10المســـ ــركة وذلـــ ــال الشـــ ــن رأس مـــ % مـــ

. وفــــي هــــذه الحالــــة خــــالل خمســــة عشــــر يومــــاً مــــن تــــاريخ الطلــــبجديــــة ألســــباب 
ــاهمين ــن المســ ــدم مــ ــال علــــى الطلــــب المقــ ــدول االعمــ ــر جــ ــك ، وييقتصــ ــي ذلــ ــع فــ تبــ

 اإلجراءات المنصوص عليها في القانون.
 

ــة  ــاع الجمعيــ ــور اجتمــ ــاهمين لحضــ ــع المســ ــى جميــ ــدعوة إلــ ــس اإلدارة الــ ــه مجلــ يوجــ
ــق  ــة بطريـ ــالن العامـ ــةاإلعـ ــة محليـ ــحيفة يوميـ ــي صـ ــى  فـ ــة وعلـ ــة العربيـ ــادرة باللغـ صـ

ــوز  ــد، ويجـــ ــركة إن وجـــ ــي للشـــ ــع اإلليكترونـــ ــة، والموقـــ ــي للهيئـــ ــع اإلليكترونـــ الموقـــ
 لدعوة باليد للمساهم الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع باالستالم.تسليم ا

Subject to the provisions of Articles 124 and 125 of the Law and subject to 
Article (28) above, the General Assembly shall convene at the invitation of the 
Board of Directors at least once a year in the place and time prescribed by the 
Board of Directors after approval by the Department. The General Assembly 
shall be held within the four months following the end of the Company’s 
financial year. The Board of Directors may convene the General Assembly 
whenever necessary. 
The Chairman of the Board of Directors must publish the balance sheet, profit 
and loss account, a sufficient summary of the Board of Directors’ report and 
the complete text of the auditors’ report in two daily local newspapers at least 
one of which shall be in the Arabic language and on the Company’s website if 
available, at least fifteen days prior to the date of the general assembly. A copy 
of such documents shall be submitted to the Department prior to publication to 
determine the publication mechanism and manner . 
 
Without prejudice to the foregoing, subject to Article (28) above, the Board shall 
invite the General Assembly to convene when such request is requested by a 
shareholder or shareholders holding at least 10% of the Company's capital for 
serious reasons, within fifteen days from the date of the request. In this case, 
the agenda shall be limited to the request submitted by the shareholders. The 
procedures stipulated in the Law shall be followed . 
 
 
The Board of Directors shall invite all shareholders to attend the General 
Assembly meeting by announcing in one daily local Arabic newspapers, as well 
as on the website of the Financial Market and the Company’s website if 
available . 
 
 



 

 

بواحــــد ويجــــب أن يــــتم اإلعــــالن قبــــل الموعــــد المحــــدد النعقــــاد الجمعيــــة العامــــة 
مــــن  128، كمــــا يجــــب أن يشــــتمل علــــى احكــــام المــــادة وعشــــرين يومــــاً علــــى األقــــل

البيانـــــات القـــــانون، وعلـــــى ملخـــــص واف عـــــن جـــــدول أعمـــــال الجمعيـــــة، وجميـــــع 
ــادة ( ــي المـــ ــا فـــ ــار اليهـــ ــي 120واألوراق المشـــ ــر مراقبـــ ــع تقريـــ ــانون مـــ ــن القـــ ) مـــ

ــه  ــل فيـ ــذي يرسـ ــت الـ ــي ذات الوقـ ــإلدارة فـ ــالن لـ ــن اإلعـ ــورة مـ ــل صـ ــابات. وترسـ الحسـ
  إلى الصحف.

The announcement shall be made at least twenty-one days prior to the date 
specified for the general assembly. The announcement must include the 
provisions of Article (128) of this law, and a sufficient summary of the agenda 
of the assembly and all details and documents referred to in the previous Article 
in addition to the report of the auditor. A copy of the announcement shall be 
sent to the Department at the same time that it is sent to the newspapers. 

 Article (57) before amendment  قبل التعديل  )57مادة (

  :تختص الجمعية العامة العادية بوجه خاص باألمور األتية
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة، والخطة   . 1

   .المستقبلية للشركة
وعن الحسابات الختامية التي قدمها  الحسابات عن ميزانية الشركة  مراقب  مناقشة تقرير   . 2

  .مجلس اإلدارة
مناقشة الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر، والتصديق عليهما واعتماد األرباح   . 3

  .التي يجب توزيعها
  .مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده . 4
  .النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد مكافآتهم . 5
الحسابات وتحديد االجر الذي يؤدى إليهم مراقبي  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين   . 6

  .خالل السنة المالية التالية
  .بحث أي اقتراح أخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول األعمال التخاذ قرار فيه . 7

 
ذلك   األعمال، ومع  بجدول  المدرجة  المسائل  في غير  المداولة  العامة  للجمعية  يجوز  يكون وال 

  .للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء االجتماع
من رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل   ) % 10(وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون  

معينة في جدول األعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر  
 .……… االجتماع.  مناقشة هذه المسائل في

……..  

The General Assembly shall be competent, in particular, to do the following : 
1. Discuss the report of the Board of Directors relating to the Company’s activity, 

its financial status over the year and the future plan of the Company . 
2. Discuss the auditors’ report relating to the balance sheet of the Company and 

on the closing accounts submitted by the Board of Directors . 
3. Discuss the annual balance sheet, profit and loss account, attest them and 

approve the profits that shall be distributed . 
4. Discuss the governance report and confirm it . 
5. Consider discharging the liability of the Board Members and determine their 

remuneration . 
6. Elect Board Members, appoint auditors and fix the remuneration to be paid to 

them during the following financial year, unless this is specified in the 
Company’s Articles of Association . 

7. Discuss any other proposal included by the Board of Directors in the agenda 
to take a decision on . 

The General Assembly may only discuss the matters listed in the agenda. However, the 
assembly shall have the right to deliberate on any serious matters that arise during the 
meeting . 
If a number of shareholders representing at least (10%) of the Company’s share capital 
request including certain items on the agenda, the Board of Directors must include these 
items otherwise, the assembly shall have the right to decide to discuss such matters at 
the meeting……. 
……….. 



 

 

 Article (57) after amendment  بعد التعديل  )57مادة (

 تختص الجمعية العامة العادية بوجه خاص باألمور األتية: 
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة، والخطة   . 1

 المستقبلية للشركة. 
الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدمها مدقق  مناقشة تقرير   . 2

 مجلس اإلدارة.
عليهما واعتماد األرباح  مناقشة الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر، والتصديق   . 3

 التي يجب توزيعها. 
 مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.  . 4
 النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد مكافآتهم. . 5
الحسابات وتحديد االجر الذي يؤدى إليهم مدقق  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين   . 6

 خالل السنة المالية التالية. 
 جلس اإلدارة في جدول األعمال التخاذ قرار فيه. بحث أي اقتراح أخر يدرجه م . 7

يكون  ذلك  األعمال، ومع  بجدول  المدرجة  المسائل  في غير  المداولة  العامة  للجمعية  يجوز  وال 
 للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء االجتماع.

من رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل معينة  ) %  5(وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون  
مناقشة   في جدول األعمال، وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر

  هذه المسائل في االجتماع. 
...............  

The General Assembly shall be competent, in particular, to do the following : 
1. Discuss the report of the Board of Directors relating to the Company’s 

activity, its financial status over the year and the future plan of the 
Company . 

2. Discuss the auditors’ report relating to the balance sheet of the Company 
and on the closing accounts submitted by the Board of Directors . 

3. Discuss the annual balance sheet, profit and loss account, attest them and 
approve the profits that shall be distributed . 

4. Discuss the governance report and confirm it . 
5. Consider discharging the liability of the Board Members and determine 

their remuneration . 
6. Elect Board Members, appoint auditors and fix the remuneration to be paid 

to them during the following financial year, unless this is specified in the 
Company’s Articles of Association . 

7. Discuss any other proposal included by the Board of Directors in the 
agenda to take a decision on . 

The General Assembly may only discuss the matters listed in the agenda. 
However, the assembly shall have the right to deliberate on any serious matters 
that arise during the meeting . 
If a number of shareholders representing at least (5%) of the Company’s share 
capital request including certain items on the agenda, the Board of Directors 
must include these items otherwise, the assembly shall have the right to decide 
to discuss such matters at the meeting. 
……… 

 Article (64) before amendment  قبل التعديل  )64مادة (

) مــــن النظــــام األساســــي، ال يجــــوز اتخــــاذ قــــرار 28بــــدون االخــــالل بأحكــــام المــــادة (
 في المسائل االتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

 تعديل عقد التأسيس او النظام األساسي للشركة. . 1
 زيادة او تخفيض رأس مال الشركة. . 2

Without prejudice to the provisions of Article (28) of these Articles, the following 
decisions may not be taken except from the General Assembly in extraordinary 
assembly: 

 
1. Amendments to the Company’s Memorandum of Association or its Articles of 

Association. 



 

 

 تمديد مدة الشركة. . 3
 .حل الشركة، او تصفيتها، او تحويلها، او اندماجها في شركة أخرى . 4
ــأي  . 5 ــه بـ ــرف فيـ ــركة او التصـ ــه الشـ ــن اجلـ ــت مـ ــذي قامـ ــروع الـ ــل المشـ ــع كـ بيـ

ــي  ــاري فـ ــجل التجـ ــي السـ ــر فـ ــب ان يؤشـ ــر ويجـ ــه اخـ ــرار وجـ ــاذ قـ ــة اتخـ حالـ
 بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.

ــن  ــون مـ ــي يكـ ــام األساسـ ــي النظـ ــديالت فـ ــراء تعـ ــة إجـ ــذه الجمعيـ ــوز لهـ ــك ال يجـ ــع ذلـ ومـ
او تغيـــــر  او تعـــــديل الغـــــرض األساســــي للشـــــركةشــــانها زيـــــادة اعبـــــاء المســــاهمين 

ــة  ــى دولـ ــة إلـ ــي الدولـ ــة فـ ــركة المؤسسـ ــي للشـ ــز الرئيسـ ــل المركـ ــيتها او نقـ ــرى جنسـ اخـ
 ويعتبر باطال كل نص يقضى بغير ذلك.

  

2. Increasing or reducing the capital of the Company. 
3. Extending the term of the Company. 
4. Dissolution or liquidation, conversion or merging of the Company into another 

Company or acquiring it. 
5. Selling the whole project for which the Company was established or disposal 

of it in any other manner. In case of taking a decision relating to any of the 
matters. 

However, this assembly may not amend the Articles of Association of the Company so 
that it would increase the burdens of shareholders, amend the main object of the 
Company, change its nationality or transfer the headquarters of the Company 
established in the country to another country. Any resolution to the contrary will be 
deemed void. 

 Article (64) after amendment  بعد التعديل  )64مادة (

) مــــن النظــــام األساســــي، ال يجــــوز اتخــــاذ قــــرار 28بــــدون االخــــالل بأحكــــام المــــادة (
 في المسائل االتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:

 تعديل عقد التأسيس او النظام األساسي للشركة. . 1
 زيادة او تخفيض رأس مال الشركة. . 2
 تمديد مدة الشركة. . 3
ــرى،  . 4 ــركة أخــ ــي شــ ــدماجها فــ ــا، او انــ ــفيتها، او تحويلهــ ــركة، او تصــ ــل الشــ حــ

 او االستحواذ عليها.
ــأي  . 5 ــه بـ ــرف فيـ ــركة او التصـ ــه الشـ ــن اجلـ ــت مـ ــذي قامـ ــروع الـ ــل المشـ ــع كـ بيـ

ــرار  ــاذ قـ ــة اتخـ ــي حالـ ــاري فـ ــجل التجـ ــي السـ ــر فـ ــب ان يؤشـ ــر ويجـ ــه اخـ وجـ
 بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.

ــديالت  ــراء تعـ ــة إجـ ــذه الجمعيـ ــوز لهـ ــك ال يجـ ــع ذلـ ــيومـ ــام  فـ ــيالنظـ ــن  األساسـ ــون مـ يكـ
 الرئيســــياو نقــــل المركــــز  ة الشــــركةشــــانها زيــــادة اعبــــاء المســــاهمين او تغيــــر جنســــي

ــة إلـــى دولـــة اخـــرى ويعتبـــر بـــاطال كـــل نـــص يقضـــى  فـــيللشـــركة المؤسســـة  الدولـ
 بغير ذلك.

  

Without prejudice to the provisions of Article (28) of these Articles, the following 
decisions may not be taken except from the General Assembly in extraordinary 
assembly: 

 
1. Amendments to the Company’s Memorandum of Association or its Articles of 

Association. 
2. Increasing or reducing the capital of the Company. 
3. Extending the term of the Company. 
4. Dissolution or liquidation, conversion or merging of the Company into another 

Company or acquiring it. 
5. Selling the whole project for which the Company was established or disposal 

of it in any other manner. In case of taking a decision relating to any of the 
matters. 

However, this assembly may not amend the Articles of Association of the 
Company so that it would increase the burdens of shareholders, change its 
nationality or transfer the headquarters of the Company established in the 
country to another country. Any resolution to the contrary will be deemed void. 
 



 

 

 Article (66) before amendment  قبل التعديل  )66مادة (

إذا حضره مساهمون يمثلون   إال  العادية صحيحا  العامة غير  من   ثلثيال يكون اجتماع الجمعية 
  .رأس مال الشركة على االقل

الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية  فاذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه  
% من رأس مال  50لالجتماع االول ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون  

يعقد بعد   إلى اجتماع ثالث  الثاني توجه الدعوة  االجتماع  النصاب في  لم يتوفر هذا  الشركة وإذا 
اال تاريخ  يوما من  كان عدد انقضاء ثالثين  مهما  الثالث صحيحا  االجتماع  الثاني ويكون  جتماع 

  ..………..الحاضرين
………………  

An extraordinary General Assembly meeting will not be duly convened unless 
attended by shareholders representing at least two-thirds of share capital is 
present, the assembly shall be called for a second meeting to be held within 
the thirty days following the first meeting. The second meeting shall be deemed 
duly convened if attended by shareholders representing 50% of the capital of 
the Company. If such quorum is not present at the second meeting, an 
invitation shall be sent to convene a third meeting to be held thirty days after 
the date of the second meeting. The third meeting shall be deemed duly 
convened irrespective of the number of attendees……… 
………… 
 
 

 Article (66) after amendment  بعد التعديل  )66(مادة 

من    %) 75(يمثلون مساهمون ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره  
  .رأس مال الشركة على االقل

التالية  فاذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما  
% من رأس مال  50لالجتماع االول ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون  

يعقد بعد   إلى اجتماع ثالث  الثاني توجه الدعوة  االجتماع  النصاب في  لم يتوفر هذا  الشركة وإذا 
الثالث صحيحا مهما   االجتماع  الثاني ويكون  االجتماع  تاريخ  يوما من  ثالثين  كان عدد انقضاء 

  ……..الحاضرين
……………… 

  
  

An extraordinary General Assembly meeting will not be duly convened unless 
attended by shareholders representing at least (75%) of share capital is 
present, the assembly shall be called for a second meeting to be held within 
the thirty days following the first meeting. The second meeting shall be deemed 
duly convened if attended by shareholders representing 50% of the capital of 
the Company. If such quorum is not present at the second meeting, an 
invitation shall be sent to convene a third meeting to be held thirty days after 
the date of the second meeting. The third meeting shall be deemed duly 
convened irrespective of the number of attendees……… 
…………….. 
 

 Article (77) before amendment  قبل التعديل   )77مادة (

 واالحتيـــاطي القـــانوني االحتيـــاطي خصـــم بعـــد الصـــافية األربـــاح مـــن تبقـــى مـــا يخصـــص
ــاري ــع االختي ــاح لتوزي ــى األرب ــاهمين، عل ــدويره أو المس ً  ت ــا ً  او جزئي ــا ً  كلي ــا ــا وفق ــه لم  يقترح

 .العامة الجمعية عليه وتوافق المجلس
  

The remaining net profit shall be allocated after deducting the legal reserve 
and optional reserve for the distribution to the shareholders, or partially or 
wholly recycled as proposed by the board and approved by the general 
assembly . 



 

 

ــع  ــس االدارة، توزي ــن مجل ــى توصــية م ــاًء عل ــة، بن ــة العام ــن الجمعي ــرار م يجــوز بموجــب ق
ــالكي  ــاهمين مـ ــة للمسـ ــاً مرحليـ ــهمأرباحـ ــدد  أسـ ــى ان يحـ ــتحقاق، علـ ــاريخ االسـ ــركة بتـ الشـ

 .البورصةالقرار تاريخ االستحقاق، وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة و
 

  ما تبين لمجلس االدارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره إذاوذلك 

Also, it is permissible, by virtue of a resolution of the General Assembly based 
on a recommendation of the Board of Directors, to distribute interim dividends 
to the shareholders who own the shares of the company on the due date, 
provided that the decision shall determine the due date, in accordance with 
the regulations and controls in force with the Authority and the Exchange . 
 
This is if it becomes clear to the Board of Directors that such distribution is 
justified. 

 Article (77) after amendment  بعد التعديل  )77مادة (

 مــن تبقــى مــا يخصــص يخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــربمــا ال 
ــاح ــد الصــافية األرب ــاطي خصــم بع ــانوني االحتي ــاطي الق ــاري واالحتي ــع االختي ــاح لتوزي  األرب

ــى ــل عــن  المســاهمين، عل ــال الشــركة5ال يق ــن راس م ــدويره أو ،% م ــاً  ت ــاً  او جزئي ً  كلي ــا  وفق
  .العامة الجمعية عليه وتوافق المجلس  يقترحه لما

ــع  ــس االدارة، توزي ــن مجل ــى توصــية م ــاًء عل ــة، بن ــة العام ــن الجمعي ــرار م يجــوز بموجــب ق
ــالكي  ــاهمين مـ ــة للمسـ ــاً مرحليـ ــهمأرباحـ ــدد  أسـ ــى ان يحـ ــتحقاق، علـ ــاريخ االسـ ــركة بتـ الشـ

 .البورصةالقرار تاريخ االستحقاق، وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة و
  .ما تبين لمجلس االدارة بأن ذلك التوزيع له ما يبرره إذاوذلك 

Without prejudice to the company's ability to fulfill its obligations towards 
others, the remaining net profit shall be allocated after deducting the legal 
reserve and optional reserve for the distribution to the shareholders, not less 
than 5% of the company's capital, or partially or wholly recycled as proposed 
by the board and approved by the general assembly . 

Also, it is permissible, by virtue of a resolution of the General Assembly based 
on a recommendation of the Board of Directors, to distribute interim dividends 
to the shareholders who own the shares of the company on the due date, 
provided that the decision shall determine the due date, in accordance with 
the regulations and controls in force with the Authority and the Exchange . 
 
This is if it becomes clear to the Board of Directors that such distribution is 
justified. 

 Article (92) before amendment  قبل التعديل   )92مادة (

ــى إدارة  ــذا النظــام مــن ســبع نســخ أصــلية، تســلم نســخة أصــلية إل ــة حــرر ه الشــركات مراقب
ــر  ــة قطـ ــدل بدولـ ــدى وزارة العـ ــلية لـ ــخة أصـ ــودع نسـ ــناعة وتـ ــارة والصـ ــدى وزارة التجـ لـ

ــي  ــركة الرئيس ــز الش ــي مرك ــس نســخ أصــلية ف ــتفظ بخم ــيد/ ويح ــون الس ــّوض المؤسس ــد ف وق
ــدى اإلدارة  ــيس لـ ــة للتأسـ ــراءات الالزمـ ــاذ اإلجـ ــي اتخـ ــاط، فـ ــالن الخيـ ــد رسـ ــز محمـ رامـ

  والتوقيع بالنيابة عنهم في حدود ذلك.
  
  

These Articles are executed in seven (7) originals: the Companies Control 
Department at the Ministry of Commerce and Industry shall retain one original, 
one original will be deposited with the Ministry of Justice of the State of Qatar, 
and five (5) originals shall be retained at the head office of the Company. The 
founders authorized Mr. Ramez Mohamad Ruslan Al Khayyat to take the 
necessary actions to establish and sign on behalf of them at the Department 
within the limits thereof. 



 

 

 Article (92) after amendment  عديل بعد الت )92مادة (

ــى إدارة  ــلم نســخة أصــلية إل ــذا النظــام مــن ســبع نســخ أصــلية، تس الشــركات شــؤون حــرر ه
لـــدى وزارة التجـــارة والصـــناعة ونســـخة أصـــلية إلـــى وزارة العـــدل بدولـــة قطـــر ويحـــتفظ 

  .بباقي النسخ في مركز الشركة الرئيسي
  

السيد/ رامز محمد رسالن   04/2022  /20العادية المنعقدة بتاريخ.وقد فّوضت الجمعية العامة غير  
بإدارة  لتنفيذه  الخياط، العضو المنتدب، بالتوقيع على هذا النظام واستكمال كافة اإلجراءات الالزمة  

 الشركات وإدارة التوثيق بوزارة العدل، وغيرهما من الجهات المختصة. شؤون
  

These Articles are executed in seven (7) originals: the Companies Affaires 
Department at the Ministry of Commerce and Industry shall retain one original, 
one original will be deposited with the Ministry of Justice of the State of Qatar, 
and the remaining originals shall be retained at the head office of the 
Company. 
 
The Extraordinary General Assembly, held on 20/04/2022, authorized Mr. 
Ramez Mohamad Ruslan Al Khayyat, the Managing Director, to sign this 
Articles and complete all necessary actions and procedures at the Companies 
Control Department, the Ministry of Justice, and any other competent 
authorities. 
 

  


