AMENDMENT OF THE ARTICLES OF
ASSOCIATION OF
EMAAR DEVELOPMENT PJSC

تعديل النظام األساسي لشركة
.ع.م.إعمار للتطوير ش

Article 42

42 المادة

Article 42 before Amendment
Invitations to the shareholders to attend the General
Assembly shall be by announcement in two daily local
newspapers, issued in Arabic, and by registered mail at least
fifteen (15) days before the date set for the meeting after
obtaining the approval from the Authority and submitting
a copy of the financial statements and final accounts of the
Company. The invitation should contain the agenda of the
General Assembly meeting. A copy of the invitation shall be
sent to the Authority and the Competent Authority.

 قبل التعديل42 المادة
توجــه الدعــوة إلــى المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمع ّيــة
العموم ّيــة بإعــان فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن تصــدران
 وذلــك قبــل الموعــد المحــدد،باللغــة العربيــة وبكتــب مســجلة
 وذلــك بعــد الحصــول،) خمســة عشــر يومــً علــى األقــل15(لالجتمــاع بـــ
علــى موافقــة الهيئــة وتقديــم نســخة مــن الميزانيــة العموميــة
 ويجــب أن تتضمــن الدعــوة جــدول.والحســابات الختاميــة للشــركة
أعمــال ذلــك االجتمــاع وترســل صــورة مــن أوراق الدعــوة إلــى الهيئــة
.والســلطة المختصــة

Article 42 after Amendment
Notice to the Shareholders to attend meetings of the General
Assembly shall be published in two local dailies issued in
Arabic, and shall be sent by registered mail or text messages
(SMS) or email or any other electronic mean that can be
proved, at least fifteen (15) days prior to the meeting
after obtaining the approval of the Authority. The notice
shall include the agenda for such meeting. Copies of the
invitation documents must be provided to the Authority and
the Competent Authority.

 بعد التعديل42 المادة
توجــه الدعــوة إلــى المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمع ّيــة
العموم ّيــة بإعــان فــي صحيفتيــن يوميتيــن محليتيــن تصــدران
) أو بالبريــدSMS( باللغــة العربيــة وبكتــب مســجلة أو برســائل نصيــة
اإللكترونــي أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى قابلــة لإلثبــات وذلــك قبــل
الموعــد المحــدد لالجتمــاع بخمســة عشــر يومــً علــى األقــل وذلــك
 ويجــب أن تتضمــن الدعــوة،بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة
جــدول أعمــال ذلــك االجتمــاع وتُرســل صــورة مــن أوراق الدعــوة إلــى
.الهيئــة والســلطة المختصــة

Article 49

49 المادة

Article 49 before Amendment
Voting at the General Assembly shall be in accordance with
the procedure specified by the chairperson of the assembly
unless the General Assembly specifies and approves another
voting procedure. If the subject of the vote relates to the
appointment, dismissal or accountability of the Board
Directors, voting shall be conducted by secret Cumulative
Voting.

 قبل التعديل49 المادة
يكــون التصويــت فــي الجمع ّيــة العموم ّيــة بالطريقــة التــي يع ّينهــا
رئيــس الجمع ّيــة إال إذا قــررت ووافقــت الجمع ّيــة العموم ّيــة طريقــة
 وإذا تعلــق األمــر بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة.معينــة للتصويــت
 فــان ذلــك يكــون بالتصويــت الســري،أو بعزلهــم أو بمســاءلتهم
.التراكمــي

Article 49 after Amendment
Voting at the General Assembly shall be in accordance with
the procedure specified by the chairperson of the assembly
unless the General Assembly specifies and approves another
voting procedure. If the subject of the vote relates to the
appointment, dismissal or accountability of the Board
Directors, voting shall be conducted by secret Cumulative
Voting. Electronic voting may take place during General
Assembly meetings, including items that require Special
Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance
with the mechanism and terms approved by the Authority
in this regard.

 بعد التعديل49 المادة
يكــون التصويــت فــي الجمع ّيــة العموم ّيــة بالطريقــة التــي يع ّينهــا
رئيــس الجمع ّيــة إال إذا قــررت ووافقــت الجمع ّيــة العموم ّيــة طريقــة
 وإذا تعلــق األمــر بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة.معينــة للتصويــت
 فــان ذلــك يكــون بالتصويــت الســري،أو بعزلهــم أو بمســاءلتهم
 ويجــوز التصويــت اإللكترونــي علــى قــرارات الجمع ّيــة.التراكمــي
العموم ّيــة بمــا فــي ذلــك القــرارات الخاصــة والتصويــت الســري
التراكمــي وذلــك وفقــً لآلليــة والشــروط المعتمــدة مــن الهيئــة بهــذا
.الشــأن

