
Addendum for Amendment Articles of Association 
Of 

Emaar Development PJSC  

 نظام األسا�ي ملحق تعد�ل ال
كة ل   �ش

 ش.م.عإعمار للتط��ر 
On 21 April 2022, the General Assembly meeting of 
Emaar Development PJSC (the “Company”) was held 
and resolved under a Special Resolution to approve the 
amendment of the provisions of the articles of 
association (the “AOA”) of the Company, and after 
obtaining all required approvals from the regulatory 
authorities for the amendment, it was resolved as 
follows: 

الجمع�ة ،  2022أب��ل    21بتار�ـــــخ   اجتماع  انعقد 
كة  العموم�ة   كة("  ش.م.ع  للتط��ر إعمار  ل�ش ، ") ال�ش

تعد�ل   ع�  الموافقــــة  خاص  قرار  بموجب  وقررت 
كة   لل�ش األسا�ي  النظام  ع� و أحكــــــــام  الحصول  �عد 

المطل��ة   المختصةالموافقات  الجهات  قد ف  ،من  انه 
 : ي

 تقرر اآليت
To amend Law Definition in Part One and the following 

articles 18 (paragraph 1 and 5) and delete (paragraph 

2), articles 19 (paragraph 1), 23 (paragraph 2), 42, 48 

(paragraph 2), 54 (paragraph 1), 57, 59, and delete 73 

of the AOA of the Company in accordance with the 

Federal Decree Law No. 32 of 2021 on commercial 

companies (“Companies Law”) from the following:   

ي   تعد�ل
�ف القانون  األول  تع��ف   18  والمواد   الباب 

الثان�ة) وحذف  )  الخامسةو   االو�  الفقرة(   ، (الفقرة 
  48،  ،42الثان�ة)،    الفقرة(   23  ،الفقرة األو�  19المادة  

حذف    و   ،59  ،57  (الفقرة االو�)،  54(الفقرة الثان�ة)،  
ل  73 األسا�ي  النظام  كة  ل من    �ش

�
بقانون وفقا للمرسوم 

كات التجار�ة 2021) لسنة  32إتحادي رقم (   �شأن ال�ش
كات(" : من  ") قانون ال�ش  التا�ي

Law Definition in Part One Preamble, before 
amendment:  
 
Law: means the Federal Law No. (2) of 2015 
concerning Commercial Companies and any 
regulations or decrees to be enacted for its 
implementation or as amended, completed, substituted 
or re-enacted in full by subsequent laws to the extent 
(where the context permits) applicable to the provisions 
of these Articles. 

ي 
  :قبل التعد�ل ،الباب األولتع��ف القانون �ف

 
ي شأن   2015) لسنة  2رقم (   القانون اإلتحادي  القانون: 

�ف
له  تنف�ذا�  وقرارات تصدر  لوائح  وأّي  التجارّ�ة  كات  ال�ش

يتم   إعادة   تعد�له،وحسبما  أو  إحالله  أو  استكماله  أو 
ف الحقة وذلك  إصدارە أو سّنه �شكل كامل بواسطة قوانني
إ� الحد (حيثما �سمح الس�اق بذلك) الذي ��ي ع�  

 أحكام هذا النظام. 
To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
Law: means the Federal Decree Law No. (32) of 2021 
on Commercial Companies and any regulations or 
decrees to be enacted for its implementation or as 
amended, completed, substituted or re-enacted in full 
by subsequent laws to the extent (where the context 
permits) applicable to the provisions of these Articles. 

(   القانون:  رقم  إتحادي  بقانون  لسنة 32المرسوم   (
وقرارات   2021 لوائح  وأّي  التجارّ�ة  كات  ال�ش �شأن 

يتم   وحسبما  له  تنف�ذا�  أو   تعد�له،تصدر  استكماله  أو 
بواسطة  �شكل كامل  سّنه  أو  إصدارە  إعادة  أو  إحالله 

و  الحقة  ف  الس�اق قوانني �سمح  (حيثما  الحد  إ�  ذلك 
 بذلك) الذي ��ي ع� أحكام هذا النظام. 

This amendment was made in accordance with 
Article 364 of the Companies Law. 

من قانون   364المادة    تم اجراء هذا التعد�ل بناًء ع�
كات   ال�ش

 
Article 18 Paragraph no. (1 and 5) and delete 
Paragraph (2), before amendment: 

وحذف الفقرة الثان�ة الخامسة  و   االو�  الفقرةتعد�ل  
 :قبل التعد�ل ،18المادة من 



Subject to the provisions of the Law and obtaining the 
approval of the Authority and the Competent Authority, 
the share capital of the Company may be increased by 
issuing new shares of the same nominal value as the 
original shares or of the same nominal value plus a 
premium. The share capital of the Company may also 
be reduced after obtaining the approval of the Authority 
and the Competent Authority. 

موافقة  ع�  الحصول  و�عد  القانون  أحكام  مراعاة  مع 
كة  الهيئة والسلطة المختصة، �جوز ز�ادة رأس مال ال�ش
لألسهم  اإلسم�ة  الق�مة  بنفس  جد�دة  أسهم  ب�صدار 
األصل�ة أو ب�ضافة عالوة إصدار إ� الق�مة اإلسم�ة. كما  
ع�  الحصول  بعد  كة  ال�ش مال  رأس  تخف�ض  �جوز 

 موافقة الهيئة والسلطة المختصة. 
New shares may not be issued at less than the nominal 
value thereof. If such shares are issued at a premium, 
such premium shall be added to the legal reserves 
even if, by doing so, the legal reserves exceed half of 
the issued share capital. 

ق�متها   ال  من  بأقل  الجد�دة  األسهم  إصدار  �جوز 
اإلسم�ة، و�ذا تم إصدارها بأ��� من ذلك، أض�ف الفرق  
ي 

القانويف االحت�ا�ي  جاوز  ولو   ، ي
القانويف االحت�ا�ي  إ� 

كة المصدر.   بذلك نصف رأس مال ال�ش
In accordance with Articles (223, 224 and 225) of the 
Law, the Company may increase its capital: (a) for the 
purpose of the entry of a strategic partner; (b) for the 
purpose of capitalizing the Company’s debts, or (c) for 
the purpose of converting bonds or sukuk issued by the 
Company into shares, and without applying the pre-
emption rights of the existing shareholders, provided 
that the Company obtains all the required approvals 
from the Authority and the Competent Authority and 
approves the relevant increase in capital by way of 
Special Resolution. 

ألحكا  
�
(وفقا المواد  القانون 225و  224و  223م  من   (

كة: (أ) ألغراض إدخال مساهم  �جوز ز�ادة رأس مال ال�ش
كة إ�  كة، أو (ب) لتح��ل ديون ال�ش ي ال�ش

ي �ف ات��ب اس�ت
راس مال، أو (ج) تح��ل السندات أو الصكوك المصدرة 
كة إ� أسهم، وذلك دون تطبيق حقوق االول��ة  من ال�ش

و��ش  ف  القائمني ف  جميع للمساهمني ع�  الحصول  ط 
المختصة  والسلطة  الهيئة  من  الالزمة  الموافقات 
قرار خاص  المال من خالل  رأس  ز�ادة  والموافقة ع� 

 للجمعّ�ة العمومّ�ة. 
To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
Subject to the provisions of the Companies Law and 
obtaining the approval of the Authority and the 
Competent Authority, the Company, by way of a 
Special Resolution (a) may increase the share capital 
of the Company by issuing new shares of the same 
nominal value as the original shares or of the same 
nominal value plus a premium in case that the market 
value of the share exceeds the nominal value per 
share, the premium will be added to the statutory 
reserve even if this exceeds 50% of the share capital; 
and (b) to grant issuance discount in case that the 
market value of the share decreases below the nominal 
value per share, a negative reserve will be created 
against the issuance discount in the equity part of the 
balance sheet which shall be settled from the future 
dividends of the Company before approving any 
distribution of dividends (c) the share capital of the 
Company may also be reduced. 

موافقة  ع�  الحصول  و�عد  القانون  أحكام  مراعاة  مع 
كة    الهيئة والسلطة المختصة، �جوز  بموجب قرار لل�ش

كة ب�صدار أسهم جد�دة  خاص (ا) ز�ادة رأس مال ال�ش
بنفس الق�مة اإلسم�ة لألسهم األصل�ة أو ب�ضافة عالوة 

ي حالة ز�ادة الق�مة السوق�ة   إصدار إ�
الق�مة اإلسم�ة �ف
وتضاف عالوة اإلصدار إ�   عن الق�مة األسم�ة للسهم

ي ولو جاوز بذلك نصف رأس المال
؛  األحت�ا�ي القانويف

إصدار   (ب)  خصم  الق�مة    منح  إنخفاض  حالة  ي 
�ف

و�نشأ مقابل خصم   السوق�ة عن الق�مة األسم�ة للسهم
حقو  ي 

�ف سالب  احت�ا�ي  ان�ة اإلصدار  ف بالم�ي المل��ة  ق 
كة قبل إقرار   من األر�اح المستقبل�ة لل�ش

�
و�سدد خصما

لألر�اح توز�عات  مال   أي  رأس  تخف�ض  �جوز  (ج) كما 
كة.   ال�ش

In accordance with Articles (225, 226 and 227) of the 
Companies Law, the Company may increase its 
capital: (a) for the purpose of the entry of a strategic 
partner; (b) for the purpose of capitalizing the 
Company’s debts, or (c) for the purpose of converting 

 ) المواد  ألحكام   
�
قانون227و  226و  225وفقا من   ( 

كات ألغراض   ال�ش (أ)  كة:  ال�ش مال  رأس  ز�ادة  �جوز 
لتح��ل   (ب)  أو  كة،  ال�ش ي 

�ف ي  ات��ب اس�ت مساهم  إدخال 
كة إ� راس مال، أو (ج) تح��ل السندات أو  ديون ال�ش



bonds or sukuk issued by the Company into shares, 
and without applying the pre-emption rights of the 
existing shareholders, provided that the Company 
obtains all the required approvals from the Authority 
and the Competent Authority and approves the relevant 
increase in capital by way of Special Resolution of the 
General Assembly.  

دون  وذلك  أسهم،  إ�  كة  ال�ش من  المصدرة  الصكوك 
حقوق ط   تطبيق  و��ش ف  القائمني ف  للمساهمني االول��ة 

الهيئة  من  الالزمة  الموافقات  جميع  ع�  الحصول 
والسلطة المختصة والموافقة ع� ز�ادة رأس المال من 

 خالل قرار خاص للجمعّ�ة العمومّ�ة. 
This amendment was made in accordance with 
Articles 196 and 198 of the Companies Law and in 
accordance with the amendment of the article’s 
numbers in the Companies Law. 

  
�
ف تم اجراء هذا التعد�ل وفقا   198و  196رقم    للمادتني

كات  من ال�ش قانون  قانون  ي 
�ف المواد  أرقام  وتعد�ل   ،

كات  . ال�ش
Article 19 (paragraph no. 1), before amendment:  قبل التعد�لالفقرة االو�،  19المادة: 
Subject to the provisions of the Law, the General 
Assembly may resolve by a Special Resolution, and 
after obtaining the approval of the Authority, to issue 
tradable or non-tradable bonds or sukuk of any nature 
of equal value per issue whether they are convertible to 
shares or otherwise. The Special Resolution shall 
determine the value of the bonds or sukuk, the terms of 
issuance and their convertibility into shares. The 
General Assembly may also resolve to delegate the 
Board of Directors to determine the date of issuing 
provided that such date does not exceed one year from 
the date of the resolution approving the delegation.  

كة  لل�ش العمومّ�ة  للجمعّ�ة  القانون،  أحكام  مراعاة  مع 
إصدار  تقرر  أن  الهيئة،  موافقة  و�عد  خاص،  بقرار 

بق�م  سندات   إسالم�ة  صكوك  أو  ن�ع  أّي  من  قرض 
قابلة  غ�ي  أو  قابلة  سواء كانت  إصدار  ل�ل  متساو�ة 
للتداول وسواء كانت قابلة أو غ�ي قابلة للتحول إ� أسهم 
أو  السندات  ق�مة  الخاص  القرار  ف  و�بني كة.  ال�ش ي 

�ف
وط إصدارها ومدى قابليتها للتح��ل إ�  الصكوك و�ش

قرارا�   تصدر  أن  ولها  ي أسهم، 
�ف اإلدارة  مجلس  بتف��ض 

أال  ع�  الصكوك  أو  السندات  إصدار  موعد  تحد�د 
 يتجاوز سنة من تار�ــــخ الموافقة ع� التف��ض.  

To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
Subject to the provisions of the Law, the General 
Assembly may resolve by a Special Resolution, and 
after obtaining the approval of the Authority, to issue 
tradable or non-tradable bonds or sukuk of any nature 
of equal value per issue whether they are convertible to 
shares or otherwise. The Special Resolution shall 
determine the value of the bonds or sukuk, the terms of 
issuance and their convertibility into shares. The 
General Assembly may also resolve to delegate the 
Board of Directors to determine the date of issuing. 

كة  لل�ش العمومّ�ة  للجمعّ�ة  القانون،  أحكام  مراعاة  مع 
أن   الهيئة،  موافقة  و�عد  خاص،  إصدار بقرار  تقرر 

بق�م   إسالم�ة  صكوك  أو  ن�ع  أّي  من  قرض  سندات 
قابلة  غ�ي  أو  قابلة  سواء كانت  إصدار  ل�ل  متساو�ة 
للتداول وسواء كانت قابلة أو غ�ي قابلة للتحول إ� أسهم 
أو  السندات  ق�مة  الخاص  القرار  ف  و�بني كة.  ال�ش ي 

�ف
وط إصدارها ومدى قابليتها للتح��ل إ�  الصكوك و�ش

وله ي أسهم، 
�ف اإلدارة  مجلس  بتف��ض  قرارا�  تصدر  أن  ا 

 تحد�د موعد إصدار السندات أو الصكوك. 
This amendment was made in accordance with 
Articles 231 and 232 of the Companies Law and in 
accordance with the amendment of the article’s 
numbers in the Companies Law. 

  
�
ف تم اجراء هذا التعد�ل وفقا  232  و   231رقم    للمادتني

قانون   ي 
�ف المواد  أرقام  وتعد�ل  كات،  ال�ش قانون  من 

كات.   ال�ش
Article 23 (paragraph no. 2), before amendment:  قبل التعد�ل ،الفقرة الثان�ة  23المادة: 
The Board of Directors may appoint new Board 
Directors to fill the positions that become vacant during 
the year provided that such appointment is presented 
to the General Assembly in its first subsequent meeting 

ي  
ف أعضاء جدد �ف ي تخلو لمجلس اإلدارة أن �عنيّ المرا�ز اليت

ف ع� الجمعّ�ة  ي أثناء السنة ع� أن �عرض هذا التعيني
�ف

ف  تعيني أو  تعيينهم  إلقرار  لها  اجتماع  أول  ي 
�ف العمومّ�ة 



to ratify such appointment or to appoint other Board 
Directors. If the vacant positions during the year reach 
or exceed one quarter the number of the Board of 
Directors, the Board of Directors must call for a General 
Assembly to convene no later than thirty days from the 
date of the last position becoming vacant in order to 
elect new Board Directors to fill the vacant positions. In 
all cases, the new Board Director shall complete the 
term of his/her predecessor and such Board Director 
may be re-elected once again. 

أثناء  ي 
�ف الشاغرة  المرا�ز  تعدت  أو  بلغت  فإذا  هم.  غ�ي

، وجب ع�   السنة ر�ــع عدد أعضاء مجلس اإلدارة أو أ���
ة لالجتماع خالل مجلس اإلدارة دعوة الجمعّ�ة العموم�ّ 

منصب   آخر  شغر  تار�ــــخ  من  األ���  ع�   
�
يوما ف  ثالثني

ي جميع األحوال، 
إلنتخاب من �مأل المرا�ز الشاغرة. و�ف

و�كون  سلفه  مدة  الجد�د  اإلدارة  مجلس  عضو  �كمل 
 هذا العضو قابال لإلنتخاب مرة أخرى. 

To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
The Board of Directors shall appoint new Board 
Directors to fill the positions that become vacant during 
the year within thirty [30] days, provided that such 
appointment is presented to the General Assembly in 
its first subsequent meeting to ratify such appointment 
or to appoint other Board Directors. The new Director 
shall complete the term of office of his predecessor. If 
the vacant positions during the year reach or exceed 
one quarter the number of the Board of Directors, the 
Board of Directors must call for a General Assembly to 
convene no later than thirty days from the date of the 
last position becoming vacant in order to elect new 
Board Directors to fill the vacant positions. In all cases, 
the new Board Director shall complete the term of 
his/her predecessor and such Board Director may be 
re-elected once again. 

ي المرا�ز الشاغرة 
ف أعضاء جدد �ف لمجلس اإلدارة أن �عنيّ

ي أثناء السنة
 30خالل مدة أقصاها (   �ف

�
ف يوما ع�   ) ثالثني

أول  ي 
�ف العمومّ�ة  الجمعّ�ة  ف ع�  التعيني ُ�عرض هذا  أن 

هم و�كمل العض ف غ�ي و اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيني
ف عضو جد�د  تعيني ي حال عدم 

و�ف مدە سلفه،  الجد�د 
المجلس   المدة وجب ع�  تلك  الشاغر خالل  بالمركز 
ي أول 

شيح النتخاب عضو للمركز الشاغر �ف فتح باب ال�ت
العموم�ة و�كمل العضو الجد�د مدة  إجتماع للجمع�ة 
أثناء  ي 

�ف الشاغرة  المرا�ز  تعدت  أو  بلغت  فإذا  سلفه. 
، وجب ع�  السنة ر�ــع عدد أعضاء   مجلس اإلدارة أو أ���

مجلس اإلدارة دعوة الجمعّ�ة العمومّ�ة لالجتماع خالل 
منصب   آخر  شغر  تار�ــــخ  من  األ���  ع�   

�
يوما ف  ثالثني

ي جميع األحوال، 
إلنتخاب من �مأل المرا�ز الشاغرة. و�ف

و�كون  سلفه  مدة  الجد�د  اإلدارة  مجلس  عضو  �كمل 
 هذا العضو قابال لإلنتخاب مرة أخرى. 

This amendment was made in accordance with 
Article 145 of the Companies Law. 

 للمادة رقم  
�
من قانون   145تم اجراء هذا التعد�ل وفقا

كات.   ال�ش
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 shall be sent by 
registered mail, and by registered mail or text 
messages (SMS) or email or any other electronic 
means that can be proved at least fifteen (15) days 
before the date set for the meeting after obtaining the 
approval from the Authority. 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 التعد�ل ، 42المادة 
اجتماعات توجه   لحضور  ف  المساهمني إ�  الدعوة 

ف  يوميتني ف  صح�فتني ي 
�ف ب�عالن  العمومّ�ة  الجمعّ�ة 

مسجلة و�كتب  الع���ة  باللغة  تصدران  ف  أو   محليتني
ي أو اي وس�لة   ) SMSبرسائل نص�ة ( 

ويف �د اإلل��ت أو ال�ب
الموعد  قبل  وذلك  لإلثبات،  قابلة  أخري  ون�ة  إل��ت

 ع� األقل،  ) خمسة ع�ش  15المحدد لالجتماع بـ ( 
�
يوما

وذلك بعد الحصول ع� موافقة الهيئة وتقد�م �سخة 
كة.  لل�ش الختام�ة  والحسابات  العموم�ة  ان�ة  ف الم�ي من 
و�جب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع 



والسلطة   الهيئة  إ�  الدعوة  أوراق  من  صورة  وترسل 
 المختصة. 

To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
Invitations to the shareholders to attend the General 

Assembly shall be by announcement in two daily local 

newspapers, 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 

Twenty One (21) days before the date set for the 

meeting after obtaining the approval from the Authority. 

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. 

اجتماعات  لحضور  ف  المساهمني إ�  الدعوة  توجه 
ف  يوميتني ف  صح�فتني ي 

�ف ب�عالن  العمومّ�ة  الجمعّ�ة 
مسجلة و�كتب  الع���ة  باللغة  تصدران  ف  أو   محليتني

ي أو اي وس�لة   ) SMSبرسائل نص�ة ( 
ويف �د اإلل��ت أو ال�ب

الموعد  قبل  وذلك  لإلثبات،  قابلة  أخري  ون�ة  إل��ت
 ع� األقل، 21(   تماع بـالمحدد لالج

�
�ن يوما ) واحد وع�ش

وذلك بعد الحصول ع� موافقة الهيئة وتقد�م �سخة 
كة.  لل�ش الختام�ة  والحسابات  العموم�ة  ان�ة  ف الم�ي من 
و�جب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع 
والسلطة   الهيئة  إ�  الدعوة  أوراق  من  صورة  وترسل 

 المختصة. 
This amendment was made in accordance with 
Article 174 of the Companies Law. 

 للمادة رقم  
�
من قانون   174تم اجراء هذا التعد�ل وفقا

كات.   ال�ش
Article 48 (paragraph no. 2), before amendment:  قبل التعد�ل)، (الفقرة الثان�ة 48المادة: 
If the said individuals are not present, the General 
Assembly shall appoint one of the shareholders to chair 
the meeting and shall also appoint a secretary for the 
meeting. 

ف  ي حال غ�اب المذكور�ن عن حضور االجتماع، ُتعنيّ
و�ف

  
�
رئ�سا ف  المساهمني ف  بني من  العمومّ�ة  الجمعّ�ة 

ف الجمع  �ة مقرر لالجتماع. لإلجتماع كما تعنيّ
To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
In their absence, the General Assembly shall be 

chaired by any person elected by the Board, and in 

case there was no election by the Board, the person 

will be elected by the General Assembly. If the said 

individuals are not present, the General Assembly shall 

appoint one of the shareholders to chair the meeting 

and shall also appoint a secretary for the meeting.  

ي حال
أعضاء   ةو�ف أي عضو من  الجمع�ة  يرأس  غ�ابهما 

ي حال  مجلس اإلدارة �ختارە مجلس ا
إلدارة لذلك، و�ف

مجلس اإلدارة للعضو يرأسها أي شخص  عدم اخت�ار 
تخلف  حالة  ي 

و�ف العموم�ة.  الجمع�ة  تختارە 
ف الجمع�ة من  المذكور�ن عن حضور االجتماع، تعني
الجمع�ة  ف  تعني لالجتماع كما  رئ�سا  ف  المساهمني ف  بني

 مقرر لالجتماع. 
This amendment was made in accordance with 
Article 184 of the Companies Law. 

 للمادة رقم  
�
من قانون   184تم اجراء هذا التعد�ل وفقا

كات.   ال�ش
Article 54 (paragraph no. 1), before amendment:  (الفقرة االو�)، قبل التعد�ل 54المادة: 

The Company shall have one or more auditor(s) 
appointed by the General Assembly for a renewable 
term of one year upon nomination by the Board of 
Directors. The fees of such auditor shall be determined 
by the General Assembly. Such auditor shall monitor 

الجمعّ�ة  تعّينه  أ���  أو  حسابات  مدقق  كة  لل�ش �كون 
مجلس   من  ترشيح  ع�  بناءا�  أتعابه  وتقدر  العمومّ�ة، 

سن لمدة  مدقق  اإلدارة  ع�  و�توجب  للتجد�د  قابلة  ة 



the financial accounts for the year for which he was 
appointed. Such auditor should be registered with the 
Authority and be licensed to practice.  

ف لها  ي عني الحسابات مراقبة حسابات السنة المال�ة اليت
له  ومرخص  الهيئة  لدى  �كون مسجال  أن  به  ط  و�ش�ت

 بمزاولة المهنة. 
To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
The General Assembly shall appoint an auditing firm for 
one renewable year and the Board of directors may not 
be authorized for this purpose, the auditing firm shall 
not undertake the audit of the Company for more than 
six consecutive financial years from the date on which 
it undertook the audit of the Company. In this event the 
partner in charge of the audit company shall be 
changed at the expiry of (3) financial years and such 
auditing firm may be reappointed after the lapse of at 
least (2) two financial years from the date of expiry of 
this term of appointment.  

تدقيق  كة  �ش العموم�ة  الجمع�ة  ف  لمدة  تعني حسابات 
إدارة  مجلس  تف��ض  �جوز  وال  للتجد�د  قابلة  سنة 
كة التدقيق عمل�ة   ي هذا الشأن ع� أال تتو� �ش

كة �ف ال�ش
مال�ة   سنوات  ست  عن  ت��د  مدة  كة  بال�ش التدقيق 

ف متتال�ة من   كة و�تعني خارج توليها مهام التدقيق بال�ش
أعمال   عن  المسؤول  �ك  ال�ش تغي�ي  الحالة  هذە  ي 

�ف
كة بعد انتهاء   مال�ة و�جوز   ثالث سنوات  3التدقيق لل�ش

كة بعد  كة لتدقيق حسابات ال�ش ف تلك ال�ش إعادة تعيني
ف ع� االقل من تار�ــــخ انتهاء مدة   2مرور   ف ماليتني سنتني

 . تعيينها
This amendment was made in accordance with 
Article 245 of the Companies Law. 

 للمادة رقم  
�
من قانون   245تم اجراء هذا التعد�ل وفقا

كات.   ال�ش
Article 57 (paragraph 1), before amendment: 

The auditor must submit to the General Assembly a 
report containing all the particulars set out in Articles 
245, 246 and 250 of the Law. The auditor must attend 
the General Assembly to present his report to the 
shareholders clarifying any interference or difficulties 
from the Board of Directors during the performance of 
his duties. The report of the auditor shall be 
independent and unbiased and present the opinion of 
the auditor concerning all matters related to his duties, 
particularly the Company’s balance sheet, its financial 
positions and any violations thereto. 

 قبل التعد�ل )،  رة االو�ي (الفق 57المادة 

تق��را   العمومّ�ة  الجمعّ�ة  إ�  الحسابات  مدقق  �قدم 
ي المواّد ( 

  245�شتمل ع� الب�انات المنصوص عليها �ف
اجتماع 250و  246و �ح�ف  أن  وعل�ه  القانون.  من   (

 
�
ف موضحا الجمعّ�ة العمومّ�ة ليتلو تق��رە ع� المساهمني

اإلدارة واجهته أثناء أ�ة معوقات أو تدخالت من مجلس  
تأد�ة أعماله، وأن يتسم تق��رە باالستقالل�ة والح�اد�ة 
ي 

ي كل ما يتعلق بعمله و�وجه خاص �ف
وأن �د�ي برأ�ه �ف

كة ومركزها  كة ومالحظاته ع� حسابات ال�ش ان�ة ال�ش ف م�ي
 الما�ي وأّ�ة مخالفات بها. 

To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
The auditor must submit to the General Assembly a 
report containing all the particulars set out in Articles 
247, 248 and 252 of the Law. The auditor must attend 
the General Assembly to present his report to the 
shareholders clarifying any interference or difficulties 
from the Board of Directors during the performance of 
his duties. The report of the auditor shall be 
independent and unbiased and present the opinion of 
the auditor concerning all matters related to his duties, 
particularly the Company’s balance sheet, its financial 
positions and any violations thereto. 

تق��را   العمومّ�ة  الجمعّ�ة  إ�  الحسابات  مدقق  �قدم 
ي المواّد ( 

  247�شتمل ع� الب�انات المنصوص عليها �ف
اجتماع 252و  248و �ح�ف  أن  وعل�ه  القانون.  من   (

 
�
ف موضحا الجمعّ�ة العمومّ�ة ليتلو تق��رە ع� المساهمني

معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء أ�ة  
تأد�ة أعماله، وأن يتسم تق��رە باالستقالل�ة والح�اد�ة 
ي 

ي كل ما يتعلق بعمله و�وجه خاص �ف
وأن �د�ي برأ�ه �ف

كة ومركزها  كة ومالحظاته ع� حسابات ال�ش ان�ة ال�ش ف م�ي
 الما�ي وأّ�ة مخالفات بها. 



This amendment was made in accordance with the 
amendment of the article’s numbers in the 
Companies Law. 

ي 
�ف المواد  أرقام  لتعد�ل   

�
وفقا التعد�ل  هذا  اجراء  تم 

كات.   قانون ال�ش
Article 59, before amendment:  قبل التعد�ل، 59المادة: 
The Board of Directors must prepare an audited 
balance sheet and profit and loss account for each 
financial year at least one month before the Annual 
General Assembly. The Board of Directors must also 
prepare a report on the Company’s activities during the 
financial year, its financial position at the end of the 
same year and the recommendations on distribution of 
the net profits. A copy of the balance sheet, profit and 
loss account, the report of the auditor and report of the 
Board of Directors shall be sent to the Authority within 
seven (7) days from the date of convening the Annual 
General Assembly. The annual balance sheet and the 
profit and loss account shall be published in two daily 
local newspapers, one of them is issued in Arabic, 
within fifteen (15) days from the date of approval 
thereof by the annual General Assembly. A copy of the 
balance sheet and the profit and loss account shall be 
provided to the Authority and the Competent Authority. 

قبل  مال�ة  سنة  عن كل  �عد  أن  اإلدارة  مجلس  ع� 
االجتماع السنوي للجمعّ�ة العمومّ�ة السن��ة �شهر ع� 
كة وحساب األر�اح والخسائر.  ان�ة مدققة لل�ش ف األقل م�ي
�شاط  عن  تق��را  �عد  أن  أ�ضا  اإلدارة  مجلس  وع� 
ي ختام  

كة خالل السنة المال�ة وعن مركزها الما�ي �ف ال�ش
األر�اح  لتوز�ــــع  حها  �ق�ت ي  اليت والط��قة  ذاتها  السنة 

األر�اح الصاف�ة وحساب  ان�ة  ف الم�ي من  صورة  ترسل   .
وتق��ر   عليهما  الحسابات  مدقق  وتق��ر  والخسائر 

) سبعة أ�ام من انعقاد 7مجلس اإلدارة إ� الهيئة خالل ( 
ان�ة  ف الم�ي ��ش  و�جب  السن��ة.  العمومّ�ة  الجمعّ�ة 
ف  ي صح�فتني

كة وحساب األر�اح والخسائر �ف السن��ة لل�ش
ف تصدر أحدهما بالل )  15غة الع���ة وذلك خالل ( يوميتني

 من تار�ــــخ مصادقة الجمعّ�ة العمومّ�ة  
�
خمسة ع�ش يوما

السن��ة عليها وتودع �سخة منها لدى الهيئة والسلطة 
 المختصة. 

To become as follows:  :  لتصبح كما ��ي
The Board of Directors must prepare an audited 
balance sheet and profit and loss account for each 
financial year at least one month before the Annual 
General Assembly. The Board of Directors must also 
prepare a report on the Company’s activities during the 
financial year, its financial position at the end of the 
same year and the recommendations on distribution of 
the net profits. A copy of the balance sheet, profit and 
loss account, the report of the auditor and report of the 
Board of Directors shall be sent to the Authority within 
seven (7) days from the date of convening the Annual 
General Assembly. The annual balance sheet and the 
profit and loss account shall be published in two daily 
local newspapers, one of them is issued in Arabic, 
within twenty-one (21) days from the date of approval 
thereof by the annual General Assembly. A copy of the 
balance sheet and the profit and loss account shall be 
provided to the Authority and the Competent Authority. 

قبل  مال�ة  سنة  عن كل  �عد  أن  اإلدارة  مجلس  ع� 
نوي للجمعّ�ة العمومّ�ة السن��ة �شهر ع� االجتماع الس

كة وحساب األر�اح والخسائر.  ان�ة مدققة لل�ش ف األقل م�ي
�شاط  عن  تق��را  �عد  أن  أ�ضا  اإلدارة  مجلس  وع� 
ي ختام  

كة خالل السنة المال�ة وعن مركزها الما�ي �ف ال�ش
األر�اح  لتوز�ــــع  حها  �ق�ت ي  اليت والط��قة  ذاتها  السنة 

صورة   ترسل  األر�اح الصاف�ة.  وحساب  ان�ة  ف الم�ي من 
وتق��ر   عليهما  الحسابات  مدقق  وتق��ر  والخسائر 

) سبعة أ�ام من انعقاد 7مجلس اإلدارة إ� الهيئة خالل ( 
ان�ة  ف الم�ي ��ش  و�جب  السن��ة.  العمومّ�ة  الجمعّ�ة 
ف  ي صح�فتني

كة وحساب األر�اح والخسائر �ف السن��ة لل�ش
ف تصدر أحدهما باللغة الع���ة و  )  21ذلك خالل ( يوميتني

الجمعّ�ة  مصادقة  تار�ــــخ  من   
�
يوما ون  وع�ش واحد 

العمومّ�ة السن��ة عليها وتودع �سخة منها لدى الهيئة 
 والسلطة المختصة. 

This amendment was made in accordance with 
Article 174 of the Companies Law. 

 للمادة رقم  
�
قانون من    174تم اجراء هذا التعد�ل وفقا

كات.   ال�ش



Delete Article 73   73حذف المادة رقم 

This amendment was made according with Article 
No. 277 of the Companies Law. 

المادة رقم   بناًء ع�  التعد�ل  من   277تم اجراء هذا 
كات.   قانون ال�ش

Save as amended herein, the other articles of the AOA 
shall remain unchanged. 

تعد�له،   تم  ما  األسا�ي باستثناء  النظام  مواد  تب�ت 
 األخرى كما �ي من دون تعد�ل. 

I hereby have signed this document and request the 
Notary Public to duly attest this amendment.  

وعل�ه تم التوقيع والطلب من ال�اتب العدل التصديق 
 التعد�ل حسب األصول. ع� هذا 

 
 ___________________ 

 
 


