Proposed Amendments
to the Articles of Association
of Aramex PJSC
التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة
).ع.م.أرامكس (ش

بعــد التعديــل
 يجوز زيادة رأسمال الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئة بإصدار أسهم جديدة بسفا القيمة، مع مراعاة أحكام القانون.1

 كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على.ايسمية ل سهم األصطية أو بإلافة عاوة إصدار إلى القيمة ايسمية
.موافقة الهيئة
باألسهم الجديدة ويسرا على
باألسهم الجديدة ما

ايكتتا

ايكتتا

 يكون لطمسا مين حا األولوية،) من ظا السكام61(  مع مراعاة أحكام المادة.4

األسهم األصطية و ُيستثسي من حا األولوية

ظخ األسهم القواعد الخاصة بايكتتا

ايكتتا
: يل

. دخول شريك إستراتيجي يؤدا الى تحقيا مسافع لطشركة وزيادة ربحيتها.أ

الدولة و البسوك

العامة

والمؤسسا

المحطية والهيئا

 تحويل الديون السقدية المستحقة لطحكومــة ايتحادية والحكوما.
.رأسمال الشركة

التمويل إلى أسهم

وشركا

 برنامج تحفيز موظفي الشركة من خال إعداد برنامج يهدت لطتحفيز على الدا المتميز وزيادة ربحية الشركة بتمطك الموظفين.ج
.ألسهمها
.او الصكوك المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها

 تحويل السسدا.د

قبــل التعديــل
 يجوز زيادة رأسمال الشركة بعد الحصول على موافقة الهيئـة والسـطةة، مع مراعاة أحكام القانون.1
المختصة بإصدار أسهم جديـدة بـسفا القيمـة ايسـمية ل سـهم األصـطية أو بإلـافة عـاوة إصـدار إلـى
. كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.القيمة ايسمية
 يكــون لطمســا مين ح ــا األولويــة ــ ايكتتــا باألسـ ـهم،) مــن ــظا السكــام61(  مــع مرعــاة المــادة.4
الجدي ــدة ويس ــرا عل ــى ايكتت ــا ـ ـ ــظخ األس ــهم القواع ــد الخاص ــة بايكتت ــا ـ ـ األس ــهم األص ــطية
: و ُيستثسي من حا األولوية ايكتتا باألسهم الجديدة ما يل
. دخول شريك إستراتيجي يؤدا الى تحقيا مسافع لطشركة وزيادة ربحيتها.أ
 تحويـ ـ ــل الـ ـ ــديون السقديـ ـ ــة المسـ ـ ــتحقة لطحكومـ ـ ـ ــة ايتحاديـ ـ ــة والحكومـ ـ ــا المحطيـ ـ ــة والهيئ ـ ـ ـا.
.والمؤسسا العامة الدولة و البسوك وشركا التمويل إلى أسهم رأسمال الشركة
 برنامج تحفيز موظفي الشركة من خـال إعـداد برنـامج يهـدت لطتحفيـز علـى الدا المتميـز وزيـادة.ج
.ربحية الشركة بتمطك الموظفين ألسهمها
. تحويل السسدا او الصكوك المصدرة من قبل الشركة الى أسهم فيها.د

رقــم المــادة

الفقرة األولى والفقرة
الرابعة من المادة
)14(

و جميع الحوال المظكورة أعاخ يتعين الحصول على موافقـة الهيئـة وإسـتيفا الشـروط والضـواب
.الصادرة عن الهيئة بهظا الشأن والموافقة على زيادة راس المال المعسية من خال قرار خاص

. الستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة الشركة لصالح الشركا او المسا مين تطك الشركة المستحوذ عطيها.ـ
و جميع الحوال المظكورة أعاخ يتعين الحصول على موافقة الهيئة وإستيفا الشروط والضواب الصادرة عن الهيئة بهظا الشأن
.والموافقة على زيادة راس المال المعسية من خال قرار خاص
Article

Paragraph 1
and 4 of Article
14

Before Amendment
1. Subject to the provisions of the Law, the share capital of the Company may be increased after
obtaining the approval of the SCA 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 SCA.
4. Subject to Article 61 of these Articles, the shareholders shall have priority to subscribe to the
new shares. Subscription to new shares shall be governed by the rules of subscription to the
original shares, with the exception of the following cases:
a. Contribution by the Strategic Partner that will bring benefits to the Company and will increase its
profits.
b. Capitalization of Cash Debts payable to the Federal Government, the Local Governments and the
public authorities and establishments in the State, the banks and the financing companies.
c. Scheme to encourage the personnel of the Company through a scheme aiming at recognising the
outstanding performance and increase the profitability of the Company by having the employees
holding Company’s shares.
d. Converting Bonds or Sukuk issued by the Company into shares.
In all cases, the Company must obtain all the required approvals from SCA and approves the
relevant increase in capital by way of Special Resolution.

After Amendment
1. Subject to the provisions of the Law, the share capital of the Company may be increased after obtaining
the approval of the SCA 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 SCA.
4. Subject to Article 61 of these Articles, the shareholders shall have priority to subscribe to the new shares.
Subscription to new shares shall be governed by the rules of subscription to the original shares, with the
exception of the following cases:
a. Contribution by the Strategic Partner that will bring benefits to the Company and will increase its profits.
b. Capitalization of Cash Debts payable to the Federal Government, the Local Governments and the public
authorities and establishments in the State, the banks and the financing companies.
c. Scheme to encourage the personnel of the Company through a scheme aiming at recognising the
outstanding performance and increase the profitability of the Company by having the employees holding
Company’s shares.
d. Converting Bonds or Sukuk issued by the Company into shares.
e. Acquiring an existing company and issuing new shares in the Company to the partners or shareholders of
that acquired company.
In all cases, the Company must obtain all the required approvals from SCA and approve the relevant
increase in capital by way of a Special Resolution.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

 أن تقــرر إصــدار،  بعــد موافقــة الهيئــة، لطجمعيــة العموميــة لطشــركة بقــرار خــاص،مــع مراعــاة أحكــام القــانون
 بعــد موافقــة الهيئــة، لطجمعيــة العموميــة لطشــركة بقــرار خــاص،مــع مراعــاة أحكــام القــانون
. ويبين القرار قيمة السسدا وشروط إصدار ا ومدى قابطيتها لطتحويل إلـى أسـهم.سسدا قرض من أا نوع
 ويبين القرار. أن تقرر إصدار سسدا قرض من أا نوع،والجهة المختصة بمزاولة السشاط
لطجمعية العمومية أن تصدر قـرارا بتخو يـل مجطـا ايدارة بتحديـد موعـد وشـروط ـظا ايصـدار وذلـك حسـبما
 لطجمعيـة العموميـة.قيمة السسدا وشروط إصدار ا ومدى قابطيتها لطتحو يـل إلـى أسـهم
.ظا الصدد
يراخ مجطا ايدارة مساسبا
 على أل يتجـاوز- أن تصدر قرارا بتخويل مجطا ايدارة بتحديد موعد وشروط ظا ايصدار
 حســبما يــراخ مجطــا ايدارة مساســبا ـ ــظا- ســسة مــن تــارية الموافقــة علــى التفــويض
.الصدد على أن يؤشر بالقرض السجل التجارا وتخةر الهيئة والسطةة المختصة

Article

Article 15

Before Amendment

Subject to the provisions of the Law, the General Assembly may resolve by
a Special Resolution, after obtaining the approval of the SCA and the
Competent Authority, to issue bonds of any nature. The resolution shall
determine the value of the issue, 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 and conditions of
said issuing, provided that such date shall not exceed one year from the
date of approval of the delegation, as deemed appropriate by the Board of
Directors, provided that the debt is reflected in the commercial register, in
addition the SCA and the Competent Authority shall be notified.

رقــم المــادة

15 المادة

After Amendment

Subject to the provisions of the Law, the General Assembly may resolve by a Special
Resolution, after obtaining the approval of the SCA, to issue bonds of any nature. The
resolution shall determine the value of the issue, 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 and conditions of the issuance, as deemed appropriate by the Board of
Directors.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

) أعض ـ ــا تستخ ـ ــبهم الجمعي ـ ــة9( يت ـ ــولى إدارة الش ـ ــركة مجط ـ ــا إدارة مك ـ ــون م ـ ــن تس ـ ــعة
ل
) أعض ــا تستخ ــبهم الجمعي ــة العموميــة لطمس ــا مين9(  ويعـين المجطـا امـين سـر مسـتقل يت ــو ى إدارة الش ــركة مجط ــا إدارة مكــون م ــن تس ــعة،العمومية لطمسا مين بالتصويت السـرا الترا كمـي
 ويع ــين المجط ــا ام ــين س ــر مس ــتقل ع ــن ادارة الش ــركة وم ــن ي ــر أعضـ ـا،عــن ادارة الش ــركة وم ــن يــر أعض ــا المجط ــا وتح ــدد اختصاص ــات ومكاف تـ ـ بق ــرار مـ ـن بالتص ــويت الس ــرا الترا كم ــي
 يحــدد دليــل الحوكمــة مــؤ ا أمــين ســر.المجطــا وتحــدد اختصاصــات ومكاف ت ـ بقــرار مــن مجطــا ايدارة
.  يحدد دليل الحوكمة مؤ ا أمين سر المجطا ومهام.مجطا ايدارة
. أو المجطا ومهام/ من مواطسي الدولة و، أن تكون أ طبية أعضا مجطا ايدارة، جميع األحوال،ويجب
 ويجــب أن تكــون أ طبيــة.دول مجطــا التع ــاون الخطيج ــي وال ــرئيا م ــن م ــواطسي الدول ــة
أعض ــا مجط ــا ايدارة م ــن المس ــتقطين يـــر التسفي ــظيين مم ــن يتمتع ــوا بخب ــرا عمطي ــة
.ومهارا فسية بما يعود بالمصطحة على الشركة

Article

Article 16

Before Amendment
The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine
(9) members to be elected by the General Assembly via secret Cumulative
Voting. A secretary of the Board of Directors independent of the
Company’s management shall be appointed by the Board, and such
secretary should not be a Director. The authorities and remuneration of
the Board secretary shall be determined by a Board resolution. The
Governance Guide sets forth the qualifications and duties of the Board
secretary.
In all cases, the majority of the Board Directors must be State and/or GCC
Nationals. The chairman shall have the nationality of the State. The
majority of the Board of Directors shall be Independent Non-Executive who
shall have the technical skills and experience required to serve the
interests of the Company.

رقــم المــادة

16 المادة

After Amendment

The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of nine (9) members to be
elected by the General Assembly via secret Cumulative Voting. A secretary of the Board of
Directors independent of the Company’s management shall be appointed by the Board, and
such secretary should not be a Director. The authorities and remuneration of the Board
secretary shall be determined by a Board resolution. The Governance Guide sets forth the
qualifications and duties of the Board secretary.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

 لمجطــا ايدارة أن يعــين أعضــا جــدد ـ، مــن القــانون143  مــع مراعــاة أحكــام المــادة.2
 لمجطا ايدارة أن يعين أعضا جدد المرا كز التي تخطو أثسا السسة على أن يعرض ظا التعيين على.2
المرا كز التي تخطو أثسا السسة على أن يعرض ظا التعيين على الجمعية العمومية ـ
 وإذا بطغـت المرا كـز الشـا رة ـ أثسـا.الجمعية العمومية أول اجتمـاع لهـا يقـرار تعييـسهم أو تعيـين يـر م
 وإذا بطغــت المرا كــز الشــا رة ـ أثســا.أول اجتمــاع لهــا يقــرار تعييــسهم أو تعيــين يــر م
 وجــب علــى مجطــا ايدارة دعــوة الجمعيــة العموميــة لاجتمــاع خــال،الســسة ر بــع عــدد أعضــا مجطــا ايدارة
 وجب على مجطا ايدارة دعوة الجمعية العموميـة،السسة ربع عدد أعضا مجطا ايدارة
، و ـ جمي ـع األحــوال.ثاثــين يومــا علــى األكثــر مــن تــارية خطــو أخــر مسصــب لنتخــا مــن يم ـ المرا كــز الشــا رة
لاجتم ــاع خ ــال ثاث ــين يوم ــا عل ــى األكث ــر م ــن ت ــارية خط ــو أخ ــر مسص ــب لنتخــا مـ ـن يمـ ـ
.يكمل عضو مجطا ايدارة الجديد مدة سطف ويكون ظا العضو قابا لانتخا مرة أخرى
 يكم ــل عض ــو مجط ــا ايدارة الجدي ــد م ــدة س ــطف، و ـ ـ جمي ــع األح ــوال.المرا ك ــز الش ــا رة
.ويكون ظا العضو قابا لانتخا مرة أخرى

Article

Paragraph 2 of
Article 17

Before Amendment

2. Subject to the provisions of Article 143 of the Law, 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 meeting to ratify such appointment or to
appoint other Board Directors. If the positions becoming vacant during any
one year reach one quarter of the number of the Board Directors, the
Board of Directors must call for the General Assembly to convene within
maximum 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 predecessor and
such Board Director may be re-elected once again.

رقــم المــادة

الفقرة الثانية من
17 المادة

After Amendment

2. 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 meeting to ratify such appointment or to appoint other Board Directors. If the
positions becoming vacant during any one year reach one quarter of the number of the Board
Directors, the Board of Directors must call for the General Assembly to convene within
maximum 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 predecessor and such Board Director may be re-elected once again.

قبــل التعديــل

بعــد التعديــل

رقــم المــادة

حال عقد اجتماع لمجطا ايدارة لطسكر دعوة الجمعية العمومية فيتعين مراعـاة أن
) يوم ــا عل ــى األق ــل م ــن ت ــارية انعق ــاد أا30(  من المادة يعق ــد اجتم ــاع مجط ــا ايدارة قب ــل ثاث ــين3 الفقرة
تمت إزالتها
اجتمــاع لطجمعيــة العموميــة وايفصــا الفــورا لطمســا مين حســب ايجــرا ا الــواردة ـ
22
.دليل الحوكمة

Article

Paragraph 3 of
Article 22

Before Amendment

In the event that a Board meeting is being held to consider inviting the
General Assembly, the Board meeting shall be held at least thirty (30) days
Was removed
before the date of any meeting of the general assembly, and the immediate
disclosure shall be made to shareholders as per the procedures set forth in
the Governance Guide.

After Amendment

بعــد التعديــل

 يجــوز لمجطــا ايدارة،ـ الســسة علــى األقــل
) أر بــع مــرا4( دون ايخــال بإلزاميــة أن يجتمــع مجطــا ايدارة
 علــى أن ل يحتســب القــرار بــالتمرير اجتماعــا بحــد ذات ـ ولكــن يعتبــر الق ـرار بــالتمرير،إصــدار قــرارا بــالتمرير
الموقـع مـن قبــل أ طبيـة أعضـا المجطــا صـحيحا ونافـظا كمــا لـو أنـ اتخــظ ـ اجتمـاع تمــت الـدعوة اليـ وعقــد
 ويمكــن أن تتكــون القــرارا بــالتمرير مــن عــدة نســة متةابقــة موقــع عطيهــا مــن قبــل واحــد أو أ كثــر مــن.أصــول
: أعضا المجطا على ان يراعى ما يل
. موافقة أعضا مجطا ايدارة باأل طبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.أ
 تس ــطيم جمي ــع أعض ــا مجط ــا ايدارة الق ــرار مكت ــو خةي ــا لطموافق ــة عطيـ ـ مص ــحوبا بكاف ــة المسـ ـتسدا.
. والوثائا الازمة لمراجعت
 يجب الموافقـة الخةيـة باأل طبيـة علـى أا مـن قـرارا مجطـا ايدارة الصـادرة بـالتمرير مـع لـرورة عرلـها.ج
. ايجتماع التال لمجطا ايدارة لتضميسها بمحضر إجتماع

Article

Article 23

Before Amendment
Without prejudice to the minimum number of the Board of Director’s
meeting mentioned in Article (21) above, and without prejudice to the
provisions of Paragraph (11) of Article (36) of the Decision of the Board of
Directors of the Authority No. (3) of 2000 Concerning the Regulations as to
Disclosure and Transparency (or any decisions that may amend or
supersede it), the Board of Directors may exceptionally issue resolutions by
circulation in cases of emergency. Such decisions shall be considered valid
and enforceable as if they were issued in duly meeting provided that:
a.Passing such resolutions by circulation does not exceed four times a year;
b.The majority of Directors agree that the case necessitating a resolution
by circulation is urgent;
c.The resolutions are delivered to the Directors in writing and accompanied
by all the supporting documents and papers as necessary for their review;
and
d.Any resolution by circulation must be approved in writing by a majority
of the Directors and must be presented to the next meeting of the Board of
Directors to be included in the minutes of such meeting.
e. Resolutions by passing shall not be considered a meeting, hence the
minimum number of meetings of the Board must be maintained.

قبــل التعديــل
) مـن21( مع مراعاة اللتزام بالحد الدنى لعدد إجتماعا مجطا ايدارة المظكورة بالمادة
) مـن قـرار مجطـا إدارة الهيئـة36( ) مـن المـادة11( ظا السكام ودون ايخال بحكم البسـد
 ـ شــأن السكــام الخــاص بايفصــا والشــفافية (أو أ يــة قــرارا ق ـد2000 ) لســسة3( رقــم
 فإنـ يجـوز لمجطــا ايدارة إصـدار بعــض قراراتـ بـالتمرير، ،) تصـدر بتعديطـ أو تحــل محطـ
ـ الحـال الةارئــة و ُتعتبـر تطــك القـرارا صــحيحة ونافـظة كمـا لــو أنهـا إتخــظ ـ إجتمــاع
: تمت الدعوة الي وعقد أصول مع مراعاة ما يل
. أل تتجاوز حال إصدار القرارا بالتمرير أربع مرا سسويا.أ
 موافقــة أعضــا مجطــا ايدارة باأل طبيــة علــى أن الحالــة التــي تســتدعي إصــدار القــرار.
.بالتمرير حالة طارئة
 تسطيم جميع أعضا مجطا ايدارة القرار مكتو خةيا لطموافقة عطي مصحوبا بكافـة.ج
. المستسدا والوثائا الازمة لمراجعت
 يجـب الموافقــة الخةيــة باأل طبيــة علــى أا مـن قــرارا مجطــا ايدارة الصــادرة بـالتمرير.د
. مع لرورة عرلها ايجتماع التال لمجطا ايدارة لتضميسها بمحضر إجتماع
 عدم اعتبار القـرار بـالتمرير اجتماعـا حيـع يتعـين ايلتـزام بالحـد األدنـى لعـدد اجتماعـا.ـ
.مجطا ايدارة

رقــم المــادة

23 المادة

After Amendment

Without prejudice to the requirement to hold a minimum of four (4) Board meetings per year,
the Board may adopt resolutions in writing by circular, signed by a majority of the Directors.
Such resolutions by circular shall not be considered a meeting in and of itself but shall be valid
and effective as if such resolutions had been adopted at a Board of Directors meeting duly
convened and held and may consist of several counterparts in like form, each signed by one or
more of the Directors, provided that
a.The majority of Directors agree that the case necessitating a resolution by circulation is
urgent;
b.The resolutions are delivered to the Directors in writing and accompanied by all the
supporting documents and papers as necessary for their review; and
c.Any resolution by circulation must be approved in writing by a majority of the Directors and
must be presented to the next meeting of the Board of Directors to be included in the minutes
of such meeting.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

رقــم المــادة

توج الدعوة إلى المسا مين لحضور اجتماعا الجمعيـة العموميـة بـإعان ـ صـحيفتين يـوميتين محطيتـين
تص ــدر اح ــدا ا بالطغ ــة العربي ــة وبكت ــب مس ــجطة أو الكتروني ــا م ــن خ ــال البري ــد اللكترونـ ـ والرسـ ـائل السص ــية
 وذلــك بعــد،) يومــا علــى األقــل21(  وذلــك قبــل الموعــد المحــدد لاجتمــاع بواحــد وعشــرين،"الهاتفيــة "إن وجــد
 ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الجتمـاع وترسـل صـورة مـن أوراق.الحصول على موافقة الهيئة
.الدعوة إلى الهيئة والسطةة المختصة

توج الدعوة إلى المسا مين لحضور اجتماعا الجمعية العموميـة بـإعان ـ صـحيفتين
يــوميتين محطيتــين تصــدر احــدا ا بالطغــة العربيــة وبكتــب مســجطة أو الكترونيــا مــن خــال
 وذل ــك قبـــل الموعـــد المحـــدد،"البريـــد اللكترونـ ـ و الرســـائل السصـــية الهاتفيـــة "إن وجـــد
 ويجـب. وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقـة الهيئـة،لاجتماع بخمسة عشر يومـا علـى األقـل
أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الهيئة
والسطةة المختصة

35 المادة

Article

Before Amendment

After Amendment

Article 35

Invitations to the shareholders to attend the General Assembly shall be by
announcement in two daily local newspapers, one of which is issued in
Arabic, and by registered mail or electronically via email and/or SMS “if
applicable” at least 15 days before the date set for the meeting after
obtaining the approval from the SCA. The invitation should contain the
agenda of the General Assembly meeting. A copy of the invitation shall be
sent to the SCA and Competent Authority.

Invitations to the shareholders to attend the General Assembly shall be by announcement in
two daily local newspapers, one of which is issued in Arabic, and by registered mail or
electronically via email and/or SMS “if applicable” at least 21 days before the date set for the
meeting after obtaining the approval from the SCA. The invitation should contain the agenda
of the General Assembly meeting. A copy of the invitation shall be sent to the SCA and
Competent Authority.

بعــد التعديــل
 أو إذا ططــب مســا م أو أ كث ــر،  كطم ــا رأى وجه ــا ل ــظلك أو بس ــا عل ــى طط ــب م ــدقا الحس ــابا، مجط ــا ايدارة.2
 وجـب علـى مجطـا ايدارة دعـوة الجمعيـة،) من رأس المال كحد أدنى عقد الجمعية العمومية%10( يمطكون
) خمسـة عشـر15( ويتم انعقاد الجمعية خال مدة ل تقل عـن، أيام من تارية تقديم الةطب5 العمومية خال
.يوما ول تجاوز ثاثين يوما من تارية الدعوة لاجتماع
 لطهيئة األحوال التالية وبعـد خمسـة أ يـام مـن تـارية ططبهـا مـن رئـيا مجطـا الدارة أو مـن يقـوم مقامـ.4
:ولم يقم بالدعوى لطجمعية العمومية لانعقاد وجب على الهيئة توجي الدعوة لاجتماع على نفقة الشركة
) إذا مضـى ثاثـون يومـا علـى الموعـد المحـدد لنعقاد ـا (و ـو مضـي أربعـة أشـهر علـى انتهـا السـسة الماليــة.أ
دون أن يقوم مجطا ايدارة بدعوتها لانعقاد؛
 إذا نقص عدد أعضا مجطا ايدارة عن الحد األدنى لصحة انعقادخ؛.
 إذا تبين لها أا وقت وقوع مخالفا لطقانون أو لسكام الشركة أو وقوع خطل إدارتها؛.ج
) مــن رأســمال% 10(  إذا تقــاعا مجطــا ايدارة عــن دعوتهــا لانعقــاد ر ــم ططــب مســا م أو أ كثــر يمثطــون.د
.الشركة

Article

Paragraph 2 and
4 of Article 36

Before Amendment
2. The Board of Directors, whenever it deems fit, or upon a request of the auditor
or if one or more shareholders holding not less than 20% of the share capital
requesting a meeting, then the Board of Directors shall call for the General
Assembly within 5 days from the date of submitting the request. The General
Assembly shall be convened within at least 15 (fifteen) days, but not exceeding 30
(thirty) days from the date of invitation to the meeting.
4. If the chairman of the Company or his representative fails to invite the General
Assembly to convene in the following events within 5 (five) days from the date of
demand by the SCA, the SCA shall give the invitation to the meeting at the
expenses of the Company:
A. The lapse of 30 days after the fixed date for the meeting to be held (i.e. four
months after the end of the financial year) without the Board of Directors sending
an invitation;
b. If the number of Board Directors is less than the minimum required for its
quorum;
c. Discovery of any violation of the Law, these Articles or any defect in the
management of the Company; and
d. If the Board of Directors fails to call for a meeting of the General Assembly
despite the call from one or more shareholders representing 20% of the share
capital of the Company.

قبــل التعديــل

رقــم المــادة

 أو إذا ططـب،  كطمــا رأى وجهــا لــظلك أو بســا علــى ططــب مــدقا الحســابا، مجطــا ايدارة.2
 وجـب،) من رأس المال كحد أدنى عقد الجمعية العموميـة%20( مسا م أو أ كثر يمطكون
 و يـتم، أ يـام مـن تـارية تقـديم الةطـب5 على مجطا ايدارة دعوة الجمعيـة العموميـة خـال
) خمســة عشــر يومــا ول تجــاوز ثاثــين يومــا مــن15( انعقــاد الجمعيــة خــال مــدة ل تقــل عــن
.تارية الدعوة لاجتماع
 لطهيئة األحوال التالية وبعـد خمسـة أ يـام مـن تـارية ططبهـا مـن رئـيا مجطـا الدارة.4
أو م ــن يق ــوم مقامـ ـ ول ــم يق ــم بال ــدعوى لطجمعي ــة العمومي ــة لانعق ــاد وج ــب عل ــى الهيئ ــة
الفقرة الثانية
:.والرابعة من المادة توجي الدعوة لاجتماع على نفقة الشركة
 إذا مضــى ثاثــون يومــا علــى الموعــد المحــدد لنعقاد ــا (و ــو مضــي أربعــة أشــهر علــى.أ
36
انتها السسة المالية) دون أن يقوم مجطا ايدارة بدعوتها لانعقاد؛
 إذا نقص عدد أعضا مجطا ايدارة عن الحد األدنى لصحة انعقادخ؛.
 إذا تبــين لهــا ـ أا وقــت وقــوع مخالفــا لطقــانون أو لسكــام الشــركة أو وقــوع خط ـل ـ.ج
إدارتها؛
20(  إذا تقاعا مجطا ايدارة عن دعوتهـا لانعقـاد ر ـم ططـب مسـا م أو أ كثـر يمثطـون.د
) من رأسمال الشركة؛%
After Amendment

2. The Board of Directors, whenever it deems fit, or upon a request of the auditor or if one or more
shareholders holding not less than 10% of the share capital requesting a meeting, then the Board of
Directors shall call for the General Assembly within 5 days from the date of submitting the request. The
General Assembly shall be convened within at least 15 (fifteen) days, but not exceeding 30 (thirty) days
from the date of invitation to the meeting.
4.If the chairman of the Company or his representative fails to invite the General Assembly to convene
in the following events within 5 (five) days from the date of demand by the SCA, the SCA shall give the
invitation to the meeting at the expenses of the Company:
A. The lapse of 30 days after the fixed date for the meeting to be held (i.e. four months after the end of
the financial year) without the Board of Directors sending an invitation;
b. If the number of Board Directors is less than the minimum required for its quorum;
c. Discovery of any violation of the Law, these Articles or any defect in the management of the
Company; and
d. If the Board of Directors fails to call for a meeting of the General Assembly despite the call from one
or more shareholders representing 10% of the share capital of the Company.

بعــد التعديــل

 يــرأس الجمعيــة العموميــة رئــيا مجطــا إدارة الشــركة و ـ حالــة ياب ـ ِ يرأســها نائب ـ و ـ حــال يابهمــا.1
 و ـ حـال عـدم اختيـار مجطـا ايدارة،يرأسها أا عضو من أعضا مجطـا ايدارة يختـارخ مجطـا ايدارة لـظلك
 ويقت ــر رئ ــيا الجتم ــاع تعي ــين مق ــررا لاجتم ــاع.لطعض ــو يرأس ــها أا ش ــخص تخت ــارخ الجمعي ــة العمومي ــة
وشخص طبيعي او اعتبـارا واحـد لفـرز األصـوا علـى أن تقـر الجمعيـة العموميـة تعييـسهم او يعيـسهم رئـيا
 وإذا كانـت الجمعيــة تبحع أمر يتعطا برئيا ايجتماع أ يـا كـان،الجتماع اذا كان الجتماع سيعقد عن بعد
.وجب أن تختار الجمعية من بين المسا مين من يتولى رئاسة ايجتماع خال مساقشة ظا األمر

Article

First paragraph
of Article (41)

Before Amendment

1.The Chairman or, in his absence, the Deputy Chairman or, if both the
Chairman and the Deputy Chairman are absent, any shareholder so elected
by the other shareholders by way of voting by any means as determined by
the General Assembly, shall chair the General Assembly. The General
Assembly shall also appoint a secretary for the meeting. If the General
Assembly considers any issue related to the Chairman of the meeting,
whoever he is, the General Assembly shall elect from the number of the
shareholders a Chairman of the meeting during the discussion of this issue.
The chairman of the Meeting shall appoint a teller provided that such
appointment is approved by the General Assembly.

قبــل التعديــل

رقــم المــادة

 يرأس الجمعية العمومية رئيا مجطا إدارة الشركة و حالة ياب ِ يرأسها نائب و.1
حــال يابهم ــا يرأســها أا مس ــا م يخت ــارخ المســا مون ل ــظلك ع ــن طريــا التص ــويت بأيــة
 وإذا كان ـ ــت، كمـــا تعـ ــين الجمعي ــة مقـ ــررا ل جتمـــاع،وســـيطة تحـــدد ا الجمعيـــة العموميـــة
الجمعيــة تبحع أمر يتعطا بـرئيا ايجتمـاع أ يـا كـان وجـب أن تختـار الجمعيـة مـن بـين
 ويعــين الــرئيا جامعــا،المســا مين مــن يتــولى رئاســة ايجتمــاع خــال مساقشــة ــظا األمــر
. ل صوا على أن تقر الجمعية العمومية تعييس

الفقرة األولى من
)41( المادة

After Amendment

1.The General Assembly shall be chaired by the Chairman or, in his absence, by the deputy
Chairman or, in the absence of both of them, by any Director appointed by the Board of
Directors and in the event that the Board does not choose a chairman to the meeting, by any
shareholder so elected by the General Assembly. The chairman of the meeting shall
recommend the appointment of a secretary for the meeting, one natural or corporate person
as a vote collector to be approved by the General Assembly, or appointed by the chairman of
the General Assembly if the meeting is held remotely. If the General Assembly considers any
issue related to the Chairman of the meeting, whoever he is, the General Assembly shall elect
from the number of the shareholders a Chairman of the meeting during the discussion of this
issue.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

 ل يج ــوز ألعض ــا مجطـــا ايدارة،) م ــن الق ــانون178( م ــع مراع ــاة م ــا نص ــت عطيـ ـ الم ــادة
ل يجوز ألعضا مجطا ايدارة الشتراك التصويت علـى قـرارا الجمعيـة العموميـة الخاصـة بـإبرا ذمـتهم
الشـ ــتراك ـ ـ التصـ ــويت علـ ــى قـ ــرارا الجمعيـ ــة العموميـ ــة الخاصـ ــة بـ ــإبرا ذمـ ــتهم م ـ ـن
من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعطا بمسفعة خاصة لهم أو المتعطقة بتعارض المصـالح أو بخـات قـائم
المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعطا بمسفعة خاصة لهـم أو المتعطقـة بتعـارض المصـالح
 و حال كون عضو مجطا ايدارة يمثل شخصا اعتباريا يستبعد أسهم ذلـك الشـخص،بيسهم وبين الشركة
 و ـ حــال كــون عضــو مجطــا ايدارة يمثــل شخصــا،أو بخــات قــائم بيــسهم وبــين الشــركة
.العتبارا
اعتباريا يستبعد أسهم ذلك الشخص العتبارا

رقــم المــادة

43 المادة

Article

Before Amendment

After Amendment

Article 43

Subject to the provision of Article (178) of the Law, the Directors may not
participate in voting on the resolutions of the General Assembly for the
discharge of the Directors from liability for their management or in
connection with a special benefit of the Directors, a conflict of interest or a
dispute between the Directors and the Company, and in the event that the
Director is representing a corporate person, the shares of such corporate
person shall be excluded.

The Directors may not participate in voting on the resolutions of the General Assembly for the
discharge of the Directors from liability for their management or in connection with a special
benefit of the Directors, a conflict of interest or a dispute between the Directors and the
Company, and in the event that the Director is representing a corporate person, the shares of
such corporate person shall be excluded.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

) م ــن الق ــانون يتع ــين عل ــى مجط ــا إدارة الش ــركة139( ـ ـ جمي ــع األح ــوال وفق ــا لطم ــادة
جميع األحوال يجوز لطجمعية العمومية أن تصـدر قـرار خـاص بتعـديل السكـام األساسـي لطشـركة ا يـا كانـت
الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة والســطةة المختصــة علــى إستص ـدار القــرار
.الخاص الظا يترتب عطي تعـديل ـ عقـد تأسيسـها ونكامهـا األساسـي قبـل عرلـ علـى أحكام بعد موافقة الهيئة وعلى الشركة تزويد السطةة المختصة بسسخة من ظا القرار الخاص
.الجمعية العمومية

Article

Last Paragraph
of Article 44

Before Amendment

رقــم المــادة

الفقرة األخيرة من
44 المادة

After Amendment

In all cases and subject to the provisions of article (139) of the Law, the
Company should obtain the consent of the SCA and the Competent In all cases, the General Assembly may by Special Resolution amend any of the provisions of
Authority prior the issuance of the Special Resolution to amend its these Articles of Association after obtaining the approval of the Authority. The Company must
Memorandum of Association or Articles of Association prior discussing the provide the Competent Authority with a copy of the Special Resolution.
same before the General Assembly.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

رقــم المــادة

 اســتثسا مــن أحكــام الفقــرة الســابقة يكــون لطجمعيــة العموميــة حــا المداولــة ـ الوقــائع الخةيــرة التــي.2
) مــن%5(  وإذا ططبــت الهيئــة أو مســا م أو عــدد مــن المســا مين يمثــل أو يمثطــون،تكتشــء أثســا الجتمــاع
 إدراج مسـائل،رأس مال الشـركة علـى األقـل وذلـك قبـل البـد ـ مساقشـة جـدول أعمـال الجمعيـة العموميـة
معيسة جدول األعمال وجب على مجطا ايدارة إجابة الةطب وإل كان من حا الجمعية العموميـة أن تقـرر
. وذلك وفقا لطضواب الصادرة عن الهيئة بهظا الشأن،مساقشة ظخ المسائل

 استثسا مـن أحكـام الفقـرة السـابقة يكـون لطجمعيـة العموميـة حـا المداولـة ـ الوقـائع.2
 وإذا ططبــت الهيئــة أو عــدد مــن المســا مين يمثــل،الخةيــرة التــي تكتشــء أثســا الجتمــاع
) مــن رأس م ــال الش ــركة علــى األقــل وذلــك قبــل الب ــد ـ ـ مساقش ــة ج ــدول أعم ــال%10(
 إدراج مســائل معيســة ـ جــدول األعمــال وجــب علــى مجطــا ايدارة،الجمعيــة العموميــة
 وذلـك،إجابة الةطب وإل كـان مـن حـا الجمعيـة العموميـة أن تقـرر مساقشـة ـظخ المسـائل
.وفقا لطضواب الصادرة عن الهيئة بهظا الشأن
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Paragraph of
Article 46

2. Notwithstanding the provisions of the above paragraph, the General
Assembly may consider the serious incidents revealed during the meeting
or if the SCA or a number of shareholders holding at least 10% of the share
capital of the Company request, before commencing the discussion of the
agenda of the General Assembly, to list certain issues in the agenda, the
Board of Directors shall respond to such request, failing which the General
Assembly shall have the right to resolve to discuss such issues as per the
regulations issued by the SCA.

2. Notwithstanding the provisions of the above paragraph, the General Assembly may consider
the serious incidents revealed during the meeting or if the SCA, a shareholder or a number of
shareholders holding at least 5% of the share capital of the Company request, before
commencing the discussion of the agenda of the General Assembly, to list certain issues in the
agenda, the Board of Directors shall respond to such request, failing which the General
Assembly shall have the right to resolve to discuss such issues as per the regulations issued by
the SCA.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

 وتقـدر أتعابـ بسـا ا علـى،يكون لطشركة مـدقا حسـابا أو أ كثـر تعيسـ الجمعيـة العموميـة
يكــون لطشــركة مــدقا حســابا أو أ كثــر تعيس ـ الجمعيــة العموميــة لمــدة ســسة قابطــة لطتجديــد وفقــا ألحكــام
ترشيح من مجطا ايدارة لمدة سسة قابطـة لطتجديـد علـى أل تتجـاوز ثـا سـسوا متتاليـة
القانون و ُتقدر أتعاب وعطي مراقبة حسابا السسة الماليـة التـي عـين لهـا ويشـترط بـ أن يكـون مسـجا لـدى
ويتوجب على مدقا الحسابا مراقبة حسابا السسة المالية التي عـين لهـا و يشـترط بـ
.الهيئة ومرخص ل بمزاولة المهسة
.أن يكون مسجا لدى الهيئة ومرخص ل بمزاولة المهسة

رقــم المــادة
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Article 47

The Company shall have one or more auditor(s) appointed by the General
Assembly for a renewable term of one year, provided that such term does
not exceed three successive years, upon nomination by the Board of
Directors. The fees of such auditor shall be determined by the General
Assembly. Such auditor shall monitor the financial accounts for the year for
which he was appointed. Such auditor should be registered with the SCA
and be licensed to practice.

The Company shall have one or more auditors to be appointed by the General Assembly for a
renewable period in accordance with the provisions of the Law. The General Assembly shall
also determine the auditors’ remuneration. The auditor shall audit the accounts of the
financial year for which they have been appointed. Such auditor should be registered with the
SCA and be licensed to practice.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

.يقــدم مــدقا الحســابا إلـى الجمعيــة العموميــة تقريــرا يشــتمل علــى البيانــا المسصــوص عطيهــا ـ القــانون
وعطي أن يحضر اجتماع الجمعية العموميـة السـسوية ليتطـو تقريـرخ علـى المسـا مين مولـحا أ يـة معوقـا أو
 وأن يتســم تقريــرخ بالســتقالية والحياديــة وأن يــدل، تــدخا مــن مجطــا ايدارة واجهت ـ أثســا تأديــة أعمال ـ
برأ يـ ـ كــل مــا يتعطــا بعمط ـ وبوجـ خــاص ـ ميزانيــة الشــركة وماحكاتـ علــى حســابا الشـركة ومركز ــا
.المال وأية مخالفا بها

يقــدم مــدقا الحســابا إلـى الجمعيــة العموميــة تقريــرا يشــتمل علــى البيانــا المسصــوص
 وعطي ـ أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة.) مــن القــانون250( ) و246( ) و245( عطيهــا ـ المــواد
العموميــة الســسوية ليتطــو تقريــرخ علــى المســا مين مولــحا أ يــة معوقــا أو تــدخا مــن
 وأن يتســم تقريــرخ بالســتقالية والحياديــة وأن، مجطــا ايدارة واجهت ـ أثســا تأديــة أعمال ـ
يــدل برأ يــ ــ كــل م ــا يتعطــا بعمطـ ـ وبوجـ ـ خــاص ــ ميزانيــة الشــركة وماحكاتـ ـ عل ــى
.حسابا الشركة ومركز ا المال وأية مخالفا بها

رقــم المــادة

50 المادة

 ولكـل مسـا م أثسـا عقـد الجمعيـة العموميـة أن،يكون المدقا مسئول عن صـحة البيانـا الـواردة ـ تقريـرخ
 ولكــل مســا م أثس ـا عقــد،يكــون المــدقا مســئول عــن صــحة البيانــا الــواردة ــ تقريــرخ
. يساقش تقرير المدقا وأن يستولح عما ورد في
. الجمعية العمومية أن يساقش تقرير المدقا وأن يستولح عما ورد في

Article

Article 50

Before Amendment

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

After Amendment

The auditor must submit to the General Assembly a report containing all the particulars stated
out in the Law. The auditor must attend the Annual General Assembly to present his/her
report to the Shareholders clarifying any interference or difficulties from the Board of Directors
during their performance of their duties, to issue an independent and unbiased report and to
present his opinion concerning all matters related to his duties, particularly the Company’s
balance sheet, its financial positions and any violations thereto.

The auditor shall be liable for the accuracy of the particulars stated in his report. Each
The auditor shall be liable for the accuracy of the particulars stated in his
shareholder may discuss the report of the auditor and request for clarifications on matters
report. Each shareholder may discuss the report of the auditor and request
included therein during the meeting of the General Assembly
for clarifications on matters included therein during the meeting of the
General Assembly.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

يتع ــين أن تك ــون الميزاني ــة العمومي ــة ع ــن الس ــسة المالي ــة ق ــد ت ــم ت ــدقيقها قب ــل ايجتم ــاع
يتعــين أن تكــون الميزانيــة العموميــة عــن الســسة المالي ــة قــد ت ــم تــدقيقها قب ــل ايجتمــاع الســسوا لطجمعيــة
 وعلــى المجطــا إعــداد تقريــر عــن نش ـاط،الســسوا لطجمعيــة العموميــة بشــهر علــى األقــل
 وعلـى المجطـا إعـداد تقريــر عـن نشـاط الشـركة ومركز ــا المـال ـ ختـام الســسة،العموميـة بشـهر علـى األقــل
الشــركة ومركز ــا المــال ـ ختــام الســسة الماليــة والةريقــة التــي يقترحهــا لتوزيــع األر بــا
المالي ــة والةريق ــة الت ــي يقترحهـــا لتوزي ــع األر ب ــا الصـــافية وترســـل صـــورة مـــن الميزاني ــة وحســـا األر بـــا
الصــافية وترســل صــورة مــن الميزانيــة وحســا األر بــا والخســائر مــع نســخة مــن تقريــر
والخسائر مع نسخة من تقرير مدقا الحسابا وتقرير مجطا ايدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئـة مـع إرفـاق
مدقا الحسابا وتقرير مجطا ايدارة وتقرير الحوكمة إلى الهيئـة مـع إرفـاق مسـودة مـن
مســودة مــن دعــوة الجمعيــة العموميــة الســسوية لمســا مي الشــركة لطموافقــة علــى نشــر الــدعوة ـ الصــحء
دع ــوة الجمعي ــة العمومي ــة الس ــسوية لمس ــا مي الش ــركة لطموافق ــة عل ــى نش ــر ال ــدعوة ـ ـ
.اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوما
.الصحء اليومية قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما

رقــم المــادة
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Article 52

The balance sheet of the Company, in respect of each financial year, shall
be reviewed at least one month before the annual General Assemble. The
Board of Directors must also prepare a report concerning the activities of
the Company during the financial year, its financial standing as at the end
of that year, and the manner in which it proposes that the net profits shall
be distributed. The Board of Directors shall send a copy of the balance
sheet, profit and loss statement, the auditor's report, the report of the
Board of Directors, and the governance report to the SCA along with the
annual General Assembly's agenda to approve its announcement in the
daily newspapers (15) days before the meeting of the General Assembly.

The balance sheet of the Company, in respect of each financial year, shall be reviewed at least
one month before the annual General Assembly. The Board of Directors must also prepare a
report concerning the activities of the Company during the financial year, its financial standing
as at the end of that year, and the manner in which it proposes that the net profits shall be
distributed. The Board of Directors shall send a copy of the balance sheet, profit and loss
statement, the auditor's report, the report of the Board of Directors, and the governance
report to the SCA along with the annual General Assembly's agenda to approve its
announcement in the daily newspapers (21) days before the meeting of the General Assembly.

بعــد التعديــل

قبــل التعديــل

30 إذا بطغــت خســائر الشــركة نصــء رأس مالهــا المصــدر وجــب علــى مجطــا ايدارة خــال
( )ثاثـين30 إذا بطغت الخسائر المترا كمة لطشركة نصء رأس مالها المصدر وجب على مجطا ايدارة خـال
)ثاثــين( يومــا مــن تــارية الفصــا لطهيئــة عــن القــوائم الماليــة الدوريــة او الس ـسوية دعــوة
يومــا مــن تــارية الفصــا لطهيئــة عــن القــوائم الماليــة الدوريــة او الســسوية دعــوة الجمعيــة العموميــة لانعقــاد
الجمعيــة العموميــة لانعقــاد لتخــاذ قــرار خــاص بحــل الشــركة قبــل الجــل المحــدد لهــا او
.لتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل الجل المحدد لها او استمرا ا مباشرة نشاطها
.استمرا ا مباشرة نشاطها

رقــم المــادة

59 المادة

Article
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After Amendment

Article 59

In the event the Company’s losses reach 50% of the issued share capital of
the Company, the Board of Directors must, within 30 (thirty) days of the
date of disclosure of the Company’s interim or annual financial statements
to the Authority, invite the general assembly to convene to adopt a Special
Resolution to dissolve the Company before the expiry of its term or to
allow it to continue its business

In the event the Company’s accumulated losses reach 50% of the issued share capital of the
Company, the Board of Directors must, within 30 (thirty) days of the date of disclosure of the
Company’s interim or annual financial statements to the Authority, invite the general assembly
to convene to adopt a Special Resolution to dissolve the Company before the expiry of its term
or to allow it to continue its business activities.

