النظام األساسي

Articles of Association
of
Emirates Telecommunications Group
Company
(A public joint stock company)

لشركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت
) ( شركة مساهمة عامة

Part One
Definitions and Company Incorporation

الباب األول
التعاريف وتأسيس الشركة

Article (1)

) 1 ( المادة

The following terms shall have the meanings
attached to them unless the context
indicates otherwise:

تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين
:كل منها ما لم يدل السياق على خالف ذلك
. اإلمارات العربية المتحدة:الدولة

UAE: The United Arab Emirates.

. حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة:الحكومة

Government: The Government of the UAE.
Cabinet: The United Arab Emirates Cabinet
of Ministers.
Authority: The Securities and Commodities
Authority.

. مجلس وزراء الدولة:مجلس الوزراء

Stock Exchange: The securities exchange
authorized in the UAE by the Authority, on
which the shares of the Company are listed.

 سوق األوراق المالية المرخص له من:السوق المالي

. هيئة األوراق المالية والسلع:الهيئة

قبل الهيئة بالعمل في الدولة والمدرجة لديه أسهم
.الشركة

Competent Authority: The competent
authority that regulates companies’ affairs
within the concerned Emirate.

 هي السلطة المختصة بشؤون:السلطة المختصة
.الشركات في اإلمارة المعنية
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Company: Emirates Telecommunications
Group Company PJSC.

 شركة، شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت:الشركة
.مساهمة عامة

Board: The Board of Directors of the
Company.

. مجلس إدارة الشركة:المجلس

Government Shareholder: The Emirates
Investment Authority or any other entity
responsible
for
representing
the
Government as a shareholder in the
Company by virtue of a Cabinet decision.

 جهاز اإلمارات لالستثمار أو أية جهة:مساهم الحكومة

Special Share: A share in the Company
which is issued by the Board as a preferred
share having preferential rights on specific
matters as identified in the Decree by Law,
or in these Articles of Association.

 أحد أسهم الشركة يصدره المجلس كسهم:السهم الممتاز

Special Shareholder: The governmental
body designated by virtue of the Cabinet’s
decision to represent the Government by
owning the Special Share whereby it gains
the right to approve specific issues as
identified in the Decree by Law and in these
Articles of Associations.

 الجهة الحكومية التي تتم تسميتها:المساهم الخاص

أخرى تتولى مسؤولية تمثيل الحكومة في الشركة
.بموجب قرار من مجلس الوزراء

ممتاز ويتمتع بحقوق أفضلية بشأن أمور معينة وفقما هو
.محدد في المرسوم بقانون أو في هذا النظام األساسي

بقرار من مجلس الوزراء لتمثل الحكومة من خالل
تملكها للسهم الممتاز والتي يكون لها بموجب ذلك حــــق
الموافقة على أمــــور معينة وفق ما هو محدد في
.المرسوم بقانون وهذا النظام األساسي

Restricted Shares: Every share that is bound
by any kind of restriction, apart from the
Ordinary Share and the Special Share.

 ما، كل سهم عليه أي قيد من أنواع القيود:السهم المقيد

Shareholder: The owner of one or more of
the Company’s shares.

. المالك لسهم أو أكثر من أسهم الشركة:المساهم

.عدا السهم العادي والسهم الممتاز
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Commercial Companies Law: Federal
Decree by Law No. 32 of 2021 on
Commercial
Companies
and
any
amendments thereto.

 المرسوم بقانون اتحادي رقم:قانون الشركات التجارية
 في شأن الشركات التجاريةفي شأن2021  لسنة32
الشركات التجارية وأي تعديل قد يطرأ عليه من وقت
.آلخر

Decree by Law: The Decree by Federal Law No.
(3) of 2015 amending some provisions of
Federal Law No. 1 of 1991 concerning Emirates
Telecommunications Corporation, and any
amendment thereto from time to time.

) لسنة3(  المرسوم بقانون اتحادي رقم:المرسوم بقانون
1  بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم2015
 في شأن مؤسسة اإلمارات لالتصاالت وأي1991 لسنة
.تعديل يطرأ عليه من وقت آلخر

Articles of Association: These Articles of
Association and any amendment thereto from
time to time.

 هذا النظام األساسي وأي:النظام األساسي أو النظام

Special Resolution: A resolution passed by
an affirmative vote with a three-fourth
majority of the shares represented in the
Company’s General Assembly meeting.

 القرار الصادر بأغلبية أصوات ثالثة:القرار الخاص

Cumulative Voting: Means that each
shareholder is entitled to a number of votes
that equals the number of shares he holds,
whereby the shareholder can cast all of his
votes in favor of one or more of the
nominees for the Board directorship The
number of votes a shareholder casts to his
chosen nominees shall not exceed the
number of shares he holds.

.تعديل يطرأ عليه من وقت آلخر

أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية
.للشركة
 أن يكون لكل مساهم عدد من:التصويت التراكمي
األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها بحيث يقوم
بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية المجلس أو
 على أن ال،توزيعها بين من يختارهم من المرشحين
يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين
.اختارهم عدد األصوات التي بحوزته
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Associated Person: In terms of legal
persons, associated persons are the bodies
subjected to their control (through direct or
indirect ownership of 50% of the voting
rights in such bodies), the bodies legal
persons are subject to their control or the
bodies subjected jointly with legal persons
to control of another entity/body. In terms
of natural persons, an Associated Person is
the spouse and the children.
Telecommunications Network: A system
owned by the Company comprising one or
more apparatuses or communication means
for the purpose of broadcasting,
transmitting, switching or receiving any
telecommunications services, by means of
electric,
magnetic,
electro-magnetic,
electro-chemical or electro-mechanical
energy and any other means of
communication.

Borrowing Cap: The maximum borrowing
limit allowed for the Company which is set
by virtue of a Special Resolution passed by
the General Assembly with the consent of
the Special Shareholder. The borrowing limit
includes the debentures, borrowings or
facilities, financial obligations, bonds or
sukuks – whether convertible or non
convertible to shares.

 بالنسبة لألشخاص اإلعتبارية هي:الشخص المرتبط
الجهات التي تسيطر عليها (من خالل الملكية المباشرة
 من حقوق التصويت في%50 أو غير المباشرة بنسبة
تلك الجهات) أو التي تخضع لسيطرتها أو التي تشترك
 والشخص المرتبط بالنسبة،معها في الخضوع لجهة ما
.الزوجة واألوالد/للشخص الطبيعي هو الزوج
 منظومة مملوكة للشركة تحتوي على:شبكة االتصاالت
 بهدف نقل أو بث أو،جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر
 وذلك،تحويل أو استقبال أي من خدمات االتصاالت
بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو
إلكترومغناطيسية أو إلكتروكيميائية أو إلكتروميكانيكية
.وغير ذلك من وسائل االتصال
 هو الحد األعلى لإلقتراض المسموح:سقف اإلقتراض
به للشركة والمحدد بموجب قرار خاص صادر عن
 ويشمل حد.الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص
اإلقتراض سندات القرض واإلقتراض والتسهيالت
واإللتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواء القابلة
.وغير القابلة للتحول إلى أسهم
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Article (2)

) 2 ( المادة

The
Emirates
Telecommunications
Corporation was initially established by
virtue of Federal Decree No. (78) of 1976
regarding the establishment of Emirates
Telecommunications Corporation. It was
then re-regulated by virtue of Federal Law
No. (1) of 1991 regarding the Emirates
Telecommunications Corporation, and then,
pursuant to the Decree by Federal Law No.
(3) of 2015, its legal form was amended to
become a public joint stock company under
the
name
of
the
Emirates
Telecommunications Group Company.

تأسست مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت ابتدا ًء بموجب
 بإنشاء1976 ) لسنة78( أحكام المرسوم اإلتحادي رقم
مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت وتم إعادة تنظيمها بموجب
 في شأن1991 ) لسنة1( أحكام القانون اإلتحادي رقم
 ثم تم تعديل الشكل،مؤسسة اإلمارات لإلتصاالت
القانوني للمؤسسة بموجب المرسوم بقانون إتحادي رقم
 لتصبح شركة مساهمة عامة باسم2015 ) لسنة3(
.شركة مجموعة اإلمارات لإلتصاالت

Article (3)

) 3 ( المادة

The head office of the Company and its legal
place of business shall be in the Emirate of
Abu Dhabi and the Board may establish
branches, offices, or agencies for the
Company in the UAE or abroad.

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة
أبوظبي ويجوز للمجلس أن ينشئ لها فروعا ً أو مكاتب

Article (4)

) 4 ( المادة

The term of the Company shall be one
hundred and forty (140) Gregorian years as
of 30 August 1976, and shall thereafter be
automatically renewed for similar periods
unless a Special Resolution is passed by the
General Assembly ending the term of the
Company with the approval of the Special
Shareholder.

،) سنة ميالدية140( مدة الشركة هي مائة وأربعون

.أو توكيالت سوا ًء داخل الدولة أو خارجها

 على أن تتجدد بعد،1976  أغسطس30 احتسبت من
ذلك تلقائيا ً لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار خاص عن
الجمعية العمومية بإنهاء الشركة شرط الحصول على
.موافقة المساهم الخاص
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Article (5)

) 5 ( المادة

The purposes for establishing the Company
are as follows:

:تكون األغراض التي تأسست من أجلها الشركة كما يلي

1. Establishing,
operating,
and
maintaining the communications
networks, whether inside or outside
the UAE, as well as handling and
providing all the services related to
communications and information
technology sectors.

 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات االتصاالت سواء.1

2. Providing consultancy and training
services
relating
to
telecommunications
and
information technology sectors.
3. Providing products and services in
the field of telecommunication and
information technology.

 تقععديم الخععدمات االستشععارية والتدريبيععة المتعلقععة.2

4. Preparing, printing, distributing and
promoting telephone directory,
commercial directory (Yellow Pages),
leaflets, information, data, and other
requirements related to the services
or
communication
activities
provided by the Company, whether
for the purposes of media, trade,
advertising, or any other purposes.

 إععععداد وطبعععع وتوزيعععع وتعععروي العععدليل الهعععات ي.4

داخل الدولة أو خارجها ومباشرة وتوفير وتقديم
جميععععع الخععععدمات المتعلقععععة بقطععععاع االتصععععاالت
.وتكنولوجيا المعلومات

.بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 تقععديم وتععوفير الخععدمات والمنتجععات فععي مجععال.3
.اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

)والععععععدليل التجععععععاري (الصعععععع حات الصعععععع راء
والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما
يتعلعععق بالخعععدمات أو أنشعععطة االتصعععاالت التعععي
 سعععواء كعععان ذلعععك ألغعععراض،تقعععدمها الشعععركة
اإلعععالم أو التجععارة أو الدعايععة أو أي أغععراض
.أخرى

5. Establishing,
contributing
to,
participating in, investing or
acquiring companies and related
projects, or the projects operating in

 تأسععيس أو المسععاهمة أو المشععاركة أو اإلسععتثمار.5
أو اإلسعععتحواذ علعععى الشعععركات والمشعععاريع ذات
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الصععلة أو العاملععة بالقطاعععات المشععار إليهععا فععي
البنععود مععن ( )1إلععى ( )4مععن هععذه المععادة داخععل

)the fields specified in Paragraphs (1
to (4) of this Article, whether inside
or outside the UAE.

الدولة أو خارجها.

 .6التوجيه والرقابة واإلشراف على الشركات التي
تخضععععع لسععععيطرة الشععععركة و علععععى

أعمالهععععا

واإلستثمارات التي تمعت فيهعا وجميعع المشعاريع

6. Steering, monitoring and supervising
companies controlled by the
Company and their businesses, the
investments therein, and all related
projects.

ذات الصلة.

 .7مباشععرة جميععع األعمععال المتصععلة بطبيعععة نشععاط
الشعععركة وأهعععدافها لتحقيعععق األغعععراض التعععي تعععم
إنشععاء الشععركة مععن أجلهععا ،بمععا فععي ذلععك ،علععى
سععععععبيل المثععععععال ال الحصععععععر ،االشععععععتراك فععععععي
المناقصعععات والمزايعععدات وتوقيعععع كافعععة أنععععواع
االت اقيععات وتأسععيس مراكععز التععدريب ومباشععرة
األعمعععععععال التجاريعععععععة والصعععععععناعية والماليعععععععة
واالقتراض والحصول على تسعهيالت مصعرفية
وماليعععة وإصعععدار الك عععاالت لضعععمان االقتعععراض
والتسععهيالت الماليععة ومععنح الرهونععات واسععتثمار
أموالهعععا فعععي المجعععاالت المناسعععبة ،وذلعععك داخعععل

7. Carrying out all sorts of business
related to the nature of the
company's activity and objectives for
achieving
the
Company’s
incorporation purposes, including
but not limited to: participation in
tenders and auctions, entering into
all types of agreements, establishing
training centers, engaging in
commercial, industrial, and financial
activities, borrowing and obtaining
banking and financial facilities, giving
guarantees against borrowing and
financial
facilities,
granting
mortgages, and investing the
Company’s
money
in
the
appropriate fields inside or outside
the UAE.

الدولة أو خارجها.
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8. Carrying out any other business or
activity deemed by the Board as
lucrative to the company and results
generative of growth in its capital
and assets, after obtaining approval
from the Special Shareholder.

 مزاولة أي عمل أو نشاط آخر يرى المجلس أنعه.8

9. Owning, leasing, purchasing, selling,
discounting,
depositing,
and
investing of movable and immovable
assets including lands, real estate
assets, shares, financial and
commercial bonds, and all kinds of
financial instruments and securities,
inside or outside the UAE.

 تملععك واسععتئجار وشععراء وبيععع وخصععم وإيععداع.9

The Company may participate or correlate,
in any manner, with other entities or
companies which engage in activities that
are similar to the business of the Company,
or which might assist the Company in
achieving its purposes inside or outside the
UAE. The Company shall be permitted to
acquire such entities or companies.
The purposes of the Company set forth in
the above paragraphs shall be interpreted
in in an unrestricted manner and in the
broadest meanings thereof. The Company
may carry out any of its above-mentioned
purposes or powers inside or outside the
UAE directly or through companies
incorporated or invested in by the
Company, or in which the Company holds
shares. It may also expand, modify and
amend these purposes in any manner from
time to time pursuant to a Special

يعععود علععى الشععركة بععالربح ويععؤدي إلععى تنميععة
أموالها وموجوداتهعا بععد الحصعول علعى موافقعة
.المساهم الخاص

واسععتثمار األمععوال المنقولععة وغيععر المنقولععة بمععا
في ذلك األراضي والعقارات واألسهم والسندات
 وذلععععك،واألوراق الماليععععة والتجاريععععة بأنواعهععععا
.داخل الدولة أو خارجها

يجعععوز للشعععركة أن تشعععترك أو أن تعععرتبط بعععأي وجعععه معععع
ًغيرهعععا معععن الجهعععات أو الشعععركات التعععي تعععزاول أعمعععاال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيعق أغراضعها
داخعععل الدولعععة أو خارجهعععا ولهعععا أن تسعععتحوذ علعععى هعععذه
.الجهات أو الشركات
ت سر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في
 ويجععوز،البنععود أعععاله بشععكل غيععر مقيععد وبأوسععع معانيهععا
للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس أيا ً من صالحياتها
 فعععي داخعععل الدولعععة أو،أو أغراضعععها المعععذكورة أععععاله
 مباشععرة أو مععن خععالل شععركات تؤسسععها أو،خارجـــععـها
 كمععععا يجععععوز لهععععا توسععععيع تلععععك،تسععععاهم فيهععععا الشععععركة
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Resolution by the General Assembly, after
obtaining the approval of the Special
Shareholder in accordance with these
Articles of Association.

الصالحيات أو األغراض وتغييرها وتعديلها بعأي طريقعة
من وقت آلخر بموجب قرار خاص صعادر ععن الجمعيعة
العموميععة وبعععد الحصععول علععى موافقععة المسععاهم الخععاص
.طبقا ً ألحكام هذا النظام األساسي

Part Two

الباب الثاني

Company’s Share Capital

رأس مال الشركة

Article (6)

) 6 ( المادة

1. The authorized share capital of the
Company is ten billion UAE Dirhams
(AED

10,000,000,000)

with

 يكون رأس مال الشركة المصرح به عشرة-1
إماراتي

درهم

مليارات

a

nominal value of one UAE dirham

) بقيمة إسمية قدرها10,000,000,000(

per share. The issued share capital is

 ويكون رأس.درهم إماراتي واحد لكل سهم

eight billion, six hundred and ninety
six million, seven hundred and fifty

المال المصدر ثمانية مليارات وستمائة وستة

four thousand UAE Dirhams (AED

وتسعون مليونا ً وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف

8,696,754,000) divided into eight

) درهم مقسمة إلى ثمانية8,696,754,000(

billion, six hundred and ninety six
million, seven hundred and fifty four

ً مليونا

وتسعين

وستمائة

ألف

shares, having a nominal value of

) سهم عادي بقيمة إسمية8,696,754,000(

Company’s share capital may be
modified pursuant to the provisions

وأربعة

مليارات

thousand (8,696,754,000) ordinary

one UAE dirham per share. The

وخمسين

وستة

وسبعمائة

 ويجوز.قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم
تعديل رأس مال الشركة بإتباع ما هو مقرر في

of these Articles of Association.

.هذا النظام األساسي
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2. The Company’s current share capital

 يتكون رأس المال الحالي للشركة من ال ئات-2

shall comprise the following classes

:التالية من األسهم

of shares:

. أسهم عادية.أ

(A) Ordinary Shares; and

. السهم الممتاز.ب

(B) the Special Share
3. The Company may issue restricted or
incentive shares for employees or

 يجوز للشركة إصدار أسهم مقيدة أو أسهم-3
تح يزية للموظ ين أو أي نوع آخر من األسهم

any other type of shares pursuant to
Association,

وفقا ً لما هو مقرر في هذا النظام األساسي دون

without prejudice to the procedures

اإلخالل باإلجراءات والضوابط الواردة في

these

Articles

of

and controls mentioned in Article 55

.) منه55( المادة

therein.

Article (7)*

*) 7 ( المادة

This Article has been deleted

تم حذف هذه المادة

Article (8)

) 8 ( المادة

The Special Share may only be held by the

ال يجوز تملك السهم الممتاز إال من قبل المساهم الخاص

Special Shareholder and its ownership may

وتنتقل ملكية السهم الممتاز بقرار يصدر عن مجلس

be transferred under a resolution issued by
the Cabinet without the need for any
further

action,

except

those

الوزراء دون الحاجة إلى أي إجراء آخر سوى

actions

.اإلجراءات التي تلزم ألغراض اإلعالن والنشر

required for announcement and publishing
purposes.
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Article (9)

) 9( المادة

The Company’s shares may be owned by any

 سواء كان من،يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري

natural or legal person, whether or not such

 تملك أي من أسهم،مواطني الدولة أو من غير مواطنيها

person is a UAE national. In all cases, those
who are not UAE nationals may not own

 وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد ملكية غير.الشركة

more than 49% of the Company’s share

 من رأس مال الشركة أيا ً كان%49 المواطنين على

capital regardless of the share type they own.

.نوع األسهم التي يمتلكونها
) 10( المادة

Article (10)

.ًيحت ظ بشهادات األسهم إلكترونيا

Share certificates shall be kept in electronic
format.

)11( المادة

Article (11)

ال يسأل المساهم في الشركة إال بقدر حصته في رأس

The shareholder shall only be liable to the
extent of his share in the capital.

.المال

Article (12)

) 12( المادة

By owning a share, the shareholder accepts

يترتب على ملكية السهم قبول المساهم للنظام األساسي

the

Articles

resolutions

of

Association

passed

by

the

and

the

.ولقرارات الجمعية العمومية

General

Assembly.

Article (13)

) 13 ( المادة

The shareholder shall not have the right to

ال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة

request refund of what he paid to the

.كحصة في رأس مالها

Company as a share in the capital.
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Article (14)

) 14 ( المادة

1. Subject to the provisions of Article 55 of

 من هذا النظام األساسي55  بمراعاة أحكام المادة.1

these Articles of Association and the
rights

of

the

Special

وحقوق المساهم الخاص الواردة في المرسوم

Shareholder

mentioned in the Decree by Law, each

 كل سهم عادي يخول مالكه الحق في حصة،بقانون

Ordinary Share gives its owner the right

معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات

to a share equivalent to others' shares
with

no

distinction

in

terms

of

الشركة عند تص يتها وفي األرباح على الوجه

ownership of the Company's assets

المبين فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية

upon liquidation of the Company, and in

 أما السهم.العمومية والتصويت على قراراتها

terms

of

dividends,

as

prescribed

hereinafter, and in terms of attending

الممتاز فإنه يخول مالكه القدرة على اإلعتراض

the General Assembly sessions and

على قرارات معينة للجمعية العمومية وفقا لما هو

voting on its resolutions. As for the

 كما أنه يخول.محدد في هذا النظام األساسي

Special Share, it gives its owner the
capacity to object to certain resolutions

صاحبه حق األولوية في شراء أو إدارة أو اتخاذ

passed by the General Assembly as

كافة التصرفات المت رعة عن حق الملكية في كل أو

specified in these Articles of Association.

بعض أصول الشركة عند التص ية كما حددها

The Special Share also gives its owner
the priority right to buy, manage, and

.المرسوم بقانون

take all sorts of actions branching from
the right of ownership in all or part of
the Company's assets upon liquidation
of the Company, as specified in the
Decree by Law.
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2. The

Board

determines

the

rights

 يحدد المجلس الحقوق التي يتمتع بها حامل السهم.2

designated to the owners of Restricted

.المقيد والقيود التي ترد عليه

Shares and the restrictions imposed on
them.

Article (15)

) 15 ( المادة

1. The Board may list the shares of the

 يجوز للمجلس إدراج أسهم الشركة في أي سوق من.1

Company in other stock markets inside

.األسواق المالية األخرى داخل الدولة أو خارجها

and outside the UAE. The Company
shall, when its shares are listed in stock

ويتوجب على الشركة في حالة إدراج أسهمها في

markets outside UAE, comply with the

األسواق المالية خارج الدولة أن تتبع القوانين

governing rules and regulations of those
stock markets, including the laws, rules

،واألنظمة واللوائح المعمول بها في تلك األسواق

and regulations that relate to issuance,

بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل

registration, transfer, trading in or

أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب الحقوق

encumbering of the Company’s shares.

.عليها

2. The data contained in the electronic
registration

system

of

the

Stock

 تعتبر البيانات الواردة في النظام االلكتروني.2
المحت ظ به لدى السوق المالي نهائية وملزمة وال

Exchange shall be considered final and
binding. It may not be disputed, or

ً يجوز الطعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال وفقا

requested to be transferred or altered

.للنظم واإلجراءات المتبعة في السوق المالي

but pursuant to the rules, regulations
and procedures applicable at the Stock
Exchange.
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3. Shares in the Company may be sold,
transferred, mortgaged, disposed of or
traded-in

as

per

the

rules

 يجوز بيع أسهم الشركة أو نقل ملكيتها أو رهنها أو.3
التصرف أو التداول بها طبقا ألحكام األنظمة

and

.والقواعد واإلجراءات المتبعة في السوق المالي

regulations of the Stock Exchange.

4. When shares are transferred through
inheritance or legacy, the valid laws

، عند انتقال األسهم عن طريق اإلرث أو الوصية.4
تطبق القوانين واألنظمة السارية واإلجراءات

regulations and legal procedures of

.القضائية المتبعة بهذا الشأن

relevance shall be applied.

Articles (16)

)16( المادة

Heirs to, or creditors of a Shareholder may

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن

neither,

يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال

for

any

reason

whatsoever,

demand that seals be placed on the books
or assets of the Company, nor may they

أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال

demand that they be segregated or sold as

أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب

a whole because of impossibility of such
segregation, nor may they interfere in any

عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد

manner whatsoever in the management of

الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها

the Company. Upon the exercise by

.العمومية

Shareholders of any of their rights, they
must rely on the inventories and accounts
maintained by the Company, and the
resolutions

of

its

General

Assemblies

(Annual General Meetings).
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Article (17)

) 17 ( المادة

The Company shall pay the dividends due

تقوم الشركة بدفع األرباح المستحقة للسهم آلخر مالك

for a share to the last owner of such share

ً للسهم تم تسجيل اسمه في سجل أسهم الشركة وفقا

whose

name

was

registered

in

the

.لألنظمة المرعية لدى السوق المالي

Company’s shares register according to the
applicable

regulations

at

the

Stock

Exchange.

) 18 ( المادة

Article (18)

1. Increasing the Company’s share capital

: تكون زيادة رأس مال الشركة وفقا ً لألحكام اآلتية.1

shall be subject to the following
provisions:
A. It shall be permissible to increase the

 يجوز زيادة رأس مال الشركة بعد استي اء كامل.أ

capital of the Company after procuring

.رأس مالها المصدر

all its issued share capital.
B. The increase of the share capital shall
be carried out as per a Special

 تكون زيادة رأس المال بموجب قرار خاص.ب
يصدر عن الجمعية العمومية بعد موافقة

Resolution passed by the General

.المساهم الخاص والهيئة

Assembly after the consent of the
Special

Shareholder

and

the

Authority.
C. The

Board

Company’s

may
issued

increase
share

the

capital

 يجوز للمجلس زيادة رأس مال الشركة المصدر.ج
في حدود رأس المال المصرح به والموافق

within the limits of the share capital
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authorized and approved advancely
by

the

General

accordance

with

Assembly,
the

ً  ووفقا،عليه مسبقا ً من قبل الجمعية العمومية

in

.للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن

controls

imposed by the Authority in this
respect.

D. The

resolution

to

increase

the

Company’s issued share capital shall

 يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر.د
.مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة

prescribe the amount of the increase
and the price of the newly issued
shares.

E. If the increase of the Company’s
issued share capital includes in-kind

 إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر.ه
تتضمن حصصا ً عينية فتتبع بشأنها األحكام

shares, it shall be subject to the
provisions related to the evaluation

المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بقانون

of the in-kind shares, mentioned in

.الشركات التجارية

the Commercial Companies Law.

F. The Special Resolution in respect of
increasing the Company’s issued

 يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس.و
مال الشركة المصدر في حال عدم وجود رأس

share capital may, if there is no
authorized share capital, authorize

مال مصرح به ت ويض المجلس بتحديد موعد

the Board to determine the date of

تن يذ قرار الزيادة وعلى المجلس تن يذ القرار

enforcing

the

capital

increase

resolution, and the Board shall

)3( الخاص بزيادة رأس المال المصدر خالل

implement the Special Resolution of

ثالث سنوات من تاريخ صدوره وإال اعتبر

increasing the issued share capital

القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى مقدار الزيادة

within three (3) years from the date
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.التي لم يتم تن يذها خالل المدة المذكورة

it is passed, otherwise the resolution
shall be void ab initio with regard to
the amount of increase that was not
executed during the aforementioned
period.

2. Increasing the Company’s share capital

: تكون زيادة رأس مال الشركة بإحدى الطرق اآلتية.2

shall be by any of the following means:

. بإصدار أسهم جديدة.أ

A. Issuing new shares;
B. Merging the reserve with the share

. إدماج االحتياطي في رأس المال.ب

capital;
C. Converting

the

bonds

or

 تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها.ج

instruments issued by the Company

.الشركة إلى أسهم

to shares.
3. The shares issued to increase the
Company’s share capital shall be at

 تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية.3
معادلة للقيمة اإلسمية لألسهم األصلية ومع ذلك

nominal value equivalent to the nominal
value of the original shares. However,
the

Company

may,

by

a

يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على
:موافقة الهيئة أن تقرر ما يلي

Special

Resolution and after the consent of the
Authority, as follows:
a. Decide to add a premium to the

 إضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية للسهم.أ

nominal

 وذلك في حالة زيادة القيمة،وأن تحدد مقدارها

value

of

the

share

and

determine its amount, in case the
market value of the share is higher than

السوقية عن القيمة اإلسمية للسهم وتضاف

the nominal value. The premium shall

عالوة اإلصدار إلى االحتياطي القانوني ولو

be added to the statutory reserve even

.جاوز بذلك نصف رأس المال

if it exceeds half of the share capital.
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b. Granting an issue discount on the
nominal

value

of

the

share

and

 منح خصم إصدار عن القيمة اإلسمية للسهم.ب
وأن تحدد مقداره وذلك في حالة انخ اض القيمة

specifying its amount in case the market
value is lower than the nominal value of

السوقية عن القيمة اإلسمية للسهم وينشأ مقابل

the share. Against the issue discount, a

خصم اإلصدار احتياطي سالب في حقوق

negative reserve shall arise in the equity
in the balance sheet to be paid by

الملكية بالميزانية ويسدد خصما ً من األرباح

deduction from the Company’s future

المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات

profits before approving the distribution

.لألرباح

of any dividend.

4. Without prejudice to the provisions of
Item (5) of this Article, the Shareholders
shall

have

the

priority

subscription

for

new

right

 يكون، من هذه المادة5  دون اإلخالل بأحكام البند.4
للمساهمين حق األولية في االكتتاب باألسهم الجديدة

of
The

كما يجوز للمساهم بيع حق األولوية لمساهم آخر أو

Shareholder may also sell the priority

 وفقا ً للضوابط والشروط،للغير بمقابل مادي

shares.

right to another Shareholder or to
others

for

paid

compensation

.واإلجراءات التي تحددها الهيئة

in

accordance with the controls, terms,
and procedures determined by the
Authority.

5. As an exception of the provisions of
Items (1,2,3, and 4) of this Article 18 of

) من هذه4  و3  و2  و1(  استثناءا ً من أحكام البنود.5
 ووفقا ً للضوابط، من النظام األساسي18 المادة

the Articles of Association, and in
accordance with the controls, terms,

 يجوز،والشروط واإلجراءات التي تحددها الهيئة

and procedures determined by the

للشركة بموجب قرار خاص صادر عن الجمعية

Authority, the Company may, under a
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Special

Resolution

passed

by

:العمومية وبموافقة المساهم الخاص كل مما يأتي

the

General Assembly and with the consents
of the Special Shareholder:

A. Increase

its

involving

a

share

capital

strategic

by

partner,

 أن تزيد رأس مالها بدخول شريك استراتيجي.أ
على أن يعرض المجلس على الجمعية

provided that the Board shall
submit a study to the General

العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها

Assembly illustrating the benefits

الشركة من إدخال الشريك االستراتيجي

the

Company

will

gain

from

.كمساهم فيها

involving the strategic partner as a
Shareholder.

B. Increase

its

share

capital

by

converting its monetary debt to

 أن تزيد رأس مالها عن طريق تحويل ديونها.ب
النقدية إلى أسهم في رأسمالها على أن يعرض

shares in its share capital, provided
that the Board shall submit a study

المجلس على الجمعية العمومية دراسة تبين

to the General Assembly illustrating

ضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم في

the need to convert the monetary

.رأس مال الشركة

debt to shares in the Company’s
share capital.

C. Increase its share capital to initiate
a

program

motivating

the

تح يز

 أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنام.ج

 وال يجوز،موظ ي الشركة بتملك أسهم فيها

Company’s employees by owning
shares in it. However, the directors

. ألعضاء المجلس المشاركة في هذا البرنام

of the Board may not participate in
this program.
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Article (19)

) 19 ( المادة

Decreasing the Company’s share capital

يكون تخ يض رأس مال الشركة وفقا ً للضوابط التي

shall

be

pursuant

to

the

following

:تضعها الهيئة وألحكام اآلتية

1. The Company’s share capital may not be

 ال يجوز تخ يض رأس مال الشركة إال بعد صدور.1

provisions:

decreased until the issuance of a Special

قرار خاص وبعد الحصول على موافقة المساهم

Resolution and after obtaining the
consent of the Special Shareholder and

،الخاص والهيئة وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات

the Authority, and after reading the

:ويتم ذلك في إحدى الحالتين اآلتيتين

Auditor’s report. This shall be done in
either of the following two cases:

. إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.أ

A. If the share capital is in excess of
the Company's needs.
B. If the Company incurs a loss that is

 إذا أصيبت الشركة بخسارة ال يحتمل تعويضها.ب

not likely to be compensated by

.بواسطة األرباح المستقبلية

future benefits.
2. Decreasing the Company’s share capital

: يكون تخ يض رأسمال الشركة بإحدى الطرق اآلتية.2

shall be by either of the following ways:
A. Decreasing the nominal value of the
shares, whether by returning a part
of

the

shares

value

to

 تخ يض القيمة اإلسمية لألسهم وذلك إما برد.أ
جزء من قيمتها للمساهمين أو بإبرائهم مما في

the

Shareholders or by absolving the

.ذمتهم من قيمة األسهم أو من جزء منه

Shareholders from liabilities against
the shares’ value or part of it.
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B. Decreasing the value of the shares

 تخ يض قيمة األسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة.ب

by abolishing a part of their value

.يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة

equivalent to the loss incurred by
the Company.
C. Canceling a number of the shares

 إلغاء عدد من األسهم يوازي الجزء المراد.ج

equivalent to the part intended to

.تخ يضه

be decreased.
D. Buying a number of the shares

 شراء عدد من األسهم يوازي الجزء المراد.د

equivalent to the part intended to

.تخ يضه وإتالفه

be decreased and revoked.

) 20 ( المادة

Article (20)
1. Except for the Government Shareholder,
no

natural

or

legal

person

may

 ال يجوز ألي شخص، باستثناء مساهم الحكومة.1
تملك أسهم في الشركة/طبيعي أو اعتباري شراء

acquire/own Ordinary Shares of the
Company at a percentage that brings

بنسبة من شأنها أن تؤدي إلى أن تكون نسبة تملكه

out

بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إجمالي ما يملكه

its

shareholding,

directly

or

indirectly, in aggregate with all of his
Associated Persons’ shareholdings, to
5% or more of the Ordinary Shares of
the

Company,

unless

a

Special

 فأكثر من األسهم%5 األشخاص المرتبطين به
 ما لم يصدر بذلك قرار خاص،العادية في الشركة
.عن الجمعية العمومية بعد موافقة المساهم الخاص

Resolution is passed by the General
Assembly after obtaining the approval of
the Special Shareholder.

 مع مراعاة أي متطلبات أو نسبة أخرى أقل يحددها.2

2. Subject to any requirements or another
lower rate determined by the Law or the

القانون أو األنظمة السارية ودون اإلخالل بأحكام

applicable regulations, and without
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prejudice to the provisions of Item (1) of

 يلتزم كل شخص طبيعي أو،) من هذه المادة1( البند

this Article, each natural person or legal

اعتباري يصبح مالكا ً أو يقوم بالشراء بصورة

person becoming an owner or acquiring
directly or indirectly, in his single

 أو أكثر من األسهم%5 مباشرة أو غير مباشرة لـ

capacity or through his Associated

العادية في الشركة من ردا ً أو عن طريق أشخاص

Persons, 5% or more of the Ordinary

.مرتبطين به بإخطار السوق المالي بذلك

Shares in the Company, shall notify the
stock market in this regard.

3. The Board may request any holder of
Ordinary Shares to provide the Board

 يجوز للمجلس أن يطلب من مالك أي من األسهم.3
العادية تقديم كافة المعلومات المعنية عما إذا كان

with all relevant information as to

.أي مساهم آخر هو شخص مرتبط به

whether any other shareholder is an
Associated Person of his.

The Board may also ask for the
information mentioned above by serving
a notice to the address registered in the

وكما يجوز للمجلس طلب المعلومات الواردة أعاله
من خالل إرسال إشعار إلى العنوان المسجل

share register, at the Stock Market, for

للمساهم المعني في سجل األسهم العائد للشركة

that concerned Shareholder of the

 وبذلك سيعتبر بأنه،والمحت ظ به لدى السوق المالي

Company. Accordingly, the addressed
shareholder will be considered to have

قد تم االستالم بشكل صحيح وحسب األصول في

received the notice, duly and correctly,

.اليوم التالي من تاريخ إرسال هذا اإلشعار

the day following the date of serving

وبموجب هذه المادة يجب على أي مساهم يتلقى

such notice. Pursuant to this Article, any
Shareholder who receives a notice shall
provide the information required under

إشعارا ً أن يقدم المعلومات المطلوبة بموجب
.) أيام من تاريخ اإلشعار7( اإلشعار خالل سبعة

the notice within (7) days as of the
notice date.
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 وفي حال لم يلتزم المساهم بالمتطلبات الواردة بالبنود.4

4. If the Shareholder does not comply with
the requirements mentioned in Items 1,

 يعلق حقه في،) من هذه المادة3  و2  و1(

2, and 3 of this Article, its right to vote
for these Ordinary Shares shall be

التصويت عن تلك األسهم العادية وال تحتسب هذه

suspended, and these shares shall not

.األسهم في نصاب الجمعية العمومية

be calculated in the quorum of the
General Assembly.

Part Three

الباب الثالث

Debt Security

سندات القرض

Article (21)

) 21 ( المادة

Subject to the terms and the procedures set

،بمراعاة الشروط واإلجراءات التي يحددها الهيئة

out by the Authority, the Board may issue,

-  في حدود سقف اإلقتراض-للمجلس أن يصدر

within the Borrowing Cap, negotiable bonds
or sukuks, non-convertible to shares in the

سندات أو صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتحول إلى

Company, with equal values per issuance. If

 وإذا كان.أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار

the issuance of such bonds or sukuks is for
an amount in excess of the Borrowing Cap,

إصدار تلك السندات أو الصكوك لمبلغ ي وق سقف

or the bonds or sukuks are convertible to

اإلقتراض أو كانت السندات أو الصكوك قابلة للتحول

shares in the Company, within or in excess

 سواء كانت ضمن سقف،إلى أسهم في الشركة

of the Borrowing Cap, then, in addition to
the above, the provisions of Article 55 of

 وجب باإلضافة إلى،اإلقتراض أو تتجاوز هذا السقف

these Articles of Association shall be

،) من هذا النظام55( ما تقدم مراعاة أحكام المادة

observed. In the latter two cases, the Board

ويجوز في الحالتين األخيرتين ت ويض المجلس بتحديد

may be authorized to set the date of
issuance of the bonds or sukuks, provided

موعد إصدار السندات أو الصكوك على أال يتجاوز
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that this does not exceed one year from the

 ويتم.ذلك سنة من تاريخ الموافقة على الت ويض

date of approving the authorization. The

استي اء رأس المال كامالً من المساهمين ونشر

capital

shall

be

collected

from

the

shareholders in full, and the balance sheet

الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنة مالية

and the profit and loss account for at least

على األقل ما لم يكن اإلصدار مك والً من الدولة أو أحد

one financial year shall be published, unless

.البنوك العاملة فيها

the issuance is guaranteed by the UAE or by
one of the banks operating therein.

The bonds or sukuks issued for one loan

تمنح السندات أو الصكوك التي تصدر بمناسبة قرض

shall grant equal rights to its holders. If the

 وفي حال كانت السندات.واحد حقوقا ً متساوية ألصحابها

bonds or sukuks are convertible to shares,
this is to be mentioned in the prospectus. If

 وجب أن يُنص،أو الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم

the

 فإذا تقرر التحويل كان،على ذلك في نشرة اإلصدار

conversion

is

decided

to

be

implemented, only the bonds or sukuks
holders shall have the right to accept the

لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو

conversion or to receive the nominal value

 ويبقى السند أو.قبض القيمة اإلسمية للسند أو الصك

of the bonds or sukuks. The bonds or sukuks

.الصك إسميا ً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة

shall remain at a nominal value until its full
value is paid.

Part Four

الباب الرابع

The Company’s Board of Directors

مجلس إدارة الشركة

Article (22)

) 22 ( المادة

1. Subject to the terms and criteria set

 مع مراعاة الشروط والضوابط الصادرة عن مجلس.1

forth by the Authority’s board of

إدارة الهيئة بخصوص تشكيل المجالس والترشح

directors in respect to the composition
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of the boards of directors and the

 يتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من أحد،لعضويتها

nomination for their membership, the

 يتم تعيينهم أو انتخابهم لعضوية،ً) عضوا11( عشر

Company shall be managed by a Board

:المجلس وفقا ً للشروط اآلتية

consisting of eleven (11) members, to be
appointed or elected for the Board’s
membership as per the following terms:
A. The Government Shareholder shall
be entitled to appoint one director

ً  يحق لمساهم الحكومة أن يعين عضوا ً واحدا.أ
 كاملة يحملها في رأس مال%8.5 لكل نسبة

for every complete 8.5% of its
shareholding in the Company’s share

 ويسقط حقه بالتصويت في الجمعية،الشركة

capital.

العمومية على تعيين أعضاء آخرين بنسبة

The

Government

Shareholder’s right to vote at the
General

Assembly

on

the

المساهمة التي است اد منها لتعيين األعضاء

appointment of other directors shall

 مع مراعاة المادة.الممثلين له في المجلس

be forfeited for the proportion of

 إذا بقي لمساهم،) ب- 1(  ال قرة22

shareholding utilized by it for the
appointment of its representative

الحكومة نسبة مساهمة ال تؤهله لتعيين عضو

Board directors. Subject to Article 22

 يجوز له استخدام تلك النسبة للتصويت،آخر

Item (1)(B), if there remains a portion

في الجمعية العمومية على تعيين األعضاء

of shareholding for the Government
Shareholder that does not entitle it to

 لمساهم الحكومة حق استبدال.المتبقيين

appoint another director, it may

.أعضائه في أي وقت

utilize that portion in voting at the
General

Assembly

appointment

of

directors.

The

the

for

the

remaining
Government

Shareholder may replace its directors
at any time.
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B. The remaining directors shall be
elected by the Shareholders in the
Company’s

General

 يتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من قبل.ب
المساهمين في الجمعية العمومية للشركة

Assembly

through a secret cumulative voting. In

بالتصويت السري التراكمي وال يحق لمساهم

the advent of has appointing more

الحكومة المشاركة في اختيار بقية األعضاء

than half of the members of the
Board, the Government Shareholder

في حال قام بتعيين أكثر من نصف عدد
.أعضاء المجلس

shall not be entitled to vote at the
General Assembly on the election of
the remaining directors.

C. The General Assembly may remove all

 يحق للجمعية العمومية عزل كل أو بعض.ج

or some of the Board members

أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم من قبل

elected by the shareholders, and in
this case, the General Assembly shall

 وعلى الجمعية العمومية في هذه،المساهمين

elect new members, and if it is

 وإذا تقرر عزل،الحالة انتخاب أعضاء جدد

decided to remove a Board member,
he may not be re-nominated for the

عضو المجلس فال يجوز إعادة ترشيحه لعضوية

Board membership before lapse of

المجلس قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ

three years from the date of the

.صدور قرار العزل

removal decision.

D. The General Assembly may appoint a
number

of

experienced

Board

 يجوز للجمعية العمومية أن تعين عددا ً من.د
األعضاء من ذوي الخبرة في المجلس من غير

members who are not shareholders.

.المساهمين في الشركة
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E. Each Board member, including the
Chairman, whether appointed by the

بمن

-

 على كل عضو من أعضاء المجلس.هـ

سواء كان معينا ً من قبل مساهم

-

فيهم الرئيس

Government Shareholder or elected
by the General Assembly, shall meet

الحكومة أو منتخبا ً من قبل الجمعية العمومية أن

the criteria set by the Nomination

يستوفي المعايير التي تحددها لجنة الترشيحات

and Remuneration Committee and
any other terms or controls set by the

والمكافآت وأي شروط أو ضوابط أخرى تحددها
.الهيئة بخصوص مؤهالت األعضاء

Authority in respect of members’
qualification.

F. The Board member, in his personal

 ال يجوز لعضو المجلس بص ته الشخصية أو.و

capacity or as a representative of a

بص ته ممثال ألحد األشخاص االعتبارية أن يكون

legal person, may not be a Board
member of more than five of the

عضوا ً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات

shareholding companies based in the

ً  وال أن يكون رئيسا،مساهمة مركزها في الدولة

UAE, and may not be a chairman or
vice chairman in more than two of

لمجلس اإلدارة أو نائبا له في أكثر من شركتين

the companies based in the UAE, and

 كما ال يجوز أن يكون،مركزهما في الدولة

may not be a managing director in

عضوا ً منتدبا ً لإلدارة في أكثر من شركة واحدة

more than one company based in the

.مركزها في الدولة

UAE.

G. The chairman and majority of the

 يجب أن يكون الرئيس وأغلبية أعضاء.ز

members of the Board must be

 وإذا،المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة

nationals of the UAE, and in case the
proportion of UAE nationals drops

انخ ضت نسبة مواطني الدولة في المجلس عما
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below the proportion required under

يلزم توافره بالتطبيق لهذ البند وجب استكمالها

this clause, then such proportion shall

خالل ثالثة أشهر على األكثر وإال كانت قرارات

be replenished within a maximum of

.المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة

three months, otherwise the Board
resolutions shall be considered null
and void after expiry of this term.

2. It shall be the duty of each Board

 يكون من واجب كل عضو في المجلس ممارسة.2

member to exercise his powers as

.صالحياته كعضو للمحافظة على مصالح الشركة

director in preserving the interests of
the Company.

3. Each Board member shall observe the

 على كل عضو في المجلس أن يراعي األنظمة.3

regulations, laws and requirements set

والقوانين والمتطلبات التي تحددها الهيئة بخصوص

by the Authority in respect to the shares
held by him and the related parties,

األسهم التي يمتلكها هو واألطراف ذات العالقة سواء

whether those shares are held in the

كانت هذه األسهم في الشركة أو في الشركات التابعة أو

Company, in the subsidiaries, in the
sister companies or in the associate

 وعليه مراعاة غير ذلك من األمور،الشقيقة أو الحلي ة

companies, and shall observe other

التي تقتضي اإلفصاح عنها والقيام بها بموجب األنظمة

matters that require disclosures thereon

.والقوانين السارية في الدولة

pursuant to the regulations and laws
applicable in the UAE.

Article (23)

) 23 ( المادة

1. Each Board member shall hold office for

 يتولى كل عضو من أعضاء المجلس منصبه لدورة.1

a term of three (3) Georgian years

) سنوات ميالدية تبدأ من3( انعقاد مدتها ثالث

starting from the date of election or
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appointment, unless replaced, removed,

 ما لم يتم استبداله أو،تاريخ االنتخاب أو التعيين

or resigned. Directorship term may be

 كما يجوز تجديد عضوية،إقالته أو قبول استقالته

renewed for a similar period/ periods.

.األعضاء لمدة أو مدد مشابهة
2. If one of the Board seats becomes

، إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس المنتخبين.2

vacant, the Board may appoint a Board

للمجلس أن يعين من يشغل هذا المركز الشاغر

member to fill the vacant position within
a period not exceeding 30 days ,

) يوما ً على أن يُعرض هذا30( خالل مدة أقصاها

provided that such an appointment is to

التعيين على أول اجتماع جمعية عمومية تقام بعد

be presented to the Company’s first
General Assembly convened after such

 وفي.ذلك التعيين إلقراره أو تعيين عضو غيره

or

حال عدم تعيين عضو جديد بالمركز الشاغر خالل

appointment of another member. In the

تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشيح

appointment

for

its

approval

event that a new member is not
appointed in the vacant position during
that period, the Board of Directors shall

النتخاب عضو للمركز الشاغر في أول اجتماع
. ويكمل العضو الجديد مدة سل ه.للجمعية العمومية

open the nomination for electing a
member for the vacant position at the
first meeting of the general assembly,
and the new member shall complete the
term of his predecessor.

3. Should the vacant position relate to a

 إذا كان المركز الشاغر ألحد أعضاء المجلس.3

member appointed by the Government

 لمساهم الحكومة،المعينين من قبل مساهم الحكومة

shareholder, the latter shall appoint an
alternative member to complete the

أن يعين عضوا ً بديالً ويكمل العضو الجديد مدة
.سل ه

term of his predecessor.
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4. If at any time the positions of a majority

 في حال أصبحت أغلبية مراكز األعضاء.4

of the elected Board members become

 وجب على باقي،المنتخبين في المجلس شاغرة

vacant, the remaining Board of Directors
shall call for an Ordinary General

األعضاء دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد خالل

Assembly within thirty (30) days from

) يوما ً من تاريخ خلو آخر مركز وذلك30( ثالثين

the date of the most recent vacancy to
elect directors to fill those vacant

النتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة على أن يكمل
.العضو الجديد الذي تم انتخابه مدة سل ه

positions, where the new position
holders shall complete the terms of
their predecessors.
5. Subject to the provisions of Item 3 of

 إذا شغر،) من هذه المادة3( مع مراعاة أحكام البند. 5

this Article, if one or more Board

 يشكل باقي،مركزا ً أو أكثر من مراكز أعضاء المجلس

positions become vacant, the remaining
Board

members

shall

be

deemed

األعضاء مجلسا ً نافذا ً ويستمرون بممارسة صالحيات
.المجلس لحين ملء المراكز الشاغرة

constituting a valid Board of Directors
and shall continue exercising their
authorities until such vacant positions
are filled.

Article (24)

) 24 ( المادة

1. Subject to the provisions of Article (22-1)

) من هذا النظام1-22(  بمراعاة أحكام المادة.1

of these Articles of Associations, the

. لمساهم الحكومة أن يعين رئيس المجلس،األساسي

Government Shareholder may appoint the
Chairman of the Board. The Government

 من%25  طالما كان يملك ما ال يقل عن،وله

Shareholder may also appoint the Vice-

. أن يعين نائبا ً للرئيس،األسهم العادية في الشركة
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Chairman so long as it holds at least 25% of

ً  ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا،وبخالف ذلك

the Ordinary Shares in the Company.

.للرئيس

Otherwise, the Board shall elect, from
amongst its members, a Vice-Chairman.
2. The Chairman shall represent the

 يمثل الشركة أمام القضاء وفي عالقتها مع الغير.2

Company before the courts and in its

.رئيس المجلس

relationship with third parties.
3. The Chairman may delegate some of his

 يجوز لرئيس المجلس أن ي وض غيره من أعضاء.3

powers to other members of the Board,

المجلس في بعض صالحياته على أن يتم ذلك في

provided this is done in all cases within the
limits of his delegation authority and the list

جميع األحوال ضمن الحدود المبينة للت ويض

of powers approved by the Board. The

 وال يجوز،وجدول الصالحيات الذي يقره المجلس

Board may not delegate all of its powers to
the Chairman.

للمجلس أن ي وض رئيس المجلس في جميع
.اختصاصاته بشكل مطلق

4. The Board shall appoint a secretary for
the Board who is not a director, according

 يقوم المجلس بتعيين أمين سر له من غير أعضائه.4
. ويحدد اختصاصاته،وبالشروط التي يراها مناسبة

to appropriate terms at the Board’s
discretion, and shall determine his scope of
competence.
Article (25)

) 25 ( المادة

1. The Board may also form a committee

 من بين أعضائه أو، للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر.1

or more, from amongst its members or
non-members

provided

that

من الغير على أن تكون األغلبية من أعضاء

the

majority shall be from amongst the
Board members, and delegate certain

 يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها،المجلس
بمراقبة سير العمل في الشركة وتن يذ قرارات
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or

 يتم تشكيل اللجان وفقا ً لإلجراءات التي.المجلس

entrust it/them with supervising the

يضعها المجلس على أن تتضمن تحديد مهمة كل

powers

to

such

committee(s),

conduct of the Company’s business and

.لجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها

the execution of the Board’s resolutions.
The

committees

pursuant

to

shall

procedures

be

formed

that

are

established by the Board and such
procedures shall determine the duties,
the term, and the powers of each
committee.

2. Such committees shall include, but may

ً تتضمن هذه اللجان على سبيل المثال ال الحصر كال.2

not be limited to, the “Nomination and

،"من "لجنة الترشيحات والمكافآت" و"لجنة التدقيق

Remuneration Committee” and the
“Audit Committee,” in addition to any
other committee the Board may opt to
form so that it will assist the Board in

باإلضافة إلى أي لجنة أخرى يرى المجلس تشكيلها
 أو تكون مطلوبة بموجب،لمساعدته على القيام بمهامه
 وتقوم كل لجنة من هذه.القوانين واألنظمة المعمول بها

carrying out its duties or any committee
required to be formed by virtue of the

اللجان بأداء مهامها وفقا ً ألحكام الميثاق الخاص بها

applicable laws and regulations. Each of

.والموافق عليه من قبل المجلس

these committees shall undertake its
duties pursuant to its own charter
approved by the Board.
Article (26)

) 26 ( المادة

1. The Board of Directors shall have all the

 للمجلعععس كافعععة السعععلطات فعععي إدارة الشعععركة والقيعععام.1

powers and rights to perform all acts

بكافة األعمعال والتصعرفات نيابعة عنهعا وفقعا ً لمعا هعو

and dispositions on behalf of the
Company as the Company may be

مصععرح لهععا القيععام بععه وممارسععة كافععة الصععالحيات

permitted to do, and to exercise all the

 وال يمكن الحعد معن هعذه،المطلوبة لتحقيق أغراضها
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its

السععلطات والصععالحيات إال بمععا نُععص عليععه صععراحة

objectives. Such acts and powers shall

إما في المرسعوم بقعانون أو فعي هعذا النظعام األساسعي

necessary

powers

to

achieve

not be restricted but with the provisions
expressly stipulated in the Decree by

أو بقععععرار خععععاص صععععادر عععععن الجمعيععععة العموميععععة

Law or in these Articles of Association,

 كما تم ت ويض المجلعس صعراحة ألغعراض.للشركة

or by a resolution passed by the General
Assembly. The Board has been expressly

) من قعانون الشعركات التجاريعة بعإبرام154( المادة

authorized, for the purposes of Article

االت اقيععات الخاصععة بععالقروض التععي تتجععاوز مععدتها

(154) of the Commercial Companies

) سععنوات وبيععع عقععارات الشععركة أو رهععن3( ثععالث

Law, to enter into loan agreements
whose terms are in excess of three (3)

أموالها المنقولة وغيعر المنقولعة أو إبعراء ذمعة معديني

years, sell the Company’s properties,

الشعععركة معععن التزامعععاتهم وإجعععراء الصعععلح والتسعععوية

mortgage the Company’s movable and

.واالت اق على التحكيم نيابةً عن الشركة

immovable

assets

or

absolve

the

Company’s creditors from liability and
enter into conciliations and settlements
and agree to arbitration on behalf of the
Company.

2. The Board has full power and authority
to utilize any of the Company’s assets or

 للمجلععس كافععة السععلطات والصععالحيات السععتخدام أي.2
من موجودات الشعركة وأموالهعا لتمكعين الشعركة معن

funds to enable the Company to
purchase, own or invest in companies

الشععراء والتملععك واالسععتثمار فععي شععركات عاملععة فععي

operating in the telecommunications

،قطاعععععات االتصععععاالت والشععععركات المرتبطععععة بهععععا

sector and their associate companies. As
such, the Board may, for example but

فيجععوز للمجلععس علععى سععبيل المثععال ال الحصععر نيابععة

not exclusively, enter into agreements

عن وباسم الشركة إبرام االت اقيات والعقعود الخاصعة

and contracts for and on behalf of the

بشراء الشركات من قبل الشركة واالستثمار في تلعك

Company in order for the Company to
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in,

 وللمجلععس.الش عركات وإدارتهععا وتشععغيلها وصععيانتها

manage, operate, and maintain such

تعيععععين مستشععععارين لععععه وللشععععركة وتحديععععد أتعععععابهم

acquire

companies

and

invest

companies. The Board may appoint
consultants

and

determine

.وطريقة سدادها

their

remunerations and mode of payment.

3. (A) Without prejudice to item (B) below,
the Board may not make any material

 ال يجععوز، (أ) دون اإلخععالل بأحكععام البنععد (ب) أدنععاه.3
للمجلععس أن يغيععر مععن طبيعععة نشععاط الشععركة إذا كععان

change in the nature of the Company’s
activity or a change that would affect

ذلك التغيير جوهريعا ً أو معن شعأنه التعأثير علعى قعدرة

the ability of the Company to carry out

الشععركة بشععكل أساسععي علععى ممارسععة نشععاطها بععن س

its business in substantially the same
manner and extent at which the

الطريقة وبن س الدرجة التعي كانعت عليهعا فعي ال تعرة

business was carried out prior to such

 ما لعم يكعن ذلعك التغييعر قعد،السابقة على ذلك التغيير

change, unless such change has been

أُجيعععز بقعععرار خعععاص معععن الجمعيعععة العموميعععة وبععععد

approved by a Special Resolution of the

.موافقة المساهم الخاص

General Assembly, after obtaining the
Special Shareholder’s approval.
(B) The Board shall have the absolute

(ب) يكععون للمجلععس مطلععق الصععالحية بتحويععل أو

authority to transfer, or assign, to the

التنازل عن الترخيص الصادر للشركة معن الهيئعة

operating company the license issued to
the Company by the Telecommunications

العامععة لتنظععيم قطععاع االتصععاالت (أو أي هيئععة أو

Regulatory Authority (or any successor

جهععععة تحععععل محلهععععا) وأي تصععععاريح أو موافقععععات

authority or entity) together with all
related permits and approvals pursuant to

 إلعى الشععركة المشعغلة وفقعا ألحكععام،مرتبطعة بعذلك

the provisions of Article 12 (within the

 (ضعععمن المعععادة الثالثعععة) معععن المرسعععوم12 المعععادة

Third Article) of the Decree by Law,

بقععانون وذلععك دون الحاجععة للرجععوع إلععى الجمعيععة

without the need to refer the matter to
the General Assembly provided that the

ً العموميعععععة للشعععععركة وعلعععععى أن يعععععتم ذلعععععك وفقعععععا
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same is done pursuant to the applicable

.لإلجراءات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن

rules and procedures in this regard.
4. The Board shall set out the rules and
regulations relating to administrative and

 يضعع المجلعس اللعوائح المتعلقعة بالشعؤون اإلداريعة.4
 كمعا،والمالية وشؤون الموظ ين ومسعتحقاتهم الماليعة

financial matters, employee affairs and
their financial entitlements, and shall
likewise

set

out

special

يضععععع الئحععععة خاصععععة بتنظععععيم أعمالععععه واجتماعاتععععه
.وتوزيع اإلختصاصات والمسؤوليات

regulations

governing its own business affairs, and
meetings as well as the allocation of
responsibilities and competencies amongst
its members.

5. The Board may borrow or enter into
financial

obligations

or

facilities

for

 للمجلععععس اإلقتععععراض أو الععععدخول فععععي التزامععععات أو.5
تسععععهيالت ماليععععة لمبععععالغ ال تتجععععاوز قيمتهععععا سععععقف

amounts not exceeding the Borrowing Cap.
If the value of the loans or financial

 فعععععإذا تجعععععاوزت قيمعععععة القعععععروض أو،اإلقتعععععراض

obligations

اإللتزامععات أو التسععهيالت الماليععة سععقف اإلقتععراض

or

facilities

exceeds

the

Borrowing Cap, Clause (55) of these

.) من هذا النظام55( وجب مراعاة أحكام المادة

Articles shall be observed.”

6. The Board may give the guarantees
required for business of the Company or

 للمجلععس تقععديم الضععمانات الالزمععة ألعمععال الشععركة.6
وألعمال الشركات التابععة أو الحلي عة علعى أن تكعون

for the businesses of its subsidiaries or
associates provided that, in the latter two

– في الحالتين األخيرتين – نسبة الضمان المقدم من

cases, the percentage of the guarantee

قبل الشركة من مجمل الضمان المقعدم معن قبعل كافعة

given by the Company to the total
guarantee given by its all shareholders on
behalf of the subsidiary or associate is less
than

or

equal

to

the

المساهمين بالنيابة عن الشركة التابعة أو الحلي ة أقل
أو تسعععاوي نسعععبة ملكيعععة الشعععركة فعععي تلعععك الشعععركة

Company’s
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or

 فعإذا زادت نسعبة الضعمان،التابعة أو الشركة الحلي ة

associate. If the guarantee percentage is

على ذلعك أو أدت قيمتهعا إلعى تجعاوز الشعركة لسعقف

shareholding

in

that

subsidiary

in excess of the same or if the guarantee
value would result in the Company to

) معن هعذا55( اإلقتراض وجب مراعاة أحكام المادة

exceed the Borrowing Cap, Clause (55) of

.النظام

these Articles of Association shall be
observed.
Article (27)

) 27 ( المادة

1. The Board shall convene at least four (4)

) أربع مرات في السنة4(  يجتمع مجلس اإلدارة.1

times per year upon a call from the

على األقل بدعوة من رئيسه ومع ذلك على رئيس

Chairman. However, the Chairman shall
call the Board whenever requested by at

المجلس دعوة المجلس لإلنعقاد متى طلب ذلك
.عضوان من أعضائه على األقل

least two of its members.

2. The Board meetings shall be convened

 تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة إال.2

in the Company’s headquarters unless

.إذا رأى المجلس غير ذلك

the Board decides otherwise.
3. The Special Shareholder may appoint an
observer to attend Board meetings and

 ويجوز للمساهم الخاص تعيين مراقب لحضور.3
اجتماعات المجلس ليقوم بدوره بإخطار المساهم

to report to the Special Shareholder on
matters discussed during the meeting

الخاص بأية أمور تتم مناقشتها وتتعلق بالحقوق

that relate to the rights of the Special

الخاصة الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون أو في

Shareholder under these Articles of

ً  وال يعتبر هذا المراقب عضوا،هذا النظام األساسي

Association, or under the Decree by
Law. The observer appointed by the

.في المجلس وال يحق له التصويت في اجتماعاته

Special Shareholder is not a director and
shall not be entitled to vote during the
Board meeting.
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4. The Company shall send to the Special
Shareholder

and

the

Government

 تقوم الشركة بإرسال نسخة من كل دعوة توجه.4
ألعضاء المجلس لحضور أي من اجتماعات

Shareholder a copy of each call for
holding a Board meeting enclosing the

، إلى المساهم الخاص ومساهم الحكومة،المجلس

same information as sent to the other

مرفقا ً بها المعلومات التي سيتم تزويد أعضاء

members of the Board. Such Copies and
enclosures shall be served on both at

 وترسل نسخة الدعوة والمرفقات عند.المجلس بها

the time of serving the call for the

توجيه الدعوة للمجلس لإلنعقاد وذلك لتمكين

meeting to the Board in order to enable

المراقب الذي يحدده المساهم الخاص من حضور

the Special Shareholder's observer to

.اجتماع المجلس الصادرة في شأنه الدعوة

attend a Board meeting,
Article (28)

) 28 ( المادة

1. The meeting of the Board shall not be

 ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال بعد دعوة.1

valid unless all members have been

.جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم

called for the meeting and the majority
of members have attended.
2. A member of the Board shall be
considered present if he attends in

 يعتبر عضو المجلس حاضرا ً إذا كان حضوره.2
شخصيا ً أو من خالل وسائل التقنية الحديثة التي

person, via teleconferencing, or any

.توافق عليها الهيئة

other means of modern technology
approved by the Authority.
3. It shall be permissible for a member of
the Board to appoint another Board

 يجوز لعضو المجلس أن ينيب عنه غيره من.3
 وفي هذه،أعضاء المجلس في الحضور والتصويت

member as a proxy to vote at the said
meeting on his behalf, in which case

 وال يجوز أن،الحالة يكون لهذا العضو صوتان

such appointed member shall have two

ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد على

(2) votes. No Board member shall act as
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proxy for more than one other member

أال يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأن سهم عن

at any particular Board meeting, and the

.نصف عدد أعضاء المجلس

number of Board members personally
attending the meeting shall not be less
than

half

the

number

of

Board

members.
4. Voting via correspondence shall not be
allowed,

and

the

representative

 ال يجوز التصويت بالمراسلة وعلى العضو النائب.4
اإلدالء بصوت ِه عن العضو الغائب وفقا ً لما تم تحديده

member shall vote on behalf of the

.في سند اإلنابة

absent member pursuant to the proxy
terms.
5. Resolutions of the Board shall be passed
by majority of the members present, in

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء.5
الحاضرين والممثلين وإذا تساوت األصوات رجح

person or by proxy. In the case of a tie,

.الجانب الذي منه الرئيس

the Chairman shall have the casting
vote.
6. The Board may pass some of its

ً  يجوز للمجلس إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقا.6

resolutions by circulation pursuant to

.للشروط واإلجراءات التي تحددها الهيئة

the terms and procedures set by the
Authority.

7. Subject to the controls set by the
Authority, the Secretary shall prepare

 يعد أمين سر، بمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة.7
المجلس محاضر اإلجتماعات ويوقع عليها األعضاء

minutes of the Board meetings, which
shall be signed by the attending

 ويجوز للعضو،الذين حضروا الجلسة وأمين السر

members

 ويكون.المعارض إثبات رأيه في المحضر

and

the

secretary.

A

dissenting member may request his
opinion to be recorded in such minutes.

الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة
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.البيانات الواردة فيها

The persons signing those minutes shall
be responsible for the accuracy of
information therein.

8. Each member of the Board who has a
personal interest in any transaction or

 يجب على أي عضو من أعضاء المجلس تكون له.8
مصلحة شخصية خاصة في أي معاملة أو مسألة

matter presented to the Board for
discussion and approval must disclose

مطروحة على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها أن

such interest to the Board, and this must

 ويجب أن تدون في،يخطر المجلس بهذه المن عة

be recorded in the minutes. Such
member may not vote on the resolution
pertaining to this relevant transaction or

 وال يجوز لهذا العضو التصويت،محضر اإلجتماع
على القرار الخاص بهذه المعاملة أو المسألة

matter.

.المعنية

9. If a Board member fails to report to the
Board pursuant to the provisions of Item

ً  إذا تخلّف عضو المجلس عن إبالغ المجلس وفقا.9
) من هذه المادة جاز للشركة أو ألي8( ألحكام البند

(8) of this Article, the Company or any of
an

من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة إلبطال العقد

application to the competent court to

أو إلزام العضو المخالف بأداء أي من عة أو ربح

its

Shareholders

may

submit

nullify the contract or obligate the

.تحقق له من التعاقد ورده للشركة

failing member to pay to the Company
for any benefit or profit ensuing from
that contract.

) 29 ( المادة

Article (29)

1. If a member of the Board fails to attend
more

than

meetings

or

three

(3)

consecutive

five

(5)

intermittent

إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور أكثر
من ثالث جلسات متتالية أو خمس جلسات
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.1

meetings during the Board’s term

متقطعة خالل مدة المجلس بدون عذر يقبله

without providing an acceptable excuse

.ًالمجلس اعتبر مستقيال

to the Board, such member shall be
deemed to have resigned from the
Board.

2. The membership of any member of the

كما تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء

Board shall also cease in any of the

:المجلس في أي من األحوال اآلتية

following cases:A. If the member dies or becomes
legally incompetent or otherwise

 إذا تععوفي أو أصععيب بعععارض مععن عععوارض.أ
األهليعععععة أو عجعععععز بصعععععورة أخعععععرى ععععععن

incapable of performing his duties as

.النهوض بمهامه كعضو في المجلس

a member of the Board; or

B. If he is convicted of any crime that
violates

personal

honour

. إذا أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة.ب

or

trustworthiness; or

C. If he is declared bankrupt or ceases
to pay his debts when due, even if

 إذا أعلععن إفالسععه أو توقععف عععن دفععع ديونععه.ج
المسعععتحقة السعععداد حتعععى لعععو لعععم يقتعععرن ذلعععك

the same has not resulted in the

.بإشهار إفالسه

declaration of his bankruptcy; or

D. If he resigns from his position

 إذا استقال من منصبه بموجب إشععار خطعي.د

pursuant to a written notice sent to

.أرسله للشركة بهذا المعنى

the Company in this regard; or
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.2

E. If his membership in the Board was

 إذا كانت عضويته مخال ة ألحكام هذا النظام.ه

contrary to the provisions of these
Articles

of

Association

or

.األساسي أو النظم والقوانين السارية

the

applicable regulations and laws, or

F. If he is removed pursuant to the
provisions of Article (22-1-C) or
replaced

by

the

)ج-1-22(  إذا تم عزلعه وفقعا ألحكعام المعادة.و
مععن هععذا النظععام أو اسععتبداله مععن قبععل مسععاهم

Government

Shareholder pursuant to Article 23-3

( مععن3-23) الحكومععة وفقععا ً ألحكععام المععادة
.هذا النظام

of these Articles of Association.

Article (30)

) 30 ( المادة

The Board shall have the right to appoint a

للمجلس أن يعين رئيسا ً تن يذيا ً للشركة من غير أعضاء

Chief Executive Officer for the Company

المجلس وأن يحدد صالحياته وشروط توظي ه وراتبه

who is not a Board member and define his
powers, employment terms and conditions,

ومكافآته األخرى (بالتنسيق مع لجنة الترشيحات

salary

(in

 وللمجلس انتخاب عضوا منتدبا للشركة،)والمكافآت

consultation with the Nomination and

على أال يكون رئيسا ً تن يذيا ً أو مديرا ً عاما ً لشركة

and

other

remunerations

Remuneration Committee). The Board may
elect a managing director who is not a Chief
Executive Officer or a General Manager of
another company.
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.أخرى

Article (31)

) 31 ( المادة

Subject to Article (32) of these Articles of

 ال يكون،) من هذا النظام32( مع مراعاة أحكام المادة

Association, Board members shall not be

أعضاء المجلس مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق

personally liable in connection with the
Company’s obligations by reason of those

بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء

directors having carried out their duties as

في المجلس وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود

Board members, to the extent that they do

.سلطاتهم عند القيام بواجباتهم

not surpass the scope of their permitted
authorities in carrying out such duties.

Article (32)

)32 ( المادة

1. The members of the Board and the

 يكون أعضاء المجلس واإلدارة التن يذية مسؤولين.1

executive management shall be liable

تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش

towards the Company, the Shareholders
and third parties in respect of all acts of
fraud, misuse of the power and every
violation of law or of these Articles of

وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخال ة للقانون أو
،للنظام األساسي ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك
ويمثل اإلدارة التن يذية كل من الرئيس التن يذي للشركة

Association, every condition stipulating
otherwise is invalidated. The executive

ونوابه وكل من في مستوى الوظائف التن يذية العليا

management shall be represented by

ومسؤولي اإلدارة التن يذية والذين تم تعيينهم شخصيا ً في

the chief executive officer of the
Company, his deputies, everyone in high

.مناصبهم من قبل المجلس

executive positions and those appointed
to their positions personally by the
Board.
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2. The responsibility as provided for in
Clause (1) of this Article shall apply to all

) من1(  تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند.2
هذه المادة على جميع أعضاء المجلس إذا نشأ الخطأ عن

members of the Board if the error arises
from a resolution that was passed

 أما إذا كان القرار محل،قرار صدر بإجماع اآلراء

unanimously by them. However, if the

المساءلة صادر باألغلبية فال يسأل عنه المعارضون متى

accountable resolution was passed by
majority, the members who objected to

 فإذا تغيب أحد،كانو قد أثبتو اعتراضهم بمحضر الجلسة

this resolution shall not be held liable

األعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فال تنت ي

provided they stated their objection in

مسؤوليته إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع

writing in the minutes of the meeting. If
a member was absent from the meeting

 وتقع المسؤولية،عدم استطاعته االعتراض عليه

at which the resolution was passed, he

) من هذه المادة على1( المنصوص عليها في البند

shall not be absolved from liability

.اإلدارة التن يذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها

unless it is proven that he was not
aware of the resolution or was aware of
it but was unable to object. The
responsibility cited in Clause (1) of this
Article shall rest with the executive
management if the error arises from a
resolution passed by them.

3. Without prejudice to any penalty
stipulated in Commercial Companies
Law or any other law, Chairman or any

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة منصوص عليها في.3
 يعتبر،قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر

member of the Board or executive

معزوالً من منصبه بقوة القانون كل من رئيس أو

management of the Company shall be

أي من أعضاء المجلس أو أي من اإلدارة التن يذية

deemed dismissed from their position
by force of law if a final judgement is
issued

proving

that

they

للشركة صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكاب أي

have
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committed any act of fraud, or misuse of

منهم ألعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو

power or have effected transactions or

القيام بإبرام ص قات أو تعامالت تنطوي على

deals involving conflict of interest in
of

تعارض مصالح بالمخال ة ألحكام قانون الشركات

Commercial Companies Law or its

 وال يقبل ترشحه،التجارية أو القرارات المن ذة له

violation

of

the

provisions

executive resolutions. Such a person
shall not be accepted for nomination to

 أو قيامه،لعضوية مجلس إدارة أي شركة في الدولة

the membership of a board of directors

بأي مهام في اإلدارة التن يذية في الشركة إال بعد

of any joint stock company in the UAE,

.مضي ثالثة أعوام على األقل من تاريخ عزله

nor undertake any duties in the
executive management in the Company
until at least three years have passed
from the date of his dismissal.

) 33 ( المادة

Article (33)

1. Remuneration of the members of the
Board shall be a lump sum based on a

 تتكون مكافأة أعضاء المجلس من مبلغ مقطوع.1
بناء على توصية المجلس وموافقة الجمعية

recommendation by the Board and
approval of the General Assembly
provided that the remuneration does
not exceed (0.5%) of the net profits for

العمومية على أال تزيد هذه المكافأة عن
) من الربح الصافي للسنة المالية%0.5(
المنتهية بعد خصم كل من اإلستهالكات

the closed financial year after deducting

.واإلحتياطيات

both depreciations and reserves.

2. As an exception to clause (1) of this
article, a Board Member may be paid a
lump sum fee not exceeding (200,000)
two hundred thousand dirhams at the

 ومع،) من هذه المادة1(  استثنا ًء من البند.2
مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا
ً  يجوز أن يصرف لعضو المجلس أتعابا،الشأن
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end of the fiscal year, subject to the

يتجاوز

ال

مقطوع

مبلغ

عن

عبارة

general assembly’s approval of payment

) مائتي ألف درهم إماراتي في200,000(

of these fees, in the following cases:

نهاية السنة المالية بعد موافقة الجمعية
العمومية على صرف تلك األتعاب في أي من
:الحاالت التالية
.ً عدم تحقيق الشركة أرباحا.أ

a- The Company's failure to achieve
profits.

 إذا حققت الشركة أرباحا ً وكان نصيب.ب

b- If the Company makes profits and the
Board Member’s share in those profits is

عضو المجلس من تلك األرباح أقل من

hundred

،) مائتي ألف درهم إماراتي200,000(

thousand dirhams, and in this case the

وفي هذه الحالة ال يجوز الجمع بين

less

than

(200,000)

two

remuneration and fees may not be

.المكافأة واألتعاب

combined.

3. The Company may also pay any of its
members expenses, additional fees, or a

ً  يجوز للشركة أن تدفع مصاري ا ً أو أتعابا.3
إضافية أو مرتبا ً شهريا ً بالقدر الذي يحدده

monthly salary the amount of which to
be decided by the Board if that member
is part of any committee, exerts special
efforts, or undertakes additional duties

المجلس ألي عضو من األعضاء إذا كان ذلك
ً العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا
خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة

over and above his ordinary duties as a

.فوق واجباته العادية كعضو في المجلس

Board member.

4. The penalties incurred by the Company
due to the Board’s violations of the law

 تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على.4
الشركة بسبب مخال ات المجلس للقانون أو

and of these Articles of Association
during the closed financial year shall be

للنظام األساسي للشركة خالل السنة المالية

deducted from the remunerations of the
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Board. However, the General Assembly

 ويجوز للجمعية،المنتهية من مكافآت المجلس

may not deduct such penalties if it finds

العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها

out that those penalties are not the
result of any negligence or errors

أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو
.خطأ من المجلس

committed by the Board.

Part Five

الباب الخامس

General Assembly

الجمعية العمومية

Article (34)

) 34 ( المادة

A General Assembly shall convene, subject to

تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة

Authority’s approval, upon a call by the Board

بدعوة من المجلس مرة على األقل في السنة خالل

at least once a year during the four months
following the end of the financial year, and

األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية في المكان

shall be convened at the time and venue

 وللمجلس دعوة الجمعية،والزمان المعينين في الدعوة

determined in the invitation, and the Board

.لإلنعقاد كلما رأى وجها ً لذلك

may call the General Assembly whenever it
deems fit.
Article (35)

) 35 ( المادة

Subject to the provisions of Articles 174 of

 من قانون الشركات174 مع مراعاة أحكام المادة

Commercial Companies Law, a call for a

، يكون توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العمومية،التجارية

General Assembly meeting shall be sent,
the

 إلى جميع المساهمين بإعالن ينشر في،بعد موافقة الهيئة

Authority, to all shareholders by virtue of

صحي تين يوميتين محليتين تصدر إحداهما على األقل

after

obtaining

the

approval

of

the publication of an announcement in two
daily local newspapers, one of them at least
being in Arabic, and via registered mails, or

 بكتب مسجلة أو من خالل وسائل التقنية،باللغة العربية
الحديثة أو وفقأ ً لطريقة اإلخطار التي تحددها الهيئة في
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through the modern technological means or

 وذلك قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية،هذا الشأن

as otherwise set by the Authority, at least

) واحد وعشرين يوما ً على األقل ما لم21( العمومية بـ

twenty-one (21) days before the set date
for the General Assembly meeting unless a

%95 يت ق عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن

number of shareholders representing at

 ويجب أن،من أسهم رأس المال المدفوع على مدة أقل

least 95% of the paid-up capital agree to a
less period. The invitation shall include the

 وأن يتم،تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك اإلجتماع

meeting’s agenda. A copy of the call shall

إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة

be sent to each of the Securities and

.والسلطة المختصة

Commodities Authority and the competent
authority.

It shall be permitted for meetings of the
general assembly to be held and for the
shareholder

to

participate

in

ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك
المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة

its

deliberations and vote on its resolutions

 وفقا للضوابط،وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد

through modern technological means of

.التي تضعها الهيئة في هذا الشأن

telepresence according to the controls set
forth by the Authority in this regard.

Article (36)

) 36 ( المادة

Each Shareholder owning Ordinary Shares

يكون لكل مساهم يمتلك أسهما ً عادية في الشركة الحق

shall have the right to attend the General

في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد

Assembly of the Shareholders and be
eligible for a number of votes equivalent to

 ويجوز له أن ينيب أو،من األصوات يعادل عدد أسهمه

the number of Ordinary Shares he holds,

يوكل عنه غيره من غير أعضاء المجلس في حضور

and he may authorize another person, not
from amongst the Board members, to

 ويشترط لصحة اإلنابة أن تكون ثابتة.الجمعية العمومية
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attend and vote at the General Assembly on

بتوكيل كتابي خاص ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها

his behalf. Such authorization shall be

 ويجب أال يكون الوكيل لعدد من،ًالنائبون عنهم قانونا

considered valid if it is confirmed by a
special written proxy. Incompetent persons

) من% 5( المساهمين حائزا ً بهذه الص ة على أكثر من

or those lacking legal capacity shall be

 كما يجب قيد ذلك التوكيل لدى أمين،رأس مال الشركة

represented by their legal representatives.
The proxy holder, in this capacity, shall not

) عمل على األقل من تاريخ2( سر الشركة قبل يومي

hold more than (5%) of the Company’s

اإلجتماع طبقا للتعليمات الواردة في الدعوة الموجهة إلى

share capital. Such proxy must be registered

.المساهمين لحضور اإلجتماع

with the Company’s Corporate Secretary at
least two (2) business days prior to the
General Assembly meeting, according to the
instructions set out in the invitation sent to
the Shareholders to attend the General
Assembly.

Article (37)

) 37 ( المادة

If the shareholder is a legal person –

 بما في ذلك المساهم- ً إذا كان المساهم شخصا ً اعتباريا

including the Special Shareholder – it may

 جاز له أن ي وض أحد ممثليه أو القائمين على- الخاص

authorize one of its representatives or
managers, pursuant to a resolution passed

إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه

by its board of directors or its board’s

 ويكون للشخص،ليمثله في أي اجتماع للجمعية العمومية

successor, to represent it before any
General Assembly meeting. The authorized

.الم وض الصالحيات المقررة بموجب قرار الت ويض

person shall have the powers set out by that
authorization.
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Article (38)

) 38 ( المادة

Attendance registration for the General

يق ل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية

Assembly shall be closed after thirty (30)

) ثالثين دقيقة من الوقت المحدد في30( بعد مضي

minutes following the time determined in
the notice to attend the relevant meeting,

إعالن الدعوة لإلجتماع إال إذا قرر رئيس المجلس أو

or a longer period if the Chairman of the

 وعندها يعلن،من ي وضه الرئيس بذلك تمديد هذا الوقت

Board or his representative so decides.
Thereafter, the Chairman of the meeting

رئيس اإلجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك اإلجتماع

shall announce whether or not there is a

 وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي،أو عدم اكتماله

quorum for a meeting. Subsequently, no

مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك اإلجتماع كما ال يجوز

shareholder or proxy may register his
attendance for such a meeting, and their

اإلعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في
.ذلك اإلجتماع

votes or motions shall not be taken into
consideration in respect of the issues raised
and voted on during the meeting.

Article (39)

)39( المادة

The General Assembly’s first meeting shall

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا ً في اجتماعها

only be deemed valid if attended by

األول إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون

Shareholders owning or representing, by
proxy, at least 66% of the Company’s

 من األسهم العادية في الشركة على األقل%66 بالوكالة

ordinary shares, if there is a single

 أو%50 ً وذلك في حال امتلك أحد المساهمين من ردا

Shareholder who owns 50% or more of the
ordinary shares in the Company. If there is

 أما إذا لم يمتلك أي،أكثر من األسهم العادية في الشركة

no such single Shareholder who owns at

 من األسهم العادية في الشركة على%50 ً مساهم من ردا

least 50% of the ordinary shares in the

األقل فيكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا ً إذا حضره

Company, the General Assembly meeting
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shall only be deemed valid if attended by

 من األسهم%50 مساهمون يملكون أو يمثلون أكثر من

Shareholders owning or representing by

 فإذا لم يتوافر النصاب في،العادية في الشركة على األقل

proxy more than 50% of the ordinary shares
in the Company. If the quorum is not

 وجب دعوة الجمعية العمومية إلى،اإلجتماع األول

achieved at the first meeting, the General

) خمسة5( ثان يعقد بعد مضي مدة ال تقل عن
ٍ اجتماع

Assembly should be called for holding a

) خمسة عشر يوما ً من تاريخ15( أيام وال تتجاوز

second meeting after lapse of not less than
five (5) days and not more than fifteen (15)

ً  ويُعتبر اإلجتماع المؤجل صحيحا ً أيا،اإلجتماع األول

days following the first General Assembly

.كان عدد الحاضرين

meeting. In all cases, the adjourned meeting
shall be considered duly held and quorate
regardless of the number of attendees.

Article (40)

) 40 ( المادة

If any shareholders or their representatives

إذا انسععحب أي مععن المسععاهمين أو ممثلععيهم مععن اجتمععاع

withdraw from the General Assembly

الجمعيععة العموميععة بعععد اكتمععال نصععاب انعقادهععا فععإن ذلععك

meeting after achieving the quorum, that
withdrawal shall not affect the validity of

،اإلنسحاب ال يؤثر على صعحة انعقعاد الجمعيعة العموميعة

the

على أن يتبع فعي إصعدار القعرارات األغلبيعة المقعررة فعي

General

Assembly,

provided

that

resolutions are passed as per the majority
of votes
Association

.هذا النظام لألسهم المتبقية والممثلة في االجتماع

stipulated in these Articles of
for

the

remaining

shares

represented in the meeting.

Article (41)

) 41 ( المادة

The Board shall call a General Assembly of

على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد متى طلب

the

) من%10( ذلك مساهم أو أكثر يملكون أسهما ً تمثل

Company

requested

by

to
one

convene
or

when

more

of

so
the
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shareholders owning shares representing at

 على أن تُو ّجه الدعوة،رأس المال المدفوع على األقل

least (10%) of the paid-up capital, provided

) خمسة أيام من5( النعقاد الجمعية العمومية خالل

that the notice comprising a call for the
General Assembly is sent within five (5) days

تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خالل مدة ال

from the date of submitting the application.

 كما يجب.تجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ الدعوة لإلجتماع

The General Assembly shall hen be held
within a period not exceeding thirty days

أن يودع طلب عقد الجمعية العمومية السالف الذكر لدى

from the date of sending that notice. The

أمين سر الشركة في مقرها الرئيسي وأن يبين فيه

application for convening the General

الغرض من اإلجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن

Assembly shall be lodged at the Corporate
Secretary’s office in the Company’s head

يقدم طالب اإلجتماع شهادة من السوق المالي المدرجة

outlining the objectives of the

فيه أسهم الشركة ت يد حظر التصرف في األسهم

meeting and the issues to be discussed

المملوكة له بنا ًء على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية

office,

therein. The person calling for the meeting

.العمومية

shall provide a certificate from the Stock
Exchange in which the Company’s shares
are listed indicating that trading in its shares
shall be restricted upon its request until the
General Assembly has been convened.
Article (42)

) 42 ( المادة

If the Board fails to send, where necessary,

إذا أغ ل المجلس توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية

a notice calling for the convention of the

في األحوال التي يجب عليه فيها دعوتها لإلنعقاد وفق

General

Assembly

pursuant

to

the

provisions of these Articles of Association,

 وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه،أحكام هذا النظام

then the Auditor shall send such notice set

 وعليه في هذه،) أعاله41( الدعوة الواردة في المادة

out in Article 41 above, and shall in this case
assume the preparation and publishing of

.الحالة وضع جدول األعمال ونشره

such meeting’s agenda.
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Article (43)

) 43 ( المادة

The Board shall call a General Assembly of

على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد متى طلب

the

 فإذا لم يقم المجلس بتوجيه،منه ذلك مدقق الحسابات

Company

to

convene

when

so

requested by the Company's Auditor. If the
Board fails to serve a notice to that effect

 وجب،) خمسة أيام من تاريخ الطلب5( الدعوة خالل

within five (5) days from the date of

 ويتم انعقاد الجمعية.على مدقق الحسابات توجيه الدعوة

submitting the application, then the Auditor

) خمسة عشر يوما ً وال تجاوز15( خالل مدة ال تقل عن

shall serve such notice. The General

. ثالثين يوما ً من تاريخ الدعوة لإلجتماع

Assembly shall be held within a minimum
period of not less than fifteen (15) days and
not more thirty days from the date of
serving such notice.

Article (44)

) 44 ( المادة

The Board shall call the General Assembly

على المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد متى طلبت

for convention whenever a request to that

) من قانون178( الهيئة منه ذلك وفقا ً ألحكام المادة

effect is filed by the Authority, pursuant to

.الشركات التجارية

the provisions of Article 178 of the
Commercial Companies Law.

Article (45)

) 45 ( المادة

It is the Board’s responsibility to prepare

 وفي،يضع المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية

agenda for General Assembly meeting.

األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بنا ًء على

However, in cases where it is permissible to
convene a General Assembly meeting at the
request

of

the

Shareholders

طلب المساهمين المالكين لألسهم العادية في الشركة أو

owning
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ordinary shares in the Company, the

 يضع جدول األعمال الجهة،مدققي الحسابات أو الهيئة

Company's Auditor or the Authority, agenda

.التي تدعو الى عقد اجتماع الجمعية

shall be prepared by the party calling for
convention

of

the

General

Assembly

meeting.

) 46 ( المادة

Article (46)
Subject

to

the

controls,

terms

and

procedures issued by a resolution from the

بمراعاة الضعوابط والشعروط واإلجعراءات التعي تحعددها
 يسععععجل المسععععاهمون،القععععرارات الصععععادرة عععععن الهيئععععة

Authority, shareholders owning ordinary
shares who desire to attend the General

المعالكون لألسعهم العاديعة فععي الشعركة العذين يرغبعون فععي

Assembly meeting shall register their names

حضور اجتماعات الجمعية العمومية أسماءهم في السجل

in the physical or electronic register which is
kept by the Company before the time set

الكتععابي أو اإللكترونععي الععذي تعععده الشععركة قبععل الموعععد

The

 ويجععب أن، ٍالمحععدد النعقععاد ذلععك اإلجتمععاع بوقععت كععاف

said register must contain the name of the

يتضمن السجل إسم المساهم المالك لألسهم العادية أو معن

for that General Assembly meeting.

shareholder who owns ordinary shares or
his representative, the number of ordinary

ينوب عنه وعدد األسهم العادية التي يملكها وعدد األسهم

shares he owns, the number of ordinary

العادية التي يمثلها (إذا وجدت) وأسماء مالكيها معع تقعديم

shares he represents (if any) and the

 ويعطى المسعاهم.سند الوكالة أو كتاب الت ويض األصلي

name(s) of the owner(s) thereof, and he
shall also submit an original power of

أو النائعععب بطاقعععة لحضعععور اإلجتمعععاع يعععذكر فيهعععا ععععدد

attorney or authorization. Shareholder or

 ويسعتخرج معن.األصوات التي يستحقها أصعالة أو وكالعة

proxy shall be given a card to attend the

هععذا السععجل ملخععص مطبععوع بعععدد األسععهم العاديععة التععي

meeting which states the number of votes
entitled to him in his own capacity or as a

ُمثلّت في اإلجتمعاع ونسعبة الحضعور يعتم إلحاقعه بمحضعر

proxy. A printed summary of the number of

اجتمععاع الجمعيععة العموميععة بعععد توقيعععه مععن قبععل كععل مععن

represented ordinary shares at the meeting

رئععيس اإلجتمععاع وأمععين سععر الجلسععة وجععامع األصععوات

and the percentage of attendance shall be
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extracted from the said register. This

 ويجب على المساهمين إحضعار.ومدقق حسابات الشركة

summary is to be attached to the minutes

وثيقة رسمية إلثبات هويتهم وملكيتهم لألسهم قبعل دخعول

of the General Assembly after having been

.قاعة اإلجتماع

signed by the Chairman of the meeting, the
secretary of the General Assembly meeting,
vote collector and the Company's Auditor.
Shareholders must get hold of an official
document to prove their identity and their
ownership of shares in the Company, prior
to entering the meeting hall.

) 47 ( المادة

Article (47)
Voting on the General Assembly resolutions

ً يكععون التصععويت علععى قععرارات الجمعيععة العموميععة وفق عا

shall be as per the following stipulations:

:لألحكام اآلتية

1. Votes shall be casted by means of
raising

hands,

secret

voting

or

 يكععععون التصععععويت برفععععع األيععععدي أو بععععاإلقتراع.1
السععري أو باسععتخدام آليععة التصععويت اإللكترونععي

electronic or online voting mechanism
in accordance with the controls and

أو عن بعد وفقا ً للضوابط والشروط التي تضعها
.الهيئة

conditions set by the Authority.
2. The Chairman shall determine the
method of voting at the beginning of
the

meeting

unless

the

 يحدد رئيس المجلس طريقة التصويت فعي بدايعة.2
اإلجتماع معا لعم تقعرر الجمعيعة العموميعة طريقعة

General

.أخرى

Assembly determines otherwise.
3. Each shareholder is entitled to a

 يكون لكل مساهم في الشعركة معن األصعوات معا.3

number of votes equal to the number of

.يعادل عدد أسهمه

shares he holds.
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4. The General Assembly’s resolutions
shall be passed by a majority of 66% of
those

shares

represented

in

%66  تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية.4
من األسهم العاديعة الممثلعة فعي اإلجتمعاع أصعالة

the

meeting by owners or by proxy if there

أو بالوكالة وذلك في حال امتلك أحد المسعاهمين

is a single shareholder who owns at

 مععن األسععهم العاديععة فععي الشععركة%50 ً من ععردا

least 50% of the Company’s Ordinary

ً  أمعا إذا لعم يمتلعك أي مسعاهم من عردا،على األقعل

Shares.

If there is not a single

shareholder who owns at least 50% of

 فتصععدر القععرارات بأغلبيععة األسععهم،تلععك النسععبة

the Company’s Ordinary Shares, the

العادية الممثلعة فعي اإلجتمعاع (أي معا يزيعد علعى

resolutions shall be passed by a
majority of more than 50% of the

) أصالة أو بالوكالة ما لم تتطلعب المسعألة%50

Ordinary Shares represented in the

صععدور قععرار خععاص وفقععا ً ألحكععام هععذا النظععام

meeting by owners or by proxy, unless

)55( األساسي وذلك كله بمراععاة أحكعام المعادة

the matter entails a Special Resolution

.من هذا النظام

pursuant to the provisions of these
Articles of Association where the
foregoing

shall,

in

entirety,

be

conformant to Article (55) of these
Articles of Association.
5. The

General

Assembly

resolutions

passed pursuant to these Articles of

ً  تكون قرارات الجمعيعة العموميعة الصعادرة وفقعا.5
ألحكععام هععذا النظععام ملزمععة لجميععع المسععاهمين

Association shall be binding on all
shareholders, whether attending or not

سععععوا ًء كععععانوا حاضععععرين فععععي اإلجتمععععاع الععععذي

attending the meeting in which those

صععدرت فيععه هععذ ِه القععرارات أو غععائبين عنععه

resolutions have been passed, and
whether

they

objected

to

have
the

approved

resolutions.

or

،وسوا ًء كعانوا معوافقين عليهعا أو معارضعين لهعا

The
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the

وعلععى رئععيس المجلععس تن يععذ قععرارات الجمعيععة

resolutions of the General Assembly

العمومية وإبالغ صورة منها إلى كل معن الهيئعة

chairman

shall

implement

meeting and serve a copy thereof to the

.والسوق المالي

Authority and the Stock Exchange.

6. Voting shall be secret when it is related

 يكون االقتراع سريا ً إذا تعلعق بانتخعاب أو ععزل.6

to election, removal or interrogation of

.أو مساءلة أعضاء المجلس

Board members.

7. Board members may not take part in
voting on the General Assembly’s

 ال يجوز ألعضاء المجلس اإلشتراك في.7
التصويت على قرارات الجمعية العمومية

resolutions related to absolving them
from liability with regard to their

الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن

management, personal benefit, conflict

إدارتهم أو التي تتعلق بمن عة خاصة لهم أو

of interests or a dispute between them
and the Company.

المتعلقة بتعارض المصالح أو بخالف قائم بينهم
.وبين الشركة

8. For the purpose of voting on the
General Assembly meeting, the votes of

، ألغعععراض التصعععويت فعععي الجمعيعععة العموميعععة.8
تحتسب أصوات األشخاص المرتبطين إلى الحد

the Associated Persons shall be counted
to the extent that they do not reach 5%

 مععن األسععهم%5 العذي ال تصععل بععه النسععبة إلععى

of the Ordinary Shares represented in

،العاديعة الممثلعة فعي اجتمعاع الجمعيعة العموميعة

the General Assembly meeting and the
vote collector shall not count votes that

وعلى جامع األصوات ععدم احتسعاب األصعوات

can lead to that. The provisions of this

 وال تسري أحكام.التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك

Article shall not be applicable to the

هذا البند على األصوات العائدة لمساهم الحكومة

votes belonging to the Government
Shareholder or its Associated Persons.

.أو األشخاص المرتبطة به
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) 48 ( المادة

Article (48)
Subject to the provisions of these Articles of

 يكون،مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي

Association, the General Assembly shall

للجمعية العمومية للشركة صالحية النظر في جميع

have the power to look into all matters
related to the Company, and may not deal

 وال يجوز لها المداولة،المسائل التي تتعلق بالشركة

with any matters not included on the

.في غير المسائل المدرجة على جدول األعمال

agenda. By way of exception, the General
Assembly shall have the right to deal with

واستثنا ًء من ذلك يكون للجمعية العمومية حق

the serious matters that arise during the

المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء

meeting, and if the Authority or a

 وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من،اإلجتماع

shareholder or a number of shareholders,
owning a minimum of (5%) of the

) من%5( المساهمين يملكون نسبة ال تقل عن

Company’s share capital, requests including

 قبل البدء في مناقشة جدول،رأس مال الشركة

one or more additional items in the meeting

 إدراج بند أو بنود إضافية،أعمال الجمعية العمومية

agenda

before

commencement

of

discussion on the General Assembly’s

 وجب على رئيس،على جدول أعمال الجمعية

agenda, then the Chairman of the Meeting

اإلجتماع إدراج البند أو البنود على جدول اإلجتماع

shall add the item(s) to the Meeting agenda,

على أن تراعي ما تصدره الهيئة من قرارات تحدد

provided that it observes the resolutions
issued by the Authority setting out the

فيها الشروط الواجب مراعاتها إلدراج بند جديد
.على جدول أعمال الجمعية العمومية

terms that shall be complied with for adding
a new item to the agenda of the General
Assembly.

Article (49)

) 49 ( المادة

Subject to any other powers set out in these

مع مراعاة أي اختصاصات أخرى واردة في هذا

Articles

 تختص الجمعية العمومية السنوية بوجه،النظام

of

Association,

the

General
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Assembly

shall

particularly

:خاص في النظر واتخاذ قرار في المسائل اآلتية

have

competence to consider and resolve on the
following matters:

A. The Board’s report with respect to the
Company’s

activities

and

financial

 تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها.أ
المالي خالل السنة المالية السابقة وتقرير مدقق

position during the previous financial

.الحسابات والتصديق عليهما

year and the Auditor’s report and
approval of both reports.
B. The Company’s budget for the previous

 ميزانية الشركة للسنة المالية السابقة وحساب.ب

financial year and the profit and loss

.األرباح والخسائر

statement.

. انتخاب أعضاء المجلس عند االقتضاء.ج

C. Election of Board members when
applicable.
and

. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.د

E. The Board’s proposals with respect to

 مقترحات المجلس بشأن توزيع األرباح السنوية.ه

D. Appointment

of

Auditors

determining their fees.

distributing annual dividends and bonus

.وأسهم المنحة

shares.
F. The Board’s proposal in respect to

 مقترح المجلس بشأن مكافأة أعضاء المجلس.و

determining the remunerations of the

.وتحديدها

Board members.
G. Absolving or non-absolving the Board
members from liability, removing them

 إبراء ذمة أعضاء المجلس من المسؤولية أو عدم.ز
ابراء ذمتهم أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى

or resolving to file a liability law suit

.المسؤولية عليهم بحسب الحال

against them, as the case may be;
H. Absolving or non-absolving the Auditors
from

liability,

removing

them

 إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية أو.ح

or
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resolving to file a liability law suit

عدم ابراء ذمتهم أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى

against them, as the case may be.

.المسؤولية عليهم بحسب الحال

Article (50)

) 50 ( المادة

Each shareholder holding Ordinary Shares

يكون لكل مساهم يحضر الجمعية العمومية ممن يملكون

and

 حق مناقشة الموضوعات المدرجة على،أسهما ً عادية

attending

the

General

Assembly

meeting shall have the right to discuss the
matters included on the General Assembly

جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه األسئلة إلى

agenda, and to direct questions to the

 ويلتزم أعضاء،أعضاء المجلس ومدقق الحسابات

Board members and Auditors, which the
Board members and Auditors shall answer

المجلس والمدقق باإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال

to the extent that does not jeopardize the

 وللمساهم أن يحتكم،يعرض مصلحة الشركة للضرر

Company’s interest. The shareholder may

إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير

refer the matter to the General Assembly if

.كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التن يذ

he considers an answer to a question raised
by him as insufficient, and the General
Assembly resolution shall be final and
enforceable.

Article (51)

) 51 ( المادة

The General Assembly shall be chaired by

يرأس الجمعية العمومية رئيس المجلس وعند غيابه

the Chairman of the Board or, in his

يرأسها نائب رئيس المجلس وفي حال غيابهما يرأسها

absence, by the Vice-Chairman or, in
absence of both of them, a member of the

أي عضو من أعضاء المجلس يختاره المجلس لذلك

Board selected by the Board for that

للعضو يرأسها أي

وفي حال عدم اختيار المجلس

purpose, or, if the Board fails to select a
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member to chair it, the General Assembly

 عن طريق التصويت،شخص تختاره الجمعية العمومية

shall be chaired by any person it selects by

 وإذا كانت الجمعية.بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية

means of voting in the way determined by
the General Assembly. Where the General

 وجب أن،تبحث أمرا ً يتعلق برئيس االجتماع أيا ً كان

Assembly discusses a matter in relation to

تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة

the Chairman of the meeting, whosoever he
is, the General Assembly shall choose one of

 هذا ويعين الرئيس.االجتماع خالل مناقشة هذا األمر

the Shareholders to chair the meeting

أمين سر لإلجتماع وشخصا ً أو جهة لجمع وفرز

during discussion of such matter. The

.األصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم

Chairman, with the consent of the General
Assembly, shall appoint a secretary for the
meeting and a person or entity as vote
collector.

Article (52)

) 52 ( المادة

Minutes shall be prepared for the General

يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء

Assembly meeting showing the names of

المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في

the Shareholders attending in person, or by
proxy, in addition to the number of shares

حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة

they hold, , the number of votes they are

لهم والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي وافقت

entitled to, the resolutions adopted at the
meeting, the number of votes assenting or

عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت

dissenting to such resolutions and a

 وتدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية،في اإلجتماع

comprehensive summary of the discussions

 ويوقع،بص ة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص

which took place at the meeting. Such
minutes shall regularly be recorded after
each meeting in a special register to be

كل محضر من رئيس الجمعية وأمين السر وجامع
 ويكون الموقعون على،األصوات ومدقق الحسابات

signed by the Chairman, the secretary, the
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vote collector, and the auditor attending the

محاضر اإلجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات

relevant meeting. Such signatories shall be

.الواردة فيها

responsible for the correctness of the inputs
mentioned therein.

) 53 ( المادة

Article (53)
the

يتم ح ظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

Shareholders' General Assembly shall be

،للمساهمين لدى أمين سر الشركة في مقرها الرئيسي

The

minutes

of

meetings

of

maintained with the Company's Secretary in
his office situated in the Company’s head

ً ويجوز ألي مساهم اإلطالع على تلك المحاضر مجانا

office. Any Shareholder may inspect such

.خالل ساعات العمل المقررة

minutes during normal business hours
without charges.
Article (54)

) 54 ( المادة

With exception to increasing the obligations

فيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها

of

 يجوز للجمعية العمومية،موافقة جميع المساهمين

the

Shareholders,

for

which

the

unanimous consent of the Shareholders is
required, the General Assembly may amend

 وشريطة الحصول على موافقة،بموجب قرار خاص

the Articles of Association by a Special

المساهم الخاص في شأن التعديالت المحددة في البند

Resolution, subject to the approval of the
Special Shareholder with respect to the

 أن تعدل،) من هذا النظام األساسي55( ) من المادة16(

amendments specified in Item (16) of Article

 ويشترط أن يكون موضوع،أحكام النظام األساسي

(55) of these Articles of Association. The

.التعديل قد تم ت صيله في إعالن الدعوة

subject matter of the amendment must be
stated in the notice which calls for the
aforesaid General Assembly.
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) 55 ( المادة

Article (55)

Notwithstanding the provisions of these
Articles

of

Association,

the

 ال يجوز،على الرغم مما ورد في هذا النظام األساسي

following

matters shall only be undertaken by virtue

القيام باألمور اآلتية إال بموجب قرار خاص صادر عن

of a Special Resolution and with the consent

:الجمعية العمومية وبموافقة المساهم الخاص

of the Special Shareholder:

1. Voluntary liquidation of the Company,
after

consulting

with

Telecommunications

the

 التص ية اإلختيارية للشركة؛ بعد الرجوع إلى.1
 وموافقة،الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت

Regulatory

.مجلس الوزراء

Authority and approval by the Cabinet.
2. Any alteration of share capital or voting
rights by way of merger, secession,

 أي تغيير في قيمة رأس المال أو حقوق.2
التصويت عن طريق اإلندماج أو اإلن صال أو

cancellation or redemption of existing
decreasing

إلغاء أو استرداد رأس مال حالي أو زيادة أو

capital, issuance of shares or bonds or

تخ يض رأس المال أو إصدار أسهم أو سندات

capital,

increasing

or

the option to sell (as a right not an
obligation), putting up the shares for

 أو عرض،)أو خيار البيع (كحق ال كالتزام

the

 أو حقوق،األسهم للبيع أو عرض شراء األسهم

shares,subscription rights or other

اإلكتتاب أو السندات المالية األخرى حين يكون

sale

or

offering

to

buy

financial instruments where such an
alteration

would

impact

the

لهذا التغيير تأثيرا ً على حقوق األفضلية

existing

للمساهمين الحاليين أو على حقوق أو وضعية

Shareholders, or impact the rights and

السهم الممتاز أو حين ي ضى األثر المترتب

preferential

rights

of

the standing of the Special Share, or

 اإلمارات العربية المتحدة،  أبوظبي3838 ب.ع ص.م.شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ( مجموعة اتصاالت ) ش
Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) P.J.S.C. PO Box 3838, Abu Dhabi, United Arab Emirates
+ 971 2 628 3333
eand.com

Page 62 of 84

where the effect of such an alteration

على ذلك التغيير إلى انخ اض حصة مساهم

leads to reduction of the Government

ً  من رأس مال الشركة فورا%51 الحكومة عن

Shareholder's
immediately
timeframe

shareholdings,
or
and

after

a

under

certain

أو بعد فترة زمنية محددة بمقتضى شروط

certain

.معينة

conditions, to less than 51% of the
Company’s share capital.

3. Allocation, assignment or sale of any
shares the Company may own off-floor

 تخصيص أو التنازل عن أو بيع أي أسهم قد.3
تمتلكها الشركة خارج قاعات التداول في

and to any natural or legal person.

األسواق المالية وألي شخص طبيعي أو
.اعتباري
. إقرار فئة جديدة من األسهم في الشركة.4

4. Approval of any new class of shares in
the Company.
5. Any change in the rights associated

. أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأسهم الشركة.5

with the shares of the Company.
6. The issuance of non-binding sale
options to its employees or the

 إصدار خيارات بيع غير ملزمة لتمليك األسهم.6
لموظ ي الشركة أو إصدار رأسمال لشريك

issuance of a capital to a strategic
partner, where such an issuance would

استراتيجي حيث يتم هذا اإلصدار بدون حقوق

be without preferential subscription

.اكتتاب ت ضيلية للمساهمين الحاليين

rights for the existing Shareholders.

. تحويل ديون الشركة النقدية إلى أسهم.7

7. Conversion of the Company's cash
debts into shares.
8. Any

substantial

alteration

of

the

Company’s activity or assignment of

 إجراء تغيير جوهري في نشاط الشركة أو.8
التنازل عن كل أو جزء من نشاط الشركة؛

the Company’s activity in part or in full,
without prejudice to the terms of the
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license

issued

the

وذلك دون اإلخالل بشروط الترخيص الصادر

Regulatory

.من الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت

by

Telecommunications
Authority.

9. Filing for the bankruptcy of the
Company or protection from Creditors,
after

consulting

with

Telecommunications

 طلب إعالن إفالس الشركة أو الحماية من.9
 وذلك بعد الرجوع إلى الهيئة العامة،الدائنين

the

Regulatory

 وموافقة مجلس،لتنظيم قطاع اإلتصاالت
.الوزراء

Authority and approval by the Cabinet;
10. The disposal, early termination or nonrenewal of the telecom license issued

 البيع أو اإللغاء المبكر لرخصة اإلتصاالت.10
الصادرة للشركة أو عدم تجديدها بعد

to the Company after getting approval
from the UAE Telecommunications

الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنظيم
.قطاع اإلتصاالت في الدولة

Regulatory Authority.
11. The transfer or the early assignment of
the Company’s telecom license to any

 التحويل أو التنازل المبكر عن رخصة.11

operating

اإلتصاالت الصادرة للشركة ألي جهة غير

company, after getting approval from

 بعد الحصول على موافقة،الشركة المشغلة

entity

the

other

UAE

than

the

Telecommunications

Regulatory Authority, and subject to
the provisions of Article 12 (within the

الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت في
) (ضمن12( الدولة وبمراعاة أحكام المادة

Third Article) of the Decree by Law.

.المادة الثالثة) من المرسوم بقانون

12. Issuance of bonds or sukuks nonconvertible to shares for an amount in
excess of

 إصدار سندات قرض أو صكوك غير قابلة.12
للتحول إلى أسهم لمبلغ يزيد عن سقف

the Borrowing Cap, or

issuance of bonds or sukuks convertible

 أو إصدار سندات أو صكوك قابلة،اإلقتراض

to shares in the Company, whether

 سواء كانت،للتحول إلى أسهم في الشركة

within or in excess of the Borrowing
Cap, or borrowing,

or entering into

،ضمن سقف اإلقتراض أو تتجاوز هذا السقف
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financial obligations or facilities, or

أو اإلقتراض أو الدخول في التزامات أو

giving bank guarantees, whenever in

 في أي،تسهيالت مالية أو منح ضمانات بنكية

any of the forgoing cases the amount
exceeds the Borrowing Cap, or giving

،من هذه األحوال لمبلغ ي وق سقف اإلقتراض

the bank guarantees required for the

أو تقديم الضمانات البنكية الالزمة لعمل

business of the Company’s subsidiaries
or associates in case the percentage of

الشركات التابعة أو الحلي ة للشركة إذا كانت

the guarantee given by the Company to

نسبة الضمانات المقدمة من قبل الشركة من

the total guarantees

مجمل الضمانات المقدمة من قبل كافة

shareholders

on

given by all

behalf

of

the

subsidiary or associate is more than the
Company’s

shareholding

in

that

المساهمين بالنيابة عن الشركة التابعة أو
الحلي ة تزيد عن نسبة ملكية الشركة في تلك

subsidiary or associate.

.الشركة التابعة أو الشركة الحلي ة

13. Merger with any other company, with

 اإلندماج مع أي شركة أخرى؛ بشرط تعديل.13

the condition that the Articles of

.النظام األساسي

Association be amended.
14. Reduction

of

the

Government

 من%51  تخ يض حصة الحكومة إلى أقل من.14
.إجمالي رأس مال الشركة

shareholdings to less than 51% of the
total share capital of the Company.
15. Sale, mortgage, transfer or assignment
of all assets or rights that have
devolved or shall devolve to the

 بيع أو رهن أو نقل أو التنازل عن كافة.15
األصول أو الحقوق التي آلت أو تؤول إلى الشركة

Company, or any material part thereof,

 وفقا ً ألحكــــــام البند،أو أي جزء جوهري منها

pursuant to the provisions of Clause 2

.) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون2(

of the Fourth Article of the Decree by
Law.
16. Any amendment to the Articles of

أي تعديل لهذا النظام األساسي من شأنه.16

Association which affects:

: المساس بـ
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. الحقوق الملحقة بالسهم الممتاز.أ

a. The rights attached to the
Special Share;

. طريقة تعيين أعضاء المجلس.ب

b. The method of appointing
Board members.

. تمثيل المساهــم الخــاص.ج

c. Representation of the Special
Shareholder.
d. The conditions related to the

 الشروط المتعلقة بجنسية حملة األسهم في.د

nationality of shareholders in

.الشركة

the Company.
e. The

purposes

Company

as

of

the

specified

in

. أغراض الشركة المحددة في هذا النظام.ه

these Articles of Association;
f. Accepting any charge, lien,

 قبول أي حجز أو رهن أو ضمان على.و

encumbrance or guarantee

موجودات الشركة التي تعد جزءا ً من

over the Company’s assets

.شبكة اإلتصاالت في الدولة

which are deemed part of the
UAE

Telecommunications

Network.
g. Proposing
from

any

the

exemption

provisions

 اقتراح أي استثناء من أحكام قانون.ز

of

.الشركات التجارية

Commercial Companies Law.

Part Six

الباب السادس

The Company's Auditor

مدقق الحسابات

Article (56)

) 56 ( المادة

1. The Company shall have one or more

 يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه.1

Auditors nominated by the Board, in
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accordance with the terms provided for
in

Articles

245

and

246

of

the

من المجلس وفقا ً للشروط المنصوص عليها في
) من قانون الشركات246( ) و245( المادتين

Commercial Companies Law and the
controls issued by the Authority. Such

،التجارية والضوابط التي تصدرها الهيئة

Auditor(s) shall be presented to the

.ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة

General Assembly for approval.
2. The General Assembly shall determine

 تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات.2

the remuneration of the Auditor and the

.وال يجوز ت ويض المجلس بهذا الشأن

Board may not be delegated in this
regard.

Article (57)

) 57 ( المادة

If the General Assembly fails to resolve in

إذا لم تتمكن الجمعية من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق

relation to the appointment of an Auditor

،الحسابات في اجتماعها السنوي رغم اكتمال النصاب

inits annual meeting although it is quorate,
an Auditor shall be appointed by the

يتم تعيين مدقق الحسابات عن طريق الهيئة وفقا ألحكام

Authority in accordance with the provisions

. من قانون الشركات التجارية2-194 المادة

of Article 194-2 of Commercial Companies
Law.

Article 58

) 58 ( المادة

The Company's Auditor shall have the

تكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه اإللتزامات

powers and obligations provided for in

) من قانون251-248( المنصوص عليها في المواد

Articles

248-251

of

the

Commercial

Companies Law, and in particular it shall,,

 وله بوجه خاص الحق في اإلطالع،الشركات التجارية

have the right at any time to examine all of

في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها

the Company’s ledgers, records, books,
papers and any other such documents, and

 وله أن يطلب،ومستنداتها وغير ذلك من وثائق
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shall have the right to request any

اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء مهامه وله كذلك أن

explanations as he deems necessary in

 وإذا،يتحقق من موجودات الشركة وحقوقها والتزاماتها

order to perform his functions. He shall
likewise have the right to verify the assets,

 يثبت ذلك،لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات

rights and liabilities of the Company. If he is

 فإذا لم يقم المجلس،بالكتابة في تقرير يقدم إلى المجلس

unable to exercise those powers, he shall
give a statement to that effect in writing by

بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب عليه أن يرسل

means of a report to be submitted to the

 وأن يعرضه على الجمعية،صورة من التقرير إلى الهيئة

Board, and if the Board does not enable the

.العمومية

Auditor to carry out his functions, the
Company's Auditor must send a copy of that
report to the Authority and present it to the
General Assembly.

Article (59)

) 59 ( المادة

The Company's Auditor shall present to the
General Assembly a report containing the
particulars provided for in Article 252 of the
Commercial Companies Law, and submit a
copy of the same to the Authority and the
competent authority. He must attend the
General Assembly and shall, during such
meeting, read his report and express his
opinion on everything concerning his work,
particularly the balance sheet of the
Company. Each Shareholder may, during the
convention of the General Assembly, discuss
the Auditor’s report and seek clarification
from it on the matters contained therein.
The Auditor shall be responsible for the
accuracy of the particulars set out in his
report.

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية تقريرا ً يشتمل
) من252( على البيانات المنصوص عليها في المادة
 ويرسل صورة منه إلى الهيئة،قانون الشركات التجارية
 وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية،والسلطة المختصة
العمومية وأن يقرأ تقريره وأن يدلي في االجتماع برأيه
في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية
 ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن،الشركة
 ويكون،يناقش تقرير المدقق وأن يستوضح عما ورد فيه
.المدقق مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره
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Article (60)

) 60 ( المادة

The General Assembly shall have the right to

للجمعية العمومية عزل مدقق الحسابات وعلى رئيس

remove the Company's Auditor. A notice of

المجلس إخطار الهيئة بقرار العزل وأسبابه خالل مدة ال

removal and its reasons shall be given by

.) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل7( تتجاوز

the Board’s chairman to the Authority,
within a period not exceeding seven (7) days
after passing such a decision.

Article (61)

) 61 ( المادة

1. The Company's Auditor may resign from

 لمدقق الحسابات أن يستقيل من مهمته بموجب.1

his office by a written notice served on

،إشعار مكتوب يودعه لدى أمين سر الشركة

the Company's Secretary. The notice
shall be considered as a termination of

ويعتبر اإلشعار إنهاء لمهمته كمدقق حسابات

his work as Company Auditor as of the

للشركة من تاريخ إيداع اإلشعار أو في تاريخ

date of filing the notice or as of a

.الحق وفقا ً لما هو محدد في اإلشعار

subsequent date as specified therein.
2. The resigned Company Auditor shall
serve on the Company's secretary a

 يلتزم مدقق الحسابات المستقيل بأن يودع لدى أمين.2
سر الشركة بيانا ً بأسباب استقالته ويجب على

statement of the reasons behind his
resignation. The Board shall call the

المجلس دعوة الجمعية العمومية لإلنعقاد خالل

General Assembly to convene within 10

 للنظر في،) أيام من تاريخ تقديم اإلستقالة10(

days from the date of submitting such
resignation in order to consider the
resignation

reasons,

appoint

أسباب اإلستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل

an

alternative Auditor, and determine his
remuneration.
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.وتحديد أتعابه

Part Seven

الباب السابع

The Company's Finances

مالية الشركة

Article (62)

) 62 ( المادة
31 تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في

The financial year of the Company shall
commence on 1 January and end on 31

.ديسمبر من كل سنة

December of each year.

Article (63)

) 63 ( المادة

1. The Board, or the person appointed by

 أن، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، على المجلس.1

the Board for this purpose, must duly

يحت ظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول بكل

maintain regular ledgers for each
financial year, including the balance

سنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما في

sheet as of the last day of the financial

آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب األرباح

year and the profit and loss statement.

.والخسائر

2. The Company’s accounts shall be
prepared pursuant to the International

 يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير واألسس.2
 وأن تعكس هذه الحسابات صورة،المحاسبية الدولية

Financial Reporting Standards (IFRS),
and shall fairly and soundly reflect the

صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة

Company’s profits and losses in the

المالية وحالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية

financial year, the status of Company’s

وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى وفقا ً لقانون الشركات

affairs as at the end of the financial
year. Preparation of such accounts shall
also be in compliance with any other
requirements

stipulated

in

the

Commercial Companies Law.
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.التجارية

3. The financial statements shall be
approved by virtue of having them

 تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء أو.3
.رئيس المجلس ومدقق حسابات الشركة

signed by the Board members or the
Chairman of the Board and the
Company’s Auditor.

Article (64)

) 64 ( المادة

1. The Company’s accounts shall be

 تدقق حسابات الشركة من قبل مدقق الحسابات.1

audited by the Auditor who shall
prepare a report thereon and get

الذي يعد تقريرا ً عنها ويعتمدها من المجلس وتقدم

them approved by the Board. Such

إلى الجمعية العمومية مش وعة بتقرير المدقق

accounts shall be submitted to the

) أربعة أشهر من نهاية كل سنة4( وذلك خالل

General Assembly, along with the

.مالية للشركة

Auditor’s report, within four (4)
months from the end of each of the
Company’s financial years.
2. The Board, or the person appointed by
the Board for this purpose, must

 أن، أو من يعينه المجلس لهذه الغاية، على المجلس.2
يعد عن كل سنة مالية قبل اإلجتماع السنوي للجمعية

prepare the Company’s balance sheet
and the profit and loss statement for

العمومية بشهر على األقل ميزانية الشركة وحساب

each financial year at least one month

 وعلى المجلس أيضا ً أن يعد،األرباح والخسائر

before the annual General Assembly

تقريرا ً عن نشاط الشركة خالل السنة المالية وعن

meeting, , . The Board must also
the

مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي

activities of the Company during the

يقترحها لتوزيع األرباح الصافية ويتم توفير هذه

prepare

a

report

concerning
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financial year, its financial position at

البيانات على الموقع اإللكتروني للشركة قبل اجتماع

the end of that year, and the manner in

الجمعية العمومية إلتاحة ال رصة للمساهمين

which it proposes to distribute the net

.لإلطالع عليها

profits. Such information shall be made
available at the Company’s website
before the General Assembly meeting in
order

to

allow

shareholders

the

opportunity to review the same.
3. The Company shall serve on the
Authority a copy of the accounts and

 على الشركة أن تودع لدى الهيئة والسلطة المختصة.3
نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خالل سبعة أيام

the Auditor’s report within seven days
Assembly’s

من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات

meeting in which the accounts and the

.وتقرير المدقق إليها

following

the

General

Auditor’s report were submitted.
4. The

Company’s

statements

shall

annual
be

financial

published

in

 تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط.4
 وتودع نسخة منها لدى كل من،التي تحددها الهيئة

accordance with controls set by the

.الهيئة والسلطة المختصة

Authority, and a copy of the same shall
be served on the Authority and the
competent authority.

) 65 ( المادة

Article (65)
1. 10% of the annual net profits shall be
withheld and set aside as a statutory

) من األرباح الصافية10%(  يجب اقتطاع.1
للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي

reserve.

.قانوني
2. The General Assembly may suspend this

 يجوز للجمعية العمومية وقف هذا االقتطاع متى.2

withholding whenever the statutory
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reserve reaches (50%) of the Company’s

) من رأس50%( بلغ اإلحتياطي القانوني نسبة

share capital.

.مال الشركة

3. The statutory reserve shall not be
distributed

as

Shareholders.

dividends
However,

among

any

 ال يجوز توزيع اإلحتياطي القانوني كأرباح على.3
المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد

part

thereof exceeding (50%) of the share

) من رأس مال الشركة لتوزيعه%50( منه على

capital may be utilized for distribution

كأرباح على المساهمين في السنوات التي ال تحقق

to Shareholders as dividends in the

.الشركة فيها أرباحا ً صافية كافية للتوزيع عليهم

years when the Company does not
generate adequate net profits for
distribution to shareholders.

)66 ( المادة

Article (66)
The General Assembly may set aside a

يجوز للجمعية العمومية أن تخصص نسبة من األرباح

portion of the net profits to form an

الصافية إلنشاء احتياطي اختياري الستخدامه في

optional reserve to be used for purposes
to be set out by the General Assembly.

 وال يجوز للشركة،أغراض تحددها الجمعية العمومية

The Company shall not use the optional

استخدام ذلك اإلحتياطي اإلختياري ألي أغراض أخرى

reserve for any other purposes but with

.إال بموافقة الجمعية العمومية

the General Assembly’s consent.

) 67 ( المادة

Article (67)
1. The Company’s General Assembly shall
determine the proportion of the net
profits

to

be

distributed

to

 تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التعي يجعب.1
توزيعها على المساهمين من األرباح الصافية بععد

the

shareholders after deduction of the

خصم اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي اإلختيعاري

statutory and optional reserves and

.وسداد مقابل حق اإلمتياز

payment of the royalty.
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2. Subject to the provisions of Item (1) of
this Article, the General Assembly may,
on

the

basis

of

the

biannual,

or

 بنعععا ًء علعععى توصعععيات،يجعععوز للجمعيعععة العموميعععة

Board’s

recommendations, decide to distribute
annual,

،) معععن هعععذه المعععادة1(  معععع مراععععاة أحكعععام البنعععد.2

 أن تقرر توزيعع أربعاح سعنوية أو نصعف،المجلس
.أو ربع سنوية

quarterly

dividends.

الباب الثامن

Part Eight
Disputes

المنازعات

Article (68)

) 68 ( المادة

No resolution of a General Assembly

ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية

absolving the Board shall result in the

بإبراء ذمة المجلس سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد

lapsing of any case in tort against the Board
members for errors they committed while

أعضاء المجلس بسبب األخطاء التي تقع منهم في

exercising their functions. However, if the

 وإذا كان ال عل الموجب،ممارسة اختصاصاتهم

act giving rise to liability has been presented
to and approved by the General Assembly,

للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت

the action shall lapse upon the expiration of

 فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ،عليه

one year from the date of holding the

 ومع ذلك إذا كان ال عل المنسوب إلى.انعقاد هذه الجمعية

General Assembly. Nevertheless, if the act
attributed

to

the

Board

members

أعضاء المجلس يكون جريمة جنائية فال تسقط دعوى
.المسؤولية المدنية إال بسقوط الدعوى العمومية

constitutes a criminal offence, the case in
tort shall not lapse unless the public case
lapses.
Article (69)

) 69 ( المادة

The Company shall, within the limits of its

تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض

assets, be responsible to indemnify any

أي عضو في المجلس والرئيس التن يذي وأي مسؤول

Board member, Chief Executive Officer, and
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any senior executive against any liability

من ذوي الدرجة العليا في الشركة عن أية مسؤولية

(with the exception of criminal liability)

يتحملها (باستثناء المسؤولية الجنائية) نتيجة لـ أو متصلة

incurred by him and arising from, in
connection with or in relation to the

 شريطة أن يكون ذلك،أو لها عالقة بالقيام بواجباته

performance of his duties, provided that

الشخص قد قام بذلك بحسن نية ونتيجة العتقاده المعقول

such person was acting in good faith and to
his reasonable belief that his act was in the

أن ما قام به إنما هو لصالح أو على األقل ال يتعارض

Company’s interests, or at least not

 مع مراعاة أن ذلك الشخص ال،مع مصالح الشركة

contrary to the Company’s interests. Such

يستحق أي تعويض بخصوص أية مطالبة أو مساءلة إذا

person shall not be entitled to any
indemnification in respect of any claim or

ثبتت مسؤوليته عنها تجاه الشركة بمقتضى حكم صادر
.من محكمة مختصة

accountability as to which such person was
held liable to the Company by virtue of the
competent court’s judgment.

Part Nine

الباب التاسع

Dissolution and Liquidation of the

حل الشركة وتصفيتها

Company

) 70 ( المادة

Article (70)

:تحل الشركة ألحد األسباب اآلتية

The Company shall be dissolved for any of
the following reasons:
1) The expiration of the duration fixed for

 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقعا ً للقواععد.1

the Company, unless it is renewed in

.الواردة بهذا النظام األساسي

accordance with the rules set out in
these Articles of Association.

. انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله.2

2) The expiration of the purpose for
which the Company was established.
3) The loss of all or most of the

 هالك جميع أموال الشركة أو معظمهعا بحيعث يتععذر.3
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.ًاستثمار الباقي استثمارا ً مجديا

Company’s funds such that it cannot
invest the remaining funds in a worthy
way.
4) The merger of the Company with

 اندماج الشركة في شركة أخعرى وفقعا ً ألحكعام قعانون.4

another company pursuant to the
provisions

of

the

.الشركات التجارية

Commercial

Companies Law.

. صدور حكم قضائي بحل الشركة.5

5) The issuance of a court order
dissolving the Company.
6) The General Assembly passing a
Special Resolution to terminate the

 صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بإنهاء مدة.6
ً الشععركة أو بحلهععا بعععد موافقععة المسععاهم الخععاص وفقعا

term of the Company or to dissolve it,

.) من هذا النظام55( ألحكام المادة

after gaining the approval of the
Special Shareholder, pursuant to the
provisions of Article 55 of these
Articles of Association.

) 71 ( المادة

Article (71)
1. Subject to Article 11 of the Third
Article of the Decree by Law and
Article

55

of

these

Articles

) من المادة الثالثة11(  مع مراعاة أحكام المادة.1
) من هذا55( من المرسوم بقانون والمادة

of

Association, in the event that the

 إذا بلغت الخسائر المتراكمة،النظام األساسي

Company’s accumulated losses reach

للشركة نصف رأسمالها المصدر وجب على

half of the Company’s issued share

) ثالثين يوما ً من تاريخ30( المجلس خالل

capital, the Board shall, within thirty
(30) days from the date of disclosing

اإلفصاح للهيئة عن القوائم المالية الدورية أو

the periodical or annual financial

 دعوة الجمعية العمومية التخاذ قرار،السنوية

statements to the Authority, call the
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General Assembly to pass a Special

خاص بحل الشركة قبل األجل المحدد لها أو

Resolution

 وإذا لم يقم.استمرارها في مباشرة نشاطها

as

to

whether

the

Company is to be dissolved before its
fixed term or to continue conducting

المجلس بالدعوة الجتماع الجمعية العمومية أو

its activities. If the Board did not call

تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في

for the General Assembly meeting or it
was not possible for the General

الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى

Assembly to pass a resolution on this

أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة

matter, all parties with interest may

.وتص يتها

file a lawsuit before the competent
court requesting to dissolve and
liquidate the Company.
2. When inviting the General Assembly
to convene according to the provision
of Clause (1) of this Article, the Board

 يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية.2
) من هذه المادة مراعاة ما1( وفقًا لحكم البند
:يأتي

is required to take into consideration
the following:
a. If the Board recommends the
continuation

of

activity,

invitation

the

the

Company's
shall

be

، إذا أوصى المجلس باستمرار نشاط الشركة-أ
تعين أن يرفق بالدعوة خطة إعادة الهيكلة

accompanied by a restructuring plan

 ويجب،المعتمدة منه وتقرير مدقق الحسابات

approved by the Board and a report

أن تكون خطة إعادة الهيكلة المرفقة بالدعوة

from the Auditor. The restructuring
plan attached to the invitation must

متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون

include the feasibility study, plan of

.والجدول الزمني للتن يذ

debt settlement and the time schedule
for execution.
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b. If the Board recommends the
dissolution and liquidation of the

 إذا أوصى المجلس بحل الشركة قبل األجل-ب
 تعين أن يرفق بالدعوة،المحدد لها وتص يتها

Company prior to its prescribed term,
the invitation shall be accompanied by

تقرير مدقق الحسابات وخطة تص ية الشركة

the Auditor's report, the Company’s

المجلس

liquidation plan and its time schedule
as approved by the Board and its
financial

advisor

along

من

المعتمدة

الزمني

وجدولها

.ومستشارها المالي مع ترشيح مصفٍ أو أكثر

with

nominating one or more liquidators.
3. The

Board

shall

supervise

the

execution of the restructuring plan
and notify the Authority of a report

 يتولى المجلس اإلشراف على تن يذ خطة إعادة.3
) ثالثة3( الهيكلة وإخطار الهيئة بتقرير كل

every three (3) months with the

أشهر عن نتائ تن يذ هذه الخطة ومدى االلتزام

results of the execution of this plan

 ويجوز له بعد الحصول على،بجدولها الزمني

and its compliance with the time
schedule. The Board may, upon the

مستشار مالي لمعاونته في
موافقة الهيئة تعيين
ٍ

approval of the Authority, appoint a

 ويحق للهيئة إقالة،إعداد وتن يذ الخطة

financial

المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في

advisor

to

assist

it

in

preparing and executing the plan. The
Authority may disqualify the financial

.حال عدم قيامه بالمهام المناطة به

advisor and appoint another if the
advisor does not carry out the duties
entrusted to them.
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Article (72)

) 72 ( المادة

Subject to the rights granted to the Special

ً مع مراعاة الحقوق الممنوحة للمساهم الخاص وفقا

Shareholder in Article 11 (within the Third

) (ضمن المادة الثالثة) من المرسوم11( ألحكام المادة

Article) of the Decree by Law, upon the
expiration of the Company’s term or in the

 عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل،بقانون

event of its dissolution prior to the fixed

 تُعيّن الجمعية العمومية طريقة التص ية وتعين،المحدد

term, the General Assembly shall determine

سلطاتهم وتنتهي صالحية/مص يا ً أو أكثر وتحدد سلطته

the method of liquidation, appoint one or
more liquidators, and determine their

المجلس بتعيين المص ين ويحل المساهم الخاص محل

powers. The Board’s authority shall end

المجلس في كافة التعامالت والتصرفات الالزمة للتص ية

upon appointment of the liquidators. The
Special Shareholder shall replace the Board

 أما سلطة،والمذكورة في قانون الشركات التجارية

in all dealings, dispositions and acts

الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التص ية إلى أن

required for the liquidation as stated in the

.يتم إبراء ذمة المص ين من واجباتهم والتزاماتهم

Commercial Companies Law. However, the
General Assembly’s power shall remain in
place throughout the liquidation period,
until the liquidators are released of their
duties and undertakings.

Article (73)

) 73 ( المادة

The liquidation’s actions and procedures

تكون خطوات واجراءات التص ية خاضعة لألحكام

shall be subject to the provisions of Article

) (ضمن المادة الثالثة) من11( الواردة في المادة

11 (within the Third Article) of the Decree
by Law. The liquidator is committed to

 ويلتزم المص ي بتقديم كافة التقارير،المرسوم بقانون

provide all liquidation-related reports and
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periodical and final accounts to the Special

والحسابات الدورية والنهائية المتعلقة بأعمال التص ية

Shareholder and the Company’s General

.إلى المساهم الخاص والجمعية العمومية للشركة

Assembly.

Article (74)

) 74 ( المادة

The Special Shareholder shall have the

يكون للمساهم الخاص حق األولوية في شراء كل أو

priority right to purchase all or a portion of

بعض أصول الشركة عند التص ية وفقا ً ألحكام المادة

the Company's assets upon liquidation

.) (ضمن المادة الثالثة) من المرسوم بقانون11(

pursuant to the provisions of Article 11
(within the Third Article) of the Decree by
Law.

Article (75)

) 75 ( المادة

The liquidator shall undertake all required

يقوم المص ي بجميع األعمال التي تقتضيها التص ية

works for the liquidation, particularly to

وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء

represent the Company before courts, pay
the Company’s debts and sell its movable

والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقوالً أو

and immovable properties through public

عقارا ً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم يُنص

auction or otherwise, unless the document
appointing the liquidator provides for the

في وثيقة تعيين المص ي على إجراء البيع بطريقة معينة

sale to be done in a particular way.

ومع ذلك ال يجوز للمص ي بيع موجودات الشركة جملة

However, the liquidator may not sell the

واحدة إال بإذن من الجمعية العمومية للشركة والمساهم

Company’s assets altogether unless so
authorized by General Assembly and the
Special Shareholder.
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.الخاص

Article (76)

) 76 ( المادة

Subject to the Special Shareholder’s rights

مع مراعاة حقوق المساهم الخاص الواردة في المادة

provided for in Article 11 (within the Third

 إذا لم،) (ضمن المادة الثالثة) من المرسوم بقانون11(

Article) of the Decree by Law, if the
Company's funds are not sufficient to pay all

تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم

debts, the liquidator shall fulfill such debts

المص ي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم اإلخالل

proportionately without prejudice to the
Special Shareholder and the preferred

 وكل دين،بحقوق المساهم الخاص والدائنين الممتازين

creditors’ rights. Any debt resulting from the

ينشأ عن أعمال التص ية يدفع من أموال الشركة

liquidation procedures shall have priority

.باألولوية على الديون األخرى

over other debts to be settled from the
Company's funds.

Article (77)

) 77 ( المادة

The liquidator shall finish his task within the

يجب على المص ي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك

period set in its document of appointment.

 جاز للمساهم الخاص،في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة

If no fixed period is set, the Special
Shareholder may refer the matter to the

أن يرفع األمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة

competent court in order to fix the period

.التص ية

for such liquidation.
This period may not be extended but by

وال يجوز إطالة هذه المدة إال بموجب قرار خاص من

virtue of a Special Resolution passed by the

الجمعية العمومية وموافقة المساهم الخاص بعد اإلطالع

General

Assembly

with

the

Special

Shareholder’s approval, after reviewing the
liquidator’s report explaining the reasons

على تقرير من المص ي يبين فيه األسباب التي حالت
دون إتمام التص ية في موعدها فإذا كانت مدة التص ية

that hindered the timely completion of
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liquidation. If the liquidation period is set by

معينة من المحكمة المختصة فال يجوز إطالتها إال بإذن

the competent court, it may only be

.منها

extended with its permission.

) 78 ( المادة

Article (78)
Subject to the provisions of Article 11

 (ضمن المادة الثالثة) من11 مع مراعاة أحكام المادة

(within the Third Article) of the Decree by

:المرسوم بقانون وحقوق المساهم الخاص

Law and the rights of the Special
Shareholder:
1. The Company’s funds resulting from

تقسم أموال الشركة الناتجة عن التص ية على

the liquidation shall be distributed to the

 وذلك بعد أداء ما على الشركة من،المساهمين

.1

shareholders after settlement of the
Company’s debts. Upon distribution, each

ديون ويحصل كل مساهم عند القسمة على مبلغ

shareholder shall get an amount equal to

،يعادل قيمة المساهمة التي قدمها من رأس المال

the value of his shareholding in the
Company’s

share

capital

and

the

ويقسم الباقي من أموال الشركة بين المساهمين

remaining of the Company’s funds shall be

 وفي حالة عدم،بنسبة نصيب كل منهم في الربح

divided

 وجب على المص ي،تقدم أحدهم لتسلم نصيبه

between

the

shareholders

proportionately based on the proportion

.إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة

of each shareholder in the dividends. If
any shareholder does not show up to
receive its portion, the liquidator shall
deposit his portion in the treasury of the
competent court.
2. If the net funds are not sufficient to pay

إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بأسهم

the shareholders’ shares in full, the loss

 وزعت الخسارة بينهم بحسب،المساهمين بأكملها

shall be distributed among them as per
the ratio determined for the losses

.النسبة المقررة لتوزيع الخسائر

distribution.
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.2

الباب العاشر

Part Ten
Final Provisions

أحكام ختامية

Article (79)

) 79 ( المادة
Commercial

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية واألنظمة المطبقة

regulations

 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في،في السوق المالي

applicable at the Stock Exchange shall only

،المرسوم بقانون أو في هذا النظام األساسي أو تعديالته

apply to matters not regulated/governed by

 على أنه ال تخضع الشركة.ًأو تم استثناؤها ضمنيا

relevant special provision in the Decree by

باألخص ألي من المواد اآلتية من قانون الشركات

Law or in these Articles of Association or its

) و15( ) و14( :التجارية أو أحكام ذات ن س المعنى

amendments, or any implied exclusions. The

)136( ) و135( ) و110( ) و109( ) و21( ) و18(

Company shall not be in particular subject

) و146( ) و145( ) و144( ) و143( ) و139(و

to any of the following articles of the

)185( ) و180( ) و171( ) و160( ) و156( ) و148(

Commercial

the

) و200( ) و196( ) و190( ) و188( ) و187( و

provisions having the same effect: 14, 15,

)206( ) و205( ) و204( ) و203( ) و202( ) و201(

18, 21, 109, 110, 135, 136, 139, 143, 144,

) و226( ) و225( أ) و-1- 223( ) و209( ) و208( و

145, 146, 148, 156, 160, 171, 180, 185, 187,

)325( ) و323( ) و315( ) و232( ) و228( ) و227(

The

provisions

Companies

Law

of

the

and

the

Companies

Law

or

.)333( ) و328( و

188, 190, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 208, 209, (223-1-A), 225, 226, 227, 228,
232, 315, 323, 325, 328, and 333.
Article (80)

) 80 ( المادة

The General Assembly of the Company shall

تختص الجمعية العمومية للشركة بتعديل واعتماد

have competence to amend and adopt the

 وذلك كلما دعت،التعديالت التي تتم على هذا النظام

amendments

to

these

Articles

of

necessary,

الحاجة إلى ذلك شريطة صدور قرار التعديل بقرار

provided that such amendment is effected

خاص كما هو مقرر في النظام األساسي وذلك بعد

Association,

as

and

when

by virtue of a Special Resolution as provided
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for in the Articles of Association, and after

الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع

obtaining

 وموافقة المساهم الخاص على األمور التي،اإلتصاالت

the

Telecommunications

Regulatory Authority’s approval, as well as
the Special Shareholder’s approval on the

تستدعي موافقته عليها والمحددة في المرسوم بقانون أو

matters that require its approval as defined

.التي يتم تحديدها في النظام األساسي

in the Decree by Law or in the Articles of
Association.
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