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Items 2 and 3 of the Agenda Items of Arab
Insurance Group B.S.C.

 من جدول أعمال الجمعية العامة غير3  و2 بند
.ب.م.العادية للمجموعة العربية للتأمين ش

Draft amendments to few Clauses of the
Articles of Association of Arab Insurance
Group B.S.C. in accordance with the
amendments to some provisions of the
Commercial Companies Law subject to the
prior approval of the concerned regulatory
authorities.

مسودة تعديل بعض بنود النظام األساسي لشركة
 وفقا للتعديالت.ب.م.المجموعة العربية للتأمين ش
التي صدرت بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية
.المسبقة

Articles of Association of
Arab Insurance Group (B.S.C.)
Bahraini Joint Stock Company

النظام األساسي
)ب.م.المجموعة العربية للتأمين (ش
شركة مساهمة بحرينية
10701 سجل تجاري رقم
1443  لسيينة--------  ميين شييهر--------- فييي يييوم
 لعيييام------  مييين شيييهر-------- الهجييير الموافيي
.  الميالد2021

Commercial Registry No. 10701

On -----------, the -------- of ----------- 1443
Hijra corresponding to --------- of ----------2021 Gregorian calendar

لد أنا
:حضر

Before me
Attended:
Mr. ----------------, -------------- National,
holding CPR No. ---------------- in his
capacity as ---------------- representing Arab
Insurance Group (B.S.C.) incorporated
under CR No. 10701 (the “Company”) by
virtue of the Resolution of the Extra
Ordinary General Meeting held on ------------------ and requested notarization of the
following:

 الجنسييية و يحمييل----------- ،-------------- السيييد
-----------  بصيتت-------------- بطاقة سكانية رقيم
بم مسيجلة.م.ش. ممثال عين الشيركة العربيية للتيأمين
 بموجيب القيرار الصيادر عين10701 تحت قييد رقيم
- الجمعية العامة غير العاديية في اجتماعها المنعقيد في
: وطلب توثي اآلتي------------

CHAPTER I
Elements of Company Incorporation
Article (1)

الفصل األول
عناصر تأسيس الشركة
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The Company is a Bahraini shareholding
company incorporated according to the
Memorandum and Articles of Association
dated 4th Jamadi Al-Thani 1400H,
corresponding to 19th April 1980 and
pursuant to the provision of applicable
Laws of the Kingdom of Bahrain and
pursuant to Amiri Decree No. 14 of 1980,
published in the official Gazette No. 1384
issued on 22nd May 1980. The Company
has been registered with the Commercial
Registry at the Ministry of Industry and
Commerce in the Kingdom of Bahrain
under CR No. 10701.

)1( المادة
بم.م.ش. حيييين أن المجموعييية العربيييية للتيييأمين
"الشييركة" هييي شييركة مسيياهمة بحرينييية قييد تأسسييت
1400  جمياد اآلخيرة4 بموجب عقد تأسيس ميرر
 م طبقيا ألحكيام القيوانين1980  أبرييل19 هي المواف
المعمييول بهييا فييي مملكيية البحييرين و النظييام األساسييي
الملح بهذا العقد وقد صدر بإشهارها المرسوم بقيانون
 الذ نشير فيي الجرييدة الرسيمية1980  لسنة14 رقم
،1980  ميايو22  الصيادر بتياري1384 بعددها رقم
 فييي السييجل10701 وقييد تييم تسييجيل الشييركة بييرقم
التجيييار ليييد وةارة الصيييناعة و التجيييارة بمملكييية
.البحرين

The Memorandum and Articles of
Association were amended pursuant to
notarized documents dated 28 Rabia Al
Thani, 1418 H corresponding to 1.9.1997.
The Amiri Decree No.14 of 1980 was
amended by the Amiri Decree No. 14 of
1997, and The Memorandum and Articles
of Association were amended again on 2
Shaban 1420 corresponding to 10.11.1999
and amended again on 28 Jamada Al
Akherah
1424H
corresponding
to
26.8.2003.

و حين أن عقد التأسيس و النظام األساسي للشركة قد
 ربيع الثاني28 تم تعديل ووث ذلك التعديل في
 و تم، ميالدية1997/9/1  هجرية المواف1418
 بموجب1980  لسنة14 تعديل المرسوم بقانون رقم
.1997  لسنة14 المرسوم بقانون رقم
ثم عدل عقد التأسيس و النظام األساسيي للشيركة ميرة
 نييوفمبر10  الموافي1420  شييعبان2 أخيير بتيياري
 جمياد اآلخيرة28  ثم عدل مرة أخر بتاري1999
. ميالدية2003  أغسطس26  المواف1424

The Memorandum and Articles of
Association were amended pursuant to
notarized documents dated 8th March 2004
pursuant to the Extra Ordinary General
Meeting’s resolution passed on 4th July
2002 and its Resolution to restructure the
Company’s Capital and according to the
Bahrain Monetary Agency’s letter dated 26
June 2002 and Bahrain Stock Exchange
approval letter dated 24 July 2002.

و حين أن عقد التأسيس و النظام األساسي للشركة قد
 وفقا لقرارات،2004  مارس8 تم تعديل ووث في
4 الجمعية العامة االستثنائية باجتماعاتها المنعقد في
 القاضية بإعادة رسملة الشركة وموافقة2002 يوليو
 يونيو26 مرسسة نقد البحرين برسالتها المررخة
 وموافقة سوق البحرين لألوراق المالية2002
.2002  يوليو24 المررخة في

The
Commercial
Companies
Law
promulgated by Legislative Decree No. 21
of 2001 in its Article No. 363 stated that
Articles of Association of companies
established before the promulgation of the
above law, shall be amended to conform to
the provisions of this law within a period

وحين أن قانون الشركات الصادر بمرسوم بقانون رقم
 قد أستوجب363  و في مادت رقم2001  لسنة21
تعديل النظام األساسي للشركات بما ينسجم و أحكام
.في غضون ثالن سنوات من تاري نتاذ ذلك القانون
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not exceeding three years from the date of
the law coming into force.
Whereas by virtue of Decree number
14/1980 as amended by Decree number
14/1997, the Company obtained exemptions
from some of the provisions of the
Commercial Companies Law issued by
Decree number 28/1975 and the
amendments thereto, whereby the Company
has been exempted from the provisions of
Articles 60, 63, 71, 89, 90, 103, 108, 119,
146, 148 and 163 of the Commercial
Companies Law No. 28/1975; and

14 وحين أن الشركة و بموجب المرسوم بقانون رقم
1997  لسنة14  والمعدل بمرسوم بقانون1980 لسنة
حصلت على إعتاء من بعض أحكام قانون الشركات
1975  لسنة28 التجارية الصادر بمرسوم رقم
،60  حين استثنيت من أحكام المواد رقم، وتعديالت
،146 ،119 ،108 ،103 ،90 ،89 ،71 ،63
 من قانون الشركات التجارية الصادر163 و،148
.1975  لسنة28 بمرسوم رقم

Whereby the new Commercial Companies
Law is promulgated by Decree 21/2001
annulling the Commercial Companies Law
No. 28/1975 and the amendments thereto;
and since, by virtue of Decree No. 14/1980
as amended by Decree No. 14/1997, the
Company still enjoys the exemptions
granted to it, it becomes necessary to
specify the Articles under the Commercial
Companies Law No. 21/2001 corresponding
to the provisions under the Commercial
Companies Law 28/1975 from which the
Company is exempted; and

وحين أن صدر قانون الشركات التجارية الجديد
 وألغى قانون2001  لسنة21 بموجب مرسوم
1975  لسنة28 الشركات التجارية الصادر بمرسوم
 وحين ان وبموجب المرسوم بقانون رقم، وتعديالت
 لسنة14  والمعدل بالمرسوم بقانون1980  لسنة14
 ال ةالت الشركة تتمتع باإلعتاءات الممنوحة1997
لها األمر الذ تطلب تحديد أرقام المواد تحت قانون
 لسنة21 الشركات التجارية التجديد الصادر بمرسوم
 والتي تقابل أحكامها المواد من قانون،2001
 لسنة28 الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم
. التي تتمتع الشركة باإلعتاء من أحكامها1975

According to the above, and pursuant to the
Ministry of Industry and Commerce’s
letter issued on 21/9/2004, and the draft
amendment attached thereto, the Articles of
the Commercial Companies Law No.
21/2001 from which the Company is
exempted are the following: 64 and 65
(corresponding to Article 60 of the old law),
75 (corresponding to Article 71 of the old
law) 94 (corresponding to Article 90 of the
old law), 109 (corresponding to Article 103
of the old law), 117 (corresponding to
Article 108 of the old law), 128
(corresponding to Article 119 of the old
law) and 172 (corresponding to Article 146
of the old law);

 وطبقا لخطاب وةارة الصناعة،و وفقا للمذكور أعاله
 بالموافقة على2004/9/21 و التجارة المرر في
مسودة التعديالت المرفقة ب فإن المواد من قانون
2001  لسنة21 الشركات التجارية الصادر بمرسوم
:والتي تتمتع الشركة باإلعتاء من أحكامها هي كالتالي
75 ، من القانون القديمم60 وتقابل المادة. 65  و64
وتقابل. 94 ، من القانون القديمم71 وتقابل المادة.
وتقابل الميادة. 109 ، من القانيون القدييمم90 الميادة
108 وتقابل الميادة. 117 ، من القانيون القدييمم103
 من119 وتقابل المادة. 128 ،من القانيون القدييمم
 من146 وتقابل المادة. 172  و،القانون القديمم
.القانون القديمم
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The Company has been exempted from the
provision of Article 175 of the Commercial
Companies Law promulgated by Decree
21/2001 by virtue of the Minister of
Industry and Commerce’s Resolution which
is included in his letter dated 30 January
2002.

175 وحين أن الشركة قد تم إعتارها من أحكام المادة
21 من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم
 بموجب قرار وةارة الصناعة و التجارة2001 لسنة
.2002  يناير30 المضمن بخطاب الصادر بتاري

Therefore, and to incorporate the
amendments to the Commercial Companies
Law since promulgation, and the various
amendments to these Memorandum and
Articles of Association of the Company.
The Extraordinary General Meeting held on
25th March 2018, on the recommendations
of the Board of Directors, passed several
resolutions, including the resolution to
amend and restate these Articles of
Association replace the entire previous
Articles of Association and all amendment
thereto. The Articles and Memorandum of
Association were restated on 20 May 2018
with the Articles and Memorandum of
Association
notarized
under
no.
2018040101.
as hereinafter.

أصدرت الجمعية العامة غير الغادية العادية للشركة
 بناء على توصيات،2018  مارس25 المنعقدة بتاري
 من ضمنها قرار تعديل،مجلس اإلدارة عدة قرارات
وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
. بما يتت مع قانون الشركات التجارية وتعديالت
قرر المساهمونتم استبدال عقد التأسيس والنظام
ّ ،لذلك
 بالنظام االساسي2018  مايو20 األساسي بتاري
.2018040101 وعقد التأسيس الموثقيان برقم
أن يتم استبدال النظام األساسي بكامل مواده وكافة
:تعديالت على النحو الوارد فيما بعد

The Shareholders decided in the
Extraordinary General Meeting held on --------- to amend the Articles of Association to
incorporate the amendments of the
Commercial Companies Law as follows:
Article (1)

قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير
 تعديل النظام------------ العادية المنعقدة بتاري
األساسي ليتواف مع التعديالت الخاضعة على قانون
:الشركات التجارية وذلك كاآلتي

Increase of Capital

)1( المادة
زيادة رأس المال

Article (21) of the Articles of Association
shall be amended to read as follows:

) مننا الامنناس اي ا ننك للتننأ ك ل ننأ مننا21( تعدل المادة
:يلك

The Company's authorised capital, by a
resolution to be passed by the Extraordinary
General Meeting, may be increased. The
issued capital of the Company, by a
resolution to be adopted by the Ordinary
General Meeting, may also be increased
within the authorised capital amount,
provided that the issued capital must be

يجوة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ةيادة
 كما يجوة بقرار من، رأس مال الشركة المصرح ب
الجمعية العمومية العادية ةيادة رأس مال الشركة
، الصادر في حدود رأس مال الشركة المصرح ب
بشرط تمام سداد قيمة رأس مال الشركة الصادر قبل
 ويجب أن تتم ةيادة رأس المال،الةيادة بالكامل
الصادر فعال خالل الثالن سنوات التالية لصدور
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paid in full before the increase. The
approved increase in the issued capital must
be made within three years following the
date on which a resolution authorising the
increase is issued, The issuance of new
shares shall be approved by the Central
Bank of Bahrain in accordance with Article
81 to 85 of the Central Bank of Bahrain and
Financial Institutions Law and the
regulations issued to its effect. Provided
that the nominal value of the new shares
shall be equivalent to the nominal value of
the original shares.

 ويتم إصدار األسهم الجديدة.القرار المرخص بالةيادة
بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركة
 من قانون مصرف البحرين85  الى81 وفقا للمواد
المركة والمرسسات المالية واللوائح الصادرة تنتيذا
 ويجب أن تكون القيمة االسمية للسهم الجديد. ألحكام
.معادلة للقيمة االسمية للسهم األصلية

The Extraordinary General Meeting may,
however, resolve to issue shares at a
premium to be added to the nominal value
and may fix the value of such premium.
The net total of the said premium shall be
added, after deduction of expenses of the
share issue, to the Legal Reserve Account
even if it amounts to half the capital.

يجوة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة
عالوة إصدار إلى القيمة االسمية لألسهم وأن تحدد
 ويضاف صافي هذه العالوة بعد تنةيل،مقدارها
مصروفات اإلصدار إلى االحتياطي القانوني ولو بلغ
.نصف رأس المال

The Central Bank of Bahrain and the
Ministry in charge of commercial affairs
shall be furnished with reports and reasons
necessitating an increase in all cases of
increase of capital.

ويخطر مصرف البحرين المركة والوةارة المعنية
بشئون التجارة بالتقارير واألسباب الموجبة للةيادة في
.جميع حاالت ةيادة رأس المال

The capital may be increased in one of the
following methods or other methods in
accordance with Article 126 of the
Commercial Companies Law:

وتتم ةيادة رأس مال الشركة بإتباع إحد الطرق
 من قانون126 التالية أو أ طرق أخر وفقا للمادة
:الشركات التجارية

1. Issuing new shares to cover the required
increase, the value of which must be fully
paid in cash or in kind.

 إصدار أسهم جديدة تغطي المبالغ المطلوبة للةيادة.1
.ويكون ذلك واجب السداد بالكامل نقدا او عينا

2. Convert reserve funds or parts of
distributable profit to capital, either by:

 تحويل االحتياطي أو جةء من األرباح القابلة.2
:للتوةيع إلى رأس مال بإحد طريقتين

A. Increasing the nominal value of the
original shares without the Company
requiring the shareholders to pay the
difference but the difference to be
recovered from the reserve funds and

5

 دون أن، ةيادة القيمة االسمية لألسهم األصلية.أ
تطلب الشركة من المساهمين دفع الترق بل
يدفع من االحتياطي ويرشر على األسهم
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the new share shall be marked with its
new value.
B. Issuance of new shares for the value of
the increase and the new shares to be
distributed
to
the
original
shareholders,
without
any
consideration, in proportion to the
number of original shares they are
holding.

.بقيمتها الجديدة

 وتوةع، إصدار أسهم جديدة بقيمة الةيادة.ب
الشركة هذه األسهم على المساهمين األصليين
 كل بقدر نسبة ما يملك من األسهم،دون مقابل
.األصلية

Issuance of New Shares

)2( المادة
إصدار أسهم جديدة

Article (22) of the Articles of Association
shall be amended to read as follows:

) مننا الامنناس اي ا ننك للتننأ ك ل ننأ مننا22( تعدل المادة
:يلك

Article (2)

1. In the event new shares are issued in
accordance with Article 21 above:
a) Priority to subscribe to the new shares
shall be given to existing shareholders in
the manner specified in the Commercial
Companies Law, and the Company shall
follow the procedures set out in the said
two ArticlesLaw and Article (21) above.
The shareholders have the right to waive
their priority right to these shares in
accordance with a resolution of the
Extraordinary General Meeting.
b) If the new shares are offered for public
subscription, a subscription prospectus
shall be prepared and shall include in
particular the information required by
Article (82) of the Central Bank of
Bahrain and Financial Institutions Law
and the regulations issued to its effect.
The prospectus shall be signed by the
Chairman of the Board of Directors who
shall be responsible for the accuracy of
the details stated therein.
2. In respect to underwriters:
a) In the event of a capital increase, the
Company may have one or more
underwriters to subscribe to the
remaining unsubscribed shares in

6

21  في حالة ةيادة رأس مال الشركة وفقا للمادة.1
:أعاله
 يكون للمساهمين المستحقين أولوية االكتتاب في.أ
األسهم الجديدة على النحو المنصوص علي في
قانون الشركات التجارية ويجب على الشركة إتباع
اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين
 ويجوة.م أعاله21. القانون والمادة.المذكورتين
للمساهمين على التناةل عن ح األولوية للغير من
األسهم الجديدة بقرار من الجمعية العمومية الغير
.عادية
 في حالة طرح األسهم الجديدة لالكتتاب العام يجب.ب
تحرير نشرة اكتتاب تشتمل بوج خاص على
 من82 البيانات المنصوص عليها طبقا للمادة
قانون مصرف البحرين المركة والمرسسات
المالية واللوائح الصادرة تنتيذا ألحكام ويوقع
 ويكون مسئوال عن، النشرة رئيس مجلس اإلدارة
.صحة البيانات الواردة فيها

: حول المتعهدين.2
 يجوة أن يكون للشركة عند ةيادة رأسمالها متعهد.أ
أو أكثر لتغطية ما يتبقى من أسهم االكتتاب طبقا
. ألحكام قانون مصرف البحرين المركة
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accordance with the provisions of the
Central Bank of Bahrain and Financial
Institutions Law.
b)

Underwriter(s) contracted by the
Company with respect purchasing all
the remaining shares not purchased by
those shareholders entitled to do so,
shall have shares allotted to them as
provided hereinabove. Underwriter(s)
may offer shares to which they have
subscribed for by public subscription
through the Bahrain Bourse.

3. The Board of Directors shall publish the
resolution issued in approval of the capital
increase in the Official Gazette and one
local daily newspaper. Such resolution
shall be registered with the Commercial
Register within one month from the date of
increase.

 وفي حالة االتتاق مع متعهد أو متعهد اكتتاب.ب
بالنسبة لألسهم المتبقية يشتر المتعهد ما لم يتم
تغطيت من أسهم بعد االكتتاب من قبل المساهمين
المستحقين لألسهم وتخصيص أسهم لهم حسبما
 وللمتعهد باالكتتاب أن يعيد.نص علي أعاله
طرح األسهم التي اشتراها لالكتتاب العام عن
.طري شركة بورصة البحرين

 يجب على مجلس اإلدارة القيام بنشر القرار.3
الصادر بةيادة رأس المال في الجريدة الرسمية
 ويقيد هذا القرار في،وإحد الجرائد اليومية المحلية
السجل التجار وذلك خالل شهر من تاري تحق
.الةيادة

)3( المادة
انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة

Article (3)
Election and Appointment of Members
of the Board of Directors

Article (32) of the Articles of Association
shall be amended to read as follows:

) مننا الامنناس اي ا ننك للتننأ ك ل ننأ مننا32( تعدل المادة
:يلك

i) The General Meeting shall elect the
members of the Board through secret
ballot cumulatively in accordance with
the provisions of Article 176 of the
Commercial Companies Law whether
electronically or in a physical meeting.
The Board shall be elected for a
renewable term of three financial years
and in all cases the Board shall remain in
office until approval by the General
Meeting of the financial statements
related to its term subject to the approval
of the Central Bank of Bahrain. A
corporate person who has appointed one

 تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة.أ
بالتصويت التراكمي السر وفقا ألحكام المادة
 من قانون الشركات التجارية سواء عن176
طري التصويت االلكتروني أو في اجتماع فعلي
 ويكون االنتخاب لدورة مدتها ثالن،في المقر
 وفي جميع األحوال.سنوات مالية قابلة للتجديد
يظل المجلس قائما إلى حين اعتماد آخر ميةانية
في مدت من قبل الجمعية العامة شريطة موافقة
 ويجوة للشخص. مصرف البحرين المركة
المعنو الذ عين عضوا أو أكثر في المجلس أن
يستبدل من عينهم بغيرهم سواء كان ذلك أثناء
المدة المذكورة أو في نهايتها وذلك من خالل
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or more members of the Board may
replace them by others whether during
the said period or on its expiry by
sending a notice in writing to the
Chairman subject to Central Bank of
Bahrain’s prior written approval. An
elected member of the Board may be reelected upon the expiry of his term of
office, and this shall be considered to be
a new nomination which requires
satisfaction by such member of all the
terms and conditions required to be
satisfied by a person nominated for the
Board membership for the first time.

إرسال إخطار مكتوب الى رئيس مجلس إدارة
الشركة بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل مصرف
 كما يجوة إعادة انتخاب، البحرين المركة
العضو المنتخب لد انتهاء المدة التي انتخب لها
ويعتبر ذلك ترشيحا جديدا يستلةم كافة األحكام
.والشروط المطلوبة للعضوية ألول مرة

ii) At the end of the Board’s term, the
General Meeting shall elect at its
ordinary meeting new members for the
Board of Directors.

 تقوم الجمعية العامة في اجتماعها العاد عند.ب
انتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة بانتخاب
.األعضاء الجدد لمجلس اإلدارة

iii) Without prejudice to the provisions of
Article 30, 31, 32(ii) and 33(iii) of these
Articles, any registered shareholder with
more than 10% of the Company’s shares
shall have the right to appoint a member
of the Board of Directors.
Any
shareholder exercising such right shall be
barred from voting to elect other
members of the Board of Directors at a
General Meeting.

 والتقرة،31  والمادة30  دون إخالل بحكم المادة.ج
 من33 جم من المادة.  والتقرة32 بم من المادة.
%10  يح لكل مساهم يمتلك أكثر من،هذا النظام
عشرة في المائةم من أسهم الشركة أن يعيّن.
 و أ مساهم يمارس،عضوا في مجلس اإلدارة
هذا الح يمتنع علي التصويت النتخاب أعضاء
.آخرين لمجلس اإلدارة

iv) A corporate shareholder may be
nominated or elected as a member of the
Board of Directors and in such case shall
nominate a natural person to represent it
on the Board.

 يجوة أن ينتخب الشخص المعنو من المساهمين.د
 ويتعين علي،أو يعين عضوا في مجلس اإلدارة
في هذه الحالة تسمية شخص طبيعي لتمثيل في
.المجلس
)4( المادة
االنعقاد

Article (4)
Convening
Article (55) of the Articles of Association
shall be amended to read as follows:

) مننا الامنناس اي ا ننك للتننأ ك ل ننأ مننا55( تعدل المادة
:يلك
.أ

i) Summons for the meeting of the Ordinary
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General Meeting shall be published in
two newspapers of which one is in
Arabic and one in the issued in Arabic
language, one of which shall be local,
and one local newspaper issued in
English language, in each country the
company’s shares are listed or traded, at
least 21 days before the meeting. In
countries where no Arabic newspapers
are published, the summons shall be
published in a newspaper issued in
English. Where there are no newspapers
published in English, the summons shall
be published in a newspaper issued in the
local language.

العادييية للمسييياهمين بالنشيير فيييي جرييييدتين
يوميتين على األقل تصدران تكيون إحيداهما
،باللغة العربية على أن تكون إحداهما محليّة
وجريدةو أخر تصدر باللغة اإلنجليةية فيي
كييل بلييد تكييون أسييهم الشييركة مدرجيية أو
مطروحية فيي للتييداول قبيل واحييد وعشييرين
 وفيي.يوما على األقل من تياري االجتمياع
الييدول التييي ال تصييدر فيه يا ص يحف عربييية
تنشيير الييدعوة فييي صييحيتة تصييدر باللغيية
اإلنجليةية فإن لم توجد تم النشر في صيحيتة
.تصدر باللغة المحلية

ii) The quorum for the meeting of the
Ordinary General Meeting shall consist
of at least more than 50 percent of the
Company’s shares. Should a quorum not
be present at the first meeting, the
General Meeting shall be invited to
convene for the second time to discuss
the same agenda and the meeting is to be
held after not less than 7 days and not
more than 15 days from the date fixed
for the first meeting. The second
meeting shall not be valid unless it is
attended by shareholders who have the
right to vote representing more than
thirty percent of the share capital.
Should a quorum not be present at the
second meeting, the General Meeting
shall be invited to convene for the third
time to discuss the same agenda and the
meeting is to be held after not less than 7
days and not more than 15 days from the
date fixed for the second meeting. The
third meeting shall be valid irrespective
of the number of shareholders present.

 يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامية العاديية أن.ب
 من رأسمال الشركيية عليى%50 يكون أكثر من
 فييإذا لييم يتييوافر هييذا القييدر.األقييل ممييثال فيهييا
األدنى من النصياب فيي االجتمياع األول دعييت
الجمعية العاميية لالنعقياد لينتس جيدول األعميال
الجتماع يعقد بعد مدة ال تقل عن سبعية أييام وال
 يوما من تارييي االجتميياع األول15 تةييد عن
وال يكيييون االجتمييياع الثييياني صيييحيحا إال إذا
حضييييره مسييياهمون لهيييم حييي التصييييويت و
 فإذا ليم. من رأس الميال%30 يمثليون أكثر من
يتييوافر النصيياب فييي االجتمييياع الثيياني دعيييت
الجمعية العامة لالنعقياد لينتس جيييدول األعميال
الجتماع ثالن يعقد بعيد ميدة ال تقيل عين سبعيية
 يوما من تاريي االجتمياع15 أيام وال تةيد عن
 ويكون االجتماع الثالن صحيحا أييا كيان،الثاني
.عدد الحاضرين

A new invitation to the subsequent two
meetings shall not be given if their dates
were fixed in the invitation to the first
meeting, provided that a notice shall be
published in at least two Arabiclocal
newspapers, one of should be localin Arabic

ويجوة عدم توجي دعوة جديدة لالجتماعين الالحقين
في حالة تحديد تاريخهما من الدعوة لالجتماع األول
بشرط نشر إعالن في جريدتين يوميتين محليتين على
األقل تصدران تصدر إحداهما باللغة العربية
واالخرةواألخر باللغة االنجليةيةعلى أن تكون
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and the other in the English language,
stating that the first two meetings were not
convened.

.إحداهما محلية يتيد عدم انعقاد االجتماعين األولين

In all cases, resolutions of the Ordinary
General Meeting shall be passed by a
simple majority of the shareholders
represented at the meeting in person or by
proxy that exercised the right to vote at the
meeting.

وفي جميع األحوال تصدر قرارات الجمعية العامة
العادية باألغلبية البسيطة لألسهم الممثلة في االجتماع
.باألصالة أو باإلنابة والتي مارست ح التصويت

Article (5)
Quorum

)5( المادة رقم
النصاب

Article (63) of the Articles of Association
shall be amended to read as follows:

) مننا الامنناس اي ا ننك للتننأ ك ل ننأ مننا63( تعدل المادة
:يلك

The quorum for an Extraordinary General
Meeting shall consist of shareholders of at
least two thirds of the Company’s shares.
Should this minimum not be present at the
first meeting, summons shall be sent to
shareholders for a second meeting to be
held within 15 days after the first meeting.
In the second meeting of the Extraordinary
General Meeting a quorum shall be formed
if shareholders representing at least onethird of the capital are represented. If a
quorum is not met at the second meeting, a
third meeting shall be convened within 15
days of the date of the second meeting. The
third meeting shall be valid if shareholders
representing one-quarter of the capital
attend the meeting.

يشترط لصحة انعقياد الجمعيية العامية غيير العاديية أن
 فيإذا.يكون ثلثا رأسمال الشركة على األقل مميثال فيهيا
لييم يتييوافر هييذا النصيياب فييي االجتميياع األول انعقييدت
الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة ثانية خيالل
الخمسة عشير يوميا التاليية لالجتمياع األول وفيي هيذه
الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضيره مين يمثليون
 وإذا ليم يتيوافر.أكثر من ثلن رأس المال عليى األقيل
في االجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع
ثالن ينعقد خالل خمسة عشر يوما من تاري االجتماع
الثاني ويكون االجتماع الثالن صحيحا إذا حضره عيدد
.من المساهمين يمثلون ربع رأس المال

Resolutions at the Extraordinary General
Meeting shall be passed by a two thirds
majority of the shares represented at the
meeting unless the resolution relates to the
increase or reduction of the capital,
extending the Company’s duration, its
winding up, conversion or its merger with
another company. In such cases, a
resolution shall be valid if it is adopted by a
three quarters majority of the shares present
on the basis of which the meeting validly
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وتصدر قرارات الجمعيية العامية غيير العاديية بأغلبيية
ثلثي األسهم الممثلة في االجتمياع عيدا فيي حالية تعلي
األميير بةيييادة رأس المييال أو تختيضيي أو إطاليية مييدة
الشييركة أو حلهييا أو تحويلهييا أو إدماجهييا فييي شييركة
أخيير فيشييترط لصييحة القييرار فييي هييذه األحييوال أن
يصييدر بموافقيية ثالثيية أربيياع أسييهم الحاضييرين اللييذين
.ينعقد بهم االجتماع صحيحا
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convenes.
Extraordinary General Meeting Resolutions
shall not be valid and effective unless they
are approved by the Central Bank of
Bahrain and the Ministry in charge of
commercial affairs.
A new invitation for the latter two meetings
may not be sent out if their dates are fixed
in the initial summons to the first meeting,
provided that publication shall be made in
at least two Arabic local newspapers, at
leastone of which is in Arabic and the other
in Englihs one must be local, about stating
the non-convention of the said two
meetings.

وال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية صحيحة
إال بعييد الموافقيية عليهييا ميين قبييل مصييرف البحييرين
.المركة والوةارة المعنية بشئون التجارة
ويجوة عدم توجي دعوة جدييدة لالجتمياعين الالحقيين
في حالة تحديد تاريخهميا مين اليدعوة لالجتمياع األول
بشرط نشر إعالن في جريدتين يوميتين محليتيين عليى
األقل تصدران تصدر احداهما باللغة العربيية عليى أن
تكون إحداهما محلية واالخير باللغية االنجليةيية يتييد
.عدم انعقاد االجتماعين المذكورين

Article (6)

)6( المادة

The Amendment has been executed
pursuant to the Central Bank of Bahrain’s
no objection letter No. --------- dated ---------- and Ministry of Industry, Commerce and
Tourism's approval dated ---------------------No. ------------

حرر هذا التعديل استنادا إلى موافقة مصرف البحيرين
---  الصادر بتياري----------- المركة بكتابها رقم
 وموافقيية وةارة الصييناعة والتجييارة والسييياحة---------------------  تحت رقم--------- بتاري

المخول بالتوقيع
Authorized Signatory

In accordance with the above the
Amendment has been made in one original
and ---- counterparts which was signed by
the parties concerned upon having been
read out by me and its contents made
known to the parties. --- copies of this
Amendment were delivered to the parties
for further action.
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----- وبما ذكر تحرر هذا التعديل التعديل من أصيل و
نس وتم التوقيع علي بعد تالوت من قبل الجميع ومني
.  نس من للعمل بموجب---- وتسلم أصحاب الشأن
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