
وهو   قطرية( عامة  مساهمة  شركة للشركة المتحدة للتنمية )النظام األساسي المعدل  مسودة 
   (  17/60/1920( تاريخ  2019/ 21007) معٌدل للنظام األساسي بمحضر موثق برقم 

 
 ( 1مادة ) 

التجارية و  ،تأسست الشركات  قانون  التأسيس  طبقاً ألحكام  ركة األساسي ش  لنظامهذا اوأحكام عقد 
 يلي.بين مالكي األسهم وفقاً لألحكام المبينة فيما   قطريةة امع مساهمة

ا الشركات  قانون  مع  يتوافق  بما  للشركة  األساسي  النظام  تعديل  تم  )وقد  رقم  لسنة 11لتجارية   )
علىوذلك    2015 المنعقدة  بناءاً  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  عن  صادر    بتاريخ   قرار 

 م. 17/5/2016
وذلك م  2016ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات لسنة  سابقاً  األساسي للشركة    امالنظتم تعديل    -

 م. 3/2018/ 21بتاريخ   قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بناءاً على
وذلك بناءاً م  2016لسنة  تم تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات    -

 م 02/2019/ 26بتاريخ  عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة صادر قرار على
 

 األول الفصل
 تأسيس الشركة 

 
 ( 2مادة ) 

 قطرية. شركة مساهمة عامة ( ق ع.م.  ش.) اسم الشركة هو: الشركة المتحدة للتنمية 
 
 ( 3مادة ) 

لكي تحققق الشقركة و  ا،أنواعهالمشاريع التنموية بكافة    ركة في غرض الشركة هو االستثمار والمشا
 اآلتية:غايتها لها أن تقوم باألمور 

االستثمار سقوا  كقان لوحقدها أو بالمشقاركة مقع السيقر وسقوا  فقي قطقر أو فقي ال قار  فقي  -1
 التالية:المشاريع التنموية في المجاالت 

جقة ، معالوتوزيع المنتجات البتروليقةتكرير الطاقة بما فيها توليد وتوزيع الكهربا ، تصنيع و •
 شابه.ع الساز الطبيعي، استسالل الطاقة الشمسية وما توزيو

الحصول على امتيازات لالستكشقا  والتنقيقع عقن القناط والسقاز الطبيعقي فقي القدول التقي  •
 بذلك.تسمح قوانينها 

بيعي كلقيم أو وققود از الطمشاريع البتروكيماويات التي تعتمد على المنتجات البترولية أو الس •
 ها.لتصنيع

 عية األ رى كالصلع والحديد واأللمنيوم والتعدين وتحلية المياه وما شابه.الصنا مشاريعال •



 شابه.المباني والعقارات وأعمال البنية التحتية والمواد السذائية وما  •
 الي:التاط لنشاتم اضافة  1/5/2005تاريخ بالجمعية العامة غير العادية  اجتماع بقرار 
 عها.واأنكافة مويل ب دمات االستثمار والت •

( أعاله سوا  لوحدها أو باالشتراك مع 1القيام بتنايذ وتشسيل المشاريع المشار إليها في الاقرة ) -2
  ارجها.السير وسوا  في دا ل دولة قطر أو في 

( 1لاققرة )ا فقي االقيام بتسويق وتصدير وتوزيع المنتجات الم تلاة من المشقاريع المشقار إليهق -3
 أعاله.

الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل بقه   مصلحة مع  تكون لها  ركة أنيجوز للش -4
أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في ال ار ، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من 

ع القوانين المرعية في كل بها حسالوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 
 بلد.

 ( 4مادة ) 
ويجقوز لمجلقس اادارة أن   ،قطقرالققانوني مدينقة الدوحقة بدولقة    للشركة ومحلهقامركز الرئيسي  لا

 . ارجهاقطر أو في دا ل ينشئ لها فروعاً أو مكاتع أو توكيالت في 
 

 ( 5مادة ) 
 بتأسيسقها.لمرسوم المقر   صدور الشركة هي  مس وعشرون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ  امدة  
من قانون الشركات   (75صية المعنوية إال بعد شهرها وفقاً ألحكام المادة ) شتسع الشركة الوال تك

 العادية.ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير  م،2015( لسنة 11التجارية رقم )
 

 (  6مادة ) 
بمبلغ   الشركة  مال  رأس  و)  اير   3,540,862,500حدد  و مسمائة  باليين  مليون    أربعينثالثة 

القيمة    سهم،  3,540,862,500( موزّع على  وستين أل  و مسمائة اير قطري   واثنان  ئةثمانما و
 اير.  (1)األسمية للسهم الواحد 

 م 25/3/2014تم تعديل رأس المال سابقاً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   -
يئهة قطهر لوسهوا  ه  اتلتتوافهق مهع متطلبهمهادة  ل ا فهي ههذ   مية للسهمم  مة اإلسالقي  ليتم تعد  -   

 م26/2/2019بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية وذلك  لإلدراج،المالية  
 
 
 ( 7مادة ) 

مقال "عند تأسيسقها" فقي رأس أكتتع األعضا  المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة ولقد  
دفقع   وققدقطري    اير  225.000.000ية  االسم  قيمتهاسهم    22,500,000عددها  هم  بأسالشركة  



%( من قيمة كل سهم عند االكتتاع في البنقك التجقاري 22نسبة قدرها )"عند التأسيس "  المكتتبون  
 .والصناعة التجارةك المعتمدة بقرار وزير القطري وهو من البنو

  نهائيقاً.ركة  د مضقي سقنتين علقى تأسقيس الشقإال بعقوال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم  
 مورثهم.لورثة المؤسس في حالة وفاته التصر  في أسهم   الل هذه الاترةز ومع ذلك يجو

 
 
 

 الفصل الثاني
 األسمم والسندات

 
   (8مادة ) 

ه عنقد االكتتقاع ديسد، وتدفع قيمتها أقساطاً ، وال يجوز أن يقل القسط الواجع ت  تكون األسهم اسمية
مواجهة الشركة ، فإذا تملك السقهم   ي للتجزئة فل  غير قاب  ويكون السهم  ،  السهممن قيمة    % 22عن  

ي اسقتعمال الحققوق المتصقلة فقأش ا  متعددون ، وجع عليهم أن ي تقاروا أحقدهم لينقوع عقنهم 
وال  ة السهم ،يكمللتزامات الناشئة عن  ش ا  مسؤولين التضامن عن اال بالسهم ، ويكون هؤال  األ 

أن تصدر بقأعلى مقن هقذه القيمقة إذا   زوإنما يجو،  االسمية  م بأقل من قيمتها  سهتصدر األ   يجوز ان
ن  النظام األساسي للشقركة أو وافققت الجمعيقة العامقة غيقر العاديقة علقى ذلقك وفقي هقذه الحالقة 

  يضا  فرق القيمة إلى االحتياطي القانوني .
 

 ( 9)  دةما 
ن رأس مقال مق% 49كة بنسقبة ال تزيقد عقن ريين تملقك أسقهم الشقررين غيقر القطقيجوز للمسقتثم
تثمار رأس المال غير القطري في بشأن تنظيم اس  2014( لسنة 9ن رقم )فقاً ألحكام القانوالشركة و

ها ونظام يس الشركةأستفي عقد ة على النسبة المقترحة وذلك بعد موافقة الوزار االقتصادي،لنشاط  ا
  األساسي،

 م17/5/2016دية بتاريخ ر الجمعية العامة غير العا تم تعديل هذ  المادة بموجب قرا -
 

 ( 10)  مادة
المكتتقع بهقا   لألسقهمأمقا بالنسقبة    التأسيس،ها المؤسسون كاملة عند  بتدفع قيمة األسهم التي إكتتع  

التأسيس فقي   نشر قراراريخ  من ت  تسنوا   مس  ل ال او بالتقسيط كاملة  تها نقداً تسدد قيميجع أن  ف
( 65ي ال  أحكام المقادة )  ايض رأس المال بما ال إذا لم تسدد األقساط وجع تو  الرسمية،ة  الجريد

 .2015( لسنة 11من قانون الشركات التجارية رقم )
 
 



 ( 11مادة ) 
 لمرسقومإصدار ايخ  من تارالل  مس سنوات على األكثر  لوفا  بباقي قيمة كل سهم  يتم ا  يجع أن

علقى أن يعلقن   دارة،اا ريقة التي يعنيها مجلقس  س الشركة وذلك في المواعيد وبالطالمر   بتأسي
بل حلولها ب مسة عشر يوماً على األقل، وتقيقد المبقالغ المدفوعقة علقى شقهادات تلك المواعيد ق  عن
لم يؤشقر  شهادة كلية وارجت( من قانون الشركات ال156لمادة )سهم التي تصدرها الشركة وفقاً لاأل 
 ماً تداولها.لغ الواجبة األدا  يبطل حتا تأشيراً صحيحاً بالوفا  بالمباعليه
 

 ( 12مادة ) 
تتقع فيهقا تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين االكتتاع، يثبت فيها أسم المساهم وعدد األسهم التي اك

هم حقين سقداد يستبدل بهقا أسقلى أن  إ  يةادالع  قساط الباقية، وتقوم مقام األسهموالمبالغ المدفوعة واأل 
 األقساط.جميع 
وتست ر     ير أو الوفا  بقيمتها كاملة.من تاريخ الوفا  بالقسط األ سهم  الل ثالثة أشهر  م األ وتسل

وت قتم  يها عضوان من أعضقا  مجلقس اادارةاألسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عل
 الشركة.ب اتم 

شركة وتقاريخ مرسوم الصادر بالتر ي  بتأسيس الأل   تاريخ العلى ا  هملسويجع أن يتضمن ا
د األسقهم المقوزع الرسقمية وقيمقة رأس المقال وعقد  التجاري وتاريخ نشره بالجريقدةقيدها بالسجل  

 ومدتها.عليها و صائصها وغرض الشركة ومركزها 
 م.هسلايضاً على رقم أرقام متسلسلة ومشتملة أ ويكون لألسهم كوبونات ذات

 
 ( 13)  دةما 

، جقاز لمجلقس  عقاد االسقتحقاقمستحق من قيمة السهم في ميلمساهم عن الوفا  بالقسط ال ل  اإذا ت
بقأي و أ  ى السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بقدفع القسقط المسقتحق بكتقاع مسقجلدارة التنايذ علاا 

كة أن تبيقع ومقاً جقاز للشقرثقين يالث، فإذا لم يقم بالوفا   قالل  يها اادارة  وسيلة تايد العلم توافق عل
ن البيقع مقا يسقتحق توفي الشركة من الثمن الناتج ع، وتسأو في السوق المالي    السهم بالمزاد العلني 

م تكق  حصقيلة البيقع ا لقوإذ،    اط المتأ رة والمصاري  وتقرد البقاقي لصقاحع السقهملها من األقس
ال اصة وتلسقي الشقركة   اهم في أموالهى المسلع، جاز للشركة أن ترجع بالباقي    ه المبالغللوفا  بهذ
السقهم الملسقي وتؤشقر فقي لمشتري سهماً جديداً يحمل رققم  حصل التنايذ عليه وتعطي ا  السهم الذي
سقاهم القذي يت لق  عقن يجقوز للم ، ومع ذلقك سهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديدسجل األ 
عليققه ، مضققافاً إليهققا يمققة المسققتحقة فع القيققد حتققى يققوم البيققع أنمققن قيمققة أسققهمه  ى مققا تبققق دفققع

 .لتي أناقتها الشركة المصروفات ا
 قبل التعديل  (41)  مادة

ل  ا  يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسقما  المسقاهمين وجنسقياتهم شركة بسجتحتاظ ال-1
قطر هيئة و اتالشرك شؤونوادارة  السهم،فوع من قيمة دلكه كل منهم والقدر المتم وما يمومواطنه



فقور ركة لشقويجقع علقى ا  هقا.نمعلى نس ة    والحصول  البياناتهذه  ى  علاالطالع  لألسواق المالية  
أن تودع نس ة من هقذا السقجل لقدى جهقة اايقداع المر صقة مقن السوق المالي    ها في أسهم  إدرا 
هقذا  مظقيوتنوأن تاوض تلك الجهة حاقظ  المساهمين، و أية جهة أ رى بهد  متابعة شؤونالهيئة أ
 السجل.

ً ماليه وصول  ين في الشركة والاهملمسع على سجل اطالال يجوز لكل مساهم ا-2   الل ساعات   جانا
 رسمية.لاالعمل 

 ش   فيقه أو لكل ذي شأن الحق في طلع تصحيح البيانات الواردة بالسجل وب اصة إذا قيدو  -3 
 مبرر.منه دون  حذ 
 شقؤوندارة إلقى إ اأ عليهقجل وكقل تسيقر يطقرسقلا القواردة فقي هقذا  نس ة مقن البيانقاتسل  وتر-4

 .الشركات
للمسققاهم ق يحققم 2016 ت لسققنة( مققن نظققام حوكمققة الشققركا31مققع وجققوع مراعققاة المققادة ) -5

عقد تأسيس الشركة   دارة،ا اسجل أعضا  مجلس    مجاناً:التالية    اتى نس ة من المستندالحصول عل
لمستندات التقي ترتقع امتيقازات أو ا  للشركة،ة  ويسنتقارير الال  الحوكمة،تقارير    األساسي،ا  ونظامه

ن  عليقه الهيئقة مقن تق  وأي مسقتند خ قر  العالقة،را  ذات  عقود األط  الشركة،حقوق على أصول  
( 14 -  5البنقد )هقذا  في  دة  من المستندات الوار  الحصول على نسخللمساهم الحق في  و  .آل روقت  

ويحصل المساهم علقى  بالشركة،القانونية  ة  اردإليها مجاناً بموجع طلع رسمي يقدمه لإل  لوالوصو
ً و وأ  الطلع،من تاريخ تقديم  هذه المستندات  الل ثالثة أيام عمل   هقو محقدد فقي إجقرا ات   لمقا  فققا

 .آل روقت  تي تضعها الشركة منول على المعلومات الالحص
 م21/3/2018بتاريخ غير العادية مة جمعية العا جب قرار ال عديل هذ  المادة بموت تم -
 
 

 بعد التعديل   (41)  مادة
اتهم تحتاظ الشركة بسجل  ا  يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسقما  المسقاهمين وجنسقي-1

قطر هيئة و ركاتالش شؤونوادارة  السهم،فوع من قيمة لكه كل منهم والقدر المدتومواطنهم وما يم
فقور ركة لشقويجقع علقى ا  منهقا.   ةنس  ى هذه البيانات والحصول على ع علاالطاللألسواق المالية  

مقن  أن تودع نس ة من هقذا السقجل لقدى جهقة اايقداع المر صقةأسهمها في السوق المالي    إدرا 
 ذايم هقوتنظق وأن تاوض تلك الجهة حاقظ المساهمين،الهيئة أو أية جهة أ رى بهد  متابعة شؤون 

 السجل.
ً ول اليه موصالو  الشركةسجل المساهمين في    م االطالع على مساه  يجوز لكل-2  فيمقا ي ق    جانقا

 رسمية.لا الل ساعات العمل  ذلكها الهيئة وجهة اايداع وفقاً للضوابط التي تحددمساهمته و
 يقه أوش   ف ا قيدلكل ذي شأن الحق في طلع تصحيح البيانات الواردة بالسجل وب اصة إذو  -3 

 مبرر.منه دون  حذ 



 شقؤونإلقى إدارة  اأ عليهقكقل تسيقر يطقرجل ولسقا ة فقي هقذاوترسل نس ة مقن البيانقات القوارد-4
السنوي للجمعية العامة، أو في موعد أقصاه أسبوعان من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع   الشركات

 .التعديلمن تاريخ إجرا  
يحققق للمسققاهم م 2016 سققنةت ل( مققن نظققام حوكمققة الشققركا31مققع وجققوع مراعققاة المققادة ) -5

عقد تأسيس الشركة   اادارة،سجل أعضا  مجلس    مجاناً:التالية    اتندالحصول على نس ة من المست
ت أو ستندات التقي ترتقع امتيقازاملا  للشركة،نوية  التقارير الس  الحوكمة،تقارير    األساسي،ونظامها  

مقن مسقتند خ قر تقن  عليقه الهيئقة    وأي  العالقة،د األطرا  ذات  عقو  الشركة،حقوق على أصول  
( 14 -  5البنقد )هقذا  في  من المستندات الواردة    لى نسخالحصول عي  ف  للمساهم الحقو  آل ر.وقت  

المساهم علقى ويحصل  بالشركة،قانونية  لادارة  ه لإلإليها مجاناً بموجع طلع رسمي يقدم  والوصول
أو وفققاً لمقا هقو محقدد فقي إجقرا ات   الطلع،يم  ثالثة أيام عمل من تاريخ تقد الل  هذه المستندات  

 .آل روقت  تي تضعها الشركة منالت الحصول على المعلوما
 م21/3/2018 بتاريختم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  -
  تاريخالمنعقدة ب اديةغير العجب قرار الجمعية العامة وتم تعديل هذ  المادة بم -
 

 ( 15)  مادة
المنصقو  عليهقا فقي واعقد  قلاوفقي السقوق المقالي ااجقرا ات    إدار  أسهم الشركة  بع في شأنتت

وب اصقة   ة،الدولقفي  األوراق المالية    وتداولالقوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدرا   
هة التي ى الجات إلمن قانون الشرك(  159ة )في المادليم السجل المنصو  عليه  ما يتعلق منها بتس

 والتعليمات.تحددها هذه القوانين واألنظمة 
 

  التعديل بلق (61مادة ) 
ق المالية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر لألسواملكية    انتقال  يكون

 األسهم.الي المدرجة به تلك والسوق الم
القيقد علقى السقهم اهمين ويؤشقر بهقذا سجل المسقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في نتوت
 السجل.ى السير إال من تاريخ قيده في على الشركة أو عل  رال يجوز االحتجا  بالتصو

 اآلتية:ت م في الحاال   في األسهعلى الشركة قيد التصر األحوال يمتنعوفي جميع 
  
 للشركة.األساسي ام لنظل م قانون الشركات التجارية أولااً ألحكاالتصر  م ا إذا كان هذا-1
ضمان لعضوية مجلس و مودعه كالمحكمة أمن مر أب اإذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزاً عليه-2

 اادارة.
 لها. إذا كانت األسهم ماقودة ولم يست ر  بدل فاقد-3
    
 



  بعد التعديل  (61مادة ) 
لية ها لدى هيئة قطر لألسواق الماأسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بملكية  يكون إنتقال  

 .هماألسلسوق المالي المدرجة به تلك وا
اهمين ويؤشقر بهقذا القيقد علقى السقهم رجة بالقيد في سجل المسقل ملكية أسهم الشركة غير المدنتوت
 السجل.لى السير إال من تاريخ قيده في على الشركة أو عا  بالتصر  يجوز االحتجوال 

 اآلتية:هم في الحاالت ي األسعلى الشركة قيد التصر  ف ال يمتنعاألحووفي جميع 
  
 للشركة.األساسي ام لنظارية أو لشركات التجم قانون اللااً ألحكاالتصر  م ا اهذإذا كان -1
المحكمة أو مودعه كضمان لعضوية مجلس من زاً عليها بأمر مرهونة أو محجو إذا كانت األسهم-2

 اادارة.
 لها. ست ر  بدل فاقدم ماقودة ولم يإذا كانت األسه-3

 ة تابعة لها.قبل أية شرك منة م شركة المساهمة العامأسه يُحظر تملك
  تاريخة بنعقدالم غير العاديةجب قرار الجمعية العامة عديل هذ  المادة بموت تم -
 

 ( 17)  دةما 
 التزاماتهم.ال يلزم المساهمون إال بقيمة كل سهم وال يجوز زيادة 

 
 ( 18) مادة 

 عمومية.لا اوقرارات جمعيته بول نظام الشركة األساسي لسهم قحتماً على ملكية ايترتع 
 

 ( 19مادة ) 
يقع الب عتبقريت المؤقتقة وال ( من هذا النظام يجوز بيع األسهم والشهادا10م المادة )اة أحكامع مراع

  ( منه. 12) ار إليه في المادةسارياً في حق الشركة إال إذا قيد في السجل ال ا  المش
 لشركة.ا وعو من يمثلهما ومنديع يحضره المتعاقدان أمجلس بويكون التسجيل ب

لقى وتسقري ع خ قر،بتها للتصر  فيها بأي تصقر  والشهادات المؤقتة وهكما يجوز رهن األسهم  
 رة السابقة. التصر  أحكام الاق

 ( 20مادة ) 
باح  ض األرللدائن المرتهن قب ويكون  المرتهن،يجوز رهن األسهم ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن 

أسهم   إدرا وفي حالة  ذلك،في عقد الرهن على غير ق تالم يتصلة بالسهم ما واستعمال الحقوق الم 
 المساهمين.ل دع لديها سجاألسهم لدى الجهة المو الشركة يجع التأشير بالرهن على سجالت

 
 
 



 ( 21مادة ) 
وإنما يجوز   المساهمين،تبة في ذمة أحد   لديون مترال يجوز الحجز على أموال الشركة استياا 

يد الحجز ضمن البيانات ال اصة بقيد  ويؤشر بما يا األسهم، ذهأرباح ه ى أسهم المدين والحجز عل
 التجارية. نون الشركات ( من قا159)في المادة  لمنصو  عليهم في سجل المساهمين ااألسه

 ( 22مادة ) 
ذي عية العامقة علقى النحقو القا الجمقرارات التي تت ذهتهن جميع التسري على الحاجز والدائن المر

 الراهن.همه أو وز أسحجلمالمساهم اتسري به على 
التها أو عامة أو االشقتراك فقي مقداوومع ذلك ال يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية ال

 للشركة.العامة  في الجمعية كما ال يكون له أي حق من حقوق المساهمين قراراتها،التصديق على 
 ( 23مادة ) 

 الشركة.لى تأسيس ضي سنتين عبعد م إال هم ا في اسهمان يتصرفونهائياً ال يجوز للمؤسسين 
س مؤسسقين إلقى مؤسققل ملكيتها بقالبيع مقن أحقد الويجوز  الل فترة الحظر رهن هذه األسهم أو ن

إلقى  المؤسقسالسير أو تاليسقة  ة وفاته إلى أو من ورثة أحد المؤسسين في حال الحكومة،خ ر أو إلى 
  نهائي.قضائي  السير أو بموجع حكم

 ( 24مادة ) 
سقواق ك وفققاً للضقوابط التقي تحقددها هيئقة قطقر لألوذلق  البيقع،مها بقصد  ركة شرا  أسهلشل  يجوز
 المالية.

 
 يل التعدقبل  (25) مادة 

 باآلتي: االلتزامت يجع من نظام حوكمة الشركا (37)مراعاةً للمادة 
  أو أو بيع الكامتصاقات متصلة تهد  إلى   ةأو مجموعصاقة  أيحال عزم الشركة على إبرام  في  -1

  ستكتسبها التي الضمانات( بأصول الشركة أو األصول  باستثنا ير أو مبادلة أو التصر  )ج تأ

قيمتها   اوزتتج  والتي شركة من شأنها تسيير الطبيعة األساسية لعمل ال التي قات الصا و تلكالشركة أ

الية  مات  يانآل ر ب قاً صافى أصول الشركة وفقيمة  للشركة أو السوقية%( من القيمة 10)  ااجمالية

 بمصلحةد تضر أس المال أو قن من شان تلك الصاقة أو الصاقات أن ت ل بملكية راهما أقل( وك)أي

ى الجمعية  ر عل شركة عرض األمفعلى ال بصاة  اصةأقلية المساهمين  ين بصاة عامة ومه مساال

 اضرتعاال ذلك   دونعلى تلك الصاقات يجع أن ي ينمساهم أي من ال اعتراض ة, وفى حال العمومي

 الجمعية العمومية. اجتماع محضر  في 

الشركة  في م أسه لبيعن عرضاً ملزماً ة من المساهميمن المساهمين أو مجموع أيإذا تلقى  -2

  صافي قيمة  للشركة أو ن القيمة السوقية % م10ل أو يتجاوز )بموجع إشعار تنازل أسهم( بما يعاد

هؤال  بأن يمنحوا أقلية المساهمين حق    عهديت  (،ا أقليهم أصول الشركة وفقاً آل ر بيانات مالية )أ

 "(.  Tag-Along Rightرك )" البيع المشت في أقلية المساهمين 



إشعار   استالمريخ يوماً من تا 15البيع المشترك(  الل  في سة )حق أقلية المساهمين ارممع يج  -3

حق أقلية ع صاح ساهم لم)ا ذلك فإن في أعاله وفى حال اا ااق  2البند في ازل المشار إليه التن

 المشترك.البيع المشترك( يعتبر قد تنازل عن حقة في البيع  في المساهمين 

بتهههاريخ العامهههة غيهههر العاديهههة  رار الجمعيهههةجهههب قهههبمو تهههم فضهههافة ههههذ  المهههادة -
 م21/3/2018

بتاريخ العامة غير العادية ب قرار الجمعية هذ  المادة بموج( من  1)  قرةالف  تم تعديل  -
 م26/2/2019

 
  بعد التعديل (25)مادة                                          

 باآلتي: تزاملاال ع ت يجمن نظام حوكمة الشركا (37)مراعاةً للمادة 
 امدتك تهدف  إلدى قات متصلة صف ةأو مجموعصفقة    أيحال عزم الشركة على إبرام    في   -1

ركة أو األصدول شدلاالضدمااات  بأصدول    باسدتناا أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصر  )

 شركة لطبيعة األساسية لعمل المن شأاها تغيير ا التي ستكتسبها الشركة أو تلك الصفقات  التي 

ل ة صدافى أصدوقيمدشدركة أولل  السدوقية%  من القيمدة  10متها اإلجمالية )تتجاوز قي  ي لتوا

تخدل ن  أ  قاً آلخر بيااات مالية )أيهما أقل  وكأن من شان تلك الصفقة أو الصفقاتالشركة وف

بصدفة اممين أقليدة المسد المسداممين بصدفة عامدة و  بمصلحةأو قف تضر  بملكية رأس المال  

أي مدن   اعتدراضلجمعيدة العموميدةو وفدى حدال  ألمدر علدى اا  ضعدر  شركةفعلى ال  خاصة

الجمعيدة  اجتمدا  محضدر  فدي  االعتراضفون ذلك الصفقات يجب أن ي  تلك  على   يناممسمال

 العمومية.
الشركة  في ن أو مجموعة من المساهمين عرضاً ملزماً لبيع أسهم مياهمسمن ال أيذا تلقى إ -2

 صافي لقيمة السوقية للشركة أوقيمة  % من ا10ز اوج يت ل أوار تنازل أسهم( بما يعاد)بموجع إشع

يتعهد هؤال  بأن يمنحوا أقلية المساهمين حق   (،هما أقلت مالية )أي آل ر بياناركة وفقاً أصول الش

 "(.  Tag-Along Rightالبيع المشترك )"  ي ف أقلية المساهمين

إشعار   استالمتاريخ  منماً يو 15البيع المشترك(  الل  في يجع ممارسة )حق أقلية المساهمين  -3

)المساهم صاحع حق أقلية  ذلك فإن في  ال اا ااقعاله وفى حأ 2البند في التنازل المشار إليه 

 ة في البيع المشترك.حقن البيع المشترك( يعتبر قد تنازل ع في المساهمين 

اقات عدة ص أو تعاملإجرا  أي صاقة أو   زيجو /مكرر  من قااون الشركات، ال 133لمادة )كام احاة أل مراع
بيع أصول الشركة أو ، يهد  إلى  عامل األولولى او التت متصلة،  الل سنة من تاريخ الصاقة األ او تعامال

الت القيمة ااجمالية  كتسبها الشركة، إذا كانت  ستي  القيام بأي تصر  خ ر على تلك األصول، أو األصول 
الصاقات أو  التعامل  أو  المتص  للصاقة  التعامالت  تسأو  مج  اويلة  ) في  أو51موعها  القيمة   %(  من  أكثر 



مالية معلنة أيهما أقل، إال بموافقة الجمعية العامة    آل ر بيانات لها وفقاً  ة صافي أصوالسوقية للشركة أو قيم
 ركة أصول أية شركة تابعة لها. هذه الاقرة تشمل أصول الشض راغير العادية، وألغ
لى قدر كا  من التااصيل عن غير العادية ع العامةية الجمعاع راق الدعوة الجتمويجع ان تشتمل أو

  طه وأحكامهالتصر  وشرو

بتهههاريخ العامهههة غيهههر العاديهههة  بموجهههب قهههرار الجمعيهههة تهههم فضهههافة ههههذ  المهههادة -
 م21/3/2018

بتاريخ هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ( من  1رة )قفل ا تم تعديل    -
 م26/2/2019

 يهةغير العادجب قرار الجمعية العامة  بموة األخيرة  الفقر  بإضافةدة  تم تعديل هذ  الما  -
 تاريخة بالمنعقد

 
 

 ( 26مادة ) 
لكيقة م فقي كل سهم ي ول صقاحبه الحقق فقي حصقة معادلقة لحصقة غيقره مقن األسقهم بقال تمييقز  

 ام.النظموجودات الشركة وفي األرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا 
 ( 27) مادة 

سقهم سقتحقة عقن الت الشركة الحق في قبض المبالغ المم مقيد اسمه في سجالك للسهاليكون آل ر م
 في األرباح أو نصيباً في الموجودات.نت حصصاً سوا  كا

 
  قبل التعديل (82مادة ) 

كات التجاريقة، يجقوز بققرار مقن شقرالمقن ققانون    (200القى    190من )اد  م الموكاأحمع مراعاة  
 الشركة،الشركات زيادة رأس مال  شؤونإدارة موافقة بعد  عاديةال لجمعية العامة غيرا
 االكتتقاع  فقي وللمساهمين حق األولويقة    الجديدة،ر األسهم  صداإ  قدار الزيادة وسعرويُبيّن القرار م 
عقن حقق  ويجقوز التنقازل االكتتقاع، بقاع ( يوماً من تاريخ فتح15فترة )  ل الة  يداألسهم الجد  في 

للشركة بأغلبية ثالثقة أربقاع رأس المقال علقى عامة غير العادية  للجمعية ارار من اة للسير بقاألولوي
( مقن 195الشركات وفقاً لن  المادة ) شؤونإدارة موافقة لحصول على د انازل بعيكون هذا التأن  
 شركات.لا قانون

 بحيق  ال  الققرار،تنايقذ هقذا  ي تحديد موعدية أن تاوض مجلس اادارة فوللجمعية العامة غير العاد
 صدوره.ز سنة من تاريخ تجاوي

  كاملة.األسهم  قيمة د دفعوال يجوز زيادة رأس مال الشركة إال بع
 التالية:تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل و

 .جديدةإصدار أسهم  -1



 األرباح.اطي أو جز  منه أو تيحاال رسملة  -2
 أسهم.تحويل السندات إلى  -3
 ة.وممق ص  عينية أو حقوقة مقابل حإصدار أسهم جديد -4
 

 
  عد التعديلب  (82مادة ) 

بققرار مقن مقن ققانون الشقركات التجاريقة، يجقوز    (200القى    190من )مع مراعاة أحكام المواد  
 الشركة،الشركات زيادة رأس مال  نوؤش وافقة إدارةمبعد  عاديةال الجمعية العامة غير

ااكتتقاع   فقي األولويقة    همين حقوللمسا  الجديدة،  ار األسهمإصدعر  مقدار الزيادة وسويُبيّن القرار   
ويجقوز التنقازل عقن حقق  االكتتقاع،بقاع  من تاريخ فتح ( يوماً 15فترة )  لاألسهم الجديدة  ال  في 

ة للشركة بأغلبية ثالثقة أربقاع رأس المقال علقى يادلعغير اعية العامة  من الجرار ماألولوية للسير بق
( مقن 195الشركات وفقاً لن  المادة ) ونؤشإدارة على موافقة الحصول  بعد نازلأن يكون هذا الت

 الشركات.قانون 
بقل جديقدة فقي رأس مقال الشقركة التقي يقتم إصقدارها مقاال  ألسقهمبقة ااقرة الساحكم الوتستثنى من  
فقي صقو  عليهقا  عاديقة المنحكقام الجمعيقة العامقة غيقر الشأنها أب  ري، على أن تسعينية  حص 
 .لشركاتنون امن قا( 139) المادة
بحيق  ال  الققرار،ذا امة غير العادية أن تاوض مجلس اادارة في تحديد موعد تنايقذ هقية العوللجمع

 صدوره.يتجاوز سنة من تاريخ 
  كاملة. همسإال بعد دفع قيمة األ لشركة وال يجوز زيادة رأس مال ا

 التالية:ائل تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسو
 جديدة. أسهم إصدار -1
 األرباح.منه أو  رسملة االحتياطي أو جز  -2
 أسهم.تحويل السندات إلى  -3
 مقومة.ص  عينية أو حقوق مقابل ح إصدار أسهم جديدة -4

 
 ( 29مادة ) 

مع ذلقك يجقوز للجمعيقة صلية وأل ا  دلة للقيمة االسمية لألسهمية معاتصدر األسهم الجديدة بقيمة اسم
سقهم وأن تحقدد مققدارها صقدار إلقى القيمقة االسقمية للضقافة عقالوة إر العادية أن تقرر إالعامة غي
 القانوني.الوة إلى االحتياطي لعهذه ا وتضا  الشركات شؤونموافقة إدارة بشرط 

 
 
 



 ( 30مادة ) 
يجوز للجمعية العامقة  التجارية،ت ( من قانون الشركا204إلى    201من )مع مراعاة أحكام المواد  

ط وبشقر  الحسقابات،لشقركة بعقد سقماع تقريقر مراققع  يض رأس مقال االعاديقة أن تققرر ت اقغير  
 -اآلتيتين: حدى الحالتين في إ الشركات وذلك شؤونالحصول على موافقة إدارة 

 زيادة رأس المال على حاجة الشركة. -1
 ب سائر. يت الشركةإذا من -2

 اآلتية:دى الوسائل لمال بإحا أسويتم ت ايض ر
 يضها. اعدد منها يعادل القيمة المراد ت وذلك بإلسا  األسهم،ت ايض عدد  -1
 ركة.صابت الشت ايض عدد األسهم بما يعادل ال سارة التي أ -2
 شرا  عدد من األسهم يعادل المقدار المطلوع ت ايضه وإلساؤه -3
     للسهم.قيمة االسمية ض الت اي-4

 ( 31)  مادة
يجقوز للشقركة بعقد  التجاريقة، لشقركاتانون ا( من قق180إلى  169)  مع مراعاة أحكام المواد من

لقة أو غيقر قابلقة للتحقول إلقى كانقت قابر سندات قابلة للتداول سوا   دة الجمعية العامة أن تصموافق
علقى  نق ا  يجوز تحويل السندات إلقى أسقهم اال إذ  وال   إصدار،في الشركة بقيم متساوية لكل    أسهم

اادارة فقي تحديقد مققدار ااصقدار تاقويض مجلقس  وللجمعية العامقة حقق  ذلك في نشرة ااصدار،
  لة.كاموفا  بقيمته ى حين الويبقى السند اسمياً إل اسمية،وتكون السندات  .وطهوشر

 ( 32مادة ) 
عقد ب  كةيجقوز للشقر  التجاريقة،( من قانون الشركات  180لى  إ  169مع مراعاة أحكام المواد من ) 

ت ضع  ااسالمية،تتوافق مع أحكام الشريعة  للتداول،قابلة امة أن تصدر صكوكاً  موافقة الجمعية الع
وبمققا ال  التجاريققة،قققانون الشققركات  عليهققا فققي لققذات الشققروط واألوضققاع واألحكققام المنصققو  

 أعاله.ار اليها المش (180الى  169)د من وأحكام الموا يتعارض مع طبيعتها
 
 ( 33مادة ) 

ركات التجاريقة فقي حالقة فققدان أو هقالك من قانون الش(  180و  179و  178)  تطبق أحكام المواد
 السندات.م أو سهشهادات األ 

 
 لفصل الثالث ا 

   إلدارةمجلس ا 
 ( 34مادة ) 

 .السريمعية العامة باالقتراع هم الجيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضا  تنت ب
 
 



 ( 35مادة ) 
يجقوز للدولقة ،    2015( لسنة  11م )جارية رقالت  ( من قانون الشركات99مادة )م الكاحمراعاة أل و

ي انت قاع أعضقا  مجلقس اادارة شقتراك فقدالً من اال لها المساهمِة في الشركة، ب  والجهات الممثلة
ه من األسهم ويسقتنزل عقددهم مقن مجمقوع أعضقا  ا تملكانتداع ممثلين عنها في المجلس بنسبة م

ين غيقرهم فقي كقل وققت ، ويكقون مثلقين أو تعيقهم حق عقزل هقؤال  الم،  ويكون ل  رةدامجلس اا 
ضقا  المنت بقين مقن الحققوق ائر األعالجهات المعينين في مجلس اادارة ما لسقلممثلي الدولة وتلك  

أعمققال ممثليهققا تجققاه الشققركة ودائنيهققا لة عققن والواجبققات، وتكققون الدولققة وتلققك الجهققات مسققؤو
ن تققديم أسقهم ضقمان عقن لقس اادارة مقة وتلقك الجهقات فقي مجممثلقو الدولقى عاومساهميها ، وي

 عضويتهم .              
 

 قبل التعديل  (63مادة ) 
ااداريقة وال بقرة ويتمتقع بققدر كقا  مقن المعرفقة بقاألمور   ،مؤهالً لس  المج  ع أن يكون عضوجي

للقيقام بعملقه بكقل نزاهقة في  كاالالوقت    ت صي   ، ويتعين عليهالمناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة
 .هدافها وغاياتهافية بما يحقق مصلحة الشركة وأوشاا
 اادارة:مجلس  ط في عضوتريشو
 الكاملة.كون متمتعاً باألهلية وأن ي عاماً،شرين وع قل عمره عن واحديأال -1
فقي   أوة  و األمانقشقر  أة بالريمقة م لقأو فقي ج  جنائيقة،أال يكون قد سبق الحكقم عليقه بعقوبقة  -2

التجاريقة، ( من قانون الشركات 335) ( و334ليها في المادتين )جريمة من الجرائم المنصو  ع
لألسواق بشأن هيئة قطر  2012( لسنة 8( من القانون رقم )40المادة )  في ليها  إالجرائم المشار    أو

المقادة  وجقعمب ئةة لرقابة الهيالجهات ال اضع في عمل  أيأو أن يكون ممنوعاً من مزاولة   المالية،
ما لم يكن  ،بإفالسهضي يكون قد ق إليه أوالمشار  2012( لسنة 8قانون رقم )( من ال12فقرة  35)

 اعتباره.إليه   دقد ر
أو  قالل ثالثقين يومقاً مقن  انت ابقهعنقد   الشقركةسهم من أسقهم    ليونلممالكاً  ن مساهماً ويكوأن  -3

لدى جهة ضوية خ بد  العي الل ستين يوماً من تار ،معتمدةالبنوك في أحد العها  إيدا  جعوي  ،انت ابه
 العضقوية،  حجز إلى أن تنتهقي مقدةالو  و الرهن أول ألتداقابليتها ل  اعها مع عدمويستمر إيد  اايداع،

 بأعماله.ويصدق على ميزانية خ ر سنة مالية قام فيها العضو 
المسقاهمين والقدائنين و  كةوق الشقرن حققلضقماققرة السقابقة  اليهقا فقي الا  األسهم المشارت ص   و

 لقى ضقمان عو الدم العضقوإذا لقم يقق  اادارة،علقى أعضقا  مجلقس    لية التي تققعمسؤون الوالسير ع
 ه.لوجه المذكور بطلت عضويتا
بالم يجعو تكون أغلبية األعضا   المستقلين، وأن  األقل من  المجلس على  ثل  أعضا   يكون  جلس من  أن 

ت  ويجو  التنايذيين،غير   م ز  أوصي   مقاعمر  كثأ   قعد  األ ن  لتمثيل  المجلس  لتمثيلد  وخ ر  العاملين    قلية، 
 .  بالشركة



ضوية من تاريخ فقدانه ذلك ع ذه الشروط زالت عنه صاة الرة أي من هوإذا فقد عضو مجلس اادا
 . الشرط

 م  11/11/2012المادة سابقاً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ هذ  عديل ت  تم -

 م21/3/2018بتاريخ دية ر العا عية العامة غيالجمبموجب قرار سابقاً المادة  ذ ه يلتم تعد -
 م26/2/2019بتاريخ ر العادية جب قرار الجمعية العامة غيبمو دةالما هذ   تم تعديل -

                                    
  بعد التعديل  (63مادة ) 

 وال بقرة ااداريقةبقاألمور معرفقة مقن ال  كقاويتمتقع بققدر   ،الا مؤهع أن يكون عضو المجلس  يج
هقة نزاالوقت الكافي للقيقام بعملقه بكقل    المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة، ويتعين عليه ت صي 

 .شركة وأهدافها وغاياتهاوشاافية بما يحقق مصلحة ال
 اادارة:يشترط في عضو مجلس و
ً وأن يكون متمت عاماً،قل عمره عن واحد وعشرين أال ي-1  الكاملة.هلية باأل  عا
مانقة أو فقي األ     أوأو فقي جريمقة م لقة بالشقر  جنائيقة،قد سبق الحكقم عليقه بعقوبقة    يكونأال  -2

التجاريقة، ( من قانون الشركات 335( و )334لمنصو  عليها في المادتين )م ارائجريمة من الج
لألسواق ة قطر أن هيئبش 2012( لسنة 8( من القانون رقم )40المادة )  في ليها  الجرائم المشار إ  أو

جقع المقادة وهيئة بمبة اللرقا الجهات ال اضعة في عمل  أيأن يكون ممنوعاً من مزاولة   أو  المالية،
ما لم يكن  بإفالسه،يكون قد قضي  إليه أوالمشار  2012( لسنة 8( من القانون رقم )12ة فقر 35)

 اعتباره.إليه   قد رد
أو  قالل ثالثقين يومقاً مقن  انت ابقهعنقد   الشقركةسقهم  ن أم مسه  ليونلممالكاً  أن يكون مساهماً و-3

خ بقد  ياً مقن تقاريوم  الل ستين معتمدة،الفي أحد البنوك   ع اايدا  لدى جهةإيداعها    جعوي  ،انت ابه
و الحجقز إلقى أن ويستمر إيداعها مع عقدم قابليتهقا للتقداول أو القرهن أ  اايداع،لدى جهة  العضوية  
 بأعماله.قام فيها العضو سنة مالية زانية خ ر على ميق صدوي العضوية،تنتهي مدة 

والقدائنين والمسقاهمين    ةكلضقمان حققوق الشقرسقابقة  فقي الاققرة الاألسهم المشار اليهقا  ت ص   و
لقى وإذا لقم يققدم العضقو الضقمان ع  اادارة،ن المسؤولية التي تققع علقى أعضقا  مجلقس  ير عوالس

 الوجه المذكور بطلت عضويته.
ي يجعو ثل   كوأن  المجن  األ أعضا   بالمجلس من لس على  تكون أغلبية األعضا   المستقلين، وأن    قل من 

التنايذي أين،  غير  أغلبية  تكون  متارغينوأن  غير  أجردا   عضائه  يتقاضون  أو  الشركة  فيهاارة  ويجوز    ، اً 
 .ةاعد المجلس لتمثيل األقلية، وخ ر لتمثيل العاملين بالشرك ت صي  مقعد أو أكثر من مق

تي تتنافى  لاحاالت  هيئة أو مصر  قطري المركزي بحسع األحوال الالذي تصدره النظام الحوكمة  دد  حيو
ال االستقال  مع ويعاى  المستأل ية.  المساهمةعضا   من شرط  بالشركة  للعاملين  الممثلون  واألعضا     أو   قلون 

وط ذه الشرأي من ه  ةرااداوإذا فقد عضو مجلس      هذه المادة.  نم(  3عليه في البند )التملك المنصو   
 . ضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرطعنه صاة الع زالت



يجع على كل من رئيس مجلس اادارة وأعضا  اادارة   ،( من قانون الشركات98مادة )حكام المراعاة أل و
  ة ي صاة ش  ح للجمعية العامة عن الوظائ  التي يشسلونها والمناصع التي يتولونها بص فصااا التنايذية العليا  
 عنوية، وذلك بشكل دوري.ألحد األش ا  المأو بصاة ممثل 

 ي بالشركة. صع تنايذالمجلس وأي من ويُحظر الجمع بين رئاسة
لجان  من أي يجوز للرئيس في الشركات المدرجة في السوق المالي أن يكون عضواً في  وال 

 المجلس المنصو  عليها في نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة 

 
 م  11/11/2012لجمعية العامة غير العادية بتاريخ بموجب قرار ا  المادة سابقاً   ذ ه عديلتم ت  -

 م21/3/2018بتاريخ ية العامة غير العادية ار الجمعبموجب قرسابقاً دة لما تم تعديل هذ  ا  -
 م26/2/2019بتاريخ جب قرار الجمعية العامة غير العادية هذ  المادة بمو تم تعديل -
قدة  المنعجب قرار الجمعية العامة غير العادية بموألخيرة ة ا فقربإضافة ال ة دا م  ال ذ ه تم تعديل -

 يخ بتار

 ( 37مادة ) 

  مرة،العضو أكثر من  انت اعيجوز إعادة و  دارة لمدة ثال  سنواتت ع أعضا  مجلس اا ن ي
وقت مناسع وإال كان مسؤوالً قبل  مجلس بشرط أن يكون ذلك في وللعضو أن ينسحع من ال

 لشركة.ا
فترة   انتها جرا  انت ابات ألعضا  مجلس اادارة الجديد قبل ااعالن عن االمجلس بوم ويق 

  العربية.تكون إحداهما على األقل باللسة  يوميتين محليتينين ياتاادارة في صح  عضوية مجلس
ة  وعلى الشرك  الشركات، شؤونشحين على إدارة رح وعرض أسما  المإغالق باع الترشيوبعد 
همين على وعليها إطالع المسا المجلس،تعلق بالمرشحين لعضوية فصاح فيما ي بات اا تطل بم مااللتزا

راتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل  ع المرشحين و بات ال اصة بجمي كافة المعلوم
 كا . الجمعية العامة بوقت   لالنعقادالموعد المحدد 

 التراكمي. سلوع التصويت ووفقاً أل  السري ع راقتال بالس    المجمة أعضااوتنت ع الجمعية الع
 م 2/2019/ 26بتاريخ  ر العاديةغية وجب قرار الجمعية العامتم تعديل هذ  المادة بم -
 

 ( 38)  مادة
وعند التصويت على انت اع   السري، باالقتراع تنت ع الجمعية العامة أعضا  مجلس اادارة 

  2016الشركات لسنة  ظام حوكمةن ن( م 29ة ) اة المادع مراعومع وجو اعضا  مجلس اادارة 
وز للمساهم توزيع  ويج المرشحين،نحه المساهم لمن ي تاره من للسهم الواحد صوت واحد يم  يكون

ويكون  مرشح،د ألكثر من وال يجوز أن يصوت السهم الواح مرشح،تصويت أسهمه بين أكثر من 
 . لهيئةالذي تضعه ا وكمةق نظام الحوفلشركة مجلس اادارة ل  انت اعالتصويت على 



تمتد   للشركة،ية المال ق الجمعية العامة على التقاريروفي حالة انتها  مدة مجلس اادارة قبل تصدي
 العادية. مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

 م21/3/2018بتاريخ وجب قرار الجمعية العامة غير العادية   المادة بمتم تعديل هذ
 

 ( 39مادة ) 
  سقنوات ويجقوز لمجلقس السري رئيسقاً ونائبقاً للقرئيس لمقدة ثقال  ع ارة باالقترامجلس ااد   عتني

ع بقاالقتراع السقري عضقواً منتقدباً لقإلدارة أو أكثقر، يكقون لهقم حقق التوقيقع عقن  ينت  اادارة أن
 المجلس.جتمعين أو مناردين حسع قرار الشركة م

 ( 40مادة ) 
زاً ألكثقر األصقوات مقن المسقاهمين القذين لقم كان حائن  م  هلمجلس اادارة شسد عضو  إذا  ال مقع
ويكمقل العضقو  الترتيقع،يليقه فقي ع شسله مقن كقان انفإذا قام به م  اادارة،ضوية مجلس  ياوزوا بع

 فقط.الجديد مدة سلاه 
ا  مقا لقم األعضق  يستمر المجلس بالعدد المتبقي مقن  الشاغر،عد  ود من يشسل المقوفي حالة عدم وج

 أعضا .سة عن  م عددال يقل هذا
تبقين عقن  مسقة المأو قل عدد األعضا    المجلس،د مقاعد  أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عد

هرين مقن تقاريخ  لقو وجع على مجلس اادارة دعوة الجمعية العامة لالجتمقاع  قالل شق  أعضا ،
 ة.اغرالش المقاعدالنت اع من يشسل   مسة،المقاعد او ان ااض عدد المتبقي منها عن 

 
  قبل التعديل (14مادة ) 

رئيس مجلس اادارة هقو   ،2016( من نظام حوكمة الشركات لسنة  11مع وجوع مراعاة المادة )
 ياته،وصبتلس وأن يتقيد القضا  وعليه أن يناذ قرارات المجها لدى السير وأمام  رئيس الشركة ويمثل

 ، هتحياعض صالب ي ف غيره من أعضا  مجلس اادارة يجوز أن ياوضو
 .نائع الرئيس محل الرئيس عند غيابهويّحُل 

       م21/3/8201بتاريخ غير العادية امة الع يةبموجب قرار الجمع تم تعديل هذ  المادة -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  بعد التعديل  (14مادة ) 

رئيس مجلس اادارة هقو   ،2016م حوكمة الشركات لسنة  ( من نظا11مع وجوع مراعاة المادة )
 بتوصياته،جلس وأن يتقيد ت الماراقر ناذعليه أن يرئيس الشركة ويمثلها لدى السير وأمام القضا  و

فقي بعقض  تنايذية العليادارة الأعضا  اا أو أحد ا  مجلس اادارة من أعضويجوز أن ياوض غيره  
 .والموضوع ض محدد المدة أن يكون التاويويجع ، صالحياته
 غيابه.نائع الرئيس محل الرئيس عند ويّحُل 

 م21/3/2018بتاريخ دية لعا غير ا  امةالعرار الجمعية تم تعديل هذ  المادة بموجب ق
 بتاريخالمنعقدة ية غير العاد ب قرار الجمعية العامةوجبمادة تم تعديل هذ  الم -



 
 ( 42مادة ) 

قائمقة ماصقلة بأسقما  رئقيس  والصقناعة التجقارةرة  سنوياً لقوزاقدم  أن يعلى رئيس مجلس اادارة  
 طار الوزارة بكل تسيير يطرأ على ى إعل  لتهم كما ويعموأعضا  مجلس اادارة وصااتهم وجنسيا

 صوله.حد هذه القائمة بمجر
 ( 43مادة ) 

متى طلع    االجتماع على الرئيس ان يدعو المجلس إلى  و  رئيسه،من    عوةبد  س اادارةيجتمع مجل 
 األقل. من األعضا  على   اثنانذلك 

يكون   بين ى  عل  أغلبية األعضا  بحضور  إالصحيحاً    االجتماع وال  يكون  أو س  ئي ر  همأن  المجلس 
ااد  الرئيس،نائع   مجلس  يعقد  ان  أدنى 6)  ةارة ستويجع  كحد  اجتماعات  السنة    (    ة، اليالم الل 

ئل التقنية الحديثة المتعار   لة مؤمنة من وسامجلس اادارة بأي وسي  اجتماع ويجوز المشاركة في  
 المجلس. في أعمال  تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الاعالة عليها،
ينيقع عنقه ويجوز للعضو السائع أن   للمجلس.يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع    ال و  

ن يمثل العضقو أنه ال يجوز أى عل والتصويت.المجلس لتمثيله في الحضور   أعضا من    كتابة غيره
 صوتان.وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو من عضو  أكثرحد الوا

ميع  جوز أن يجتمع  ار  مركزها بشرط حضور جية. ولشركفي مركز ادارة  مجلس اا ويجتمع  
 االجتماع.ضائه أو ممثليهم في أع

الذي   وات يرجح الجانعوعند تساوي األص  الحاضرين،وات  مجلس بأغلبية أص وتصدر قرارات ال
يقوم   من  أو  الرئيس  ات ذه    مقامه،منه  قرار  أي  على  يوافق  لم  الذي  يثبت   جلسالموللعضو  أن 

 جتماع.ال اضر عتراضه في محا
اراتقه بقالتمرير صقدار بعقض قرإ االسقتعجال،ة ولقدواعي الضرورويجوز لمجلس اادارة في حالة 

على أن تعرض في االجتمقاع   القرارات،على تلك    ع أعضا  مجلس اادارة كتابةبشرط موافقة جمي
 اجتماعه.التالي للمجلس لتضمينها بمحضر 

 م21/3/2018بتاريخ لعامة غير العادية ا  معيةالج بموجب قرارابقاً سادة هذ  الم تم تعديل -
 م 2/2019/ 26بتاريخ ة ير العاديالعامة غ بموجب قرار الجمعية تم تعديل هذ  المادة -
 

 ( 44مادة ) 
حضور ثالثقة اجتماعقات متتاليقة للمجلقس أو أربعقة اجتماعقات  جلس اادارة عنإذا تسيع عضو م

 .قيالً مست اعتبر المجلس،له ة دون عذر يقبغير متتالي
 

  التعديل قبل (54مادة ) 
( مقن نظقام 17( و)16د )الشقركات التجاريقة والمقوا  نققانو  ( مقن106)  مع وجوع مراعاة المادة

ويوقع هذه   ا ،س اادارة في سجل تدون محاضر اجتماعات مجل  2016مة الشركات لسنة حوك



القذي يتقولى  موظق أو ال والعضقو وجقد،دع ان تقضقو المنلمجلقس والعحاضر كل مقن رئقيس االم
 المجلس.أعمال سكرتارية 

وفقي صقاحات  جلسقة، فقي السقجل بصقاة منتظمقة عققع كقل اتاالجتماعق ويكون إثبقات محاضقر
 متتابعة.

 م21/3/2018بتاريخ لعامة غير العادية تم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية ا  -
 

 بعد التعديل   (54مادة ) 
( مقن نظقام 17( و)16شقركات التجاريقة والمقواد )و الققان  ( مقن106ادة )راعقاة المقع موجومع  

ويوقع هذه   ا ،ارة في سجل اادجلس جتماعات محاضر اتدون م  2016 حوكمة الشركات لسنة
أو الموظق  القذي يتقولى  والعضقو وجقد،المحاضر كل مقن رئقيس المجلقس والعضقو المنتقدع ان 

 المجلس.أعمال سكرتارية 
وفقي صقاحات  جلسقة،ل بصقاة منتظمقة عققع كقل جسقال فقي  االجتماعقاتن إثبقات محاضقر كووي

 متتابعة.
ن األولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون  كووتسمية أمين سر المجلس،  بت   لس قراراً يصدر المج

وات في تولي ال  سنأو المحاسبة من جامعة معتر  بها أو ما يعادلها، ولمن تكون له  برة ال تقل عن ث 
 شؤون شركة مدرجة. 

 دا  مهام عمله.بالشركة في أبمن يراه من العاملين  االستعانةلسر بعد موافقة الرئيس ن اميأل و
لما هو منصو  عليه    هام أمينوتتضمن م  ( من نظام  17المادة )  في سر مجلس اادارة في الشركة وفقاً 

 السوق الرئيسية وهي كما يلي:   رجة في حوكمة الشركات والكيانات القانونية المد
عنه    اجتماعاتمحاضر    ظوحا   تحرير .1 المنبثقة  واللجان  اادارة  أعضا مجلس  المجلس    وتدوين 

و والسائبين  التي  الحاضرين  وجدت،    واالعتراضات   االجتماع   في   المجلس  ات ذهاالقرارات  إن 
 وحاظ الكتع والتقارير المحالة من وإلى المجلس؛

 ها. صدارسرض حسع تاريخ إالسجل المعد لهذا ال في جلس قيد قرارات الم .2
اسالت المجلس ومكاتباته فة سجالت ومرالمجلس وقراراته وتقاريره وكا   اجتماعاتمحاضر  حاظ   .3

 ورقية وإلكترونية. التسج في 
والمشاركين   .4 اادارة  مجلس  ألعضا   الدعوة  جدول    االجتماع   في إرسال  بها  مرفقاً  وجدوا(  )إن 

طلبات األعضا     استالمك  قل، وكذلاأل   على   بأسبوعين  االجتماع   النعقادلمحدد  اريخ ااألعمال قبل الت
 بات.  وإثبات تاريخ تقديم تلك الطلدول األعمال لج رأو أكثبإضافة بند 

بين   .5 التنسيق  عن  فضالً  المجلس،  أعضا   م تل   وبين  المجلس  وأعضا   الرئيس  بين  التنسيق 
 المساهمون واادارة والموظاون؛  في ذلكالمجلس وأصحاع المصالح اآل رين، بما 

 المجلس؛   ضا أع  إلى  الصلة ذات كافة المعلومات وصول تسهيل على  اادارة مجلس رئيس عدةمسا .6
 بالحوكمة والقضايا القانونية بطبيعة الحال. المتعلقة القضايا في  للمجلس االستشارة توفير .7



وتعه .8 )إقرار  اادارة  مجلس  أعضا   وإفصاحات  اقرارات  بحظرحاظ  وتعهد   د  إقرار  المناصع، 
 م(.لس  الل العالمعامالت المالية وتقيم أعضا  المجاافصاح عن ا لح،لمصارع ابالسرية، تضا

 
 م21/3/2018بتاريخ معية العامة غير العادية بموجب قرار الج تم تعديل هذ  المادة -
 يخاربتقدة المنعبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تم تعديل هذ  المادة  -
 

  التعديل بلق (64مادة ) 
و  الموامروع  جمع  ) اعاة  لس   ( من12( و)9( و)8د  الشركات  المجلس كافة   2016نة  نظام حوكمة  يمثل 

الش  ليهالمساهمين، وع إدارة  في  الالزمة  العناية  الشركة  بذل  يحقق مصلحة  بما  فعالة ومنتجة  بطريقة  ركة 
تمع،  مية المج وتنة،  لية االستثمار في الدوام وتنمقق الناع العالمصالح، ويحوالشركا  والمساهمين، وأصحاع  

يتحم أن  المساهمي  لوعليه  حماية  والممارسا مسؤولية  األعمال  من  القانونية  ن  غير  أي أو  ت  أو  التعساية 
 .مييز بينهم أو تمكن فئة من أ رىأعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على الت

 
 : ي تلآل يتحمل مسؤوليته وفقا ئاه ومهامه، وأنوظا  يؤديمجلس أن ويجع على ال

يجع  1 يؤدي.  مها  أن  وجد  همالمجلس  نية  وحسن  قبمسؤولية  تكون  وأن  واهتمام،  علىية  مبنية   راراته 
 لومات وافية من اادارة التنايذية، أو من أي مصدر خ ر موثوق بهمع
لحة من يمثله أو  ة ال مصمصلحة الشرك تزم بما يحقق. يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه أن يل2

 المجلس تعيينه به لت لو من ص
ي3 أن  يجع  التدح.  الصالحيات  المجلس  التناد  لإلدارة  ياوضها  اي  وإجرا ات  ومدة ت ايذية،  القرار  ذ 

ة عن بت فيها، وترفع اادارة التنايذية تقارير دوريالتاويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتاظ بصالحية ال
 الماوضة ا للصالحيات ممارسته

ا4 المجلس  على  يجع  متأكل.  إجد  وضع  أعضا ن  لتعري   بعمل   را ات  الجدد   المجلس 
 عن تدريبهم إن لزم األمر ال ة والقانونية فضة وب اصة الجوانع الماليالشرك
مجلس بوجه . يجع على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضا  ال5
العا وألعضا   غيم  بوجه  امجلس  التنايذيين  ت لك  وذ   ر  أجل  بمن  القيام  من  ومهامهم  اومكينهم  جباتهم 

 بكاا ة 
ال6 القروض  عقود  إبرام  للمجلس  يجوز  ال  التي  .  عقارات  بيع  أو  سنوات،  ثال   خجالها  أو  تجاوز  شركة 

مصر  كان  إذا  إال  التزاماتهم  من  الشركة  مديني  إبرا   أو  فرهنها،  بذلك  له  الشركحا  نظام  وبالشي  روط  ة 
رة لقيام بالتصرفات المذكوشأن، فال يجوز للمجلس الاركة أحكاما في هذا  نظام الشمن  تض  االواردة فيه، وإذ
 عية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات دا لة في أغراض الشركة. لجمإال بإذن من ا

مجلققس  كات يتمتققعانون الشققرن قق( مقق111 ،110 ،109 ،108، 107)مراعقاة ألحكققام المققواد و
ال ما طة إيحد من هذه السل  وال الشركة    ضالتي يقتضيها غرال  باألعم  يامقاادارة بأوسع السلطات لل

ا تصاصقه أن ويكون لقه فقي حقدود  العامة،أو قرارات الجمعية كة  ن  عليه القانون أو نظام الشر



الشقركة، جوه نشاطات  على وجه من و  بااشرا أو    أكثرأعضائه للقيام يعمل معين أو  ياوض أحد  
الجمعيقة   إال بقإذن مقن  الققروض،نهقا أو عققد  هرعقارات الشقركة أو    بيعم بايجوز للمجلس القي  وال 
وال يجقوز لقرئيس   الشقركة.ات مما يد ل بطبيعتقه فقي غقرض  صرفامة وذلك ما لم تكن هذه التالع

 و ان يتجقرة أان يشترك في اي عمل مقن شقأنه منافسقة الشقركأو  مجلس اادارة أو عضو المجلس  
و الشقركة وال يجقوز لقرئيس المجلقس أ  لنشاط الذي تزاولقها  روع د فحير في ألحساع الس  لحسابه أو

مباشقرة أو غيقر ، أو أن تكقون لقه أي مصقلحة الشقركةان يققوم بعمقل مشقابه لنشقاط اعضقائه    أحد
 ي تتم لحساع الشركة لعقود والمشاريع واالرتباطات التمباشرة في ا
أن أو األعضقا  المنتقدبين و عضقوال ائبقهلشركة كل من رئيس مجلس اادارة ونن اوقيع عويملك الت
ويجقوز  الشقأن.فقي هقذا القذي يصقدره مجلقس اادارة   لققراروفققاً ل  مناقردين،مجتمعقين أو  وجدوا  

الشقركة مناقردين أو  و أكثقر وأن ي قولهم أيضقاً حقق التوقيقع عقنلمجلس اادارة أن يعقين مقديراً أ
 مجتمعين.

 م21/3/2018بتاريخ امة غير العادية عة ال جمعيبموجب قرار ال سابقاً ذ  المادة ديل هتم تع -
 م 2/2019/ 26بتاريخ دية لجمعية العامة غير العا ادة بموجب قرار ا تم تعديل هذ  الم -
 
 
 
 

 بعد التعديل   (64مادة ) 
 ( المواد  لسنة    ( من12( و)9( و)8مع وجوع مراعاة  الشركات  كافالم   يمثل  2016نظام حوكمة  ة جلس 

العناي المساهمين، وع بذل  الليه  يحقق مة في إالزمة  بما  فعالة ومنتجة  بطريقة  الشركة  الشركة  دارة  صلحة 
ار في الدولة، وتنمية المجتمع،  ناع العام وتنمية االستثمحقق اللح، وي المصا  وأصحاع ا  والمساهمين، والشرك

يتحم أن  األعمالوعليه  من  المساهمين  حماية  مسؤولية  أو  والممارسات  ل  التعساية  أو  القانونية  أي   غير 
 .من أ رى بينهم أو تمكن فئة ت قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييزل أو قراراأعما

 
 : ، وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي اه ومهامهظائي ويؤد جلس أن لما على  ويجع
مها1 المجلس  يؤدي  أن  يجع  واهتمام،  .  وجدية  نية  وحسن  بمسؤولية  قرمه  تكون  على وأن  مبنية  اراته 

 ذية، أو من أي مصدر خ ر موثوق بهارة التناياادمن  معلومات وافية
حة من يمثله أو  ة الشركة ال مصلق مصلحما يحقلتزم به أن يالمساهمين، وعليالمجلس جميع  ل عضو  . يمث2

 من صوت له لتعيينه بالمجلس 
ي3 أن  يجع  لإل.  ياوضها  التي  الصالحيات  المجلس  التنايحدد  ومدارة  القرار  ات اذ  وإجرا ات  دة ذية، 
ية عن ير دورالتنايذية تقار  يها، وترفع اادارةدد الموضوعات التي يحتاظ بصالحية البت فيض، كما يحلتاوا

 الحيات الماوضة ها للص ممارست 



أعضا 4 لتعري   إجرا ات  وضع  من  التأكد  المجلس  على  يجع  بعمل   .  الجدد   المجلس 
 ة والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر وانع الماليالشركة وب اصة الج

بوجه لمجلس  عضا  اشؤونها لجميع أ  . يجع على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن5
وأل ع التنايذي ام  غير  المجلس  تمكي عضا   أجل  من  وذلك  بوجه  ا   بين  القيام  من  ومهامهم  نهم  واجباتهم 

 بكاا ة 
إبرام6 للمجلس  يجوز  ال  تجاوز  .  التي  القروض  سنوات،  عقود  ثال   أو    خجالها  الشركة  عقارات  بيع  أو 

التز من  الشركة  مديني  إبرا   أو  إذا  رهنها،  إال  مصاماتهم  لهكان  نظابذلك    رحا  وبالشروط  في  الشركة  م 
ة لقيام بالتصرفات المذكور الشأن، فال يجوز للمجلس اة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا  الوارد

 صرفات دا لة في أغراض الشركة. ك الت إال بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تل
ات يتمتققع مجلققس الشققرك ( مققن ققانون111 ،110 ،109 ،108، 107)مراعقاة ألحكققام المققواد و
ال ما السلطة إ  يحد من هذه  وال ض الشركة  التي يقتضيها غرباألعمال  دارة بأوسع السلطات للقيام  اا 

ا تصاصقه أن ويكون لقه فقي حقدود  العامة،م الشركة أو قرارات الجمعية ون أو نظاالقانن  عليه  
الشقركة، اطات  وجوه نشجه من  على و  ا بااشرأو    أكثرمل معين أو  أعضائه للقيام يعياوض أحد  

 بقإذن مقن الجمعيقة إال   الققروض،رهنهقا أو عققد  يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشقركة أو    وال 
وال يجقوز لقرئيس   الشقركة.فقي غقرض  يعتقه  لم تكن هذه التصرفات مما يد ل بطب  ة وذلك ماالعام

ان يشقترك فقي اي  ليقالعيقة انايذأي عضقو مقن أعضقا  اادارة التس مجلس اادارة أو عضو المجل
لنشقاط القذي سيقر فقي أحقد فقروع اعمل من شأنه منافسة الشركة أو ان يتجر لحسقابه أو لحسقاع ال

ان   أعضا  اادارة التنايذية العليقاحد  أو ألرئيس المجلس أو احد اعضائه    يجوزة وال  الشرك  تزاوله
ة مباشقرة أو غيقر مباشقرة فقي العققود صقلحم  أيله    ط الشركة ، أو أن تكونل مشابه لنشايقوم بعم

جمعيقة بقذلك مقن العلقى موافققة  ل  صقحا لقم يمق  الشقركةوالمشاريع واالرتباطات التي تتم لحسقاع  
 لحسابها أجريتالتي باشرها قد   تبر العملياتلتعويض أو أن تعشركة ان تطالبه باإال كان لل، ومةالعا
أن أو األعضقا  المنتقدبين  ونائبه والعضو    ادارةمجلس اك التوقيع عن الشركة كل من رئيس  ملوي.

 ا الشقأن . ويجقوزصقدره مجلقس اادارة فقي هقذمجتمعين أو مناردين ، وفقاً للققرار القذي يوجدوا  
 قولهم أيضقاً حقق التوقيقع عقن الشقركة مناقردين أو ارة أن يعقين مقديراً أو أكثقر وأن يلمجلس ااد
 مجتمعين.

مة الصادر عن الهيئة ضوابط تشكيلها تدقيق، ويحدد نظام الحوك ه لجنة  أعضائ  يشكل مجلس اادارة من بين 
 افآت أعضائها. وا تصاصاتها ونظام عملها ومك

 اسواهلي دون لمدرجة في السوق المامادة على الشركات اام هذه الوتسري احك
 :اآلتي ب التقييديجع  2021سنة ل لمعد( من قانون الشركات ال109لمادة )حكام األ  مراعاةو
ياصح للمجلس عن رة وأعضا  اادارة التنايذية العليا أن  س وأعضا  مجلس اادامن رئي   على كليجع    -أ

جع أن الشركة، وي  ساعصاقات التي تتم لحالت واللحة مباشرة أو غير مباشرة، تكون له في التعام أية مص
الص  تلك  وتااصيل  وقيمة  نوع  اافصاح  وطبقايشمل  والتعامالت  المصلحات  ومدى  العايعة  وبيان  ة  له  ئدة 

 المستايدين منها. 



في البند السابق تساوي أو تزيد على   الصاقات المنصو  عليهاإذا كانت القيمة االجمالية للتعامالت و  -ع
أقل،   اول الشركة وفقاً آل ر بيانات مالية معلنة أنهمالسوقية للشركة أو قيمة صافي أص  القيمة  %( من10)

للشركة قة من الجمعية العامة  حصول على موافقة مسبة أقل، يجع اللى نسبلنظام األساسي عوما لم ين  ا
يتم ان  التعامالت    بعد  تلك  تقريتقييم  ويُقًدم  الحسابات،  مدقق  قبل  من  مدقق  والصاقات  إلى  ر  الحسابات 

حة وقيمتها وطبيعة ومدى المصل  أن يتضمن نوع وتااصيل تلك التعامالت والصاقات  الجمعية العامة على 
موافقة  ذه الر السوق وعلى أساس تجاري بحت، وتتجًدد هذا كانت وفقاً ألسعاحة وبيان ما إالمصل  وصاحع
 ية.ا كانت تلك التعامالت والصاقات ذات طبيعة دورسنوياً إذ

ور جلسات  ( من هذه المادة، حض 1المنصو  عليهم في البند ) يمتنع على أي من ذوي المصلحة من    - 
 لمتعلق به أو التصويت عليه.ناقش فيها الموضوع ادارة التي يُ جلس اا جلسات م  الجمعية العامة أو

لواردة فيها،  حكام ا( من هذه المادة لأل1المنصو  عليهم في البند ) م الاة أي من األش ا   في حالة    -د
تولي لس إدارة أية شركة أ رى أو  وظياته في الشركة وال يحق له الترشح لعضوية مجيُعزل من منصبه أو  

 زل. قرار العتاريخ صدور ، وذلك لمدة سنة من ليا فيهاو وظياة في اادارة التنايذية العمنصع أأي 
يترتع كذل  مع عدم  -  قه النية،  السير حسن  المادة جواز مطالبك على م ااا الل بحقوق  ة لاة أحكام هذه 

ويض الذي تحدده التعلم ال  بوبإلزام اقات او المعامالت  المساهمين امام المحكمة الم تصة ببطالن الصا
أو م الاة أعضا   ض نتيجة لسو  اادارة  لبة بالتعوياافصاح، كما تجوز لهم المطاالمحكمة في حال عدم  

في حال كانت شروط الصاقات عن بطالن الصاقات أو المعامالت    بسض النظرمجلس اادارة اللتزاماتهم  
ح او  األحوال، يُلزم الم ال  بأدا  أي ربميع  ن، وفي جدلة أو تضر بمصلحة المساهميأو المعامالت غير عا

 للشركة.مناعة تحققت له من ذلك 
الحائز  -و للمساهمين  )يجوز  عن  يقل  ال  ما  على  الشركة5ين  رأسمال  من  األوراق  االطالع    %(  على 

ور أو والحصول على صهذه المادة،    بالصاقات أو المعامالت التي تسري عليها أحكام  والمستندات المتعلقة
ات أو الحصول  اق والمستندهم من االطالع على تلك األورات منها، وعلى مجلس اادارة ان يمكن ت رجمس

 ومست رجات منها، بحسع األحوال. على صور 
مادة، ( من هذه ال2المشار اليها في البند )ح للهيئة عن التعامالت والصاقات اافصاكة على الشر -ز

المقادة،   ( مقن هقذه1ش ا  المذكورين فقي البنقد )لأل  العائدة  تااصيل وطبيعة مدى المصلحة  وعن
 .لدى الهيئةات المتبعة وذلك وفقاً لإلجرا 

 
 م21/3/2018بتاريخ العادية  امة غيرلعبموجب قرار الجمعية ا سابقاً يل هذ  المادة تم تعد -
 م 2/2019/ 26بتاريخ غير العادية تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة  تم -
 يهة المنعقهدةعادال بموجب قرار الجمعية العامة غير ة فقرات األخيربإضافة ال يل هذ  المادة تعد  تم  -
 تاريخب

 
 

 ( 47مادة ) 



بنا  على اقتراح  ة أو أحد أعضا  المجلس المنت بينلس ااداريجوز للجمعية العامة عزل رئيس مج
دد المساهمين يمثلون مقا من ع  أو بنا  على طلع موقع  المطلقة،بية  صادر من مجلس اادارة باألغل

 به.ال يقل عن ربع رأس المال المكتتع 
عشرة قاد  الل ئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى االنععلى ر الة األ يرة يجعوفي هذه الح

 الدعوة.الشركات بتوجيه  شؤونوإال قامت إدارة  العزل،ع أيام من تاريخ طل
 

 قبل التعديل  (84مادة ) 
مقن القربح الصقافي  % 5علقى    المكافأةاال تزيد تلك  ا  مجلس اادارة على  ت ص  مكافآت ألعض
% مقن 5عن  ح ال يقل  رب  القانونية وتوزيعطات واالستقطاعات  واالحتيا  بعد استنقزال االستهالكات
لجمعية العامة وعلى المجلس عرض تلك المكافأة على ا المساهمين،على  ع  دفورأس مال الشركة الم

 ، لموافقة عليهال
 

  بعد التعديل  (84مادة ) 
ن القربح الصقافي % مق5افآت ألعضا  مجلس اادارة على اال تزيد تلك المكافآة علقى  ت ص  مك

% مقن 5ربح ال يقل عن    القانونية وتوزيعالستقطاعات  تياطات واستهالكات واالحبعد استنقزال اال 
لجمعية العامة ة على اوعلى المجلس عرض تلك المكافأ المساهمين،على  رأس مال الشركة المدفوع  

لقة عقدم تحقيقق فقي حاس اادارة علقى مبلقغ مقطقوع  ويجوز حصول أعضقا  مجلق  ،ة عليهاللموافق
 ً زارة أن تضقع حقداً أعلقى ، وللوفقة الجمعية العامةاعلى مولة  في هذه الحايشترط  ، والشركة أرباحا
 لهذا المبلغ.

المنعقهدة   ية العامهة غيهر العاديهةر الجمعبموجب قرا األخيرة  بإضافة الفقرة  تم تعديل هذ  المادة    -
 بتاريخ

  
 ( 49مادة ) 

المالية ت  التدفقااح وال سائر وبيان  لية ميزانية الشركة وبيان األربيعد مجلس اادارة في كل سنة ما
وتقريراً  الشركة،مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات    واايضاحات مقارنة
 القادمة.المالية الماضية وال طط المستقبلية للسنة  الل السنة ها المالي ومركزعن نشاط الشركة 

هر مقن انتهقا  السقنة ة أشقثالثق  اق فقي موعقد ال يتجقاوزجلس بإعداد هذه البيانقات واألورويقوم الم
القذي يجقع انعققاده  قالل أربعقة  للمساهمين،لعرضها على اجتماع الجمعية العامة   للشركة،لية  الما

 للشركة.ا  السنة المالية تاريخ انته األكثر من  لى أشهر ع
 

  التعديل قبل (50مادة ) 
ويجقع أن يقتم  .يقة العامقةإلى جميع المساهمين لحضور اجتمقاع الجمعالدعوة  اادارة    يوجه مجلس

علقى ن كما يجع ان يشقتمل ااعقال ،قلاأل على المجمعية العامة  قادالنعد المحدد  ن قبل الموعااعال



وجميقع البيانقات واألوراق   ة،الجمعيقعلى مل ق  وا   عقن جقدول أعمقال  ( و128ادة )أحكام الم
 الشركة.ي حسابات قدقمع تقرير م القمادة السابقةيها في المشار ال
 فققي ذات الوقققت الققذي يرسققل فيققه إلققى الشققركات  ونشققؤرة عققالن إلققى إداة مققن اا صققورسققل وتر

 .الصح 
 باالستالم.التوقيع د للمساهم مقابل ويجوز تسليم الدعوة بالي

 
  بعد التعديل  (50مادة ) 

ً إلكترويوجه مجلس اادارة الدعوة  وذلقك ن لحضور اجتمقاع الجمعيقة العامقة ى جميع المساهميإل نيا
طريق ااعقالن وعن  ي للشركةوعلى الموقع االلكترونالمالي  لكتروني للسوق  اال قع  طريق الموعن  

ويجقع أن يقتم       د العلقم.ايقأو أي وسقيلة أ قرى تيقة  العرب  باللسقة  ةصقادر  ةمحلي  ةيومي  ةفي صحيا
ً  شرينواحد وعبجمعية العامة ال  النعقادااعالن قبل الموعد المحدد   ان  كمقا يجقع، علقى األققل يوما

وجميقع البيانقات واألوراق المشقار ،  عمقال الجمعيقةا   عن جقدول أعلى مل   و  ااعالن  يشتمل
 .بي حسابات الشركةالسابقة مع تقرير مراق القمادةاليها في 
رسققل فيققه إلققى ت الققذي يذات الوققق الشققركات فققي  شققؤونصققورة مققن ااعققالن إلققى إدارة سققل وتر

 الصح .
 باالستالم.قيع ل التوساهم مقابويجوز تسليم الدعوة باليد للم

 تحددها الوزارة. ، وفقاً للضوابط التي وسائل التقنية الحديثةة من  الل جمعية العامد الويجوز عق
 بتاريخالمنعقدة ة العامة غير العادي عديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعيةتم ت -
 
 
 
 

  قبل التعديل (15مادة ) 
معيقة العامقة بل انعقاد الجال ا  ق  الطالعهم  المساهمين،  ة سنوياً تحت تصر يضع مجلس اادار
ااً تاصقيلياً كشق األققل،ميزانيقة الشقركة وتقريقر مجلقس اادارة بأسقبوع علقى التي تدعى للنظر في 
 التالية:يتضمن البيانات 

وكقل عضقو مقن أعضقا  هقذا  الشقركة،س مجلقس إدارة لغ التقي حصقل عليهقا رئقيجميع المبا -1
 الية مجلس في السنة المال
ن أعضقا  مجلقس اادارة فقي مجلس اادارة وكل عضو م  تمتع بها رئيسا العينية التي يالمزاي -2

 .الماليةالسنة 
 اادارة.اادارة توزيعها على أعضا  مجلس  يقترح مجلسي المكافآت الت -3
  .2016( من نظام حوكمة الشركات لسنة 26مع وجوع مراعاة المادة )ك وذل -4
 .ال اصة بكل مبلغصيالت كانت مع التا لدعاية بأية صورة في سبيل الغ التي أناقت فعالً المبا -5



 .يالتهت مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتاصالتبرعا -6
مجلس اادارة وأحد األعضقا ، ويكقون رئقيس   جع أن يوقع الكش  التاصيلي المشار إليه رئيسوي

ردة في جميع ة البيانات الواحلمادة، وعن صأحكام هذه اتنايذ وأعضا  مجلس اادارة مسؤولين عن 
 ألوراق التي نصت على إعدادها ا
 م21/3/2018بتاريخ ية ير العادالمادة بموجب قرار الجمعية العامة غتم تعديل هذ   -
 
 
 
 

  بعد التعديل  (15ادة ) م
امقة الطالعهم ال ا  قبل انعقاد الجمعيقة الع  المساهمين،يضع مجلس اادارة سنوياً تحت تصر   

كشقااً تاصقيلياً  األققل،قريقر مجلقس اادارة بأسقبوع علقى نيقة الشقركة وتميزافي   ى للنظرالتي تدع
 التالية:يتضمن البيانات 

وكقل عضقو مقن أعضقا  هقذا  الشقركة، س مجلقس إدارةالغ التقي حصقل عليهقا رئقيجميع المبق  -1
الغ ، وأيقة مبقمصقاري حضور جلسات مجلس اادارة وبدل عن ال  مقابلوالمجلس في السنة المالية  

  صاة كانت. أ رى بأي
وكل عضقو مقن أعضقا  مجلقس اادارة فقي  بها رئيس مجلس اادارةالمزايا العينية التي يتمتع   -2
 .الماليةنة الس
 اادارة.ي يقترح مجلس اادارة توزيعها على أعضا  مجلس المكافآت الت -3
 الحاليين.لم صصة لكل عضو من أعضا  مجلس اادارة الغ االمب -4
وأعضقا  مجلقس اادارة وأعضقا  اادارة   يها ألي من رئيستي يكون فاقات الوالص  التعامالت  -5

قة وفقاً ألحكقام ة مسبقوافوتتطلع إفصاحاً أو م  ةمصلحة الشركمصلحة تتعارض مع    التنايذية العليا
مقع  وذلقك توالصقاقاالتعقامالت  تلقك ، بااضقافة إلقى تااصقيلقانون الشقركات( من  109المادة )

  .2016من نظام حوكمة الشركات لسنة  (26ة )وجوع مراعاة الماد
 مبلغ.اصيالت ال اصة بكل مع التي أناقت فعالً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت غ التالمبال -6
 .وتاصيالتهومسوغات التبرع  التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها -7
 اادارة التنايذية العليا.ألي من أعضا   صر تُ البدالت التي  -8

أحد األعضقا ، ويكقون رئقيس ارة ومجلس ااد  الكش  التاصيلي المشار إليه رئيسوقع  ويجع أن ي
ع ة مسؤولين عن تنايذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميوأعضا  مجلس اادار
 ى إعدادها األوراق التي نصت عل

 م21/3/2018 بتاريخر الجمعية العامة غير العادية تم تعديل هذ  المادة بموجب قرا 
 بتاريخالمنعقدة ية العامة غير العادية الجمعتم تعديل هذ  المادة بموجب قرار  -
 



 
 

 لفصل الرابعا 
  العامةالجمعية 
 
 ( 52مادة ) 

 ً مسقاهمين وال يجقوز انعقادهقا إال فقي مدينقة  صقحيحاً تمثقل جميقع الالجمعية العامة المكونة تكوينقا
 لدوحة.ا

 ( 53مادة ) 
إغقالق بقاع اريخ  ( أيقام مقن تق10الشقركات  قالل عشقرة )  شقؤونارة  إد  على المؤسسقين إ طقار

وعدد األسهم التي اكتتقع بهقا بيان بأسمائهم  ون من قيمة األسهم واالكتتاع بنتيجته وما دفعه المكتتب
وفققاً  المقدة،الل هقذه لتأسيسقية  قن إلى عققد الجمعيقة العامقة يلمكتتبوعليهم كذلك دعوة ا  منهم،كل  

علقى أن يكقون ميعقاد   الشركات،  ونشؤوبعد موافقة إدارة  لدعوة الجمعية العامة  ة  لألوضاع المقرر
ياقاد ا وترسل صقورة مقن القدعوة إلقى اادارة   الدعوة،توجيه  ن يوماً من تاريخ   الل ثالثي  االنعقاد

 االجتماع.ر ممثل عنها لحضو
ال علقى األققل.  لمقساهمين يمثلون نصق  رأس اعدد من الم  صحيحة بحضورالجمعية  هذه  وتنعقد   

همه حقق ولكقل مكتتقع أيقاً كقان عقدد أسق المؤسسين،عية لذلك من الجم ويرأس االجتماع من تنت به
 التأسيسية.لجمعية العامة حضور ا

 ( 54مادة ) 
مقة ويققدم المؤسسقون إلقى الجمعيقة العا  التأسيسقية،لعامقة  جقدول أعمقال الجمعيقة ا  يعد المؤسسقون

 ندات المؤيدة لها. المستت الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع علوماسيسية تقريراً يتضمن المالتأ
 اآلتية:المسائل  وتنظر الجمعية على وجه ال صو  في  

 ت التي استلزمتهاالشركة والناقاتأسيس  ه من المؤسسين عن عملياتمن تم ا تيارتقرير  -1
 إقرار النظام األساسي للشركة  -2
 مراقبي الحساباتتعيين مجلس اادارة األول و ا أعضاع انت  -3
 ان وجدت  العينية الحص المصادقة على تقويم  -4
 تأسيس الشركة نهائياً.  نإعال -5

اً وفققاً تمثقيالً صقحيحالممثلقة    باألغلبية المطلققة لألسقهملجمعية العامة التأسيسية  اقرارات  ر  وتصد 
 الشركات.ألحكام قانون 

 
 ( 55مادة ) 

م 2015( لسقنة 11لشقركات التجاريقة رققم )ققانون ا  ( مقن125  ،124م المقواد )ة أحكامع مراعا
وفقي المكقان والزمقان  السقنة،ل فقي الجمعية العامة بدعوة من مجلقس اادارة مقرة علقى األقق  تنعقد



وللشركة است دام وسقائل   ات،الشرك  شؤونإدارة    اادارة بعد موافقة  لساللذين يحددهما مج  األنسع
جمعيقة اع اللمشقاركة أكبقر عقدد مقنهم فقي اجتمق  همين تيسقيرايثة في التواصل مع المساحدالتقنية ال

شقهور التاليقة النتهقا  السقنة الماليقة ربعقة  ويجع أن يكون االنعقاد  قالل األ   العامة مشاركة فعالة،
ا مقوب ال  ذلك تتم الدعوة وفققاً ل  لذلك.ية كلما دعت الحاجة  الجمع  لس اادارة دعوةولمج  للشركة،

 التجارية.انون الشركات ( من ق124ادة )هو منصو  عليه في الم
 م 2/2019/ 26بتاريخ يل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية م تعد ت -
 
 

 قبل التعديل  (65مادة ) 
 :لالنعقادالجمعية العامة دعوة  على مجلس اادارة

ً مجلس بتوجيه الدعوة  اللفإذا لم يقم ااقع الحسابات  متى طلع اليه ذلك مر-1  ل  مسة عشقر يومقا
ويجقع علقى   اادارة،باشقرة بعقد موافققة  جاز لمراقع الحسابات توجيه الدعوة م  الطلع،من تاريخ  

راعقاة وجقوع م وذلقك مقع  هي الطلع  الل  مسة عشر يومقاً مقن تقاريخ اسقتالمفدارة ان تبت  اا 
  . 2016ة الشركات لسنة ( من نظام حوكم24المادة )

 ةمن رأس مال الشرك %(10)ن ما ال يقل عن و مساهمون يملكوى طلع إليه ذلك مساهم أتم-2
المجلس بتوجيه الدعوة تقوم  ا لم يقمفإذ  الطلع،وذلك  الل  مسة عشر يوماً من تاريخ استالم 

يوماً من   15شركة  الل همين بتوجيه الدعوة على ناقة الطلع هؤال  المسا اادارة بالموافقة على 
 الطلع. هاتين الحالتين على موضوع  جدول األعمال في ويقتصر  الطلع،استالم  ختاري

 م21/3/2018ريخ بتا ية ير العادتم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة غ -
 
 

  بعد التعديل  (65مادة ) 
 لإلنعقاد:العامة  عيةدعوة الجم على مجلس اادارة

مسة عشقر يومقاً الدعوة  الل    هإذا لم يقم المجلس بتوجيفمتى طلع اليه ذلك مراقع الحسابات  -1
ويجقع علقى   اادارة،ه الدعوة مباشقرة بعقد موافققة  راقع الحسابات توجيجاز لم  الطلع،من تاريخ  

وجقوع مراعقاة  وذلقك مقع  ي الطلع  الل  مسة عشر يومقاً مقن تقاريخ اسقتالمهاادارة ان تبت ف
  . 2016 ( من نظام حوكمة الشركات لسنة24المادة )

 الشركة،من رأس مال  %(10)ساهمون يملكون ما ال يقل عن يه ذلك مساهم أو ملمتى طلع إ-2
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة تقوم  الطلع،م وذلك  الل  مسة عشر يوماً من تاريخ استال

ماً من  يو  15رة بالموافقة على طلع هؤال  المساهمين بتوجيه الدعوة على ناقة الشركة  الل دااا 
 الطلع. موضوع  هاتين الحالتين على ول األعمال في ويقتصر جد الطلع،ستالم تاريخ ا

 م21/3/2018بتاريخ ير العادية ة غتم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العام
  بتاريخالمنعقدة ير العادية جمعية العامة غدة بموجب قرار ال لما تم تعديل هذ  ا  -



 
 ( 57مادة ) 

إلقى  كاتالشقرشقؤون عو إدارة دتق الشقركات،( من قانون 124)  (،88)  ينتة أحكام المادمع مراعا
 التالية:انعقاد الجمعية العامة في الحاالت 

 انون الشقركات التجاريقةن قق( مق123على الموعد المحقدد فقي المقادة )ثون يوماً  إذا مضى ثال -1
 العامة.قاد الجمعية دون انع

ذا ( من ه37)دنى المنصو  عليه في المادة عن الحد األ إذا نق  عدد أعضا  مجلس اادارة   -2
 لالنعقاد.عية العامة دعى الجمالنظام دون أن ت

ي ت للققانون أو لنظقام الشقركة أو وققع  لقل جسقيم فقفقي أي وققت وققوع م الاقالهقا  إذا تبين   -3
 دارتها.إ

 ركة بجميعجميع ااجرا ات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشوتتبع في هذه الحاالت  
 المصروفات 

 ( 58مادة ) 
ساع األرباح وال سائر ومل صاً وافياً عن تقرير زانية وحس اادارة نشر الميرئيس مجلى  يجع عل

ين يققوميتين محليتققين تكققون ياتة والققن  الكامققل لتقريققر مراقبققي الحسقابات فققي صققحمجلقس اادار
 انعققادوذلقك قبقل  وجقد، لشقركة إنوعلقى الموققع االكترونقي ل العربيقة،ما على األقل باللسة إحداه

 شقؤونمقن هقذه الوثقائق إلقى إدارة  وتققدم نسق ة األققل،لقى ب مسقة عشقر يومقاً ع العامقةالجمعية  
 وطريقته.شر لتحديد خلية النشر الشركات قبل الن

 
 ( 59مادة ) 

 اآلتية:العامة في اجتماعها السنوي المسائل  ع أن يتضمن جدول أعمال الجمعيةيج
ققع قرير مراالي  الل السنة، وتالماادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها  ر مجلس  سماع تقر  -1

 عليهما.الحسابات والتصديق 
 األرباح وال سائر والتصديق عليهما.مناقشة ميزانية الشركة وحساع  -2
 واعتماده.شة تقرير الحوكمة ناقم -3
 ها.وإقرارالنظر في مقترحات مجلس اادارة بشأن توزيع األرباح  -4
 ارة.النظر في إبرا  ذمة أعضا  مجلس ااد -5
 أتعابهم.تعيين مراقبي الحسابات وتحديد صة بشأن عرض المناق -6
 االقتضا .ارة عند انت اع أعضا  مجلس ااد -7

 
 
 
 



 تعديل ال  قبل (60مادة ) 
 2016مقن نظقام حوكمقة الشقركات لسقنة    (34)  والمادة(  29مع وجوع مراعاة المادة )  -1

عدد من األصوات يعادل   ويكون له  لعامة،احضور اجتماعات الجمعية    في   لكل مساهم حق
 الجتماع.القة لألسهم الممثلة في تصدر القرارات باألغلبية المطو أسهمه،عدد 

 قانوناً.هم النائبون عنهم المحجور عليالقّصر و مثلي- -2
ً سقاهم ناسقه أو عقن طريقق مقن يمثلقه ويوكلقه  ويت للمصقالت  يكون حق -3 كقون يوأن    ،قانونقا

اادارة فقي يجوز للمساهم توكيقل أحقد أعضقا  مجلقس  وال    بالكتابة،  التوكيل  اصاً وثابت
  قيد أو إجقرا  أيركة وضع  على الش  رظويح  .عنهالجمعية العامة نيابة  اجتماعات  حضور  

وتلتقزم بتمكقين المسقاهم مقن   صقويت،الت  فقي ه  المسقاهم لحقق  اسقت دامقد يؤدى إلقى إعاققة  
ذلقك وسقائل التقنيقة   فقي دم  ا أن تسقت ويجوز لهق  إجرا اته،سير  تيممارسة حق التصويت و

 الحديثة.
 ى الصقاة علق  ل بهقذهالتي يحوزهقا الوكيقميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم  وفي ج -4

 .س مال الشركة% من أسهم رأ5

بتههاريخ غيههر العاديههة قههرار الجمعيههة العامههة بموجههب سههابقاً تههم تعههديل هههذ  المههادة  -
 م21/3/2018

 م 26/2/2019بتاريخ ة العامة غير العادية وجب قرار الجمعيبمتعديل هذ  المادة  تم -
 

  د التعديلبع   (60مادة ) 
لكقل  2016ة الشقركات لسقنة  مقن نظقام حوكمق  (34)  والمقادة  (29ع مراعاة المادة )مع وجو  -1

 مه،أسهد  عديكون له عدد من األصوات يعادل  و  العامة،مساهم حق في حضور اجتماعات الجمعية  
 االجتماع.قة لألسهم الممثلة في لوتصدر القرارات باألغلبية المط

 قانوناً.عنهم مثل القّصر والمحجور عليهم النائبون ي-2
ً و عن طريقق مقن يمثلقه ويوكلقه ويت للمساهم ناسه أصالت يكون حق-3 التوكيقل كقون وأن ي ،قانونقا

اجتماعقات مجلس اادارة في حضقور   أحد أعضال وال يجوز للمساهم توكي بالكتابة،   اصاً وثابت
 اسقت دامإلى إعاقة  قيد أو إجرا  قد يؤدى    أيعلى الشركة وضع    رويحظ  .عنهعية العامة نيابة  الجم

 إجرا اتقه،سقير  تزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيوتل  التصويت،  في ه  لحقالمساهم  
 الحديثة.ة ذلك وسائل التقني في دم أن تست ويجوز لها 

% من 5 التي يحوزها الوكيل بهذه الصاة على دد األسهم وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد ع-4
 الشركة.أسهم رأس مال 

 م21/3/2018بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية سابقاً تم تعديل هذ  المادة  -
 م 2/2019/ 26بتاريخ لعادية العامة غير ا  بموجب قرار الجمعيةتم تعديل هذ  المادة  -
  بتاريخالمنعقدة ية ير العادمة غبموجب قرار الجمعية العا ( 5قرة )حذف الفبتم تعديل هذ  المادة  -



 
  قبل التعديل (16مادة ) 

ت ت  الجمعية العامقة بوجقه   التجارية،( من قانون الشركات  137المادة )مع عدم اا الل بأحكام  
 تية:اآل  ا  باألمور 

الي  قالل السقنة وال طقة ن نشاط الشركة وعن مركزها المارة عتقرير مجلس اادة  مناقش -1
والمصقروفات لبنقود اايقرادات  قرير شرحاً وافيقاً  ويجع أن يتضمن الت  للشركة،مستقبلية  ال

بالطريقة التي يقترحها مجلقس اادارة لتوزيقع صقافي أربقاح السقنة وتعيقين   ياتاصيلوبياناً  
 ا.صرفهتاريخ 

ت ال تاميقة التقي ققدمها عن ميزانية الشركة وعن الحسقابا  باتير مراقبي الحساقرمناقشة ت -2
 دارة.اا مجلس 

 األربقاح واعتمقادة عليهمقا ال سقائر والمصقادقنوية وحساع األرباح ومناقشة الميزانية الس -3
 توزيعها.التي يجع 

 واعتماده.مناقشة تقرير الحوكمة  -4
 اادارة. النظر في إبرا  ذمة أعضا  مجلس -5
دى إلقيهم حديد األجقر القذي يقؤاادارة وتعيين مراقبي الحسابات وت   اع أعضا  مجلسنتا -6

 التالية. الل المنة المالية 
وال يجقوز   فيه،رار  في جدول األعمال الت اذ قجه مجلس اادارة  بح  أي اقتراح خ ر يدر -7

للجمعية  ونومع ذلك يك األعمال،للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول 
 االجتماع.ش  أثنا  داولة في الوقائع ال طيرة التي تتكالم حق

ئل معينقة مسقا إدرا األقل  من رأس مال الشركة على   ()ون  وإذا طلع عدد من المساهمين يمثل
وإال كقان مقن حقق الجمعيقة أن تققرر   إدراجهقا،ال وجع علقى مجلقس اادارة  في جدول األعم
 .تماع االجل في مناقشة هذه المسائ

 
 

  عد التعديلب  (16مادة ) 
  الجمعية العامقة بوجقه ت ت  التجارية،( من قانون الشركات  137المادة )  مع عدم اا الل بأحكام

 اآلتية: ا  باألمور 
 قالل السقنة وال طقة تقرير مجلس اادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي    مناقشة -1

اايقرادات والمصقروفات رحاً وافيقاً لبنقود  ضمن التقرير شن يتويجع أ  للشركة،مستقبلية  ال
زيقع صقافي أربقاح السقنة وتعيقين دارة لتوياً بالطريقة التي يقترحهقا مجلقس اا وبياناً تاصل
 صرفها.تاريخ 

ال تاميقة التقي ققدمها رير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسقابات  مناقشة تق -2
 دارة.اا مجلس 



ح ر والمصقادقة عليهمقا وإعتمقاد األربقاحساع األرباح وال سقائنية السنوية وميزامناقشة ال -3
 توزيعها.التي يجع 

 وإعتماده.ة ير الحوكممناقشة تقر -4
 اادارة.النظر في إبرا  ذمة أعضا  مجلس  -5
دى إلقيهم وتحديد األجقر القذي يقؤت اع أعضا  مجلس اادارة وتعيين مراقبي الحسابات  ان -6

 التالية.لية  الل المنة الما
وال يجقوز   فيه،قرار  س اادارة في جدول األعمال الت اذ  أي اقتراح خ ر يدرجه مجل  بح  -7

ن للجمعية ومع ذلك يكو األعمال،لمداولة في غير المسائل المدرجة بجدول العامة ا  للجمعية
 االجتماع.ي تتكش  أثنا  حق المداولة في الوقائع ال طيرة الت

مسقائل   إدرا ققل  %( من رأس مال الشقركة علقى األ 5)ين يمثلون  ساهموإذا طلع عدد من الم
وإال كقان مقن حقق الجمعيقة أن   إدراجهقا،ة  مال وجع علقى مجلقس اادارمعينة في جدول األع

 ماع.االجتتقرر مناقشة هذه المسائل في 
  بتاريخالمنعقدة ير العادية الجمعية العامة غتم تعديل هذ  المادة بموجب قرار  -

 
 ( 62ة ) ماد

ومقع ذلقك يكقون  األعمقال،ل المدرجقة فقي جقدول المسقائ للجمعية العامة المداولة في غيرال يجوز  
مسقألة درا  أو إذا طلقع إ االجتمقاع،مداولة في الوقائع ال طيرة التقي تنكشق  أثنقا  للجمعية حق ال

 األقل.من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على  معينة في جدول األعمال عدد
 ( 63ادة ) م

وفقي  لقذلك،اادارة ة أو نائبه أو من ينتدبه مجلقس  داررئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس اا يتولى  
و ة أ ل  المقذكورين عقن حضقور االجتمقاع تعقين الجمعيقة مقن بقين أعضقا  مجلقس اادارحالة ت

ي الجمعية تبحق  فق  كانتوإذا    ع.لالجتماكما تعين الجمعية مقرراً    االجتماع،المساهمين رئيساً لهذا  
 الرئاسة.تولى ار الجمعية من بين المساهمين من يتأمر يتعلق برئيس االجتماع وجع أن ت 

 ( 64مادة ) 
 يلي:ما يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة 

 االجتماع. اد ممثل عنها لحضوراالشركات اي شؤونتوجيه دعوة إلى إدارة -1
لى األقل.  فإذا لم يتوافر النصاع أس مال الشركة عص  رحضور عدد من المساهمين يمثلون ن-2

د  الل ال مسة عشقر يومقاً التاليقة ة إلى اجتماع ثان يعقوجع دعوة الجمعية العام  االجتماع ا  ذفي ه
  التجارية.من قانون الشركات  (121لالجتماع األول وفقاً ألحكام المادة )

 الشركة.حضور مراقع حسابات -3
اع الثاني صقحيحاً جتمويعتبر اال   األقل،بثالثة أيام على    االجتماع قبل موعد    دعوةويجع ان توجه ال
 سهم الممثلة فيه.مهما كان عدد األ 

 اع وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتم 



 ( 65ادة ) م
يقه وتوجعية العامقة الجمأعمال قشة الموضوعات المدرجة في جدول  ق في مناالح  مساهميكون لكل  

ال ة بالققدر القذي  أعضا  المجلقس بااجابقة علقى األسقئل  يلتزمو  اادارة،األسئلة إلى أعضا  مجلس  
 .مصلحة الشركة للضرر ضيعر

،علققى سقؤاله غيققر رد القق رأى أنوللمسقاهم أن يحققتكم إلقى الجمعيققة العامقة إذا  كققون قققرار وي كقا  
 التنايذ.واجع  الجمعية العامة

 
  التعديل قبل (66مادة ) 

 
 العامة.طريقة أ رى تقررها الجمعية  أو بأي األيدي،ويت في الجمعية العامة برفع يكون التص
واعقد وتيسير كل ما من شقأنه العلقم بالق  عامة،الفي التصويت على قرارات الجمعية    م الحقوللمساه
 التصويت.تحكم عملية  التي ت واالجرا ا

ان الققرار متعلققاً بانت قاع أعضقا  مجلقس إذا ك راع السريويجع أن يكون التصويت بطريق االقت
و عقدد ية عليهم أو إذا طلع ذلك رئقيس مجلقس اادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولة أراادا
 األقل.االجتماع على  مساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة في من ال
مقن المسقاهمين أو  معينة فئةمصلحة عتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لفي اال الحق  لمساهم  ول

ً يضر بها أو يجلع ناعاً  اص ر لمصلحة الشركة وإثباته فقي ألعضا  المجلس أو غيرهم دون اعتبا  ا
 .القانون في هذا الشأن ألحكامل ما اعترض عليه من قرارات وفقا وحقه في إبطا ع،االجتمامحضر 

يقة العامقة المتعلققة رات الجمعلقى ققراجلس اادارة االشتراك في التصقويت عوال يجوز ألعضا  م
 .تهم من المسؤوليةهم أو إبرا  ذمتبتحديد رواتبهم أو مكافآ

انون الشقركات التجاريقة والنظقام فققاً ألحكقام ققكون الققرارات التقي تصقدرها الجمعيقة العامقة ووت
هذه  حاضرين في االجتماع الذي صدرت فيه  للشركة ملزمة لجميع المساهمين سوا  كانوا  األساسي 

 روفقق اهذيققانت ةرادا ا سلققجم ى لققعو ،الهقق نيالا ققم وأ نيقفو غققائبين وسققوا  كققانوا مققواالقققرارات أ
 .اهرودص
 م 2/2019/ 26بتاريخ غير العادية لجمعية العامة تم تعديل هذ  المادة بموجب قرار ا  -
 
 

  بعد التعديل  (66) مادة 
 العامة.الجمعية قة أ رى تقررها طري أو بأي األيدي،يكون التصويت في الجمعية العامة برفع 

 ما من شقأنه العلقم بالقواعقدوتيسير كل    العامة،قرارات الجمعية    التصويت على في    وللمساهم الحق
 التصويت.حكم عملية ت التي واالجرا ات 

مة والتصويت فيها إلكترونياً، وذلقك وفققاً ة الجمعية العااولفي مدأن تكون مشاركة المساهم  ويجوز  
 يئة.لوزارة وبالتنسيق مع الهدها اط التي تحدللضواب



 
رار متعلققاً بانت قاع أعضقا  مجلقس ت بطريق االقتراع السري إذا كان الققن يكون التصويويجع أ
مجلقس اادارة أو عقدد   ذلك رئقيسبعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلع  و  اادارة أ

 األقل.ى جتماع علفي اال  من المساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة
مسقاهمين أو معينة مقن ال فئةرى أنه يصدر لمصلحة على أي قرار ي  في االعتراضالحق  لمساهم  ول

اته فقي عضا  المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثبأل يضر بها أو يجلع ناعاً  اصاً  
 الشأن.ي هذا القانون ف ألحكاموحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا  االجتماع،محضر 

امقة المتعلققة في التصقويت علقى ققرارات الجمعيقة الع  اادارة االشتراكوال يجوز ألعضا  مجلس  
 المسؤولية.تهم من أو إبرا  ذم همبتحديد رواتبهم أو مكافآت

الجمعيقة العامقة وفققاً ألحكقام ققانون الشقركات التجاريقة والنظقام   درهاوتكون الققرارات التقي تصق
الذي صدرت فيه هذه ضرين في االجتماع  ملزمة لجميع المساهمين سوا  كانوا حاي للشركة  األساس

وعلققى مجلققس اادارة تنايققذها فققور  لهققا،ين وسققوا  كققانوا مققوافقين أو م ققالاين القققرارات أو غققائب
الشققركات  قالل  مسققة عشققر يومقاً مققن تققاريخ  شقؤونلققى إدارة ا إإبققالص صقورة منهققصقدورها و
 صدورها.

 م 2/2019/ 26بتاريخ ر العادية المادة بموجب قرار الجمعية العامة غيعديل هذ  تم ت  -
  بتاريخلمنعقدة ا ير العادية غ جب قرار الجمعية العامةتم تعديل هذ  المادة بمو -
 

 ( 67مادة ) 
ن بأسقما  المسقاهمين الحاضقرين أو الممثلقين مرفقاً بقه بيقا  عامة،الالجمعية    باجتماع يحرر محضر  

 هقا والققراراتعقدد األصقوات المققررة لو  باانابقة،فقي حيقازتهم باألصقالة او  دد األسقهم التقي  وع
وافيقة للمناقشقات التقي دارت فقي   التي وافقت عليها أو  الاتها و الصقةالصادرة وعدد األصوات  

ويكقون   الحسابات،وجامعو األصوات ومراقبو  الجمعية ومقررها    سويوقع المحضر رئي  االجتماع،
 فيه.لواردة مسؤولين عن صحة البيانات ا االجتماع  موقعون على محضرال

 ( 68مادة ) 
حاضققر وتسققري علققى سققجالت وم  ققا ،فققي سققجل اجتماعققات الجمعيققة العامققة  دون محاضققرتقق

دارة الواردة في مجلس اا  ماعاتاجت  الجمعية العامة األحكام ال اصة بسجالت ومحاضر  اجتماعات
 التجارية.كات ( من قانون الشر106المادة )

 (7ل سقبعة )ركات  قالالشق شؤونعية العامة ادارة ماع الجمويجع إرسال صورة من محضر اجت
 انعقادها.من تاريخ  أيام على األكثر

 ( 69مادة ) 
 علقيهم،ؤولية فقع دعقوى المسقبين ورللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضا  مجلس اادارة أو المراق

بعد أن  ئزون لنص  رأس المالأو الشركا  الحا  عليه المساهمون  ويكون قرارها صحيحاً متى وافق
 المجلس.ي أمر عزله من أعضا  نظر فيستبعد منه نصيع من ي



 مقس سقنوات مقن  انقضقا ا  المعقزولين فقي مجلقس اادارة قبقل ال يجوز إعادة انت اع األعضقو
 بعزلهم.  لقرار ال اخ صدور اتاري

 الفصل الخامس
 العادية  الجمعية العامة غير

 
  التعديل قبل (70) مادة 

 عادية:معية العامة منعقدة بصاة غير قرار في المسائل اآلتية إال من الجال يجوز ات اذ 
 ي للشركةتعديل عقد التأسيس أو النظام األساس -1
 الشركة.س مال زيادة أو ت ايض رأ -2
 .الشركةتمديد مدة  -3
 عليها.حواذ ة أ رى أو االستو اندماجها في شركها أو تحولها أحل الشركة أو تصايت -4
 خ ر.بأي وجه  لذي قامت من أجله الشركة أو التصر  فيهبيع كل المشروع ا -5

 .ذه المسائلفقة على أية مسألة من هل التجاري في حالة ات اذ قرار بالمواويجع أن يؤشر في السج
مقن شقأنه زيقادة ساسي للشركة يكقون الت في النظام األ لجمعية إجرا  تعديومع ذلك ال يجوز لهذه ا

ؤسسة في الدولقة إلقى دولقة أو نقل المركز الرئيسي للشركة الم  جنسيتها،أو تسيير  عبا  المساهمين  أ
 .ذلكر باطالً كل قرار يقضي بسي ويقع أ رى،

 
  بعد التعديل  (70مادة ) 

 عادية:ة بصاة غير إال من الجمعية العامة منعقد آلتيةال يجوز ات اذ قرار في المسائل ا
 ظام األساسي للشركةو النل عقد التأسيس أتعدي -1

 الشركة.زيادة أو ت ايض رأس مال  -2
 لشركة.اتمديد مدة  -3
 عليها.لها أو اندماجها في شركة أ رى أو االستحواذ ها أو تحوحل الشركة أو تصايت -4
 خ ر.التصر  فيه بأي وجه  الشركة أوبيع كل المشروع الذي قامت من أجله  -5

 .المسائلاذ قرار بالموافقة على أية مسألة من هذه ة ات التجاري في حال ويجع أن يؤشر في السجل
م األساسي للشركة يكقون مقن شقأنه زيقادة الت في النظاالجمعية إجرا  تعديهذه  ومع ذلك ال يجوز ل

 ة في الدولقة إلقى دولقةللشركة المؤسس  ز الرئيسي أو نقل المرك  جنسيتها،تسيير    المساهمين أوأعبا   
 .ذلكرار يقضي بسير ويقع باطالً كل ق أ رى،

  بتاريخالمنعقدة ادية ير العغ ب قرار الجمعية العامةتم تعديل هذ  المادة بموج -
 

 ( 71مادة ) 



دعوة من مجلقس اادارة وعلقى المجلقس توجيقه   ة إال بنا  على  تجتمع الجمعية العامة غير العاديال 
شقركة علقى رأس مقال ال %( مقن25لمسقاهمين يمثلقون )لع إليه ذلقك عقدد مقن االدعوة إذا طهذه  
 األقل.

بين للطال جاز الطلع،شر يوماً من تاريخ تقديم بتوجيه الدعوة  الل مدة  مسة ع فإذا لم يقم المجلس
 الشركة.توجيه الدعوة على ناقة الشركات لشؤون أن يتقدموا إلى إدارة 

 ( 72مادة ) 
من   %(75)ن يمثلون  حضره مساهموإال إذا    صحيحاً، لعادية  الجمعية العامة غير ان اجتماع  ال يكو
 على األقل.  مال الشركة رأس

وماً التالية ثان  يعقد  الل الثالثين يوجع دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع    ،النصاعفإذا لم يتوفر هذا  
  األول.الجتماع ل

 الشركة.مال  من رأس %(50)مساهمون يمثلون ره ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا حض
 وجه القدعوة إلقى اجتمقاع ثالق  يعققد بعقد انقضقا فر هذا النصاع في االجتماع الثاني، توإذا لم يتو

ً الق  ن االجتمقاع الثويكقو الثقاني،جتمقاع ثالثين يوماً من التاريخ المحقدد لال كقان عقدد  صقحيحاً أيقا
 الحاضرين.

( مقن المقادة 5( و )4ين )لمسقائل المقذكورة فقي البنقدرار بشقأن أي مقن ااذ ققوإذا تعلق األمر بإت 
مقن   %(75)فيشترط لصحة أي اجتمقاع حصقور مسقاهمين يمثلقون    الشركات،( من قانون  137)

ارات الجمعيقة العامقة غيقر العاديقة ارة ان يشهر قرعلي مجلس اادو  ل.األقرأس مال الشركة على  
 لشركة.لألساسي إذا تضمنت تعديل النظام ا

 االجتماع.بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في  غير العاديةالجمعية العامة قرارات ر وتصد
 
 

 ( 73مادة ) 
 العامة.جمعية لمتعلقة بالعية العامة غير العادية ذات األحكام افيما لم يرد به ن  تسري على الجم

 
 السادس  الفصل
 الحسابات مراقبو

 
 ( 74مادة ) 

( مقن 23ادة )والمقتجاريقة  ال( مقن ققانون الشقركات  151  ،150  ،143)  المقوادمع مراعاة أحكام  
لمقدة سقنة   للشقركة مراققع حسقابات أو أكثقر تعيقنهم الجمعيقة العامقة  يكون  نظام حوكمة الشركات

دة علقى أال تتجقاوز مق  ة أو مقدد أ قرى مماثلقةلمقد  دة تعييقنهملها إعاويجوز    أتعابهم،  وتتولى تقدير
ال يجوز إعقادة  مس سنوات    مدة تعيين مراقع الحساباتإذا بلست  و  متصلة،ت  التعيين  مس سنوا

 .الشأنوال يجوز تاويض مجلس اادارة في هذا  متتاليتين، تعيينه قبل مرور سنتين



طبققاً للقققوانين  قبققي الحسقاباتداً فقي سقجل مرامقيقق يشقترط فقي مراققع الحسققابات أن يكقون اسقمه
حظقر كمقا ياألقل مدة عشر سنوات متصلة على مهنة لكون قد زاول الوأن ي  بها،واألنظمة المعمول  

 ات الموكلة إليه وأي عمقل خ قر بالشقركة، والعمقل بالشقركة قبقلالجمع بين أعماله ومهامه والواجب
 ها.بسنة على األقل من تاريخ إنها  عالقته 

 م21/3/2018ريخ بتا بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية سابقاً المادة  تم تعديل هذ 
 م 2/2019/ 26بتاريخ العامة غير العادية  رار الجمعيةتعديل هذ  المادة بموجب قتم  -
 

 ( 75مادة ) 
 يلي: يتولى مراقع الحسابات القيام بما

المهنقة وأصقولها العلميقة  عتمقدة ومتطلبقاتلمحسابات الشركة وفقاً لقواعقد التقدقيق ا  تدقيق -1
 والانية.

 ئر.وال سااع األرباح فح  ميزانية الشركة وحس -2
 للشركة.اسي النظام األسمالحظة تطبيق القانون و -3
مقن اادارية للشركة وأنظمة المراقبة الماليقة الدا ليقة لهقا والتأكقد  و  األنظمة الماليةفح    -4

 أموالها.محافظة على المال متها لحسن سير أعمال الشركة و
المترتبقة علقى   ن قانونيقة االلتزامقاتالتحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكقد مق -5

 وصحتها.الشركة 
 الشركة.صادرة عن على قرارات اادارة والتعليمات ال االطالع  -6
ة بها بموجع قانون الشركات التجاري أي واجبات أ رى يتعين على مراقع الحسابات القيام -7

ل المتعقار  واألنظمة األ رى ذات العالققة واألصقومهنة مراقبة الحسابات    نون تنظيموقا
 الحسابات.يق تدقعليها في 

ً راقع الحسابويقدم م ن مهمته وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقريقر ع  ات للجمعية العامة تقريراً كتابيا
ت المنصو  عليها في قانون البياناى كافة يجع أن يكون التقرير مشتمالً علو  العامة،أمام الجمعية  
اردة فقي ت بشقأن الوققائع القوإيضقاحااهم حقق مناقشقته وطلقع ويكون لكل مس  التجارية،الشركات  
 الشركات. شؤونهذا التقرير إلى إدارة من  ويرسل مراقع الحسابات نس ة تقريره،

بقة فقي تقريقر اكت  إثبقات ذلقك  تمكنه من استعمال هذه الحقوقوعلى مراقع الحسابات في حالة عدم  
مر على الجمعيقة لعرض األ  مجلس اادارة تميداً  الشركات وترسل نس ة منه إلى  شؤون ادارةيقدم  

 اادارة.الة تعذر معالجته بمعرفة العامة في ح
ريقة أو أي ققانون يلتزم مراقع الحسابات في أدا  عمله بكل ما أوجبه عليه ققانون الشقركات التجاو

 تقريره.ويكون المراقع مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في  امات.التزجبات أو خ ر من وا
 .الرقابةعن أعمال ن بالتضامن عددهم مسؤوليون في حالة تويكون المراقب

 
 ( 76مادة ) 



 يتضمن تقرير مراقع الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي: يجع أن
 عمول بها بالشركةمبة الدا لية ال مة وفاعلية أنظمة الرقامدى مال -1
م ذلقك بشقكل زاماتهقا، ويقتة أنشطتها وتنايذ التمدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاول -2

 ديه المجلسستقل عما يبم
ألنظمة واللوائح الدا ليقة، ومقدى مال مقة هقذه األنظمقة وتلقك مدى التزام الشركة بوضع ا -3

 هاة، ومدى التزامها بتطبيقاللوائح لوضع الشرك
لهيئقة ذات لشركة بنظامها األساسقي و ضقوعها ألحكقام الققانون وتشقريعات اامدى التزام  -4

 ذا النظامفيها أحكام هالصلة بما 
ي التقدقيق وإعقداد التققارير الماليقة الشركة بتطبيق أفضقل القنظم العالميقة فقى التزامه ومد -5

 ومتطلباتها (ISA( و)IFRS/IASدولية )والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق ال
 اتمام أعماله تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات الالزمة ىمد -6

  

طلقع البيانقات دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها و  االطالع على ت في كل وقت  راقع الحساباولم
 وعليقه فقي   والتزاماتهقا،وله أن يتحقق من موجقودات الشقركة    عليها،التي يرى ضرورة الحصول  

وترسقل  القوزارة،ى ن استعمال هذه الحقوق إثبات ذلقك كتابقة فقي تقريقر يققدم إلقه محالة عدم تمكن
تعقذر معالجتقه ض األمقر علقى الجمعيقة العامقة فقي حالقة تمهيداً لعقراادارة     ة منه إلى مجلسنس

 الوزارة.بمعرفة 
 م 2/2019/ 26 بتاريخغير العادية  تم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجمعية العامة -
 

 ( 77ادة ) م
 وكقيالً عقن مجمقوع   اردة في تقريره بوصاهالحسابات مسؤوالً عن صحة البيانات الومراقع  يكون  
فقي المراقع وأن يستوضقحه عمقا ورد    شأثنا  عقد الجمعية العامة أن يناقهم  لكل مساين والمساهم
 تقريره.

 السابعالفصل 
 مالية الشركة 

 
 ( 78مادة ) 

ل ديسقمبر مقن كق 31من أول ينقاير وتنتهقي فقي تبدأ ا راً،شهعشر   أثنى ركة مدتها  السنة المالية للش
 التالية.تأسيس الشركة حتى نهاية السنة  دة من تاريخل المالمالية األولى تشم على أن السنة سنة،

 ( 79مادة ) 
عقن  سقائر وتقريقراً يعرض مجلس اادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحسقاع األربقاح وال

حسقابات قبقل انعققاد ة الماليقة المنتهيقة ومركزهقا المقالي علقى مراققع ال قالل السقن  نشاط الشقركة
 األقل.على جمعية العامة بشهرين ال



 األعضا .و أحد أس اادارة ع أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلويج
 
 ( 80مادة ) 
عربية در باللسة الليومية التي تصصح  المحلية الفي اتقوم الشركة بنشر تقارير مالية نص  سنوية 
قبقل   نم مراجعقة هقذه التققارير مقعلى أن تقت  المساهمين،وعلى الموقع االكتروني للشركة الطالع  

 الشركات. شؤونفقة إدارة شرها إال بعد مواوال يجوز نالحسابات مراقع 
 

 ( 81مادة ) 
موجقودات   دارة السقتهالكددها مجلقس اا تقتطع سنوياً من األرباح غيقر الصقافية نسقبة مئويقة يحق

د واآلالت والمنشقآت األمقوال لشقرا  المقوا وتسقتعمل هقذه  قيمتهقا.ة أو التعويض عن نزول الشرك
 .المساهمينى وال يجوز توزيع هذه األموال عل اصالحها.مة أو الالز
 

 ( 82مادة ) 
وز للجمعيقة ققانوني ويجقاالحتيقاطي ال  من األرباح الصافية ت ص  لتكوين(  10% تقتطع سنوياً )

قققل وإذا  المققدفوع،لمققال % مققن رأس ا 50االحتيققاطي هققذا طققاع متققى بلققغ امققة وققق  هققذا االقتالع
الحتيقاطي إلقى تلقك ذكورة وجع إعقادة االسقتقطاع حتقى يصقل النسبة الما  االحتياطي القانوني عن

مقا زاد منقه سقتعمال  وإنمقا يجقوز ا  المسقاهمين،وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على     النسبة.
فققي وذلققك % 5إلقى وع فققي توزيقع أربققاح علقى المسققاهمين تصققل نصقق  رأس المقال المققدف علقى 
ً ركة ات التي ال تحقق فيها الشالسنو  النسبة.صافية تكاي لتوزيع هذه  أرباحا
 

 ( 83ة ) ماد
الشقركة يقتطع جز  من األرباح الصافية تحدده الجمعية العامة لمواجهة االلتزامقات المترتبقة علقى  

 العمل.بموجع قوانين 
 ( 84مادة ) 

ألربقاح اقتطقاع جقز  مقن اسقنوياً  ر  أن تقر  اادارة،جلس  بنا  على اقتراح م  العامة،للجمعية  يجوز  
هقذا االحتيقاطي فقي الوجقوه التقي تقررهقا الجمعيقة  ويسقتعمل ا تيقاري،فية لحساع احتياطي الصا
 .العامة

 ( 85مادة ) 
ن عقن المبلقغ % للمسقاهمي5الصقافية ققدرها    ولقى مقن األربقاحأ  يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة

ذه الحصة فال يجقوز هين بتوزيع م تسمح أرباح سنة من السنعلى أنه إذا ل األسهم،المدفوع من قيمة  
 التالية.رباح السنين المطالبة بها من أ

 ( 86مادة ) 



هالكات استنققزال االسقت% من الربح الصافي بعقد 5ي ص  بعد ما تقدم من الباقي ما ال يزيد عن 
 اادارة.جلس وذلك لمكافآت أعضا  م السابقة، موزع وفقاً للموادياطات والربح الواالحت
 

 ( 87مادة ) 
بنقا  علقى  يرحقل،حصقة إضقافية لألربقاح أو من األرباح بعد ذلك علقى المسقاهمين ك  يوزع الباقي 
مال لالستهالك غيقر حتياطي أو  ال اأو ي ص  انشا  م  المقبلة،إلى السنة    اادارة،اقتراح مجلس  

 العاديين.
 ( 88) مادة 

دارة وفققاً س اا يحقددها مجلق قة والمكان والميعاد القذيإلى المساهمين بالطريتدفع حص  األرباح  
بمقا ال ي قل بققدرة   قطقرمول بها لدى هيئقة قطقر لألسقواق الماليقة وبورصقة  للنظم والضوابط المع

 لسير.اجاه الشركة على الوفا  بالتزاماتها ت
 م 2/2019/ 26بتاريخ ة عية العامة غير العاديتم تعديل هذ  المادة بموجب قرار الجم -
 

 الفصل الثامن
 ا ركة وتصفيتمانقضاء الش

 
 ( 89ة ) ماد

 اآلتية: تحل الشركة ألحد األسباع
في  الواردةما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد  األساسي،انتها  المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها  -1
 منهما.أي 
 قه.تحقيله أو استحالة انتها  السرض الذي أسست من أج-2
إال إذا لحد األدنقى المققرر قانونقاً يقل عن ا والمساهمين ألسهم إلى عدد من الشركا انتقال جميع ا-3

قامت الشركة  الل فترة ستة أشهر من تاريخ االنتقال بالتحول إلى نوع خ ر من الشركات أو تمقت 
 األدنى.همين إلى الحد المسايادة عدد ز
 
 مجدياً.مار الباقي استثماراً بحي  يتعذر استث معظمها،ل الشركة أو هالك جميع أموا-4
 مدتها.ة بالموافقة على حل الشركة قبل انتها  جمعية العامة غير العادير قرار من الصدو-5
 أ رى.اندما  الشركة في شركة أو هيئة -6
 إفالسها.ة أو إشهار ضائي بحل الشركصدور حكم ق-7
 

 ( 90مادة ) 
عامة الجمعية ال مجلس اادارة دعوةأعضا     وجع على   مالها،رأس    الشركة نص   إذا بلست  سائر

  األساسي،لشركة أو حلها قبل انتها  األجل المعين في نظامها للنظر في استمرار ا ةغير العادي



 الموضقوع،صدار ققرار فقي إأو تعذر  ادية،العة العامة غير إذا لم يقم مجلس اادارة بدعوة الجمعيف
 الشركة.حل  ة الم تصةالمحكم أن يطلع من حةكل ذي مصلجاز ل
 

 ( 91دة ) ما 
د األدنقى المطلقوع جقاز تحويلهقا إلقى شقركة ذات فقي الشقركة عقن الحقنق  عدد المسقاهمين    إذا

دود فققي حقق عققن ديققون الشققركةولين مسققؤولية محققدودة يكققون  اللهققا المسققاهمين المتبقققين مسققؤ
  موجوداتها.

ذي  جقاز لكقل األدنقى،ون الحقد د المسقاهمين إلقى مقا دان اقاض عقدوإذا انقضت سنة كاملقة علقى 
 الشركة. تصة حل ن يطلع من المحكمة الممصلحة أ

 
 ( 92مادة ) 

در وتحتاظ  الل مقدة التصقاية بالش صقية المعنويقة بالقق  التصاية،تد ل الشركة بمجرد حلها تحت  
عبارة )تحقت التصقاية( ذه المدة  ويجع أن يضا  إلى اسم الشركة  الل ه  ية،التصاال  الالزم ألعم

 واضحة.مكتوبة بطريقة 
 ( 93دة ) ما 

( مقن ققانون الشقركات 321حتقى    304ة بقالمواد مقن )حكقام القواردم تصاية الشقركة وفققاً لألوتت
 .2015( لسنة 11التجارية رقم )

 
 

 
 
 

 الفصل التاسع
 تامية أحكام خ
 
 ( 94مادة ) 

 عليما: ل الشركة وفندماجما وتقسيمما واإلستحواذ تحو
ندماجها وتقسيمها  إوحول الشركة ( يجوز ت 289( حتى )271ن ) راعاة أحكام المواد ممع م
( لسنة  11وفقاً لألحكام الواردة بالباع العاشر من قانون الشركات التجارية رقم ) ستحواذ عليهاواا 

2015. 
 ( 95مادة ) 

ضقد أعضقا  المدنيقة  در من الجمعية العامقة سققوط دعقوى المسقؤوليةقرار يصيترتع على أي    ال 
 مهامهم.يذ منهم في تناة بسبع األ طا  التي تقع مجلس اادار



لمسؤولية قد عقرض علقى الجمعيقة العامقة بتقريقر مقن مجلقس اادارة أو عل الموجع لوإذا كان الا
ريخ صقدور ققرار الجمعيقة وات مقن تقاط بمضي ثال  سقنفإن هذه الدعوى تسق  الحسابات،مراقع  

 اادارة.ر مجلس على تقري العامة بالمصادقة
فال تسقط الدعوى أو جنحة ا  مجلس اادارة يكون جناية سوع إلى أعضالاعل المن  إذا كانذلك   ومع

 الجنائية.إال بسقوط الدعوى 
أو زل عقن القدعوى وال يجقوز التنقا القدعوى،الشركات ولكقل مسقاهم مباشقرة هقذه   شؤونوادارة  

 العامة.الجمعية  تعليق مباشرتها اال بإذن سابق من
 

 التعديل  قبل (69مادة ) 
أن ترفع دعوى المسؤولية   شركةالشركات لل( من قانون 116( و)115  المواد )تطبيقاً لنصو

  التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين  الل  مس  على أعضا  مجلس اادارة بسع األ طا 
ن ينوع  ذه الدعوى وتعين مدية رفع هر الجمعية العامة العا وتقر ال طأ، ات من تاريخ وقوع نوس

اي رفع الدعوى بنا  على  فإذا كانت الشركة تحت التصاية تولي المص ا،مباشرتهركة في عن الش
 قرار من الجمعية العامة. 

ل طأ إذا كان من شأن ا ،برفعهان يرفع الدعوى منارداً في حالة عدم قيام الشركة لكل مساهم أ
 .رفع الدعوىالشركة بعزمه على أن ي طر  على  كمساهم،ضرر  ا  به  إلحاق

 . التجاريةانون الشركات ( من ق117يجع مراعاة ما ورد في ن  المادة )وفي كل األحوال 
 
 

  عد التعديلب  (69مادة ) 
المسؤولية   أن ترفع دعوى الشركات للشركةقانون  ( من116( و)115تطبيقاً لنصو  المواد )

نشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين  الل  مس  ا  التي تعلى أعضا  مجلس اادارة بسع األ ط
ينوع   مة العادية رفع هذه الدعوى وتعين منوتقرر الجمعية العا ال طأ،وع ات من تاريخ وقسنو

نا  على  حت التصاية تولي المصاي رفع الدعوى بفإذا كانت الشركة ت مباشرتها،عن الشركة في 
 من الجمعية العامة. قرار 

شأن ال طأ إذا كان من  برفعها،لدعوى منارداً في حالة عدم قيام الشركة أن يرفع الكل مساهم 
 ى رفع الدعوىعلى أن ي طر الشركة بعزمه عل هم،كمسا إلحاق ضرر  ا  به 

ل صدور حكم  ومصاري  التقاضي التي تكبدها في حاعلى الشركة تعويض المساهم عن الناقات و
   .هحلصال

 التجارية. ( من قانون الشركات 117ي ن  المادة )د فعاة ما وروفي كل األحوال يجع مرا
 

 ( 97مادة ) 
 العامة.المصروفات في سبيل تأسيس الشركة من حساع  ت صم المصاري  واألتعاع المدفوعة



 
 
 

 ( 98مادة ) 
( 11جاريقة رققم )قانون الشركات الت  تسري أحكام  النظام،فيما لم يرد في شأنه ن   ا  في هذا  

هقذا النظقام أو ة بنود مكملقة للتعديالت التي تطرأ على هذا القانون بمثابيع اوتعتبر جم  2015لسنة  
 له.معدلة 

 ( 99مادة ) 
الشركات بوزارة   شؤونكل من إدارة  نس ة إلى ( 1) يسلم عدد نسخ،( 5)حرر هذا النظام من عدد 

(  3بعدد ) اظ تحوي   ت التوثيقدل للقيام بإجرا ا الى وزارة العنس ة ( 1عدد )و والصناعة،التجارة 
 بالشركة. نسخ

                                                                           
 
 

                                                                                          
  كي محمد خالد الخاطرتر /السيد                                                             

   إلدارةرئيس مجلس ا                                                                   


