مسودة النظام األساسي المعدل للشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامة قطرية) وهو
معدٌل للنظام األساسي بمحضر موثق برقم ( )2019/21007تاريخ )2019/06/17
مادة ()1
تأسست ،طبقا ً ألحكام قانون الشركات التجارية وأحكام عقد التأسيس وهذا النظام األساسي شركة
مساهمة عامة قطرية بين مالكي األسهم وفقا ً لألحكام المبينة فيما يلي.
وقد تم تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة
 2015وذلك بناءاً على قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
2016/5/17م.
 تم تعديل النظام األساسي للشركة سابقا ً ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات لسنة 2016م وذلكبناءاً على قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2018/3/21م.
 تم تعديل النظام األساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات لسنة 2016م وذلك بناءاًعلى قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2019/02/26م
الفصل األول
تأسيس الشركة
مادة ()2
اسم الشركة هو :الشركة المتحدة للتنمية (ش .م .ع .ق) شركة مساهمة عامة قطرية.
مادة ()3
غرض الشركة هو االستثمار والمشاركة في المشاريع التنموية بكافة أنواعها ،ولكي تحققق الشقركة
غايتها لها أن تقوم باألمور اآلتية:
 -1االستثمار سقوا كقان لوحقدها أو بالمشقاركة مقع السيقر وسقوا فقي قطقر أو فقي ال قار فقي
المشاريع التنموية في المجاالت التالية:
• الطاقة بما فيها توليد وتوزيع الكهربا  ،تصنيع وتكرير وتوزيع المنتجات البتروليقة ،معالجقة
وتوزيع الساز الطبيعي ،استسالل الطاقة الشمسية وما شابه.
• الحصول على امتيازات لالستكشقا والتنقيقع عقن القناط والسقاز الطبيعقي فقي القدول التقي
تسمح قوانينها بذلك.
• مشاريع البتروكيماويات التي تعتمد على المنتجات البترولية أو الساز الطبيعي كلقيم أو وققود
لتصنيعها.
• المشاريع الصناعية األ رى كالصلع والحديد واأللمنيوم والتعدين وتحلية المياه وما شابه.

• المباني والعقارات وأعمال البنية التحتية والمواد السذائية وما شابه.

بقرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  2005/5/1تم اضافة النشاط التالي:

• دمات االستثمار والتمويل بكافة أنواعها.
 -2القيام بتنايذ وتشسيل المشاريع المشار إليها في الاقرة ( )1أعاله سوا لوحدها أو باالشتراك مع
السير وسوا في دا ل دولة قطر أو في ارجها.
 -3القيام بتسويق وتصدير وتوزيع المنتجات الم تلاة من المشقاريع المشقار إليهقا فقي الاققرة ()1
أعاله.
ً
ً
 -4يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل بقه
أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في ال ار  ،كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها حسع القوانين المرعية في كل
بلد.
مادة ()4
المركز الرئيسي للشركة ومحلهقا الققانوني مدينقة الدوحقة بدولقة قطقر ،ويجقوز لمجلقس اادارة أن
ينشئ لها فروعا ً أو مكاتع أو توكيالت في دا ل قطر أو في ارجها.
مادة ()5
بتأسيسقها.
مدة الشركة هي مس وعشرون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المقر
وال تكتسع الشركة الش صية المعنوية إال بعد شهرها وفقا ً ألحكام المادة ( )75من قانون الشركات
التجارية رقم ( )11لسنة 2015م ،ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة ()6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ  3,540,862,500اير (ثالثة باليين و مسمائة وأربعين مليون
ع على  3,540,862,500سهم ،القيمة
وثمانمائة واثنان وستين أل و مسمائة اير قطري) موز ّ
األسمية للسهم الواحد ( )1اير.
 تم تعديل رأس المال سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2014/3/25م تم تعديل القيمة اإلسمية للسهمم فهي ههذ المهادة لتتوافهق مهع متطلبهات هيئهة قطهر لوسهواالمالية لإلدراج ،وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م
مادة ()7
ولقد أكتتع األعضا المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة "عند تأسيسقها" فقي رأس مقال
الشركة بأسهم عددها  22,500,000سهم قيمتها االسمية  225.000.000اير قطري وققد دفقع

المكتتبون "عند التأسيس " نسبة قدرها ( )%22من قيمة كل سهم عند االكتتاع في البنقك التجقاري
القطري وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير التجارة والصناعة.
وال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعقد مضقي سقنتين علقى تأسقيس الشقركة نهائيقاً.
ومع ذلك يجوز الل هذه الاترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصر في أسهم مورثهم.

الفصل الثاني
األسمم والسندات
مادة ()8
تكون األسهم اسمية  ،وتدفع قيمتها أقساطا ً  ،وال يجوز أن يقل القسط الواجع تسديده عنقد االكتتقاع
عن  %22من قيمة السهم  ،ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة  ،فإذا تملك السقهم
أش ا متعددون  ،وجع عليهم أن ي تقاروا أحقدهم لينقوع عقنهم فقي اسقتعمال الحققوق المتصقلة
بالسهم  ،ويكون هؤال األش ا مسؤولين التضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم  ،وال
يجوز ان تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية  ،وإنما يجوز أن تصدر بقأعلى مقن هقذه القيمقة إذا
ن النظام األساسي للشقركة أو وافققت الجمعيقة العامقة غيقر العاديقة علقى ذلقك وفقي هقذه الحالقة
يضا فرق القيمة إلى االحتياطي القانوني .
مادة ()9
يجوز للمسقتثمرين غيقر القطقريين تملقك أسقهم الشقركة بنسقبة ال تزيقد عقن  %49مقن رأس مقال
الشركة وفقا ً ألحكام القانون رقم ( )9لسنة  2014بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في
النشاط االقتصادي ،وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها
األساسي،
تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2016/5/17ممادة ()10
تدفع قيمة األسهم التي إكتتع بها المؤسسون كاملة عند التأسيس ،أمقا بالنسقبة لألسقهم المكتتقع بهقا
فيجع أن تسدد قيمتها نقدا ً او بالتقسيط كاملة الل مس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس فقي
الجريدة الرسمية ،وإذا لم تسدد األقساط وجع ت ايض رأس المال بما ال ي ال أحكام المقادة ()65
من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة .2015

مادة ()11
يجع أن يتم الوفا بباقي قيمة كل سهم الل مس سنوات على األكثر من تاريخ إصدار المرسقوم
بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعنيها مجلقس اادارة ،علقى أن يعلقن
المر
ً
عن تلك المواعيد قبل حلولها ب مسة عشر يوما على األقل ،وتقيقد المبقالغ المدفوعقة علقى شقهادات
األسهم التي تصدرها الشركة وفقا ً للمادة ( )156من قانون الشركات التجارية وكل شهادة لم يؤشقر
عليها تأشيرا ً صحيحا ً بالوفا بالمبالغ الواجبة األدا يبطل حتما ً تداولها.
مادة ()12
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين االكتتاع ،يثبت فيها أسم المساهم وعدد األسهم التي اكتتقع فيهقا
والمبالغ المدفوعة واألقساط الباقية ،وتقوم مقام األسهم العادية إلى أن يستبدل بهقا أسقهم حقين سقداد
جميع األقساط.
وتسلم األسهم الل ثالثة أشهر من تاريخ الوفا بالقسط األ ير أو الوفا بقيمتها كاملة .وتست ر
األسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضقا مجلقس اادارة وت قتم
ب اتم الشركة.
تاريخ المرسوم الصادر بالتر ي بتأسيس الشركة وتقاريخ
ويجع أن يتضمن السهم على األ
قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريقدة الرسقمية وقيمقة رأس المقال وعقدد األسقهم المقوزع
عليها و صائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون لألسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضا ً على رقم السهم.
مادة ()13
إذا ت ل المساهم عن الوفا بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعقاد االسقتحقاق  ،جقاز لمجلقس
اادارة التنايذ عل ى السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بقدفع القسقط المسقتحق بكتقاع مسقجل أو بقأي
وسيلة تايد العلم توافق عليها اادارة  ،فإذا لم يقم بالوفا قالل ثالثقين يومقا ً جقاز للشقركة أن تبيقع
السهم بالمزاد العلني أو في السوق المالي  ،وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيقع مقا يسقتحق
لها من األقساط المتأ رة والمصاري وتقرد البقاقي لصقاحع السقهم  ،وإذا لقم تكق حصقيلة البيقع
للوفا بهذه المبالغ  ،جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله ال اصة وتلسقي الشقركة
السهم الذي حصل التنايذ عليه وتعطي المشتري سهما ً جديدا ً يحمل رققم السقهم الملسقي وتؤشقر فقي
سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد  ،ومع ذلقك يجقوز للمسقاهم القذي يت لق عقن
دفققع مققا تبق قى مققن قيمققة أسققهمه حتققى يققوم البيققع أن يققدفع القيمققة المسققتحقة عليققه  ،مضققافا ً إليهققا
المصروفات التي أناقتها الشركة .
مادة ( )14قبل التعديل
-1تحتاظ الشركة بسجل ا يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسقما المسقاهمين وجنسقياتهم
ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ،وادارة شؤون الشركات وهيئة قطر

لألسواق المالية االطالع على هذه البيانات والحصول على نس ة منهقا .ويجقع علقى الشقركة فقور
إدرا أسهمها في السوق المالي أن تودع نس ة من هقذا السقجل لقدى جهقة اايقداع المر صقة مقن
الهيئة أو أية جهة أ رى بهد متابعة شؤون المساهمين ،وأن تاوض تلك الجهة حاقظ وتنظقيم هقذا
السجل.
ً
-2يجوز لكل مساهم االطالع على سجل المساهمين في الشركة والوصول اليه مجانا الل ساعات
العمل الرسمية.
فيقه أو
 -3ولكل ذي شأن الحق في طلع تصحيح البيانات الواردة بالسجل وب اصة إذا قيد ش
حذ منه دون مبرر.
-4وترسل نس ة مقن البيانقات القواردة فقي هقذا السقجل وكقل تسيقر يطقرأ عليهقا إلقى إدارة شقؤون
الشركات.
 -5مققع وجققوع مراعققاة المققادة ( )31مققن نظققام حوكمققة الشققركات لسققنة 2016م يح قق للمسققاهم
الحصول على نس ة من المستندات التالية مجاناً :سجل أعضا مجلس اادارة ،عقد تأسيس الشركة
ونظامها األساسي ،تقارير الحوكمة ،التقارير السنوية للشركة ،المستندات التقي ترتقع امتيقازات أو
حقوق على أصول الشركة ،عقود األطرا ذات العالقة ،وأي مسقتند خ قر تقن عليقه الهيئقة مقن
وقت آل ر .وللمساهم الحق في الحصول على نسخ من المستندات الواردة في هقذا البنقد ()14 - 5
والوصول إليها مجانا ً بموجع طلع رسمي يقدمه لإلدارة القانونية بالشركة ،ويحصل المساهم علقى
هذه المستندات الل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلع ،أو وفققا ً لمقا هقو محقدد فقي إجقرا ات
الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة من وقت آل ر.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21ممادة ( )14بعد التعديل
 -1تحتاظ الشركة بسجل ا يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسقما المسقاهمين وجنسقياتهم
ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ،وادارة شؤون الشركات وهيئة قطر
لألسواق المالية االطالع على هذه البيانات والحصول على نس ة منهقا .ويجقع علقى الشقركة فقور
إدرا أسهمها في السوق المالي أن تودع نس ة من هقذا السقجل لقدى جهقة اايقداع المر صقة مقن
الهيئة أو أية جهة أ رى بهد متابعة شؤون المساهمين ،وأن تاوض تلك الجهة حاقظ وتنظقيم هقذا
السجل.
ً
-2يجوز لكل مساهم االطالع على سجل المساهمين في الشركة والوصول اليه مجانقا فيمقا ي ق
مساهمته وفقا ً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة اايداع وذلك الل ساعات العمل الرسمية.
فيقه أو
 -3ولكل ذي شأن الحق في طلع تصحيح البيانات الواردة بالسجل وب اصة إذا قيد ش
حذ منه دون مبرر.

-4وترسل نس ة مقن البيانقات القواردة فقي هقذا السقجل وكقل تسيقر يطقرأ عليهقا إلقى إدارة شقؤون
الشركات في موعد أقصاه أسبوعان من التاريخ المحدد النعقاد االجتماع السنوي للجمعية العامة ،أو
من تاريخ إجرا التعديل.
 -5مققع وجققوع مراعققاة المققادة ( )31مققن نظققام حوكمققة الشققركات لسققنة 2016م يحققق للمسققاهم
الحصول على نس ة من المستندات التالية مجاناً :سجل أعضا مجلس اادارة ،عقد تأسيس الشركة
ونظامها األساسي ،تقارير الحوكمة ،التقارير السنوية للشركة ،المستندات التقي ترتقع امتيقازات أو
حقوق على أصول الشركة ،عقود األطرا ذات العالقة ،وأي مسقتند خ قر تقن عليقه الهيئقة مقن
وقت آل ر .وللمساهم الحق في الحصول على نسخ من المستندات الواردة في هقذا البنقد ()14 - 5
والوصول إليها مجانا ً بموجع طلع رسمي يقدمه لإلدارة القانونية بالشركة ،ويحصل المساهم علقى
هذه المستندات الل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلع ،أو وفققا ً لمقا هقو محقدد فقي إجقرا ات
الحصول على المعلومات التي تضعها الشركة من وقت آل ر.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ()15
تتبع في شأن إدار أسهم الشركة فقي السقوق المقالي ااجقرا ات والقواعقد المنصقو عليهقا فقي
القوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدرا وتداول األوراق المالية في الدولقة ،وب اصقة
ما يتعلق منها بتسليم السجل المنصو عليه في المادة ( )159من قانون الشركات إلى الجهة التي
تحددها هذه القوانين واألنظمة والتعليمات.
مادة ( )16قبل التعديل
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا ً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر لألسواق المالية
والسوق المالي المدرجة به تلك األسهم.
وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في سجل المساهمين ويؤشقر بهقذا القيقد علقى السقهم
وال يجوز االحتجا بالتصر على الشركة أو على السير إال من تاريخ قيده في السجل.
وفي جميع األحوال يمتنع على الشركة قيد التصر في األسهم في الحاالت اآلتية:
-1إذا كان هذا التصر م الاا ً ألحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام األساسي للشركة.
-2إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزا ً عليها بأمر من المحكمة أو مودعه كضمان لعضوية مجلس
اادارة.
-3إذا كانت األسهم ماقودة ولم يست ر بدل فاقد لها.

مادة ( )16بعد التعديل
يكون إنتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا ً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر لألسواق المالية
والسوق المالي المدرجة به تلك األسهم.
وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في سجل المساهمين ويؤشقر بهقذا القيقد علقى السقهم
وال يجوز االحتجا بالتصر على الشركة أو على السير إال من تاريخ قيده في السجل.
وفي جميع األحوال يمتنع على الشركة قيد التصر في األسهم في الحاالت اآلتية:
-1إذا كان هذا التصر م الاا ً ألحكام قانون الشركات التجارية أو للنظام األساسي للشركة.
-2إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزا ً عليها بأمر من المحكمة أو مودعه كضمان لعضوية مجلس
اادارة.
-3إذا كانت األسهم ماقودة ولم يست ر بدل فاقد لها.
يُحظر تملك أسهم شركة المساهمة العامة من قبل أية شركة تابعة لها.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ()17
ال يلزم المساهمون إال بقيمة كل سهم وال يجوز زيادة التزاماتهم.
مادة ()18
يترتع حتما ً على ملكية السهم قبول نظام الشركة األساسي وقرارات جمعيتها العمومية.
مادة ()19
مع مراعاة أحكام المادة ( )10من هذا النظام يجوز بيع األسهم والشهادات المؤقتقة وال يعتبقر البيقع
ساريا ً في حق الشركة إال إذا قيد في السجل ال ا المشار إليه في المادة ( )12منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوع الشركة.
كما يجوز رهن األسهم والشهادات المؤقتة وهبتها للتصر فيها بأي تصقر خ قر ،وتسقري علقى
التصر أحكام الاقرة السابقة.
مادة ()20
يجوز رهن األسهم ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن ،ويكون للدائن المرتهن قبض األرباح
واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتاق في عقد الرهن على غير ذلك ،وفي حالة إدرا أسهم
الشركة يجع التأشير بالرهن على سجالت األسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين.

مادة ()21
ال يجوز الحجز على أموال الشركة استياا لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين ،وإنما يجوز
الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه األسهم ،ويؤشر بما يايد الحجز ضمن البيانات ال اصة بقيد
األسهم في سجل المساهمين المنصو عليه في المادة ( )159من قانون الشركات التجارية.
مادة ()22
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تت ذها الجمعية العامقة علقى النحقو القذي
تسري به على المساهم المحجوز أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك ال يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو االشقتراك فقي مقداوالتها أو
التصديق على قراراتها ،كما ال يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.
مادة ()23
ال يجوز للمؤسسين نهائيا ً ان يتصرفوا في اسهمهم إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة.
ويجوز الل فترة الحظر رهن هذه األسهم أو نقل ملكيتها بقالبيع مقن أحقد المؤسسقين إلقى مؤسقس
خ ر أو إلى الحكومة ،أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى السير أو تاليسقة المؤسقس إلقى
السير أو بموجع حكم قضائي نهائي.
مادة ()24
يجوز للشركة شرا أسهمها بقصد البيقع ،وذلقك وفققا ً للضقوابط التقي تحقددها هيئقة قطقر لألسقواق
المالية.
مادة ( )25قبل التعديل
مراعاة ً للمادة ( )37من نظام حوكمة الشركات يجع االلتزام باآلتي:
 -1في حال عزم الشركة على إبرام أي صاقة أو مجموعة صاقات متصلة تهد إلى امتالك أو بيع أو
تأجير أو مبادلة أو التصر (باستثنا الضمانات) بأصول الشركة أو األصول التي ستكتسبها
الشركة أو تلك الصاقات التي من شأنها تسيير الطبيعة األساسية لعمل الشركة والتي تتجاوز قيمتها
ااجمالية ( )%10من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافى أصول الشركة وفقا ً آل ر بيانات مالية
(أيهما أقل) وكان من شان تلك الصاقة أو الصاقات أن ت ل بملكية رأس المال أو قد تضر بمصلحة
المساهمين بصاة عامة و أقلية المساهمين بصاة اصة فعلى الشركة عرض األمر على الجمعية
العمومية ,وفى حال اعتراض أي من المساهمين على تلك الصاقات يجع أن يدون ذلك االعتراض
في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
ً
ً
 -2إذا تلقى أي من المساهمين أو مجموعة من المساهمين عرضا ملزما لبيع أسهم في الشركة
(بموجع إشعار تنازل أسهم) بما يعادل أو يتجاوز  %10من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي
أصول الشركة وفقا ً آل ر بيانات مالية (أيهما أقل) ،يتعهد هؤال بأن يمنحوا أقلية المساهمين حق
أقلية المساهمين في البيع المشترك (" .)"Tag-Along Right

 -3يجع ممارسة (حق أقلية المساهمين في البيع المشترك) الل  15يوما ً من تاريخ استالم إشعار
التنازل المشار إليه في البند 2أعاله وفى حال اا ااق في ذلك فإن (المساهم صاحع حق أقلية
المساهمين في البيع المشترك) يعتبر قد تنازل عن حقة في البيع المشترك.
 تهههم فضهههافة ههههذ المهههادة بموجهههب قه هرار الجمعيهههة العامهههة غيهههر العاديهههة بتهههاريخ2018/3/21م
 تم تعديل الفقرة ( )1من هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ2019/2/26م
مادة ( )25بعد التعديل
مراعاة ً للمادة ( )37من نظام حوكمة الشركات يجع االلتزام باآلتي:
 -1في حال عزم الشركة على إبرام أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلدى امدتك
أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصر (باسدتناا الضدمااات بأصدول الشدركة أو األصدول
التي ستكتسبها الشركة أو تلك الصفقات التي من شأاها تغيير الطبيعة األساسية لعمل الشركة
والتي تتجاوز قيمتها اإلجمالية ( %10من القيمدة السدوقية للشدركة أوقيمدة صدافى أصدول
الشركة وفقا ً آلخر بيااات مالية (أيهما أقل وكأن من شان تلك الصفقة أو الصفقات أن تخدل
بملكية رأس المال أو قف تضر بمصلحة المسداممين بصدفة عامدة و أقليدة المسداممين بصدفة
خاصة فعلى الشركة عدرض األمدر علدى الجمعيدة العموميدةو وفدى حدال اعتدراض أي مدن
المساممين على تلك الصفقات يجب أن يفون ذلك االعتراض فدي محضدر اجتمدا الجمعيدة
العمومية.
 -2إذا تلقى أي من المساهمين أو مجموعة من المساهمين عرضا ً ملزما ً لبيع أسهم في الشركة
(بموجع إشعار تنازل أسهم) بما يعادل أو يتجاوز  %10من القيمة السوقية للشركة أوقيمة صافي
أصول الشركة وفقا ً آل ر بيانات مالية (أيهما أقل) ،يتعهد هؤال بأن يمنحوا أقلية المساهمين حق
أقلية المساهمين في البيع المشترك (" .)"Tag-Along Right
ً
 -3يجع ممارسة (حق أقلية المساهمين في البيع المشترك) الل  15يوما من تاريخ استالم إشعار
التنازل المشار إليه في البند 2أعاله وفى حال اا ااق في ذلك فإن (المساهم صاحع حق أقلية
المساهمين في البيع المشترك) يعتبر قد تنازل عن حقة في البيع المشترك.
مراعاة ألحكام المادة (/133مكرر من قااون الشركات ،ال يجوز إجرا أي صاقة أو تعامل أو عدة صاقات
او تعامالت متصلة ،الل سنة من تاريخ الصاقة األولى او التعامل األول ،يهد إلى بيع أصول الشركة أو
القيام بأي تصر خ ر على تلك األصول ،أو األصول التي ستكتسبها الشركة ،إذا كانت القيمة ااجمالية
للصاقة أو التعامل أو الصاقات أو التعامالت المتصلة تساوي في مجموعها ( )%51أو أكثر من القيمة

السوقية للشركة أو قيمة صافي أصولها وفقا ً آل ر بيانات مالية معلنة أيهما أقل ،إال بموافقة الجمعية العامة
غير العادية ،وألغراض هذه الاقرة تشمل أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها.
ويجع ان تشتمل أوراق الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية على قدر كا من التااصيل عن
التصر وشروطه وأحكامه
 تهههم فضهههافة ههههذ المهههادة بموجهههب قهههرار الجمعيهههة العامهههة غيهههر العاديهههة بتهههاريخ2018/3/21م
 تم تعديل الفقرة ( )1من هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ2019/2/26م
 تم تعديل هذ المادة بإضافة الفقرة األخيرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العاديهةالمنعقدة بتاريخ
مادة ()26
كل سهم ي ول صقاحبه الحقق فقي حصقة معادلقة لحصقة غيقره مقن األسقهم بقال تمييقز فقي ملكيقة
موجودات الشركة وفي األرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
مادة ()27
يكون آل ر مالك للسهم مقيد اسمه في سجالت الشركة الحق في قبض المبالغ المسقتحقة عقن السقهم
سوا كانت حصصا ً في األرباح أو نصيبا ً في الموجودات.
مادة ( )28قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من ( 190القى  )200مقن ققانون الشقركات التجاريقة ،يجقوز بققرار مقن
الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة شؤون الشركات زيادة رأس مال الشركة،
ويُبيّن القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة ،وللمساهمين حق األولويقة فقي االكتتقاع
في األسهم الجديدة الل فترة ( )15يوما ً من تاريخ فتح بقاع االكتتقاع ،ويجقوز التنقازل عقن حقق
األولوية للسير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثالثقة أربقاع رأس المقال علقى
أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا ً لن المادة ( )195مقن
قانون الشركات.
وللجمعية العامة غير العادية أن تاوض مجلس اادارة في تحديد موعد تنايقذ هقذا الققرار ،بحيق ال
يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وال يجوز زيادة رأس مال الشركة إال بعد دفع قيمة األسهم كاملة.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
 -1إصدار أسهم جديدة.

 -2رسملة االحتياطي أو جز منه أو األرباح.
 -3تحويل السندات إلى أسهم.
 -4إصدار أسهم جديدة مقابل حص عينية أو حقوق مقومة.

مادة ( )28بعد التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من ( 190القى  )200مقن ققانون الشقركات التجاريقة ،يجقوز بققرار مقن
الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة شؤون الشركات زيادة رأس مال الشركة،
ويُبيّن القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة ،وللمساهمين حق األولويقة فقي ااكتتقاع
في األسهم الجديدة الل فترة ( )15يوما ً من تاريخ فتح بقاع االكتتقاع ،ويجقوز التنقازل عقن حقق
األولوية للسير بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثالثقة أربقاع رأس المقال علقى
أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات وفقا ً لن المادة ( )195مقن
قانون الشركات.
وتستثنى من حكم الاقرة السابقة األسقهم الجديقدة فقي رأس مقال الشقركة التقي يقتم إصقدارها مقابقل
حص عينية ،على أن تسري بشأنها أحكقام الجمعيقة العامقة غيقر العاديقة المنصقو عليهقا فقي
المادة ( )139من قانون الشركات.
وللجمعية العامة غير العادية أن تاوض مجلس اادارة في تحديد موعد تنايقذ هقذا الققرار ،بحيق ال
يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وال يجوز زيادة رأس مال الشركة إال بعد دفع قيمة األسهم كاملة.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
 -1إصدار أسهم جديدة.
 -2رسملة االحتياطي أو جز منه أو األرباح.
 -3تحويل السندات إلى أسهم.
 -4إصدار أسهم جديدة مقابل حص عينية أو حقوق مقومة.
مادة ()29
تصدر األسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة االسمية لألسهم األصلية ومع ذلقك يجقوز للجمعيقة
العامة غير العادية أن تقرر إضقافة عقالوة إصقدار إلقى القيمقة االسقمية للسقهم وأن تحقدد مققدارها
بشرط موافقة إدارة شؤون الشركات وتضا هذه العالوة إلى االحتياطي القانوني.

مادة ()30
مع مراعاة أحكام المواد من ( 201إلى  )204من قانون الشركات التجارية ،يجوز للجمعية العامقة
غير العاديقة أن تققرر ت اقيض رأس مقال الشقركة بعقد سقماع تقريقر مراققع الحسقابات ،وبشقرط
الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات وذلك في إحدى الحالتين اآلتيتين- :
 -1زيادة رأس المال على حاجة الشركة.
 -2إذا منيت الشركة ب سائر.
ويتم ت ايض رأس المال بإحدى الوسائل اآلتية:
 -1ت ايض عدد األسهم ،وذلك بإلسا عدد منها يعادل القيمة المراد ت ايضها.
 -2ت ايض عدد األسهم بما يعادل ال سارة التي أصابت الشركة.
 -3شرا عدد من األسهم يعادل المقدار المطلوع ت ايضه وإلساؤه
-4ت ايض القيمة االسمية للسهم.
مادة ()31
مع مراعاة أحكام المواد من ( 169إلى  )180من ققانون الشقركات التجاريقة ،يجقوز للشقركة بعقد
موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سوا كانقت قابلقة أو غيقر قابلقة للتحقول إلقى
أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار ،وال يجوز تحويل السندات إلقى أسقهم اال إذا نق علقى
ذلك في نشرة ااصدار ،وللجمعية العامقة حقق تاقويض مجلقس اادارة فقي تحديقد مققدار ااصقدار
وشروطه .وتكون السندات اسمية ،ويبقى السند اسميا ً إلى حين الوفا بقيمته كاملة.
مادة ()32
مع مراعاة أحكام المواد من ( 169إلى  )180من قانون الشركات التجاريقة ،يجقوز للشقركة بعقد
موافقة الجمعية العامة أن تصدر صكوكا ً قابلة للتداول ،تتوافق مع أحكام الشريعة ااسالمية ،ت ضع
لققذات الشققروط واألوضققاع واألحكققام المنصققو عليهققا فققي قققانون الشققركات التجاريققة ،وبمققا ال
يتعارض مع طبيعتها وأحكام المواد من ( 169الى  )180المشار اليها أعاله.
مادة ()33
تطبق أحكام المواد ( 178و 179و )180من قانون الشركات التجاريقة فقي حالقة فققدان أو هقالك
شهادات األسهم أو السندات.
الفصل الثالث
مجلس اإلدارة
مادة ()34
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضا تنت بهم الجمعية العامة باالقتراع السري.

مادة ()35
ومراعاة ألحكام المادة ( )99من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  ، 2015يجقوز للدولقة
والجهات الممثلة لها المساهم ِة في الشركة ،بدالً من االشقتراك فقي انت قاع أعضقا مجلقس اادارة
انتداع ممثلين عنها في المجلس بنسبة ما تملكه من األسهم ويسقتنزل عقددهم مقن مجمقوع أعضقا
مجلس اادارة  ،ويكون لهم حق عقزل هقؤال الممثلقين أو تعيقين غيقرهم فقي كقل وققت  ،ويكقون
لممثلي الدولة وتلك الجهات المعينين في مجلس اادارة ما لسقائر األعضقا المنت بقين مقن الحققوق
والواجبققات ،وتكققون الدولققة وتلققك الجهققات مسققؤولة عققن أعمققال ممثليهققا تجققاه الشققركة ودائنيهققا
ومساهميها  ،ويعاى ممثلقو الدولقة وتلقك الجهقات فقي مجلقس اادارة مقن تققديم أسقهم ضقمان عقن
عضويتهم .
مادة ( )36قبل التعديل
يجع أن يكون عضو المجلس مؤهالً ،ويتمتقع بققدر كقا مقن المعرفقة بقاألمور ااداريقة وال بقرة
المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة ،ويتعين عليه ت صي الوقت الكافي للقيقام بعملقه بكقل نزاهقة
وشاافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
ويشترط في عضو مجلس اادارة:
-1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،وأن يكون متمتعا ً باألهلية الكاملة.
-2أال يكون قد سبق الحكقم عليقه بعقوبقة جنائيقة ،أو فقي جريمقة م لقة بالشقر أو األمانقة أو فقي
جريمة من الجرائم المنصو عليها في المادتين ( )334و ( )335من قانون الشركات التجاريقة،
أو الجرائم المشار إليها في المادة ( )40من القانون رقم ( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق
المالية ،أو أن يكون ممنوعا ً من مزاولة أي عمل في الجهات ال اضعة لرقابة الهيئة بموجقع المقادة
( 35فقرة  )12من القانون رقم ( )8لسنة  2012المشار إليه أو يكون قد قضي بإفالسه ،ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره.
-3أن يكون مساهما ً ومالكا ً لمليون سهم من أسقهم الشقركة عنقد انت ابقه أو قالل ثالثقين يومقا ً مقن
انت ابه ،ويجع إيداعها في أحد البنوك المعتمدة ،الل ستين يوما ً من تاريخ بد العضوية لدى جهة
اايداع ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهقي مقدة العضقوية،
ويصدق على ميزانية خ ر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وت ص األسهم المشار اليهقا فقي الاققرة السقابقة لضقمان حققوق الشقركة والمسقاهمين والقدائنين
والسير عن المسؤولية التي تققع علقى أعضقا مجلقس اادارة ،وإذا لقم يققدم العضقو الضقمان علقى
الوجه المذكور بطلت عضويته.
ويجع أن يكون ثل أعضا المجلس على األقل من المستقلين ،وأن تكون أغلبية األعضا بالمجلس من
غير التنايذيين ،ويجوز ت صي مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل األقلية ،وخ ر لتمثيل العاملين
بالشركة.

وإذا فقد عضو مجلس اادارة أي من هذه الشروط زالت عنه صاة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك
الشرط.
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2012/11/11م تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ( )36بعد التعديل
يجع أن يكون عضو المجلس مؤهالا ،ويتمتقع بققدر كقا مقن المعرفقة بقاألمور ااداريقة وال بقرة
المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة ،ويتعين عليه ت صي الوقت الكافي للقيقام بعملقه بكقل نزاهقة
وشاافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
ويشترط في عضو مجلس اادارة:
ً
ً
-1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما ،وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة.
-2أال يكون قد سبق الحكقم عليقه بعقوبقة جنائيقة ،أو فقي جريمقة م لقة بالشقر أو األمانقة أو فقي
جريمة من الجرائم المنصو عليها في المادتين ( )334و ( )335من قانون الشركات التجاريقة،
أو الجرائم المشار إليها في المادة ( )40من القانون رقم ( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق
المالية ،أو أن يكون ممنوعا ً من مزاولة أي عمل في الجهات ال اضعة لرقابة الهيئة بموجقع المقادة
( 35فقرة  )12من القانون رقم ( )8لسنة  2012المشار إليه أو يكون قد قضي بإفالسه ،ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره.
ً
ً
ً
-3أن يكون مساهما ومالكا لمليون سهم من أسقهم الشقركة عنقد انت ابقه أو قالل ثالثقين يومقا مقن
انت ابه ،ويجع إيداعها لدى جهة اايداع في أحد البنوك المعتمدة ،الل ستين يوما ً مقن تقاريخ بقد
العضوية لدى جهة اايداع ،ويستمر إيداعها مع عقدم قابليتهقا للتقداول أو القرهن أو الحجقز إلقى أن
تنتهي مدة العضوية ،ويصدق على ميزانية خ ر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وت ص األسهم المشار اليهقا فقي الاققرة السقابقة لضقمان حققوق الشقركة والمسقاهمين والقدائنين
والسير عن المسؤولية التي تققع علقى أعضقا مجلقس اادارة ،وإذا لقم يققدم العضقو الضقمان علقى
الوجه المذكور بطلت عضويته.
ويجع أن يكون ثل أعضا المجلس على األقل من المستقلين ،وأن تكون أغلبية األعضا بالمجلس من
غير التنايذيين ،وأن تكون أغلبية أعضائه غير متارغين ادارة الشركة أو يتقاضون أجرا ً فيها ،ويجوز
ت صي مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل األقلية ،وخ ر لتمثيل العاملين بالشركة.
ويحدد نظام الحوكمة الذي تصدره الهيئة أو مصر قطري المركزي بحسع األحوال الحاالت التي تتنافى
مع االستقاللية .ويعاى األعضا المستقلون واألعضا الممثلون للعاملين بالشركة من شرط المساهمة أو
التملك المنصو عليه في البند ( )3من هذه المادة .وإذا فقد عضو مجلس اادارة أي من هذه الشروط
زالت عنه صاة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.

ومراعاة ألحكام المادة ( )98من قانون الشركات ،يجع على كل من رئيس مجلس اادارة وأعضا اادارة
التنايذية العليا اافصا ح للجمعية العامة عن الوظائ التي يشسلونها والمناصع التي يتولونها بصاة ش صية
أو بصاة ممثل ألحد األش ا المعنوية ،وذلك بشكل دوري.
ويُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصع تنايذي بالشركة.
ً
وال يجوز للرئيس في الشركات المدرجة في السوق المالي أن يكون عضوا في أي من لجان
المجلس المنصو عليها في نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2012/11/11م تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م تم تعديل هذ المادة بإضافة الفقرة األخيرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدةبتاريخ
مادة ()37
ينت ع أعضا مجلس اادارة لمدة ثال سنوات ويجوز إعادة انت اع العضو أكثر من مرة،
وللعضو أن ينسحع من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسع وإال كان مسؤوالً قبل
الشركة.
ويقوم المجلس بااعالن عن اجرا انت ابات ألعضا مجلس اادارة الجديد قبل انتها فترة
عضوية مجلس اادارة في صحياتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على األقل باللسة العربية.
وبعد إغالق باع الترشيح وعرض أسما المرشحين على إدارة شؤون الشركات ،وعلى الشركة
االلتزام بمتطلبات اافصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس ،وعليها إطالع المساهمين على
كافة المعلومات ال اصة بجميع المرشحين و براتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل
الموعد المحدد لالنعقاد الجمعية العامة بوقت كا .
وتنت ع الجمعية العامة أعضا المجلس باالقتراع السري ووفقا ً ألسلوع التصويت التراكمي.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ()38
تنت ع الجمعية العامة أعضا مجلس اادارة باالقتراع السري ،وعند التصويت على انت اع
اعضا مجلس اادارة ومع وجوع مراعاة المادة ( )29من نظام حوكمة الشركات لسنة 2016
يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن ي تاره من المرشحين ،ويجوز للمساهم توزيع
تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ،وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ألكثر من مرشح ،ويكون
التصويت على انت اع مجلس اادارة للشركة وفق نظام الحوكمة الذي تضعه الهيئة.

وفي حالة انتها مدة مجلس اادارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة ،تمتد
مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م
مادة ()39
ينت ع مجلس اادارة باالقتراع السري رئيسقا ً ونائبقا ً للقرئيس لمقدة ثقال سقنوات ويجقوز لمجلقس
اادارة أن ينت ع بقاالقتراع السقري عضقوا ً منتقدبا ً لقإلدارة أو أكثقر ،يكقون لهقم حقق التوقيقع عقن
الشركة مجتمعين أو مناردين حسع قرار المجلس.
مادة ()40
إذا ال مقعد عضو مجلس اادارة شسله من كان حائزا ً ألكثقر األصقوات مقن المسقاهمين القذين لقم
ياوزوا بعضوية مجلس اادارة ،فإذا قام به مانع شسله مقن كقان يليقه فقي الترتيقع ،ويكمقل العضقو
الجديد مدة سلاه فقط.
وفي حالة عدم وجود من يشسل المقعد الشاغر ،يستمر المجلس بالعدد المتبقي مقن األعضقا مقا لقم
يقل هذا العدد عن مسة أعضا .
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس ،أو قل عدد األعضا المتبقين عقن مسقة
أعضا  ،وجع على مجلس اادارة دعوة الجمعية العامة لالجتمقاع قالل شقهرين مقن تقاريخ لقو
المقاعد او ان ااض عدد المتبقي منها عن مسة ،النت اع من يشسل المقاعد الشاغرة.
مادة ( )41قبل التعديل
مع وجوع مراعاة المادة ( )11من نظام حوكمة الشركات لسنة  ،2016رئيس مجلس اادارة هقو
رئيس الشركة ويمثلها لدى السير وأمام القضا وعليه أن يناذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته،
ويجوز أن ياوض غيره من أعضا مجلس اادارة في بعض صالحياته،
وي ّح ُل نائع الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21ممادة ( )41بعد التعديل
مع وجوع مراعاة المادة ( )11من نظام حوكمة الشركات لسنة  ،2016رئيس مجلس اادارة هقو
رئيس الشركة ويمثلها لدى السير وأمام القضا وعليه أن يناذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته،
ويجوز أن ياوض غيره من أعضا مجلس اادارة أو أحد أعضا اادارة التنايذية العليا فقي بعقض
صالحياته ،ويجع أن يكون التاويض محدد المدة والموضوع.
وي ّح ُل نائع الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

مادة ()42
على رئيس مجلس اادارة أن يقدم سنويا ً لقوزارة التجقارة والصقناعة قائمقة ماصقلة بأسقما رئقيس
وأعضا مجلس اادارة وصااتهم وجنسياتهم كما ويعمل على إ طار الوزارة بكل تسيير يطرأ على
هذه القائمة بمجرد حصوله.
مادة ()43
يجتمع مجلس اادارة بدعوة من رئيسه ،وعلى الرئيس ان يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلع
ذلك اثنان من األعضا على األقل.
وال يكون االجتماع صحيحا ً إال بحضور أغلبية األعضا على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو
نائع الرئيس ،ويجع ان يعقد مجلس اادارة ستة ( )6اجتماعات كحد أدنى الل السنة المالية،
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس اادارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعار
عليها ،تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الاعالة في أعمال المجلس.
وال يجوز أن تنقضي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس .ويجوز للعضو السائع أن ينيقع عنقه
كتابة غيره من أعضا المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت .على أنه ال يجوز أن يمثل العضقو
الواحد أكثر من عضو وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.
ويجتمع مجلس اادارة في مركز الشركة .ويجوز أن يجتمع ار مركزها بشرط حضور جميع
أعضائه أو ممثليهم في االجتماع.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانع الذي
منه الرئيس أو من يقوم مقامه ،وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار ات ذه المجلس أن يثبت
اعتراضه في محضر االجتماع.
ويجوز لمجلس اادارة في حالة الضرورة ولقدواعي االسقتعجال ،إصقدار بعقض قراراتقه بقالتمرير
بشرط موافقة جميع أعضا مجلس اادارة كتابة على تلك القرارات ،على أن تعرض في االجتمقاع
التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ()44
إذا تسيع عضو مجلس اادارة عن حضور ثالثقة اجتماعقات متتاليقة للمجلقس أو أربعقة اجتماعقات
غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ،اعتبر مستقيالً.
مادة ( )45قبل التعديل
مع وجوع مراعاة المادة ( )106مقن ققانون الشقركات التجاريقة والمقواد ( )16و( )17مقن نظقام
حوكمة الشركات لسنة  2016تدون محاضر اجتماعات مجلس اادارة في سجل ا  ،ويوقع هذه

القذي يتقولى

المحاضر كل مقن رئقيس المجلقس والعضقو المنتقدع ان وجقد ،والعضقو أو الموظق
أعمال سكرتارية المجلس.
ويكون إثبقات محاضقر االجتماعقات فقي السقجل بصقاة منتظمقة عققع كقل جلسقة ،وفقي صقاحات
متتابعة.
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م

مادة ( )45بعد التعديل
مع وجوع مراعقاة المقادة ( )106مقن ققانو الشقركات التجاريقة والمقواد ( )16و( )17مقن نظقام
حوكمة الشركات لسنة  2016تدون محاضر اجتماعات مجلس اادارة في سجل ا  ،ويوقع هذه
المحاضر كل مقن رئقيس المجلقس والعضقو المنتقدع ان وجقد ،والعضقو أو الموظق القذي يتقولى
أعمال سكرتارية المجلس.
ويكون إثبقات محاضقر االجتماعقات فقي السقجل بصقاة منتظمقة عققع كقل جلسقة ،وفقي صقاحات
متتابعة.
يصدر المجلس قرارا ً بتسمية أمين سر المجلس ،وتكون األولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون
أو المحاسبة من جامعة معتر بها أو ما يعادلها ،ولمن تكون له برة ال تقل عن ثال سنوات في تولي
شؤون شركة مدرجة.
وألمين السر بعد موافقة الرئيس االستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أدا مهام عمله.
وتتضمن مهام أمين سر مجلس اادارة في الشركة وفقا ً لما هو منصو عليه في المادة ( )17من نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية وهي كما يلي:
 .1تحرير وحاظ محاضر اجتماعات مجلس اادارة واللجان المنبثقة عنه وتدوين أعضا المجلس
الحاضرين والسائبين والقرارات التي ات ذها المجلس في االجتماع واالعتراضات إن وجدت،
وحاظ الكتع والتقارير المحالة من وإلى المجلس؛
 .2قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا السرض حسع تاريخ إصدارها.
 .3حاظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجالت ومراسالت المجلس ومكاتباته
في سجالت ورقية وإلكترونية.
 .4إرسال الدعوة ألعضا مجلس اادارة والمشاركين في االجتماع (إن وجدوا) مرفقا ً بها جدول
األعمال قبل التاريخ المحدد النعقاد االجتماع بأسبوعين على األقل ،وكذلك استالم طلبات األعضا
بإضافة بند أو أكثر لجدول األعمال وإثبات تاريخ تقديم تلك الطلبات.
ً
 .5التنسيق بين الرئيس وأعضا المجلس وبين م تل أعضا المجلس ،فضال عن التنسيق بين
المجلس وأصحاع المصالح اآل رين ،بما في ذلك المساهمون واادارة والموظاون؛
 .6مساعدة رئيس مجلس اادارة على تسهيل وصول كافة المعلومات ذات الصلة إلى أعضا المجلس؛
 .7توفير االستشارة للمجلس في القضايا المتعلقة بالحوكمة والقضايا القانونية بطبيعة الحال.

 .8حاظ اقرارات وإفصاحات أعضا مجلس اادارة (إقرار وتعهد بحظر المناصع ،إقرار وتعهد
بالسرية ،تضارع المصالح ،اافصاح عن المعامالت المالية وتقيم أعضا المجلس الل العام).
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ( )46قبل التعديل
مع وجوع مراعاة المواد ( )8و( )9و( )12من نظام حوكمة الشركات لسنة  2016يمثل المجلس كافة
المساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة
والشركا والمساهمين ،وأصحاع المصالح ،ويحقق الناع العام وتنمية االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع،
وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال والممارسات غير القانونية أو التعساية أو أي
أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أ رى.
ويجع على المجلس أن يؤدي وظائاه ومهامه ،وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:
 .1يجع أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون قراراته مبنية على
معلومات وافية من اادارة التنايذية ،أو من أي مصدر خ ر موثوق به
 .2يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو
من صوت له لتعيينه بالمجلس
 .3يجع أن يحدد المجلس الصالحيات التي ياوضها لإلدارة التنايذية ،وإجرا ات ات اذ القرار ومدة
التاويض ،كما يحدد الموضوعات التي يحتاظ بصالحية البت فيها ،وترفع اادارة التنايذية تقارير دورية عن
ممارستها للصالحيات الماوضة
أعضا المجلس الجدد بعمل
 .4يجع على المجلس التأكد من وضع إجرا ات لتعري
الشركة وب اصة الجوانع المالية والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر
 . 5يجع على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضا المجلس بوجه
عام وألعضا المجلس غير التنايذيين بوجه ا وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم
بكاا ة
 .6ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز خجالها ثال سنوات ،أو بيع عقارات الشركة أو
رهنها ،أو إبرا مديني الشركة من التزاماتهم إال إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط
الواردة فيه ،وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ،فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة
إال بإذن من الجمعية العامة ،ما لم تكن تلك التصرفات دا لة في أغراض الشركة.
ومراعقاة ألحكققام المققواد ( )111 ،110 ،109 ،108 ،107مقن ققانون الشققركات يتمتققع مجلققس
اادارة بأوسع السلطات للقيام باألعمال التي يقتضيها غرض الشركة وال يحد من هذه السلطة إال ما
ن عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة ،ويكون لقه فقي حقدود ا تصاصقه أن

ياوض أحد أعضائه للقيام يعمل معين أو أكثر أو بااشرا على وجه من وجوه نشاطات الشقركة،
وال يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشقركة أو رهنهقا أو عققد الققروض ،إال بقإذن مقن الجمعيقة
العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يد ل بطبيعتقه فقي غقرض الشقركة .وال يجقوز لقرئيس
مجلس اادارة أو عضو المجلس أو ان يشترك في اي عمل مقن شقأنه منافسقة الشقركة أو ان يتجقر
لحسابه أو لحساع السير في أحد فروع النشاط الذي تزاولقه الشقركة وال يجقوز لقرئيس المجلقس أو
أحد اعضقائه ان يققوم بعمقل مشقابه لنشقاط الشقركة ،أو أن تكقون لقه أي مصقلحة مباشقرة أو غيقر
مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تتم لحساع الشركة
ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس اادارة ونائبقه والعضقو أو األعضقا المنتقدبين أن
وجدوا مجتمعقين أو مناقردين ،وفققا ً للققرار القذي يصقدره مجلقس اادارة فقي هقذا الشقأن .ويجقوز
لمجلس اادارة أن يعقين مقديرا ً أو أكثقر وأن ي قولهم أيضقا ً حقق التوقيقع عقن الشقركة مناقردين أو
مجتمعين.
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م

مادة ( )46بعد التعديل
مع وجوع مراعاة المواد ( )8و( )9و( )12من نظام حوكمة الشركات لسنة  2016يمثل المجلس كافة
المساهمين ،وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة
والشركا والمساهمين ،وأصحاع المصالح ،ويحقق الناع العام وتنمية االستثمار في الدولة ،وتنمية المجتمع،
وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من األعمال والممارسات غير القانونية أو التعساية أو أي
أعمال أو قرارات قد تلحق ضررا بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أ رى.
ويجع على المجلس أن يؤدي وظائاه ومهامه ،وأن يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:
 .1يجع أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون قراراته مبنية على
معلومات وافية من اادارة التنايذية ،أو من أي مصدر خ ر موثوق به
 .2يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو
من صوت له لتعيينه بالمجلس
 .3يجع أن يحدد المجلس الصالحيات التي ياوضها لإلدارة التنايذية ،وإجرا ات ات اذ القرار ومدة
التاويض ،كما يحدد الموضوعات التي يحتاظ بصالحية البت فيها ،وترفع اادارة التنايذية تقارير دورية عن
ممارستها للصالحيات الماوضة

المجلس الجدد بعمل

أعضا
 .4يجع على المجلس التأكد من وضع إجرا ات لتعري
الشركة وب اصة الجوانع المالية والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر
 .5يجع على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضا المجلس بوجه
عام وألعضا المجلس غير التنايذيين بوجه ا وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم
بكاا ة
 .6ال يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز خجالها ثال سنوات ،أو بيع عقارات الشركة أو
رهنها ،أو إبرا مديني الشركة من التزاماتهم إال إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط
الواردة فيه ،وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ،فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة
إال بإذن من الجمعية العامة ،ما لم تكن تلك التصرفات دا لة في أغراض الشركة.
ومراعقاة ألحكققام المققواد ( )111 ،110 ،109 ،108 ،107مققن ققانون الشققركات يتمتققع مجلققس
اادارة بأوسع السلطات للقيام باألعمال التي يقتضيها غرض الشركة وال يحد من هذه السلطة إال ما
ن عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة ،ويكون لقه فقي حقدود ا تصاصقه أن
ياوض أحد أعضائه للقيام يعمل معين أو أكثر أو بااشرا على وجه من وجوه نشاطات الشقركة،
وال يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشقركة أو رهنهقا أو عققد الققروض ،إال بقإذن مقن الجمعيقة
العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يد ل بطبيعتقه فقي غقرض الشقركة .وال يجقوز لقرئيس
مجلس اادارة أو عضو المجلس أي عضقو مقن أعضقا اادارة التنايذيقة العليقا ان يشقترك فقي اي
عمل من شأنه منافسة الشركة أو ان يتجر لحسقابه أو لحسقاع السيقر فقي أحقد فقروع النشقاط القذي
تزاوله الشركة وال يجوز لرئيس المجلس أو احد اعضائه أو أحد أعضا اادارة التنايذية العليقا ان
يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة  ،أو أن تكون له أي مصقلحة مباشقرة أو غيقر مباشقرة فقي العققود
والمشاريع واالرتباطات التي تتم لحسقاع الشقركة مقا لقم يحصقل علقى موافققة بقذلك مقن الجمعيقة
العامة ،وإال كان للشركة ان تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها
.ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس اادارة ونائبه والعضو أو األعضقا المنتقدبين أن
وجدوا مجتمعين أو مناردين  ،وفقا ً للققرار القذي يصقدره مجلقس اادارة فقي هقذا الشقأن  .ويجقوز
لمجلس اادارة أن يعقين مقديرا ً أو أكثقر وأن ي قولهم أيضقا ً حقق التوقيقع عقن الشقركة مناقردين أو
مجتمعين.
يشكل مجلس اادارة من بين أعضائه لجنة تدقيق ،ويحدد نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة ضوابط تشكيلها
وا تصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها.
وتسري احكام هذه المادة على الشركات المدرجة في السوق المالي دون سواها
ومراعاة ألحكام المادة ( )109من قانون الشركات المعدل لسنة  2021يجع التقييد باآلتي:
أ -يجع على كل من رئيس وأعضا مجلس اادارة وأعضا اادارة التنايذية العليا أن ياصح للمجلس عن
أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،تكون له في التعامالت والصاقات التي تتم لحساع الشركة ،ويجع أن
يشمل اافصاح نوع وقيمة وتااصيل تلك الصاقات والتعامالت وطبيعة ومدى المصلحة العائدة له وبيان
المستايدين منها.

ع -إذا كانت القيمة االجمالية للتعامالت والصاقات المنصو عليها في البند السابق تساوي أو تزيد على
( )%10من القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا ً آل ر بيانات مالية معلنة أنهما أقل،
وما لم ين النظام األساسي على نسبة أقل ،يجع الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة
بعد ان يتم تقييم تلك التعامالت والصاقات من قبل مدقق الحسابات ،ويُقدًم تقرير مدقق الحسابات إلى
الجمعية العامة على أن يتضمن نوع وتااصيل تلك التعامالت والصاقات وقيمتها وطبيعة ومدى المصلحة
وصاحع المصلحة وبيان ما إذا كانت وفقا ً ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ،وتتجدًد هذه الموافقة
سنويا ً إذا كانت تلك التعامالت والصاقات ذات طبيعة دورية.
 يمتنع على أي من ذوي المصلحة من المنصو عليهم في البند ( )1من هذه المادة ،حضور جلساتالجمعية العامة أو جلسات مجلس اادارة التي يُناقش فيها الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه.
د -في حالة م الاة أي من األش ا المنصو عليهم في البند ( )1من هذه المادة لألحكام الواردة فيها،
يُعزل من منصبه أو وظياته في الشركة وال يحق له الترشح لعضوية مجلس إدارة أية شركة أ رى أو تولي
أي منصع أو وظياة في اادارة التنايذية العليا فيها ،وذلك لمدة سنة من تاريخ صدور قرار العزل.
هق  -مع عدم اا الل بحقوق السير حسن النية ،يترتع كذلك على م الاة أحكام هذه المادة جواز مطالبة
المساهمين امام المحكمة الم تصة ببطالن الصاقات او المعامالت وبإلزام الم ال بالتعويض الذي تحدده
المحكمة في حال عدم اافصاح ،كما تجوز لهم المطالبة بالتعويض نتيجة لسو اادارة أو م الاة أعضا
مجلس اادارة اللتزاماتهم بسض النظر عن بطالن الصاقات أو المعامالت في حال كانت شروط الصاقات
أو المعامالت غير عادلة أو تضر بمصلحة المساهمين ،وفي جميع األحوال ،يُلزم الم ال بأدا أي ربح او
مناعة تحققت له من ذلك للشركة.
و -يجوز للمساهمين الحائزين على ما ال يقل عن ( )%5من رأسمال الشركة االطالع على األوراق
والمستندات المتعلقة بالصاقات أو المعامالت التي تسري عليها أحكام هذه المادة ،والحصول على صور أو
مست رجات منها ،وعلى مجلس اادارة ان يمكنهم من االطالع على تلك األوراق والمستندات أو الحصول
على صور ومست رجات منها ،بحسع األحوال.
ز -على الشركة اافصاح للهيئة عن التعامالت والصاقات المشار اليها في البند ( )2من هذه المادة،
وعن تااصيل وطبيعة مدى المصلحة العائدة لألش ا المذكورين فقي البنقد ( )1مقن هقذه المقادة،
وذلك وفقا ً لإلجرا ات المتبعة لدى الهيئة.
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م تم تعديل هذ المادة بإضافة الفقرات األخيرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العاديهة المنعقهدةبتاريخ
مادة ()47

يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس اادارة أو أحد أعضا المجلس المنت بين بنا على اقتراح
صادر من مجلس اادارة باألغلبية المطلقة ،أو بنا على طلع موقع من عدد المساهمين يمثلون مقا
ال يقل عن ربع رأس المال المكتتع به.
وفي هذه الحالة األ يرة يجع على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى االنعقاد الل عشرة
أيام من تاريخ طلع العزل ،وإال قامت إدارة شؤون الشركات بتوجيه الدعوة.
مادة ( )48قبل التعديل
ت ص مكافآت ألعضا مجلس اادارة على اال تزيد تلك المكافأة علقى  %5مقن القربح الصقافي
بعد استنقزال االستهالكات واالحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن  %5مقن
رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين ،وعلى المجلس عرض تلك المكافأة على الجمعية العامة
للموافقة عليها،
مادة ( )48بعد التعديل
ت ص مكافآت ألعضا مجلس اادارة على اال تزيد تلك المكافآة علقى  %5مقن القربح الصقافي
بعد استنقزال االستهالكات واالحتياطات واالستقطاعات القانونية وتوزيع ربح ال يقل عن  %5مقن
رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين ،وعلى المجلس عرض تلك المكافأة على الجمعية العامة
للموافقة عليها ،ويجوز حصول أعضقا مجلقس اادارة علقى مبلقغ مقطقوع فقي حالقة عقدم تحقيقق
الشركة أرباحا ً ،ويشترط في هذه الحالة على موافقة الجمعية العامة ،وللوزارة أن تضقع حقدا ً أعلقى
لهذا المبلغ.
 تم تعديل هذ المادة بإضافة الفقرة األخيرة بموجب قرار الجمعية العامهة غيهر العاديهة المنعقهدةبتاريخ
مادة ()49
يعد مجلس اادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان األرباح وال سائر وبيان التدفقات المالية
واايضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة ،وتقريرا ً
عن نشاط الشركة ومركزها المالي الل السنة المالية الماضية وال طط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانقات واألوراق فقي موعقد ال يتجقاوز ثالثقة أشقهر مقن انتهقا السقنة
المالية للشركة ،لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ،القذي يجقع انعققاده قالل أربعقة
أشهر على األكثر من تاريخ انتها السنة المالية للشركة.
مادة ( )50قبل التعديل
يوجه مجلس اادارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتمقاع الجمعيقة العامقة .ويجقع أن يقتم
ااعالن قبل الموعد المحدد النعقاد المجمعية العامة على األقل ،كما يجع ان يشقتمل ااعقالن علقى

أحكام المادة ( )128وعلى مل ق وا عقن جقدول أعمقال الجمعيقة ،وجميقع البيانقات واألوراق
المشار اليها في القمادة السابقة مع تقرير مدققي حسابات الشركة.
وترسققل صققورة مققن ااعققالن إلققى إدارة شققؤون الشققركات فققي ذات الوقققت الققذي يرسققل فيققه إلققى
الصح .
ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع باالستالم.
مادة ( )50بعد التعديل
يوجه مجلس اادارة الدعوة إلكترونيا ً إلى جميع المساهمين لحضور اجتمقاع الجمعيقة العامقة وذلقك
عن طريق الموقع االلكتروني للسوق المالي وعلى الموقع االلكتروني للشركة وعن طريق ااعقالن
في صحياة يومية محلية صقادرة باللسقة العربيقة أو أي وسقيلة أ قرى تايقد العلقم .ويجقع أن يقتم
ااعالن قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما ً علقى األققل ،كمقا يجقع ان
وا عن جقدول أعمقال الجمعيقة ،وجميقع البيانقات واألوراق المشقار
يشتمل ااعالن على مل
اليها في القمادة السابقة مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسققل صققورة مققن ااعققالن إلققى إدارة شققؤون الشققركات فققي ذات الوققت الققذي يرسققل فيققه إلققى
الصح .
ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع باالستالم.
ويجوز عقد الجمعية العامة من الل وسائل التقنية الحديثة ،وفقا ً للضوابط التي تحددها الوزارة.
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

مادة ( )51قبل التعديل
يضع مجلس اادارة سنويا ً تحت تصر المساهمين ،الطالعهم ال ا قبل انعقاد الجمعيقة العامقة
التي تدعى للنظر في ميزانيقة الشقركة وتقريقر مجلقس اادارة بأسقبوع علقى األققل ،كشقاا ً تاصقيليا ً
يتضمن البيانات التالية:
 -1جميع المبالغ التقي حصقل عليهقا رئقيس مجلقس إدارة الشقركة ،وكقل عضقو مقن أعضقا هقذا
المجلس في السنة المالية
 -2المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اادارة وكل عضو من أعضقا مجلقس اادارة فقي
السنة المالية.
 -3المكافآت التي يقترح مجلس اادارة توزيعها على أعضا مجلس اادارة.
 -4وذلك مع وجوع مراعاة المادة ( )26من نظام حوكمة الشركات لسنة .2016
 -5المبالغ التي أناقت فعالً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التاصيالت ال اصة بكل مبلغ.

 -6التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتاصيالته.
ويجع أن يوقع الكش التاصيلي المشار إليه رئيس مجلس اادارة وأحد األعضقا  ،ويكقون رئقيس
وأعضا مجلس اادارة مسؤولين عن تنايذ أحكام هذه المادة ،وعن صحة البيانات الواردة في جميع
األوراق التي نصت على إعدادها
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م

مادة ( )51بعد التعديل
يضع مجلس اادارة سنويا ً تحت تصر المساهمين ،الطالعهم ال ا قبل انعقاد الجمعيقة العامقة
التي تدعى للنظر في ميزانيقة الشقركة وتقريقر مجلقس اادارة بأسقبوع علقى األققل ،كشقاا ً تاصقيليا ً
يتضمن البيانات التالية:
 -1جميع المبقالغ التقي حصقل عليهقا رئقيس مجلقس إدارة الشقركة ،وكقل عضقو مقن أعضقا هقذا
المجلس في السنة المالية ومقابل حضور جلسات مجلس اادارة وبدل عن المصقاري  ،وأيقة مبقالغ
أ رى بأي صاة كانت.
 -2المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اادارة وكل عضقو مقن أعضقا مجلقس اادارة فقي
السنة المالية.
 -3المكافآت التي يقترح مجلس اادارة توزيعها على أعضا مجلس اادارة.
 -4المبالغ الم صصة لكل عضو من أعضا مجلس اادارة الحاليين.
 -5التعامالت والصاقات التي يكون فيها ألي من رئيس وأعضقا مجلقس اادارة وأعضقا اادارة
التنايذية العليا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلع إفصاحا ً أو موافقة مسبقة وفقا ً ألحكقام
المادة ( )109من قانون الشقركات ،بااضقافة إلقى تااصقيل تلقك التعقامالت والصقاقات وذلقك مقع
وجوع مراعاة المادة ( )26من نظام حوكمة الشركات لسنة .2016
 -6المبالغ التي أناقت فعالً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التاصيالت ال اصة بكل مبلغ.
 -7التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتاصيالته.
 -8البدالت التي ت ُصر ألي من أعضا اادارة التنايذية العليا.
ويجع أن يوقع الكش التاصيلي المشار إليه رئيس مجلس اادارة وأحد األعضقا  ،ويكقون رئقيس
وأعضا مجلس اادارة مسؤولين عن تنايذ أحكام هذه المادة ،وعن صحة البيانات الواردة في جميع
األوراق التي نصت على إعدادها
تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

الفصل الرابع
الجمعية العامة
مادة ()52
الجمعية العامة المكونة تكوينقا ً صقحيحا ً تمثقل جميقع المسقاهمين وال يجقوز انعقادهقا إال فقي مدينقة
الدوحة.
مادة ()53
على المؤسسقين إ طقار إدارة شقؤون الشقركات قالل عشقرة ( )10أيقام مقن تقاريخ إغقالق بقاع
االكتتاع بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة األسهم وبيان بأسمائهم وعدد األسهم التي اكتتقع بهقا
كل منهم ،وعليهم كذلك دعوة المكتتبين إلى عققد الجمعيقة العامقة لتأسيسقية قالل هقذه المقدة ،وفققا ً
لألوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة إدارة شؤون الشركات ،علقى أن يكقون ميعقاد
االنعقاد الل ثالثين يوما ً من تاريخ توجيه الدعوة ،وترسل صقورة مقن القدعوة إلقى اادارة اياقاد
ممثل عنها لحضور االجتماع.
وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصق رأس المقال علقى األققل.
ويرأس االجتماع من تنت به الجمعية لذلك من المؤسسين ،ولكقل مكتتقع أيقا ً كقان عقدد أسقهمه حقق
حضور الجمعية العامة التأسيسية.
مادة ()54
يعد المؤسسقون جقدول أعمقال الجمعيقة العامقة التأسيسقية ،ويققدم المؤسسقون إلقى الجمعيقة العامقة
التأسيسية تقريرا ً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
وتنظر الجمعية على وجه ال صو في المسائل اآلتية:
 -1تقرير من تم ا تياره من المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والناقات التي استلزمتها
 -2إقرار النظام األساسي للشركة
 -3انت اع أعضا مجلس اادارة األول وتعيين مراقبي الحسابات
 -4المصادقة على تقويم الحص العينية ان وجدت
 -5إعالن تأسيس الشركة نهائياً.
وتصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية باألغلبية المطلققة لألسقهم الممثلقة تمثقيالً صقحيحا ً وفققا ً
ألحكام قانون الشركات.
مادة ()55
مع مراعاة أحكام المقواد ( )125 ،124مقن ققانون الشقركات التجاريقة رققم ( )11لسقنة 2015م
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلقس اادارة مقرة علقى األققل فقي السقنة ،وفقي المكقان والزمقان

األنسع اللذين يحددهما مجلس اادارة بعد موافقة إدارة شؤون الشركات ،وللشركة است دام وسقائل
التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسقيرا لمشقاركة أكبقر عقدد مقنهم فقي اجتمقاع الجمعيقة
العامة مشاركة فعالة ،ويجع أن يكون االنعقاد قالل األربعقة شقهور التاليقة النتهقا السقنة الماليقة
للشركة ،ولمجلس اادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك .وب ال ذلك تتم الدعوة وفققا ً لمقا
هو منصو عليه في المادة ( )124من قانون الشركات التجارية.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ( )56قبل التعديل
على مجلس اادارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد:
-1متى طلع اليه ذلك مراقع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة الل مسة عشقر يومقا ً
من تاريخ الطلع ،جاز لمراقع الحسابات توجيه الدعوة مباشقرة بعقد موافققة اادارة ،ويجقع علقى
اادارة ان تبت في الطلع الل مسة عشر يومقا ً مقن تقاريخ اسقتالمه وذلقك مقع وجقوع مراعقاة
المادة ( )24من نظام حوكمة الشركات لسنة .2016
-2متى طلع إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة
وذلك الل مسة عشر يوما ً من تاريخ استالم الطلع ،فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة تقوم
اادارة بالموافقة على طلع هؤال المساهمين بتوجيه الدعوة على ناقة الشركة الل  15يوما ً من
تاريخ استالم الطلع ،ويقتصر جدول األعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلع.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21ممادة ( )56بعد التعديل
على مجلس اادارة دعوة الجمعية العامة لإلنعقاد:
-1متى طلع اليه ذلك مراقع الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة الل مسة عشقر يومقا ً
من تاريخ الطلع ،جاز لمراقع الحسابات توجيه الدعوة مباشقرة بعقد موافققة اادارة ،ويجقع علقى
اادارة ان تبت في الطلع الل مسة عشر يومقا ً مقن تقاريخ اسقتالمه وذلقك مقع وجقوع مراعقاة
المادة ( )24من نظام حوكمة الشركات لسنة .2016
-2متى طلع إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة،
وذلك الل مسة عشر يوما ً من تاريخ استالم الطلع ،فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة تقوم
اادارة بالموافقة على طلع هؤال المساهمين بتوجيه الدعوة على ناقة الشركة الل  15يوما ً من
تاريخ استالم الطلع ،ويقتصر جدول األعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلع.
تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

مادة ()57
مع مراعاة أحكام المادتين ( )124( ،)88من قانون الشقركات ،تقدعو إدارة شقؤون الشقركات إلقى
انعقاد الجمعية العامة في الحاالت التالية:
 -1إذا مضى ثالثون يوما ً على الموعد المحقدد فقي المقادة ( )123مقن ققانون الشقركات التجاريقة
دون انعقاد الجمعية العامة.
 -2إذا نق عدد أعضا مجلس اادارة عن الحد األدنى المنصو عليه في المادة ( )37من هذا
النظام دون أن تدعى الجمعية العامة لالنعقاد.
 -3إذا تبين لهقا فقي أي وققت وققوع م الاقات للققانون أو لنظقام الشقركة أو وققع لقل جسقيم فقي
إدارتها.
وتتبع في هذه الحاالت جميع ااجرا ات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع
المصروفات
مادة ()58
يجع على رئيس مجلس اادارة نشر الميزانية وحساع األرباح وال سائر ومل صا ً وافيا ً عن تقرير
مجلقس اادارة والققن الكامققل لتقريققر مراقبققي الحسقابات فققي صققحياتين يققوميتين محليتققين تكققون
إحداهما على األقل باللسة العربيقة ،وعلقى الموققع االكترونقي للشقركة إن وجقد ،وذلقك قبقل انعققاد
الجمعية العامقة ب مسقة عشقر يومقا ً علقى األققل ،وتققدم نسق ة مقن هقذه الوثقائق إلقى إدارة شقؤون
الشركات قبل النشر لتحديد خلية النشر وطريقته.
مادة ()59
يجع أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل اآلتية:
 -1سماع تقرر مجلس اادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي الل السنة ،وتقرير مراققع
الحسابات والتصديق عليهما.
 -2مناقشة ميزانية الشركة وحساع األرباح وال سائر والتصديق عليهما.
 -3مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
 -4النظر في مقترحات مجلس اادارة بشأن توزيع األرباح وإقرارها.
 -5النظر في إبرا ذمة أعضا مجلس اادارة.
 -6عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
 -7انت اع أعضا مجلس اادارة عند االقتضا .

-1
-2
-3

-4

مادة ( )60قبل التعديل
مع وجوع مراعاة المادة ( )29والمادة ( )34مقن نظقام حوكمقة الشقركات لسقنة 2016
لكل مساهم حق في حضور اجتماعات الجمعية العامة ،ويكون له عدد من األصوات يعادل
عدد أسهمه ،وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
صر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
يمثل الق ّيكون حق التصقويت للمسقاهم ناسقه أو عقن طريقق مقن يمثلقه ويوكلقه قانونقا ً ،وأن يكقون
التوكيل اصا ً وثابت بالكتابة ،وال يجوز للمساهم توكيقل أحقد أعضقا مجلقس اادارة فقي
حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجقرا
قد يؤدى إلقى إعاققة اسقت دام المسقاهم لحققه فقي التصقويت ،وتلتقزم بتمكقين المسقاهم مقن
ممارسة حق التصويت وتيسير إجرا اته ،ويجوز لهقا أن تسقت دم فقي ذلقك وسقائل التقنيقة
الحديثة.
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزهقا الوكيقل بهقذه الصقاة علقى
 %5من أسهم رأس مال الشركة.
 تههم تعههديل هههذ المههادة سههابقا ً بموجههب قههرار الجمعيههة العامههة غيههر العاديههة بتههاريخ2018/3/21م
 -تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م

مادة ( )60بعد التعديل
 -1مع وجوع مراعاة المادة ( )29والمقادة ( )34مقن نظقام حوكمقة الشقركات لسقنة  2016لكقل
مساهم حق في حضور اجتماعات الجمعية العامة ،ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه،
وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
صر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
-2يمثل الق ّ
-3يكون حق التصويت للمساهم ناسه أو عن طريقق مقن يمثلقه ويوكلقه قانونقا ً ،وأن يكقون التوكيقل
اصا ً وثابت بالكتابة ،وال يجوز للمساهم توكيل أحد أعضا مجلس اادارة في حضقور اجتماعقات
الجمعية العامة نيابة عنه .ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجرا قد يؤدى إلى إعاقة اسقت دام
المساهم لحقه في التصويت ،وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسقير إجرا اتقه،
ويجوز لها أن تست دم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
-4وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصاة على  %5من
أسهم رأس مال الشركة.
 تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م -تم تعديل هذ المادة بحذف الفقرة ( )5بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

مادة ( )61قبل التعديل
مع عدم اا الل بأحكام المادة ( )137من قانون الشركات التجارية ،ت ت الجمعية العامقة بوجقه
ا باألمور اآلتية:
 -1مناقشة تقرير مجلس اادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي قالل السقنة وال طقة
المستقبلية للشركة ،ويجع أن يتضمن التقرير شرحا ً وافيقا ً لبنقود اايقرادات والمصقروفات
وبيانا ً تاصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلقس اادارة لتوزيقع صقافي أربقاح السقنة وتعيقين
تاريخ صرفها.
 -2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسقابات ال تاميقة التقي ققدمها
مجلس اادارة.
 -3مناقشة الميزانية السنوية وحساع األرباح وال سقائر والمصقادقة عليهمقا واعتمقاد األربقاح
التي يجع توزيعها.
 -4مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
 -5النظر في إبرا ذمة أعضا مجلس اادارة.
 -6انت اع أعضا مجلس اادارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد األجقر القذي يقؤدى إلقيهم
الل المنة المالية التالية.
 -7بح أي اقتراح خ ر يدرجه مجلس اادارة في جدول األعمال الت اذ قرار فيه ،وال يجقوز
للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال ،ومع ذلك يكون للجمعية
حق المداولة في الوقائع ال طيرة التي تتكش أثنا االجتماع.
وإذا طلع عدد من المساهمين يمثلون () من رأس مال الشركة على األقل إدرا مسقائل معينقة
في جدول األعمال وجع علقى مجلقس اادارة إدراجهقا ،وإال كقان مقن حقق الجمعيقة أن تققرر
مناقشة هذه المسائل في االجتماع.
مادة ( )61بعد التعديل
مع عدم اا الل بأحكام المادة ( )137من قانون الشركات التجارية ،ت ت الجمعية العامقة بوجقه
ا باألمور اآلتية:
 -1مناقشة تقرير مجلس اادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي قالل السقنة وال طقة
المستقبلية للشركة ،ويجع أن يتضمن التقرير شرحا ً وافيقا ً لبنقود اايقرادات والمصقروفات
وبيانا ً تاصليا ً بالطريقة التي يقترحهقا مجلقس اادارة لتوزيقع صقافي أربقاح السقنة وتعيقين
تاريخ صرفها.
 -2مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسقابات ال تاميقة التقي ققدمها
مجلس اادارة.

 -3مناقشة الميزانية السنوية وحساع األرباح وال سقائر والمصقادقة عليهمقا وإعتمقاد األربقاح
التي يجع توزيعها.
 -4مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده.
 -5النظر في إبرا ذمة أعضا مجلس اادارة.
 -6انت اع أعضا مجلس اادارة وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد األجقر القذي يقؤدى إلقيهم
الل المنة المالية التالية.
 -7بح أي اقتراح خ ر يدرجه مجلس اادارة في جدول األعمال الت اذ قرار فيه ،وال يجقوز
للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعمال ،ومع ذلك يكون للجمعية
حق المداولة في الوقائع ال طيرة التي تتكش أثنا االجتماع.
وإذا طلع عدد من المساهمين يمثلون ( )%5من رأس مال الشقركة علقى األققل إدرا مسقائل
معينة في جدول األعمال وجع علقى مجلقس اادارة إدراجهقا ،وإال كقان مقن حقق الجمعيقة أن
تقرر مناقشة هذه المسائل في االجتماع.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ()62
ال يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسقائل المدرجقة فقي جقدول األعمقال ،ومقع ذلقك يكقون
للجمعية حق المداولة في الوقائع ال طيرة التقي تنكشق أثنقا االجتمقاع ،أو إذا طلقع إدرا مسقألة
معينة في جدول األعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على األقل.
مادة ()63
يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس اادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلقس اادارة لقذلك ،وفقي
حالة ت ل المقذكورين عقن حضقور االجتمقاع تعقين الجمعيقة مقن بقين أعضقا مجلقس اادارة أو
المساهمين رئيسا ً لهذا االجتماع ،كما تعين الجمعية مقررا ً لالجتماع .وإذا كانت الجمعية تبحق فقي
أمر يتعلق برئيس االجتماع وجع أن ت تار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.
مادة ()64
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:
-1توجيه دعوة إلى إدارة شؤون الشركات ايااد ممثل عنها لحضور االجتماع.
-2حضور عدد من المساهمين يمثلون نص رأس مال الشركة على األقل .فإذا لم يتوافر النصاع
في هذا االجتماع وجع دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد الل ال مسة عشقر يومقا ً التاليقة
لالجتماع األول وفقا ً ألحكام المادة ( )121من قانون الشركات التجارية.
-3حضور مراقع حسابات الشركة.
ويجع ان توجه الدعوة قبل موعد االجتماع بثالثة أيام على األقل ،ويعتبر االجتماع الثاني صقحيحا ً
مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع

مادة ()65
يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامقة وتوجيقه
األسئلة إلى أعضا مجلس اادارة ،ويلتزم أعضا المجلقس بااجابقة علقى األسقئلة بالققدر القذي ال
يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وللمسقاهم أن يحققتكم إلقى الجمعيققة العامقة إذا رأى أن القرد علققى سقؤاله غيققر كقا  ،ويكققون قققرار
الجمعية العامة واجع التنايذ.
مادة ( )66قبل التعديل
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع األيدي ،أو بأي طريقة أ رى تقررها الجمعية العامة.
وللمساهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ،وتيسير كل ما من شقأنه العلقم بالقواعقد
واالجرا ات التي تحكم عملية التصويت.
ً
ويجع أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان الققرار متعلققا بانت قاع أعضقا مجلقس
اادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلع ذلك رئقيس مجلقس اادارة أو عقدد
من المساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل.
وللمساهم الحق في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة مقن المسقاهمين أو
يضر بها أو يجلع ناعا ً اصا ً ألعضا المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته فقي
محضر االجتماع ،وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن.
وال يجوز ألعضا مجلس اادارة االشتراك في التصقويت علقى ققرارات الجمعيقة العامقة المتعلققة
بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبرا ذمتهم من المسؤولية.
وتكون الققرارات التقي تصقدرها الجمعيقة العامقة وفققا ً ألحكقام ققانون الشقركات التجاريقة والنظقام
األساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سوا كانوا حاضرين في االجتماع الذي صدرت فيه هذه
القققرارات أو غققائبين وسققوا كققانوا مققوافقين أو م قالاين لهقا ،وعل قى مجلقس اادارة تناي قذها ف قور
صدورها.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ( )66بعد التعديل
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع األيدي ،أو بأي طريقة أ رى تقررها الجمعية العامة.
وللمساهم الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة ،وتيسير كل ما من شقأنه العلقم بالقواعقد
واالجرا ات التي تحكم عملية التصويت.
ويجوز أن تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة والتصويت فيها إلكترونياً ،وذلقك وفققا ً
للضوابط التي تحددها الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة.

ويجع أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان الققرار متعلققا ً بانت قاع أعضقا مجلقس
اادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلع ذلك رئقيس مجلقس اادارة أو عقدد
من المساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل.
وللمساهم الحق في االعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة مقن المسقاهمين أو
يضر بها أو يجلع ناعا ً اصا ً ألعضا المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته فقي
محضر االجتماع ،وحقه في إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقا ألحكام القانون في هذا الشأن.
وال يجوز ألعضا مجلس اادارة االشتراك في التصقويت علقى ققرارات الجمعيقة العامقة المتعلققة
بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبرا ذمتهم من المسؤولية.
وتكون الققرارات التقي تصقدرها الجمعيقة العامقة وفققا ً ألحكقام ققانون الشقركات التجاريقة والنظقام
األساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سوا كانوا حاضرين في االجتماع الذي صدرت فيه هذه
القققرارات أو غققائبين وسققوا كققانوا مققوافقين أو م ققالاين لهققا ،وعلققى مجلققس اادارة تنايققذها فققور
صقدورها وإبققالص صقورة منهقا إلققى إدارة شقؤون الشققركات قالل مسققة عشققر يومقا ً مققن تققاريخ
صدورها.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26م تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ()67
يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة ،مرفقا ً بقه بيقان بأسقما المسقاهمين الحاضقرين أو الممثلقين
وعدد األسقهم التقي فقي حيقازتهم باألصقالة او باانابقة ،وعقدد األصقوات المققررة لهقا والققرارات
الصادرة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو الاتها و الصقة وافيقة للمناقشقات التقي دارت فقي
االجتماع ،ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو األصوات ومراقبو الحسابات ،ويكقون
الموقعون على محضر االجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
مادة ()68
تقدون محاضققر اجتماعققات الجمعيققة العامققة فققي سققجل ققا  ،وتسققري علققى سققجالت ومحاضققر
اجتماعات الجمعية العامة األحكام ال اصة بسجالت ومحاضر اجتماعات مجلس اادارة الواردة في
المادة ( )106من قانون الشركات التجارية.
ويجع إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة ادارة شؤون الشقركات قالل سقبعة ()7
أيام على األكثر من تاريخ انعقادها.
مادة ()69
للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضا مجلس اادارة أو المراقبين ورفقع دعقوى المسقؤولية علقيهم،
ويكون قرارها صحيحا ً متى وافق عليه المساهمون أو الشركا الحائزون لنص رأس المال بعد أن
يستبعد منه نصيع من ينظر في أمر عزله من أعضا المجلس.

وال يجوز إعادة انت اع األعضقا المعقزولين فقي مجلقس اادارة قبقل انقضقا
تاريخ صدور القرار ال ا بعزلهم.
الفصل الخامس
الجمعية العامة غير العادية

مقس سقنوات مقن

مادة ( )70قبل التعديل
ال يجوز ات اذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصاة غير عادية:
 -1تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة
 -2زيادة أو ت ايض رأس مال الشركة.
 -3تمديد مدة الشركة.
 -4حل الشركة أو تصايتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أ رى أو االستحواذ عليها.
 -5بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصر فيه بأي وجه خ ر.
ويجع أن يؤشر في السجل التجاري في حالة ات اذ قرار بالموافقة على أية مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجرا تعديالت في النظام األساسي للشركة يكقون مقن شقأنه زيقادة
أعبا المساهمين أو تسيير جنسيتها ،أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولقة إلقى دولقة
أ رى ،ويقع باطالً كل قرار يقضي بسير ذلك.
مادة ( )70بعد التعديل
ال يجوز ات اذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصاة غير عادية:
 -1تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة
 -2زيادة أو ت ايض رأس مال الشركة.
 -3تمديد مدة الشركة.
 -4حل الشركة أو تصايتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أ رى أو االستحواذ عليها.
 -5بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصر فيه بأي وجه خ ر.
ويجع أن يؤشر في السجل التجاري في حالة ات اذ قرار بالموافقة على أية مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجرا تعديالت في النظام األساسي للشركة يكقون مقن شقأنه زيقادة
أعبا المساهمين أو تسيير جنسيتها ،أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولقة إلقى دولقة
أ رى ،ويقع باطالً كل قرار يقضي بسير ذلك.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخمادة ()71

ال تجتمع الجمعية العامة غير العادية إال بنا على دعوة من مجلقس اادارة وعلقى المجلقس توجيقه
هذه الدعوة إذا طلع إليه ذلقك عقدد مقن المسقاهمين يمثلقون ( )%25مقن رأس مقال الشقركة علقى
األقل.
ً
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة الل مدة مسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلع ،جاز للطالبين
أن يتقدموا إلى إدارة شؤون الشركات لتوجيه الدعوة على ناقة الشركة.
مادة ()72
ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ،إال إذا حضره مساهمون يمثلون ( )%75من
رأس مال الشركة على األقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاع ،وجع دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد الل الثالثين يوما ً التالية
لالجتماع األول.
ً
ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ( )%50من رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاع في االجتماع الثاني ،توجه القدعوة إلقى اجتمقاع ثالق يعققد بعقد انقضقا
ثالثين يوما ً من التاريخ المحقدد لالجتمقاع الثقاني ،ويكقون االجتمقاع الثالق صقحيحا ً أيقا ً كقان عقدد
الحاضرين.
وإذا تعلق األمر بإت اذ ققرار بشقأن أي مقن المسقائل المقذكورة فقي البنقدين ( )4و ( )5مقن المقادة
( )137من قانون الشركات ،فيشترط لصحة أي اجتمقاع حصقور مسقاهمين يمثلقون ( )%75مقن
رأس مال الشركة على األقل .وعلي مجلس اادارة ان يشهر قرارات الجمعيقة العامقة غيقر العاديقة
إذا تضمنت تعديل النظام األساسي للشركة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.

فيما لم يرد به ن

مادة ()73
تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات األحكام المتعلقة بالجمعية العامة.
الفصل السادس
مراقبو الحسابات

مادة ()74
مع مراعاة أحكام المقواد ( )151 ،150 ،143مقن ققانون الشقركات التجاريقة والمقادة ( )23مقن
نظام حوكمة الشركات يكون للشقركة مراققع حسقابات أو أكثقر تعيقنهم الجمعيقة العامقة لمقدة سقنة
وتتولى تقدير أتعابهم ،ويجوز لها إعادة تعييقنهم لمقدة أو مقدد أ قرى مماثلقة علقى أال تتجقاوز مقدة
التعيين مس سنوات متصلة ،وإذا بلست مدة تعيين مراقع الحسابات مس سنوات ال يجوز إعقادة
تعيينه قبل مرور سنتين متتاليتين ،وال يجوز تاويض مجلس اادارة في هذا الشأن.

يشقترط فقي مراققع الحسققابات أن يكقون اسقمه مقيقدا ً فقي سقجل مراقبققي الحسقابات طبققا ً للقققوانين
واألنظمة المعمول بها ،وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على األقل كمقا يحظقر
الجمع بين أعماله ومهامه والواجبات الموكلة إليه وأي عمقل خ قر بالشقركة ،والعمقل بالشقركة قبقل
سنة على األقل من تاريخ إنها عالقته بها.
تم تعديل هذ المادة سابقا ً بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2018/3/21م
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ()75
يتولى مراقع الحسابات القيام بما يلي:
 -1تدقيق حسابات الشركة وفقا ً لقواعقد التقدقيق المعتمقدة ومتطلبقات المهنقة وأصقولها العلميقة
والانية.
 -2فح ميزانية الشركة وحساع األرباح وال سائر.
 -3مالحظة تطبيق القانون والنظام األساسي للشركة.
 -4فح األنظمة المالية واادارية للشركة وأنظمة المراقبة الماليقة الدا ليقة لهقا والتأكقد مقن
مال متها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
 -5التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكقد مقن قانونيقة االلتزامقات المترتبقة علقى
الشركة وصحتها.
 -6االطالع على قرارات اادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
 -7أي واجبات أ رى يتعين على مراقع الحسابات القيام بها بموجع قانون الشركات التجارية
وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات واألنظمة األ رى ذات العالققة واألصقول المتعقار
عليها في تدقيق الحسابات.
ً
ً
ويقدم مراقع الحسابات للجمعية العامة تقريرا كتابيا عن مهمته وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقريقر
أمام الجمعية العامة ،ويجع أن يكون التقرير مشتمالً على كافة البيانات المنصو عليها في قانون
الشركات التجارية ،ويكون لكل مساهم حقق مناقشقته وطلقع إيضقاحات بشقأن الوققائع القواردة فقي
تقريره ،ويرسل مراقع الحسابات نس ة من هذا التقرير إلى إدارة شؤون الشركات.
وعلى مراقع الحسابات في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبقات ذلقك كتابقة فقي تقريقر
يقدم ادارة شؤون الشركات وترسل نس ة منه إلى مجلس اادارة تميدا ً لعرض األمر على الجمعيقة
العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة اادارة.
و يلتزم مراقع الحسابات في أدا عمله بكل ما أوجبه عليه ققانون الشقركات التجاريقة أو أي ققانون
خ ر من واجبات أو التزامات .ويكون المراقع مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
مادة ()76

يجع أن يتضمن تقرير مراقع الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
 -1مدى مال مة وفاعلية أنظمة الرقابة الدا لية المعمول بها بالشركة
 -2مدى قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أنشطتها وتنايذ التزاماتهقا ،ويقتم ذلقك بشقكل
مستقل عما يبديه المجلس
 -3مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الدا ليقة ،ومقدى مال مقة هقذه األنظمقة وتلقك
اللوائح لوضع الشركة ،ومدى التزامها بتطبيقها
 -4مدى التزام الشركة بنظامها األساسقي و ضقوعها ألحكقام الققانون وتشقريعات الهيئقة ذات
الصلة بما فيها أحكام هذا النظام
 -5مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضقل القنظم العالميقة فقي التقدقيق وإعقداد التققارير الماليقة
والتزامهما بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية ( )IFRS/IASو( )ISAومتطلباتها
 -6مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات الالزمة اتمام أعماله
ولمراقع الحسابات في كل وقت االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وطلقع البيانقات
التي يرى ضرورة الحصول عليها ،وله أن يتحقق من موجقودات الشقركة والتزاماتهقا ،وعليقه فقي
حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلقك كتابقة فقي تقريقر يققدم إلقى القوزارة ،وترسقل
نس ة منه إلى مجلس اادارة تمهيدا ً لعقرض األمقر علقى الجمعيقة العامقة فقي حالقة تعقذر معالجتقه
بمعرفة الوزارة.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26ممادة ()77
يكون مراقع الحسابات مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصاه وكقيالً عقن مجمقوع
المساهمين ولكل مساهم أثنا عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقع وأن يستوضقحه عمقا ورد فقي
تقريره.
الفصل السابع
مالية الشركة
مادة ()78
السنة المالية للشركة مدتها أثنى عشر شهراً ،تبدأ امن أول ينقاير وتنتهقي فقي  31ديسقمبر مقن كقل
سنة ،على أن السنة المالية األولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
مادة ()79
يعرض مجلس اادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحسقاع األربقاح وال سقائر وتقريقرا ً عقن
نشاط الشقركة قالل السقنة الماليقة المنتهيقة ومركزهقا المقالي علقى مراققع الحسقابات قبقل انعققاد
الجمعية العامة بشهرين على األقل.

ويجع أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس اادارة أو أحد األعضا .
مادة ()80
تقوم الشركة بنشر تقارير مالية نص سنوية في الصح المحلية اليومية التي تصدر باللسة العربية
وعلى الموقع االكتروني للشركة الطالع المساهمين ،على أن تقتم مراجعقة هقذه التققارير مقن قبقل
مراقع الحسابات وال يجوز نشرها إال بعد موافقة إدارة شؤون الشركات.
مادة ()81
تقتطع سنويا ً من األرباح غيقر الصقافية نسقبة مئويقة يحقددها مجلقس اادارة السقتهالك موجقودات
الشركة أو التعويض عن نزول قيمتهقا .وتسقتعمل هقذه األمقوال لشقرا المقواد واآلالت والمنشقآت
الالزمة أو اصالحها .وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين.
مادة ()82
تقتطع سنويا ً ( )10%من األرباح الصافية ت ص لتكوين االحتيقاطي الققانوني ويجقوز للجمعيقة
العامققة وقق هققذا االقتطققاع متققى بلققغ هققذا االحتيققاطي  % 50مققن رأس المققال المققدفوع ،وإذا قققل
االحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجع إعقادة االسقتقطاع حتقى يصقل االحتيقاطي إلقى تلقك
النسبة .وال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على المسقاهمين ،وإنمقا يجقوز اسقتعمال مقا زاد منقه
علقى نصق رأس المقال المققدفوع فققي توزيقع أربققاح علقى المسققاهمين تصققل إلقى  %5وذلققك فققي
السنوات التي ال تحقق فيها الشركة أرباحا ً صافية تكاي لتوزيع هذه النسبة.
مادة ()83
يقتطع جز من األرباح الصافية تحدده الجمعية العامة لمواجهة االلتزامقات المترتبقة علقى الشقركة
بموجع قوانين العمل.
مادة ()84
يجوز للجمعية العامة ،بنا على اقتراح مجلس اادارة ،أن تقرر سقنويا ً اقتطقاع جقز مقن األربقاح
الصافية لحساع احتياطي ا تيقاري ،ويسقتعمل هقذا االحتيقاطي فقي الوجقوه التقي تقررهقا الجمعيقة
العامة.
مادة ()85
يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولقى مقن األربقاح الصقافية ققدرها  %5للمسقاهمين عقن المبلقغ
المدفوع من قيمة األسهم ،على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجقوز
المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
مادة ()86

ي ص بعد ما تقدم من الباقي ما ال يزيد عن  %5من الربح الصافي بعقد استنققزال االسقتهالكات
واالحتياطات والربح الموزع وفقا ً للمواد السابقة ،وذلك لمكافآت أعضا مجلس اادارة.
مادة ()87
يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك علقى المسقاهمين كحصقة إضقافية لألربقاح أو يرحقل ،بنقا علقى
اقتراح مجلس اادارة ،إلى السنة المقبلة ،أو ي ص انشا مال احتياطي أو مال لالستهالك غيقر
العاديين.
مادة ()88
تدفع حص األرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد القذي يحقددها مجلقس اادارة وفققا ً
للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئقة قطقر لألسقواق الماليقة وبورصقة قطقر بمقا ال ي قل بققدرة
الشركة على الوفا بالتزاماتها تجاه السير.
 تم تعديل هذ المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/2/26مالفصل الثامن
انقضاء الشركة وتصفيتما
مادة ()89
تحل الشركة ألحد األسباع اآلتية:
ً
-1انتها المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها األساسي ،ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في
أي منهما.
-2انتها السرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
ً
-3انتقال جميع األسهم إلى عدد من الشركا والمساهمين يقل عن الحد األدنقى المققرر قانونقا إال إذا
قامت الشركة الل فترة ستة أشهر من تاريخ االنتقال بالتحول إلى نوع خ ر من الشركات أو تمقت
زيادة عدد المساهمين إلى الحد األدنى.
-4هالك جميع أموال الشركة أو معظمها ،بحي يتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مجدياً.
-5صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على حل الشركة قبل انتها مدتها.
-6اندما الشركة في شركة أو هيئة أ رى.
-7صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفالسها.
مادة ()90
إذا بلست سائر الشركة نص رأس مالها ،وجع على أعضا مجلس اادارة دعوة الجمعية العامة
غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل انتها األجل المعين في نظامها األساسي،

فإذا لم يقم مجلس اادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية ،أو تعذر إصدار ققرار فقي الموضقوع،
جاز لكل ذي مصلحة أن يطلع من المحكمة الم تصة حل الشركة.
مادة ()91
إذا نق عدد المسقاهمين فقي الشقركة عقن الحقد األدنقى المطلقوع جقاز تحويلهقا إلقى شقركة ذات
مسققؤولية محققدودة يكققون اللهققا المسققاهمين المتبقققين مسققؤولين عققن ديققون الشققركة فققي ح قدود
موجوداتها.
وإذا انقضت سنة كاملقة علقى ان اقاض عقدد المسقاهمين إلقى مقا دون الحقد األدنقى ،جقاز لكقل ذي
مصلحة أن يطلع من المحكمة الم تصة حل الشركة.
مادة ()92
تد ل الشركة بمجرد حلها تحت التصاية ،وتحتاظ الل مقدة التصقاية بالش صقية المعنويقة بالققدر
الالزم ألعمال التصاية ،ويجع أن يضا إلى اسم الشركة الل هذه المدة عبارة (تحقت التصقاية)
مكتوبة بطريقة واضحة.
مادة ()93
وتتم تصاية الشقركة وفققا ً لألحكقام القواردة بقالمواد مقن ( 304حتقى  )321مقن ققانون الشقركات
التجارية رقم ( )11لسنة .2015

الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة ()94
تحول الشركة وفندماجما وتقسيمما واإلستحواذ عليما:
مع مراعاة أحكام المواد من ( )271حتى ( )289يجوز تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها
وااستحواذ عليها وفقا ً لألحكام الواردة بالباع العاشر من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة
.2015
مادة ()95
ال يترتع على أي قرار يصدر من الجمعية العامقة سققوط دعقوى المسقؤولية المدنيقة ضقد أعضقا
مجلس اادارة بسبع األ طا التي تقع منهم في تنايذ مهامهم.

وإذا كان الاعل الموجع للمسؤولية قد عقرض علقى الجمعيقة العامقة بتقريقر مقن مجلقس اادارة أو
مراقع الحسابات ،فإن هذه الدعوى تسقط بمضي ثال سقنوات مقن تقاريخ صقدور ققرار الجمعيقة
العامة بالمصادقة على تقرير مجلس اادارة.
ومع ذلك إذا كان الاعل المنسوع إلى أعضا مجلس اادارة يكون جناية أو جنحة فال تسقط الدعوى
إال بسقوط الدعوى الجنائية.
وادارة شؤون الشركات ولكقل مسقاهم مباشقرة هقذه القدعوى ،وال يجقوز التنقازل عقن القدعوى أو
تعليق مباشرتها اال بإذن سابق من الجمعية العامة.
مادة ( )96قبل التعديل
تطبيقا ً لنصو المواد ( )115و( )116من قانون الشركات للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية
على أعضا مجلس اادارة بسع األ طا التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين الل مس
سنوات من تاريخ وقوع ال طأ ،وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوع
عن الشركة في مباشرتها ،فإذا كانت الشركة تحت التصاية تولي المصاي رفع الدعوى بنا على
قرار من الجمعية العامة.
لكل مساهم أن يرفع الدعوى مناردا ً في حالة عدم قيام الشركة برفعها ،إذا كان من شأن ال طأ
إلحاق ضرر ا به كمساهم ،على أن ي طر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
وفي كل األحوال يجع مراعاة ما ورد في ن المادة ( )117من قانون الشركات التجارية.
مادة ( )96بعد التعديل
تطبيقا ً لنصو المواد ( )115و( )116من قانون الشركات للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية
على أعضا مجلس اادارة بسع األ طا التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين الل مس
سنوات من تاريخ وقوع ال طأ ،وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوع
عن الشركة في مباشرتها ،فإذا كانت الشركة تحت التصاية تولي المصاي رفع الدعوى بنا على
قرار من الجمعية العامة.
لكل مساهم أن يرفع الدعوى مناردا ً في حالة عدم قيام الشركة برفعها ،إذا كان من شأن ال طأ
إلحاق ضرر ا به كمساهم ،على أن ي طر الشركة بعزمه على رفع الدعوى
وعلى الشركة تعويض المساهم عن الناقات ومصاري التقاضي التي تكبدها في حال صدور حكم
لصالحه.
وفي كل األحوال يجع مراعاة ما ورد في ن المادة ( )117من قانون الشركات التجارية.
ت صم المصاري

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

مادة ()98
ا في هذا النظام ،تسري أحكام قانون الشركات التجاريقة رققم ()11
فيما لم يرد في شأنه ن
لسنة  2015وتعتبر جميع التعديالت التي تطرأ على هذا القانون بمثابة بنود مكملقة لهقذا النظقام أو
معدلة له.
مادة ()99
حرر هذا النظام من عدد ( )5نسخ ،يسلم عدد ( )1نس ة إلى كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة
التجارة والصناعة ،وعدد ( )1نس ة الى وزارة العدل للقيام بإجرا ات التوثيق ويحتاظ بعدد ()3
نسخ بالشركة.

السيد /تركي محمد خالد الخاطر
رئيس مجلس اإلدارة

