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CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED 

 

 

  الجمعية العمومية غير العاديةجدول أعمال 

  2220 /27/20الموافق  حديوم اال مساء   03:7الساعة  في االمقرر عقده

 هللا بن حمد العطية بقاعة عبد 21الدور  –ببرج وقود 

  على النظام األساسي لوقود ةالتالي تتعديالبإجراء ال

 2021لسنة  8عدل بالقانون رقم مال 2015للتوافق مع قانون الشركات التجارية للعام 

 

  ي:كالتاللتقرأ  من النظام األساسي 1 رقمالمادة تعديل  .1

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل

( من قانون 90تأسست الشركة طبقا ألحكام المادة )

وهذا النظام   وثيقة التأسيسوتخضع ألحكام  الشركات

ما في قانون الشركات التجاريةاألساسي، كما تخضع ألحكام 

 .والنظام األساسي وثيقة التأسيسال يتعارض مع أحكام 

من قانون الشركات  90تأسست الشركة طبقا ألحكام المادة 

ثم قامت بالعمل  منو م1981لسنة  11رقم  التجارية

، 2002لسنة  5الشركات التجارية رقم  قانون بموجب

لسنة  11قانون الشركات التجارية رقم وتعمل حاليا وفقا ل

النظام  م وتخضع الشركة فيما ال يتعارض مع أحكام2015

م 2015لسنة  11األساسي لقانون الشركات التجارية رقم 

شركات التجارية  ام ألي مواد بقانون الوأي إشارة بهذا النظ

م تكون لما يقابل تلك المواد من مواد 1981لسنة  11رقم

 م.2015لسنة  11 قانون الشركات التجارية رقم

 

لسنة   11رقم  ( من قانون الشركات90تأسست الشركة طبقا ألحكام المادة ) 1-1

  2015لسنة  11 التجارية رقم ألحكام قانون الشركات  حاليا  تخضع و ،1981

فيما ال يتعارض مع أحكام وذلك  الحق،وأي تعديل  2021م رق ونالمعدل بالقان

وأي إشارة بهذا النظام ألي مواد بقانون  .وثيقة التأسيس والنظام األساسي

م تكون لما يقابل تلك المواد من مواد قانون 1981لسنة  11رقمشركات التجارية ال

أو  2021ة لسن 8المعدل بالقانون رقم  م2015لسنة  11 الشركات التجارية رقم

 .كما يتم تعديله الحقا  

يستبدل مسمى قطر للطاقة بمسمى قطر للبترول أينما ورد في هذا النظام األساسي   1-2

 . سوثيقة التأسي أو

 

 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=55898&LawID=4055&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4151&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4055&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4151&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=55898&LawID=4055&language=ar
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  ي:كالتاللتقرأ  من النظام األساسي 6 رقمالمادة تعديل  .2

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل

عدد  المصرح به في قطر للوقود "يكون رأس المال 

مقسم على ( لاير واحد مليار( )1.000.000.000)

سهم قيمة السهم  واحد مليار( ( )1.000.000.000)

 . لاير واحداالسمية 

للجمعية دون الرجوع  لس اإلدارةلمجويجوز 

في أي وقت زيادة رأس المال المصدر  العمومية 

رأس المال المصرح به بالمبالغ وفي في حدود 

وبالشروط والكيفية التي يراها مجلس المواعيد 

مناسبة بما في ذلك تحديد عالوة اإلصدار  اإلدارة 

في ذلك تخصيص أسهم في مناسبة، وبما ال

 " عينية.ابل أصول الشركة مق

واحد ( )1.000.000.000عدد )المصرح به في قطر للوقود يكون رأس المال "

سهم قيمة السهم االسمية واحد مليار( ( )1.000.000.000)مقسم على ( لاير مليار

 ".لاير واحد

 

أنه  الفقرة الثانية التي تنص علىحذف 

لمجلس اإلدارة دون الرجوع يجوز "

في أي وقت زيادة ومية للجمعية العم

رأس ود رأس المال المصدر في حد

المال المصرح به بالمبالغ وفي  

وبالشروط والكيفية التي المواعيد 

مناسبة بما في يراها مجلس اإلدارة 

مناسبة، الذلك تحديد عالوة اإلصدار 

في ذلك تخصيص أسهم في  وبما 

 " عينية.الشركة مقابل أصول 

  ي:كالتاللتقرأ  من النظام األساسي 9 رقمالمادة عديل ت .3

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل

 ودولة الشفلح، ومركز الممتاز، السهم مالك باستثناء 9-1

 قطر هيئة  إدارة مجلس بقرار ُمعرفة هي حسبما) قطر

 ومؤسسة ،(2016 لسنة ( 1) رقم المالية لألسواق

 والصناديق المجتمع، وتنمية والعلوم للتربية قطر

 االجتماعية، والتأمينات للتقاعد العامة  للهيئة التابعة

  ال  القابضة، قطر وشركة لالستثمار، قطر وجهاز

  أي  في يمتلك أن معنوي أو طبيعي شخص ألي يجوز

 في أسهما   -مباشر غير أو مباشر بشكل سواء- وقت

.  المصدر  المال رأس من% 1 نسبة على تزيد الشركة

 

  لغير  يجوز أعاله الفقرة في تقدم ما مراعاة ومع

 ال  الشركة رأسمال في اجمالية نسبة تملك القطريين

  وفقا  وذلك المصدر المال راس من% 49 تتجاوز

 استثمار بتنظيم 2014 لسنة 9 رقم القانون ألحكام

 االقتصادي.  النشاط في األجنبي المال راس

 بقرار  ُمعرفة هي حسبما) قطر ودولة الشفلح،  ومركز الممتاز، السهم مالك باستثناء 9-1

 قطر ومؤسسة ،(2016 لسنة( 1) رقم المالية لألسواق قطر هيئة إدارة مجلس

 والتأمينات للتقاعد العامة للهيئة التابعة والصناديق المجتمع، وتنمية والعلوم للتربية

  شخص  ألي يجوز ال القابضة، قطر وشركة لالستثمار، قطر وجهاز االجتماعية،

 أسهما   -مباشر غير أو مباشر بشكل سواء- وقت أي في يمتلك أن معنوي أو طبيعي

 .  المصدر  المال رأس من% 1 نسبة على تزيد  الشركة في

 في اجمالية نسبة تملك القطريين لغير يجوز أعاله الفقرة في تقدم ما مراعاة ومع

   .المصدر  المال راس من%  100 واقعب الشركة رأسمال

  

جميع األحوال ال تعترف قطر للوقود بأي سهم زائد عن الحد األعلى المسموح  وفي 9-2

ويبقى في كل األوقات من واجب السهم الزائد أي حق أو امتياز عن به وال يرتب 

 المساهم التخلص من السهم الزائد بالطرق المتبعة قانونا .

 

بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء 

 .  2021ابريل  فيالصادر  
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جميع األحوال ال تعترف قطر للوقود بأي سهم  وفي 9-2

عن زائد عن الحد األعلى المسموح به وال يرتب 

ويبقى في كل األوقات السهم الزائد أي حق أو امتياز 

من واجب المساهم التخلص من السهم الزائد بالطرق  

 المتبعة قانونا .

  ي:كالتاللتقرأ  من النظام األساسي 3-20عديل المادة ت .4

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل

الباقين  تنتخب الجمعية العامة األعضاء األربعة "

الممتاز، مالك السهم على أال يُشارك  باالقتراع السري،

ري التابعين للهيئة كوالعسلمدني اوصندوقا المعاشات 

 االقتراع.  االجتماعية، في عملية  للتقاعد والتأمينات العامة 

عدد من  انتخاب أي شخص إال إذا رشحه  يجوز وال

رأسمال من  %1المساهمين يملكون ما ال يقل عن 

 الشركة. 

أن يكون مالكا  ط في عضو مجلس اإلدارة المنتخب ويشتر

ف( أل ون)خمس 50.000عن  هم ال يقللعدد من األس

لشركة والمساهمين لضمان حقوق اتُخصص سهم، 

التي تقع على أعضاء لية المسؤو نلغير عوالدائنين وا

قابلة للتداول  ن أسهم الضمان غير وتكومجلس اإلدارة،  

ويتم التصديق على ميزانية العضوية ذه إلى أن تنتهي ه

 . مالهو بأعفيها العضقام  آخر سنة مالية 

كور سقطت المذوإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه 

لعضوية مجلس  للمرشح نتكو عضويته. كما يُشترط أال

 مصلحة متعارضة مع مصالح الشركة." اإلدارة 

 

على أال يُشارك  الباقين باالقتراع السري،تنتخب الجمعية العامة األعضاء األربعة "

لعامة المدني والعسكري التابعين للهيئة اشات لمعاادوقا وصن الممتاز،م مالك السه

 االقتراع.  لية  في عم ،ماعيةللتقاعد والتأمينات االجت

يكون للسهم الواحد صوت واحد  ،اإلدارةوعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس 

ن بيأسهمه  يتيمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصو

 مرشح.ن م ألكثر، وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ن مرشحر مأكث

ي تضعه هيئة  ء المجلس وفق نظام الحوكمة الذاويكون التصويت على انتخاب أعض

 المالية.  لألسواققطر 

 التالي:  اإلدارةوية مجلس ط لعضويشتر

 ألهلية الكاملة. ابعن واحد وعشرين عاما ، وأن يكون متمتعا   العضو أال يقل عمر .1

في جريمة ُمخلّة بالشرف أو  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو  .2

( 335(، )334المنصوص عليها في المادتين )مة من الجرائم األمانة، أو في جري

 ، 2021لسنة  8والمعدل بالقانون رقم  2015ركات التجارية لسنة لشا انونقـمن 

 اعتباره.ا لم يكن قد رد إليه  ، مهس أو أن يكون قد قضي بإفال

بصفته الشخصية أو بصفته ممثال  ألحد  ءسوا طوال مدة عضويته أن يلتزم .3

فأكثر %  10ي شخص مالك لـ أو أل ممثال للدولة لم يكن ام ،المعنويةشخاص األ

   بالتالي: ،من رأس المال

I. تقع مساهمة  من ثالث شركاتال يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر بأ

 لة. مراكزها الرئيسية في الدو

II. لرئيس في أكثر من شركتين يقع ل بانائ وأ اإلدارة يكون رئيسا لمجلس الأ

 الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.  لمركزا

من قانون  1قرة ف 96تطبيقا  لنص المادة 

م  ق رنون الشركات التجارية المعدل بالقا

 .2021م للعا 8

 

 

 

 

 

قانون من  97لمادة اص تطبيقا لن

الشركات التجارية المعدل بالقانون رقم  

 .2021لسنة  8
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III. دة مركزها الرئيسي في الدولة. أال يكون عضوا منتدبا في أكثر من شركة واح 

IV. نشاطا متجانسا لنشاط كة أخرى تمارس رجلس إدارة شأال يكون عضوا في م

 الشركة. 

أن يكون مالكا  لعدد من األسهم  مستقلال غير جلس اإلدارة المنتخبعضو مط في ويشتر

لضمان حقوق الشركة والمساهمين تُخصص سهم، ف( أل ون)خمس 50.000عن  ال يقل

وتكون أسهم إلدارة،  مجلس االتي تقع على أعضاء ؤولية والغير عن المسوالدائنين 

ة آخر  ميزانيق على يدويتم التصالعضوية ذه ه تنتهيى أن للتداول إل قابلةالضمان غير 

 و بأعماله.فيها العضقام  لية سنة ما

المذكور سقطت عضويته. كما يُشترط أال وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه 

 تعارضة مع مصالح الشركة. مصلحة ماإلدارة لعضوية مجلس شح تكون للمر

 

 

 

 

 

 

 

مكرر من قانون  98تطبيقا لنص المادة 

تعديل لسنة  2015الشركات التجارية 

2021. 

  لتقرأ كالتالي: 20للمادة  4 بندال ةإضاف  .5

من قانون الشركات  97 ةلمادلنص ا قابيتط الشركة أو يتقاضون أجرا  فيها. إلدارةأغلبية أعضائه غير متفرغين وأن تكون  المستقلينمن  اإلدارةلس عضاء مجيجب أن يكون ثلث أو

للعام  8بالقانون رقم ية المعدل التجار

2021. 

 

 

 

  تالي:  لتقرأ كال من النظام األساسي 22تعديل المادة  .6

 ديلسبب التع بعد التعديل يلقبل التعد

رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ رئيس مجلس اإلدارة هو 

س . ويحل نائب رئيتهياوأن يتقيد بتوصقرارات المجلس/ 

 المجلس عند غيابه.مجلس اإلدارة محل رئيس 

أن يتقيد ورئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس/ رئيس مجلس اإلدارة هو 

 ند غيابه.المجلس عدارة محل رئيس س اإلمجلويحل نائب رئيس بتوصياته. 

اسة المجلس أو بين رئة ركتنفيذي بالشسة المجلس وأي منصب ويحظر الجمع بين رئا

الصادر من هيئة وعضوية أي من لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة 

 المالية.  لألسواققطر 
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  تالي:  لتقرأ كال سيمن النظام األسا 24تعديل المادة   .7

 سبب التعديل بعد التعديل ل التعديلبق 

ة كة وله مباشرلسلطات إلدارة الشرلمجلس اإلدارة كل ا

تقتضيها هذه اإلدارة وفقا لغرضها وال يع األعمال التي جم

يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو نظام 

 الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

بعمل معين أو أكثر أو أعضائه للقيام ينيب أحد ويجوز أن 

ركة. وال يجوز  ه من أوجه نشاط الشى وج باإلشراف عل

رهنها أو عقد  عقارات الشركة أوع بيجلس القيام بللم

القروض إال بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه 

 التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة. 

مباشرة جميع األعمال التي تقتضيها  وله سلطات إلدارة الشركةلمجلس اإلدارة كل ال

نص عليه القانون أو نظام  ا م يحد من هذه السلطة إالضها وال ارة وفقا لغرهذه اإلد

 قرارات الجمعية العامة.الشركة أو 

ه من  ويجوز أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو باإلشراف على وج

قيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد  س الللمجلكة. وال يجوز أوجه نشاط الشر

التصرفات مما يدخل بطبيعته هذه  كنت ن من الجمعية العامة وذلك ما لمقروض إال بإذال

 غرض الشركة.  في

ين أعضائه لجنة تدقيق، ويحدد نظام الحوكمة الصادر عن  شكل مجلس اإلدارة من بيُ و

 .ظام عملهاواختصاصاتها ونوابط تشكيلها الهيئة ض

 

 

 

 

 

 

 

مكرر من قانون  107نص المادة تطبيقا ل

المعدل لسنة   105جارية ات التالشرك

2021. 

 

 

 

 

 

 

  لتقرأ كالتالي:   من النظام األساسي 25لمادة تعديل ا .8

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل
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ارة من رئيس مجلس اإلديملك التوقيع عن الشركة كل 

ا يمثلونها أمام القضاء ه، مجتمعين أو منفردين، كمونائب

س اإلدارة في  دره مجلالذي يصدى الغير، وفقا للقرار ول

أن يخول أي من أعضاء مجلس   ن للمجلسمكويهذا الشأن 

 التوقيع نيابة عن الشركة.  ركة باإلدارة أو من مديري الش

التوقيع للشركة يخوله حق  ويعين مجلس اإلدارة مديرا عاما

 تحت إشراف مجلس اإلدارة. ويتولى المدير العام نهاع

مجلس يحدد اللمجلس ووتوجيهاته تنفيذ قرارات ا

ويكون مسؤوال أمام  وواجباتهم عااختصاصات المدير ال

 واجبات.ت والالمجلس عن ممارسة هذه االختصاصا

، كما و منفردينونائبه، مجتمعين أيملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس اإلدارة 

ذا الشأن  الذي يصدره مجلس اإلدارة في هدى الغير، وفقا للقرار ء وللقضاثلونها أمام ايم

مجلس اإلدارة أو من مديري الشركة بالتوقيع ء ن أعضام أيل ويمكن للمجلس أن يخو

 كة.  نيابة عن الشر

الرئيس ولى . ويتعنها ه حق التوقيعللشركة يخول مالك السهم الممتاز رئيسا تنفيذياويعين 

جلس ويحدد الم ،لمجلسارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات امجلس اإلد تحت إشراف التنفيذي

المجلس عن ممارسة هذه  ن مسؤوال أمام كواته ويجبواو الرئيس التنفيذيات اختصاص

 .االختصاصات والواجبات

 

لمدير العام" بصفة تم تغيير صفة "ا

-03-26"الرئيس التنفيذي" اعتبارا من 

2014. 

    الي:كالت لتقرأ 6-26 مق رالمادة  ةاف إض .9

ن عذر يقبله المجلس،  في السنة المالية دو  ير متتاليةعات غ اتماج عأربس، أو ماعات متتالية للمجلجتا ثالثعن حضور  اإلدارةإذا تغيب عضو مجلس 

 أعتبر مستقيال.

من قانون  105تطبيقا لنص المادة 

 . 2015الشركات التجارية للعام 

  لتقرأ كالتالي: 7-26ادة إضافة الم .10

تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في   هاليية الحديثة المتعارف عنسائل التقؤمنة من ومسيلة واجتماع المجلس بويجوز المشاركة في 

 ارات.أعمال المجلس وإصدار القر

من قانون  104تطبيقا لنص المادة  -

 . 2015الشركات التجارية للعام 

 لألسواق قطر ة لطلب هيئاستجابة  -

 لية والمدقق الخارجي. ماال

 

 

 

 

 

  لتالي:لتقرأ كا 29ة يل المادتعد .11

  ديلبعد التع قبل التعديل
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جمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا تمثل جميع لا

 . المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الدوحة

ها إال في ادال يجوز انعقالمساهمين وتمثل جميع  الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا

 ة الدوحة. مدين

لتي تحددها ضوابط اللا وفق، خالل وسائل التقنية الحديثة ويجوز عقد الجمعية العامة من

 الوزارة. 

من   فقرة ثالثة 23تطبيقا لنص المادة 

المعدل   2015قانون الشركات التجارية 

 .2021لسنة 

  التالي:لتقرأ ك 30تعديل المادة  .12

  بعد التعديل ل التعديلبق 

يعد المؤسس جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، 

مة العادية  العا معيةمجلس اإلدارة جدول أعمال الج ويعد

 العادية.وغير 

وفي األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء 

 على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو 

 هممنجدول األعمال من طلب عد ، يالشركاتمراقبة 

 . انعقاد الجمعية العامة

ير مدرجة في جدول  وال يجوز بحث أية مسألة غ

 .األعمال

 العادية.ل أعمال الجمعية العامة العادية وغير إلدارة جدواس جلد معي

إدراج   األقل%( من رأس مال الشركة على 5وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون )

إدراجها، وإال كان من حق   اإلدارةس جلم عمال، وجب على دول االي جة فائل معينمس

 .عماجتاال ن تقرر مناقشة هذه المسائل فيالجمعية العامة أ

وفي األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو 

ل ، يعد جدوتجارةارة االقتصاد والالمعنية بوز اإلداريةالوحدة مراقب الحسابات أو 

  ة.نعقاد الجمعية العاممنهم ا لبن طل ماألعما

 . لامعألاوال يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من قانون ( 7) 129 تطبيقا لنص المادة

لسنة   المعدل 2015لتجارية الشركات ا

2021. 

  ي:لتقرأ كالتال 31تعديل المادة     .13

 سبب التعديل لبعد التعدي التعديل قبل
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د عدل التصويت عدد من األصوات يعاد عندهم لكل مسا

ق في حضور الجمعية العامة أسهمه، ولكل مساهم الح

 صالة والنيابة. األ قيرطب

عليهم النائبون عنهم قانونا ويمثل  ر والمحجورويمثل القص

ا األشخاص االعتباريين ممثلوهم المفوضون تفويض

ضور الجمعية العامة  يحا. ويجوز التوكيل في حصح

 ل كتابيكيتوحة الوكالة أن تكون ثابتة في لص ترطويش

يل توك مهاخاص وأن يكون الوكيل مساهما. وال يجوز للمس

ي حضور الجمعية العامة نيابة أحد أعضاء مجلس اإلدارة ف

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي عنه. 

 من أسهم الشركة.% 5لوكيل بهذه الصفة عن  ها ايحوز

لعامة بما ا يةمجلس اإلدارة ممثال في الجمع كونن يويجب أ

ته. وفي  لساج داد الواجب توافره لصحة انعقال يقل عن العد

يحضر الجمعية العامة رئيس  جميع األحوال يجب أن

ضاء مجلس  أو نائب الرئيس. وال يجوز ألعالمجلس 

ة العامة التصويت على قرار الجمعيفي  اإلدارة االشتراك

 من المسؤولية. تهمذم الخاصة بإبراء

في   قحلمن األصوات يعادل عدد أسهمه، ولكل مساهم اصويت عدد لتا لكل مساهم عند

 ألصالة والنيابة. حضور الجمعية العامة بطريق ا

بون عنهم قانونا ويمثل األشخاص االعتباريين ويمثل القصر والمحجور عليهم النائ

العامة  ضور الجمعيةي حل فيحا. ويجوز التوكيضا صحممثلوهم المفوضون تفوي

مساهما. يل كولاة في توكيل كتابي خاص وأن يكون ن ثابتلوكالة أن تكوا حةويشترط لص

نيابة ضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة كيل أحد أعتووال يجوز للمساهم 

لوكيل بهذه الصفة زها اعنه. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحو

 ركة. من أسهم الش% 5عن 

الواجب   ددعلالجمعية العامة بما ال يقل عن اة ممثال في س اإلدارجلم ويجب أن يكون

ئيس يحضر الجمعية العامة راته. وفي جميع األحوال يجب أن توافره لصحة انعقاد جلس

التصويت ك في المجلس أو نائب الرئيس. وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشترا

 المسؤولية.ن م خاصة بإبراء ذمتهمة العامة المعيالجعلى قرار 

ة  رجة في جدول أعمال الجمعيلمدا تايكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعو

والمطالبة بتدوين اسئلته واعتراضاته   مجلس اإلدارةمة وتوجيه األسئلة إلى أعضاء لعاا

ال يعرض مصلحة  لذير اة على األسئلة بالقدجاباإلويلتزم أعضاء المجلس ب ضر،بالمح

 . للضرر كةالشر

اله غير كاف، ويكون سؤ ىل ع لمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الردلو

 ة العامة واجب التنفيذمعيالجقرار 

بالمحضر أن   اعتراضهت اثبطلب إرار وق أيعلى  اعترض الذي مساهملل ويجوز

لمصلحة فئة معينة من  صدر  رار في حالة أن يكون الق ارذلك القر  إبطالب يطالب

أو  اإلدارةلس مج ءألعضابها أو يجلب نفعا خاصا  يُِضرّ  من شأنه أن أو ،نميالمساه

 .لمصلحة الشركة غيرهم دون اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

من قانون  132مع نص المادة افق للتو -

 .2021تعديل  2015 الشركات التجارية

 المالية. لألسواقطر هيئة ق طلب -

 مدقق الحسابات الخارجي. حترمق -

 نمن قانو 136ادة المع م للتوافق -

ل دعملاو 2015لشركات التجارية للعام ا

 .2021لسنة 

 المالية. لألسواق طلب هيئة قطر -

طلب المدقق الخارجي لحسابات  -

 الشركة. 

  أ كالتالي:لتقر 32ل المادة تعدي     .14

 التعديلسبب  بعد التعديل قبل التعديل
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ي بأو لجمعية العامة برفع األيدي، أي ات فالتصوييكون 

خرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون طريقة أ

القرار متعلقا  ي إذا كان قتراع السربطريق اال ويتصتلا

دارة غير المعينين من قبل مالك بانتخاب أعضاء مجلس اإل

مسؤولية عليهم السهم الممتاز أو بعزلهم أو بإقامة دعوى ال

ئيس مجلس اإلدارة أو عدد من  ك رذل ذا طلبأو إ

ون عشر األصوات الحاضرة في االجتماع همين يمثلسالما

 . لقألعلى ا

ة العامة برفع األيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية يت في الجمعيكون التصوي

 .العامة

 ب أعضاءار متعلقا  بانتخاذا كان القرويجب أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري إ 

أو الهيئة العامة للتقاعد  السهم الممتاز لكماإلدارة غير المعينين من قبل الس مج

مجلس عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس م أو بإقامة دعوى المسؤولية هبعزلو أ والمعاشات

 ت الحاضرة في االجتماع على األقل.اإلدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر األصوا

الجمعية العامة  في التصويت على قرارات تراكشاال ةداراإلمجلس  ألعضاءوال يجوز 

 ؤولية.من المسم تهلقة بإبراء ذمالمتع

تصويت فيها إلكترونيا، لاو مداوالت الجمعية العامةتكون مشاركة المساهم في  ز أنجووي

 .الهيئة عيق ملك وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة، وبالتنسوذ

 

 

 

 

 

من قانون   133للتوافق مع نص المادة 

 .2021تعديل  2015 الشركات التجارية

 

  التالي:لتقرأ ك 36تعديل المادة    .15

 سبب التعديل بعد التعديل يللتعدا قبل

على   مرة مركز الشركةفي تنعقد الجمعية العامة العادية 

األقل في السنة وذلك خالل الشهور الستة التالية النتهاء 

دعوة الجمعية ، لس اإلدارةللشركة. ولمجمالية نة الالس

كلما تها العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعو

دد من المساهمين يمثلون عحسابات أو الطلب ذلك مراقب 

 مال.% من رأس ال10ما ال يقل عن 

وإلدارة شئون الشركات، بعد موافقة وزير التجارة  

 نعقاد إذا انقضى شهرة لالوالصناعة، دعوة الجمعية العام

الموجب النعقادها دون أن يدعو مجلس  على السبب 

لس  مج، أو إذا نقص عدد أعضاء اإلدارة إلى انعقادها

ذلك مراقب الحسابات أو ن أربعة، أو إذا طلب اإلدارة ع 

% من رأس المال على 10همين يمثلون عدد من المسا

سباب مين أالمساهاألقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو 

 جدية تبرر ذلك.

مجلس بعد المكان والزمان اللذين يحددهما الفي العادية  السنوية عية العامةتنعقد الجم

وذلك   ،في السنة  مرة على األقل بوزارة االقتصاد والتجارة اإلداريةلوحدة ا موافقة

 للشركة. التالية النتهاء السنة المالية   االربعةخالل الشهور 

ا لى ذلك، وعليه دعوتها كلمالحاجة إ عوة الجمعية العامة كلما دعتولمجلس اإلدارة، د

%  10يقل عن  مين يمثلون ما الاهعدد من المسأو  مساهمأو  الحسابات ققمدطلب ذلك 

خمسة عشر   اللخ ةتوجيه الدعو األخيرتينلحالتين المجلس في اوعلى ، مالمن رأس ال

ات خالل حسابوة بناء على طلب مدقق الوما من تاريخ الطلب. فإذا لم يتم توجيه الدعي

مختصة  ال اإلداريةة مباشرة بعد موافقة الوحدة عوتوجيه الد  لمدة المذكورة جاز للمدققا

ء على طلب المساهم أو إذا لم توجه الدعوة بناة(. اما )االدار قتصاد والتجارةبوزارة اال

مدة المذكورة فتقوم ال% من رأس المال خالل 10المساهمين المالكين لما ال يقل عن 

يوما من ة خالل خمسة عشر ركى نفقة الشعلى طلب توجيه الدعوة عل بالموافقة اإلدارة

 لطلب.ا تاريخ استالم

دعوة الجمعية ب (اإلدارةوالتجارة ) المختصة بوزارة االقتصاد اإلداريةحدة وتقوم الو

في  العامة السنوية عية للجم المحددالموعد على  ثالثون يوماالعامة لالنعقاد إذا انقضى 

إذا نقص عدد  رة إلى انعقادها، أو و مجلس اإلدا دون أن يدع من هذه المادة األولىة رالفق

ت وقوع مخالفات في أي وق لإلدارة، أو إذا تبين خمسةمجلس اإلدارة عن ء أعضا

و  124و 123و 121 وادلتوافق مع المل

الشركات التجارية للعام  ننوقا من 125

 .2021لمعدل لسنة وا 2015
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  للشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها. األساسيللقانون أو النظام 

على الموقع   ، وذلكساهمينجميع الم ر اجتماع الجمعية العامة إلىلحضو وتوجه الدعوة

في  ناإلعال، وعن طريق ليااللكتروني للسوق الماوالموقع  ،لشركةااللكتروني ل

 علم. لة أخرى تفيد البأي وسيغة العربية أو باللصحيفة يومية محلية صادرة 

واحد وعشرين يوما لعامة بنعقاد الجمعية االمحدد ال قبل الموعد اإلعالنويجب أن يتم 

 . األقل على

 لتقرأ كالتالي: 37تعديل المادة      .16

 سبب التعديل بعد التعديل قبل التعديل

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  إال إذا ال 

  صف رأس المال حضره عدد من المساهمين يمثلون ن

اب وجهت الدعوة إلى توافر هذا النصلم ياألقل. فإذا على 

 االجتماع األول. ريخستين يوما  من تا لالاجتماع ثان خ

 االجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. يكون 

توجيه و مراقب الحساباتبحضور إال ن اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا  ال يكو

ره عدد من المساهمين حض إال إذااع وممثلها في االجتم يفادإل اإلدارةلى الدعوة إ 

م يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إذا ل . فاألقلالمال على  سرأيمثلون نصف 

االجتماع الثاني األول. يكون  ما التالية لالجتماعالخمسة عشر يواجتماع ثان خالل 

 مهما كان عدد الحاضرين. صحيحا

ويعتبر  ،األقليام على لثاني بثالثة أوة قبل موعد االجتماع اأن توجه الدعويجب 

 مثلة فيه.الم سهماألدد  ن عا مهما كااني صحيحثالاالجتماع 

من قانون  131للتوافق مع نص المادة 

 .2021نة لس 2015الشركات التجارية 

 لتقرأ كالتالي: 39تعديل المادة     .17

 التعديل سبب التعديل بعد قبل التعديل

ء على دعوة من مجلس تنعقد الجمعية العامة غير العادية بنا

إلى المجلس من عدد  وجه معلى طلب كتابي  ءنااإلدارة أو ب

همين يمثلون ما ال يقل عن ربع األسهم، ويجب من المسا

مجلس اإلدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة   على

ول  ر من تاريخ وصماع بصفة غير عادية خالل شهلالجت

عد موافقة وزير الطلب إليه وإلدارة شؤون الشركات ب

ر العادية وفقا ة غيموة الجمعية العاعد التجارة والصناعة

 ية. لشركات التجار( من قانون ا162دة )ألحكام الما

ن قانون الشركات م 162المادة المذكورة هي المادة 

من  138مادة ا الهم وتقابل1981نة سل 11التجارية رقم 

 م.2015لسنة  11التجارية رقم قانون الشركات 

ى طلب عامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناء علتنعقد الجمعية ال

من رأس   %25لمساهمين يمثلون ما ال يقل عن س من عدد من اكتابي موجه إلى المجل

ية العامة لالجتماع لجمعاالحالة أن يدعو  هذهويجب على مجلس اإلدارة في  ، مال الشركة

 .طلب إليهمن تاريخ وصول ال خمسة عشر يوما  ير عادية خالل بصفة غ

دموا إلى للطالبين أن يتق ، جازالمدة المذكورةل فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خال

 . لشركةاقة لتوجيه الدعوة على نفالمعنية بوزارة االقتصاد والتجارة  اإلداريةالوحدة 

الفقرة الثانية من  138للتوافق مع المادة 

تعديل  2015ات التجارية لشركقانون ا

 .2021لسنة 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=55980&LawID=4055&language=ar
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 لتقرأ كالتالي: 40تعديل المادة      .18

 التعديل سبب التعديل بعد يلعدقبل الت

صحيحا ، إال كون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ال ي

مال رأس من %( 75حضره مساهمون يُمثلون ) إذا

 وجبالنصاب، على األقل. فإذا لم يتوفر هذا الشركة 

يُعقد خالل الثالثين دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان 

ا  ويُعتبر االجتماع صحيحا  إذول.  أللالجتماع ايوما  التالية 

%( من رأس مال الشركة. 50يمثلون )حضرة مساهمون 

 

الدعوة  توجه  اني،الث ماعلم يتوفر النصاب في االجت وإذا

يوما  من التاريخ  ثينإلى اجتماع ثالث يُعقد بعد انقضاء ثال

االجتماع الثالث صحيحا  الُمحدد لالجتماع الثاني، ويكون 

 ان عدد الحاضرين.  ك أيا  

باألغلبية الجمعية العامة غير العادية وتصدر قرارات 

م عد عك موذللُممثلة في االجتماع، البسيطة لألسهم ا

قبل األخيرة( من فقرة  – 139بنص المادة )خالل اإل

 لشركات التجارية.اون قان

ه مساهمون يُمثلون ضرصحيحا ، إال إذا ح ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

دعوة هذه النصاب، وجب على األقل. فإذا لم يتوفر هذا مال الشركة رأس من %( 75)

تبر عويُ لالجتماع األول.  قد خالل الثالثين يوما  التالية يُعان ثاع الجمعية إلى اجتم

 %( من رأس مال الشركة.  50يمثلون )االجتماع صحيحا  إذا حضرة مساهمون 

الدعوة إلى اجتماع ثالث يُعقد بعد توجه  اني،يتوفر النصاب في االجتماع الثم وإذا ل

االجتماع الثالث الثاني، ويكون جتماع الد لالُمحديوما  من التاريخ انقضاء ثالثين 

 اضرين.  حال صحيحا  أيا  كان عدد

 .تماعجالُممثلة في اال بأغلبية االسهم وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية

في  5 ،1لمذكورين في البندين ر بشأن أي من المسائل اقرا بإصدارتعلق االمر  وإذا

% 75تماع حضور مساهمين يمثلون اج أي ةصحط لالنظام فيشتر هذامن  41ة الماد

 . قلاأل شركة علىمن رأس مال ال

ام أن يشهر قرارات الجمعية غير العادية إذا تضمنت تعديل النظ اإلدارةوعلى مجلس 

 للشركة.  األساسي

 

 

 

 

 

 

تان الخامسة فقرال 139ع للتوافق م

رية والسادسة من قانون الشركات التجا

 .2021تعديل لسنة  2015

 لتقرأ كالتالي: 41المادة تعديل     .19

 التعديل سبب التعديلبعد  قبل التعديل

من هذا النظام األساسي،  42مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 

ال من الجمعية آلتية إا ائلاتخاذ قرار في المسوز يج ال

 العامة منعقدة بصفة غير عادية: 

 ام األساسي للشركة. النظتعديل  .1

 زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.  .2

قامت من أجلها الشركة  بيع أحد أو كل المشاريع التي .3

 ها بأي وجه آخر. أو التصرف في

 ى.حل الشركة أو دمجها في شركة أو هيئة أخر .4

خاذ قرار بالموافقة  حالة اتي ي فشر في السجل التجارويؤ

في  ار من هذا النظام األساسي، ال يجوز اتخاذ قر  42م اإلخالل بأحكام المادة ع عدم

 العامة منعقدة بصفة غير عادية: لجمعية ا من المسائل اآلتية إال

أو االستحواذ  أو دمجها في شركة أو هيئة أخرىها تحولأو  أو تصفيتهاحل الشركة  .1

 .عليها

 األساسي للشركة.  النظامالعقد أو تعديل  .2

 أسمال الشركة. زيادة أو تخفيض ر .3

 تمديد مدة الشركة. .4

 فيها بأي وجه آخر. ف رلتصأو ا  من أجله الشركةقامت  يذال روعكل المشبيع  .5

ت أو تعامالت متصلة، خالل سنة من  صفقاإجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة  .6

من قانون  137للتوافق مع المادة 

 .2021لسنة  2015الشركات التجارية 
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 ئل. على أي مسألة من هذه المسا

 

ول الشركة أو القيام بأي األول، يهـدف إلى بيع أصتاريخ الصفقة األولى أو التعامل 

ي مما ألقيمة اإلجمالية الكانت إذا ، الحالية أو المستقبلية األصولصرف آخر على ت

ة قيم %( أو أكثر من القيمة السوقية للشركة أو51جموعها )م يي فتساو تقدم

 .أقلصافي أصولها وفقا  آلخر بيانات مالية معلنة أيهما 

 ة تابعة لها.أصول الشركة أصول أية شرك تشمل السادسة الفقرةهذه وألغراض 

 كاف ة العامة غير العاديـة على قدر عيلجمويجب أن تشتمل أوراق الدعوة الجتماع ا

 وأحكامه.التفاصيل عن التصرف وشروطه  من

تعديالت في النظام األساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء راء إجال يجوز و

إلى دولة أخرى،  ركة أو نقل المركز الرئيسي للشنسيتها، أو تغيير جالمساهمين 

  ر يقضي بغير ذلك.راويقع باطال  كل ق

لنظام ا في تعديلذ قرار بالموافقة على أي خاتة االتجاري في حالويؤشر في السجل 

 .االساسي

مكرر من قانون  133للتوافق مع المادة 

تعديل لسنة  2015ات التجارية الشرك

2021. 

 

 

 

 

من قانون  137ق مع نص المادة للتواف

 .2021ديل لسنة عت ريةالشركات التجا

 لتقرأ كالتالي: 46تعديل المادة     .20

 التعديل سبب التعديل بعد قبل التعديل

 توزع األرباح الصافية على الوجه التالي:  

ح الصافية  ربارة في المائة من األعشيقتطع سنويا   .1

اري، ويجوز تخصص لحساب االحتياطي اإلجب

 نم %50لغ االحتياطي إيقاف هذا االستقطاع إذا ب

ي اإلجباري رأس المال االسمي، وإذا قل االحتياط

النسبة المذكورة وجب إعادة االستقطاع حتى عن 

يصل االحتياطي إلى تلك النسبة. وال يجوز توزيع 

ن وإنما يجوز اهمياإلجباري على المس طياالحتيا

رباح على المساهمين تصل استعماله لتأمين توزيع أ

يها أرباح فح تسمنوات التي ال % في الس5إلى 

 الشركة بتأمين هذا الحد.  

ألرباح تحدده الجمعية العامة  يقتطع جزء من ا .2

لمواجهة االلتزامات المترتبة على الشركة بموجب 

 قوانين العمل.

اقتراح مجلس  على جمعية العامة، بناءلليجوز  .3

جزء من األرباح الصافية  اإلدارة، أن تقرر اقتطاع

 لتالي:  اه لوج الصافية على اتوزع األرباح 

تخصص لحساب االحتياطي باح الصافية المائة من األريقتطع سنويا  عشرة في  .1

% 50الحتياطي هذا االستقطاع إذا بلغ اإيقاف للجمعية العامة ويجوز  القانوني،

المذكورة وجب عن النسبة  نونيالقاذا قل االحتياطي ، وإالمدفوعالمال أس امن ر

وزيع االحتياطي إلى تلك النسبة. وال يجوز تصل ى يالستقطاع حتإعادة ا

، إال ما زاد منه على نصف رأس المال على المساهمين القانونيي االحتياط

إلى مساهمين تصل الين توزيع أرباح على استعماله لتأموإنما يجوز  المدفوع،

 الحد. بتأمين هذا  تسمح فيها أرباح الشركة % في السنوات التي ال5

تزامات المترتبة على  االللمواجهة  جزء من األرباح تحدده الجمعية العامة عقتطي .2

 العمل.الشركة بموجب قوانين 

اقتطاع جزء من ر اإلدارة، أن تقرلس يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مج .3

ه في الوجوي هذا االحتياط حتياطي اختياري، ويستعمللحساب ااألرباح الصافية 

 تقررها الجمعية العامة.  لتيا

قدرها للمساهمين الصافية لتوزيع حصة أولى من األرباح المبلغ الالزم يقتطع  .4

 

، 187، 186، 185ق مع المواد فلتوال

ات من قانون الشرك 189و 188

تعديل لسنة   2015التجارية لسنة 

2021. 
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هذا االحتياطي  ملستعي اختياري، ويلحساب احتياط

 ة. الجمعية العام في الوجوه التي تقررها

يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح  .4

ة يم% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من ق5قدرها 

 األسهم. 

% من الربح الصافي بعد  5يزيد عن ال  يخصص ما .5

موزع واالحتياطات والربح ال االستهالكاتال استنز

لسابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس اة فقروفقا  لل

 دارة. اإل

باقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين يوزع ال .6

كحصة إضافية لألرباح أو يرحل، بناء على اقتراح 

أو يخصص إلنشاء لة، ة، إلى السنة المقبارمجلس اإلد

 ستهالك غير العاديين.مال احتياطي أو مال لال

تياطي القانوني واالحتياطي بعد خصم االح وذلكالمدفوع من راس المال  5%

 . االختياري

 االستهالكاتاستنزال في بعد % من الربح الصا5يخصص ما ال يزيد عن  .5

أعضاء مجلس  وفقا  للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت  زعموال طات والربحواالحتيا

 دارة. اإل

ألرباح أو كحصة إضافية ليوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين  .6

ء دارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص إلنشاإلمجلس ايرحل، بناء على اقتراح 

 العاديين.مال احتياطي أو مال لالستهالك غير 

 لتقرأ كالتالي: 48تعديل المادة     .21

 التعديل سبب التعديل بعد قبل التعديل

والميعاد  فع حصص األرباح إلى المساهمين في المكانتد

 ة. اللذين يحددهما مجلس اإلدار

قطر   هيئةلدى ط المعمول بها وفقا للنظم والضواب اح إلى المساهمينبراألصص تدفع ح

 والسوق المالي.  المالية لألسواق

 

 لتالي:لتقرأ كا 51المادة  إضافة    .22

ر لحسابه يتجو أن ، أ الشركة منافسةمل من شأنه ، أن يشترك في أي عإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العلياال يجوز ألي من رئيس وأعضاء مجلس ا

به بالتعويض ركة أن تطال، وإال كان للشموافقة بـذلك من الجمعية العامةما لم يحصل على   ،اوله الشركةالنشاط الذي تزأو لحساب الغير في أحد فروع 

 .ات التي باشرها قد أجريت لحسابهاأو أن تعتبر العملي

كون مباشرة أو غير مباشرة، تأية مصلحة،  التنفيذية العليا أن يُفصح للمجلس عندارة اإلعضاء يجب على كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأو

  .ت والصفقات التي تتم لحساب الشركةله في التعامال

 فيدين منها.المستوبيان  لعضوى المصلحة العائدة للصفقات والتعامالت وطبيعة ومدفصاح نوع وقيمة وتفاصيل تلك اب أن يشمل اإلجي

و قيمة  القيمة السوقية للشركة أ %( من10تزيد على ) في البند السابق تساوي أو منصوص عليهايمة اإلجمالية للتعامالت والصفقات الت القكانإذا 

 امالتلتعجب الحصول على موافقة ُمسبقة من الجمعية العامة بعد أن يتم تقييم تلك ايأيهما أقل،  فقا  آلخر بيانات مالية معلنةأصول الشركة و صافي

 .من قبل مدقق الحساباتوالصفقات 

 109و 108توافق مع نص المادتين لل

 2015ية نون الشركات التجارمن قا

 .2021تعديل لسنة 

   إكمال االجراءاتو/أو الرئيس التنفيذي ب دارةجلس االرئيس مل ضالتفوي    .23



 

Page 14 of 14 

 

CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED 

الجهات ذات  ة والتنسيق مع جميعالمرتبطألساسي وجميع األمور األخرى مال اجراءات تعديل النظام الوقود بإك نفيذيالتض رئيس مجلس اإلدارة و/أو الرئيس يفومجلس اإلدارة بت توصيةاعتماد 

 ومستندات. وكتب وثائق زم من  يل العالقة والتوقيع على ما

 

 


