
 المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل

يجوز لغير القطري شراء أسهم الشركة وفقًا ألحكام 
وبما ال يخالف أحكام هذا واألنظمة والتعليمات  القوانين
 . النظام

يجوز لغير القطري شراء أسهم الشركة وفقًا ألحكام 
 . القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها

(9) 

 

بأي حال من  ال يجوز أن تزيد نسبة تملك غير القطريين
ذا و  . الشركةمن إجمالي رأس مال  %94 عناألحوال  ا 

وجب أن يكون مملوكًا  كان المساهم شخصًا إعتبارياً 
، ويجوز مساهمة األشخاص  بالكامل لقطريين

االعتباريين غير القطريين أو المملوكين جزئيًا من غير 
في حدود النسبة القطرية القطريين وفقًا ألحكام القوانين 

نسبة تملك غير  عتبار، مع إفي هذا النظام المحددة 
نسبة  ضمنالقطرية القطريين في األشخاص االعتبارية 

 . في هذه المادة المنصوص عليها تملك غير القطريين

وال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد 
مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيًا، ومع ذلك 
يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم في تلك األسهم 
دون التقيد بالمدة المذكورة. كما يجوز خالل هذه الفترة 
لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم 

 مورثهم.

، وجب أن يكون  إذا كان المساهم شخصًا إعتبارياً 
، ويجوز مساهمة األشخاص  مملوكًا بالكامل لقطريين

االعتباريين غير القطريين أو المملوكين جزئيًا من غير 
القطريين وفقًا ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات 

 المعمول بها.

 وال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد
مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيًا، ومع ذلك 
يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم في تلك األسهم 
دون التقيد بالمدة المذكورة. كما يجوز خالل هذه الفترة 
لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم 

 مورثهم.

(01) 

 قانون قطري
 

أو حاالت ومحافظ حكومة دولة قطر فيما عدا مؤسسات 
ال ، بها الشركة  تقوماالستحواز التي  وأالشراء و أالدمج 

يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي بطريق مباشر أو 
، أو صناديق غير مباشر أو عن طريق شركات تابعة 

أو محافظ استثمارية محلية أو أجنبية يكون مساهمًا فيها 
عن طريق تداخل أو بطريق مباشر أو غير مباشر 

( من رأس مال %5أن يمتلك أكثر من ) المصالح
  الشركة

أو معنوي بطريق مباشر  ال يجوز ألي شخص طبيعي
أو غير مباشر أو عن طريق شركات تابعة أن يمتلك 

( من رأس مال الشركة، و يستثنى من %5أكثر من )
الشراء التي تقوم بها الشركة و  ذلك حاالت الدمج و

 تصدر بشأنها أسهمًا عينية.

(01) 

قرار هيئة 
قطر 
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أعضاء  خمسةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 
 من المجلس على االقلأعضاء  ثلثعلى أن يكون 

ن تكون أغلبية األعضاء من غير أو ،  مستقلينال
 .لتمثيل العاملين بالشركة  وعضو على األقلالتنفيذيين 

 
من هذا ( 21والمادة )( 21مع مراعاة أحكام المادة )

نتخاب أعضاء مجلس االدارة  النظام تتم عملية ترشح وا 
 : وفق ما يلي

 
تتولى لجنة الترشيحات وضع شروط العضوية  أواًل:
 قبولاالعالن عن و  لس االدارة للثالث سنوات القادمةلمج

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء 
، يتمتعون  على أن يكون ثالثة أعضاء مستقلين

، متوافق عليهم من قبل الجمعية العامة  بإستقاللية تامة
 . العادية بالتصويت السري

( يجوز للشخص 21/2مع مراعاة احكام المادة )
ر من مقعد في مجلس االدارة االعتباري الترشح لشغل أكث

بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب 
الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في 
النظام االساسي ، ويعتبر تملك النسبة المشار اليها 

 . شرطًا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد
 . على ان تكون مدة عضوية المجلس ثالث سنوات

(10) 

نظام حوكمة 
  الشركات



 خالل فترة محددة .أوراق المرشحين 
 

ترشيح ووضع تقوم لجنة الترشيحات بفرز أوراق ال: ثانياًً
وفق  فيها ترشحه يجبالفئة التي  ضمنمرشح  كل

حوكمة الشركات تعريف عضو مجلس االدارة بنظام 
واخطار الجهات  المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية ،
خالل ثاللث أيام المختصة بالقائمة النهائية للمرشحين 

 . عمل تبدأ من اليوم التالي الغالق باب الترشيح
 

الجمعية العامة بانتخاب االعضاء غير  تبدأ ثالثًا:
عالن نتيجة التصويت على الجمعية العامة  المستقلين وا 

تمثيل العاملين بالشركة مقعد مرشح على  التصويت ، ثم
إعالن  عندالمعايير المحددة وفق المستقلين  المرشحينو 

  . فتح باب الترشح
 

( يجوز للشخص 21/2مع مراعاة احكام المادة )
الترشح لشغل أكثر من مقعد في مجلس االدارة  االعتباري

بنسبة ما يملكه من اسهم في الشركة وقت فتح باب 
الترشيح الى اجمالي عدد المقاعد المنصوص عليه في 
النظام االساسي ، ويعتبر تملك النسبة المشار اليها 

 . شرطًا لبقاء العضوية قائمة لما يزيد عن مقعد واحد
 

 المجلس ثالث سنوات .على ان تكون مدة عضوية 

 

 

 يشترط في عضو مجلس اإلدارة :
أال يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا ، و أـن  .2

 يكون متمتعًا باألهلية الكاملة.

جنائية ، اال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة  .1
او في جريمة مخلة بالشرف أو االمانة او في 

المنصوص عليها فـي  جريمة من الجريمة
( من قانون الشركات 223(، )229المادتين )

التجارية المشار إليه ، أو أن يكون قضي 
 بإفالسه، ما لم يكن قــد رد إليه   إعتباره.

سهم  210111مـالكًا لـعدد و  مساهماً  أن يكون .2
الشركة ، يخصص لضمان حقـوق  مـن أسهم

الـشركة والمساهمين والدائنين والغير عـن 
 المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة

. 

ويجب إيداع هذه األسهم خالل ستين يومًا من تاريخ بدء 

 يشترط في عضو مجلس اإلدارة :
أال يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا ، و أـن  .2

 يكون متمتعًا باألهلية الكاملة.

اال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،  .1
بالشرف أو االمانة او في او في جريمة مخلة 
المنصوص عليها فـي  جريمة من الجريمة

( من قانون الشركات 223(، )229المادتين )
التجارية المشار إليه ، أو أن يكون قضي 

 بإفالسه، ما لم يكن قــد رد إليه   إعتباره.

سهم  210111مـالكًا لـعدد و  مساهماً  أن يكون .2
 مـن أسهم الشركة ، يخصص لضمان حقـوق
الـشركة والمساهمين والدائنين والغير عـن 
 المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة

. 

ويجب إيداع هذه األسهم خالل ستين يومًا من تاريخ بدء 
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العضوية في أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مـع 
ى أن تنتهي عـدم قابليتها للتدوال أو الرهن أو الحجز إل

مدة العضوية وُيصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام 
بعد إنقضاء مجلس اإلدارة فيها العضو بأعماله وذلك 

 المجلس الُمعين (.األول )
 

ذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت  وا 
أو ممثل للعاملين ما لم يكن عضوًا مستقاًل عضويته 
ضمان العضوية ، فيستثنى من شرط بالشركة 

 ( من هذه المادة.2المنصوص عليه في البند )

أن يكون شخصاً طبيعياً ، أو من األشخاص  .9

 . اإلعتبارية القطرية أو المؤسسات الحكومية

 
في رأس  أسهميمتلك وقت الترشح  يكوناال  .3

( من 21لمادة )حكام امال الشركة بالمخالفة أل
والتعليمات الصادرة عن أأو القوانين  هذا النظام

هيئة قطر لألسواق المالية وما في حكمها من 
 . بالدولةالرقابية الجهات 

 

العضوية في أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مـع 
عـدم قابليتها للتدوال أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي 

صدق على ميزانية آخر سنة مالية قام مدة العضوية ويُ 
فيها العضو بأعماله وذلك بعد إنقضاء مجلس اإلدارة 

 األول ) المجلس الُمعين (.
 

ذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت  وا 
، فيستثنى من شرط  عضويته ما لم يكون عضوًا مستقالً 

( من هذه 2ضمان العضوية المنصوص عليه في البند )
 المادة.

 

ً(63مادةً)
إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة شغله من كان 

الذين لـم األصوات في نفس فئة الترشح حائزًا ألكثر 
ذا قام به مانع شغله  يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة ، وا 
من يليه في الترتيب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط 

. 
أمـا إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس 
، فانه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة الى 

اخر خالل شهرين من تاريخ خلو  لتجتمع الجمعية العامة
ً.   ، إلنتخاب من يشغل المقاعد الشاغرةمركز 

ً(63مادةً)
إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة شغله من كان 

ألكثر األصوات من المساهمين الذين لـم يفوزوا حائزًا 
ذا قام به مانع شغله من يليه  بعضوية مجلس اإلدارة ، وا 

 في الترتيب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .
أمـا إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس 
، فانه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة الى 

اخر خالل شهرين من تاريخ خلو  تجتمعل الجمعية العامة
ً.   ، إلنتخاب من يشغل المقاعد الشاغرةمركز 

(12) 

 نظام الحوكمة

ً(63مادةً)
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة 
جميع األعمال التي تقتضيها هذه اإلدارة وفقًا لغرضها ، 

أو هذا وال يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون 
 النظام أو قرارات الجمعية العامة .

 بغرضويجوز للمجلس رهن أصول وموجودات الشركة 
المحلية عقد القروض مع البنوك أو المؤسسات المالية 

 . والعالمية
ً

ً(63مادةً)
لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة 

لغرضها ، جميع األعمال التي تقتضيها هذه اإلدارة وفقًا 
وال يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا 

 النظام أو قرارات الجمعية العامة .
وال يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو 
عقد القروض إال بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لـم 

 . تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة
ً

(12) 

 الحوكمة نظام



ً(05مادةً)
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو 

جور عليهم النائبون عنهم نيابة ، ويمثل القّصر والمح
 .قانوناً 

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ، ويشترط 
لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص 

للمساهم توكيل أحد وأن يكون الوكيل مساهمًا ، وال يجوز 
أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة نيابة 
عنه ، وفي جميع  األحوال ال يجوز  أن يزيد عدد 

من  %3االسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 
 أسهم رأس مال الشركة .

ويكون لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه 
المعنويين , اليجوز ومع ذلك فإنه فيما عدا األشخاص 

أن يكون ألحد المساهمين عدد من األصوات يجاوز 
من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في  13%

 . االجتماع
 

والمحافظ والصناديق  ويحظر على األشخاص اإلعتبارية 
التصويت في الجمعية العامة الحضور أو غير القطرية 

رؤوس  ومالكمالم تقدم بيان موثق بالشركاء فيها 
وقت إثبات الحضور في الجمعية العامة بنوعيها األموال 

، على أن تكون تلك البيانات موثقة )عادية وغير عادية( 
 . وزارة الخارجية القطريةمن رسميًا ومعتمدة 

 
في الجمعية  تصويتوفي جميع األحوال ، ال يجوز ال

 يخالفالعامة ) أصالة أو نيابة ( بأي عدد من األسهم 
أو القوانين أو قرارات هيئة  ( من هذا النظام21المادة )

  . قطر لألسواق المالية

ً(05مادةً)
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو 

ور عليهم النائبون عنهم نيابة ، ويمثل القّصر والمحج
 قانونًا.

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ، ويشترط 
تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص لصحة الوكالة أن 

وأن يكون الوكيل مساهمًا ، وال يجوز للمساهم توكيل أحد 
أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة نيابة 
عنه ، وفي جميع  األحوال ال يجوز  أن يزيد عدد 

من  %3االسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 
 أسهم رأس مال الشركة .

مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه ويكون لكل 
ومع ذلك فإنه فيما عدا األشخاص المعنويين , اليجوز 
أن يكون ألحد المساهمين عدد من األصوات يجاوز 

من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في  13%
 االجتماع
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