
 

 ألحكام القانون رقم ) 
ً
 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات  2021( لسنة 8مسودة التعديالت املقترحة على النظام األساس ي لشركة مقدام القابضة ش.م.ع.ق لتوفيق األوضاع وفقا

 النص بعد التعديل  النص قبل التعديل  رقم المادة 

التي   المواد  كافة 

عبارة  تتضمن 

الحسابات ، مراقب 

مراقبي الحسابات ،  

 مراقب حسابات 

استبدال عبارة " مراقب الحسابات" او "مراقبي الحسابات" او "مراقب حسابات"  

مدقق حسابات" أينما وردت   "لتصبح " مدقق الحسابات" او مدققي الحسابات" او

 في النظام األساسي 

 

  التعريفات 

 إضافة الى التعريفات: 

 

التنفيذي األول أياً كان ُمسّماه والمسؤولون   العليا: المسؤولاإلدارة التنفيذية  

 .التنفيذيون اآلخرون المسؤولون أمامه مباشرة

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم    تابعة:   شركة  

  ، تُعد الشركة تابعة 2012( لسنة  13المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

إذا كانت ُمسيَطراً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبَل الشركة األم، 

من خالل ملكية الشركة األم لما يزيد على نصف رأسمالها أو ُملكيتها لحقوق  

أو لقدر من األسهم أو الحصص فيها بما يمكنها من السيطرة على قراراتها  

 أو تشكيل مجلس إدارتها أو تعيين مديريها. 

 (10) المادة

 

  (10مادة ) .
 سجل المساهمين

أسماء   به  تقيد  المساهمين"،  "سجل  عليه  يطلق  خاص  بسجل  الشركة  تحتفظ 

قيمة   من  المدفوع  والقدر  منهم  كل  يمتلكه  وما  ومواطنهم  وجنسياتهم  المساهمين 

 .السهم، ولإلدارة والهيئة االطالع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها

 (  10مادة )

 سجل المساهمين

 

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين"، تقيد به أسماء  

ال يمتلكه كل منهم والقدر  مدفوع من  المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما 



الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة من هذا  ويجب على  

السجل لدى جهة اإليداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز 

لكل مساهم االطالع على هذا السجل مجاناً فيما يخص مساهمته، وفقاً للضوابط التي 

 .تحددها الهيئة وجهة اإليداع في هذا الشأن
أن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قُـيِّد  ولكل ذي ش

 .شخص فيه أو ُحذف منه دون مبّرر
وعلى الشركة التقدم شهريًا بطلب شركة قطر لإليداع المركزي للحصول على نسخة  

 ا.محدثة من سجل المساهمين واالحتفاظ به لديه
الشركة والتي تمّكنه من   تخص الحصول على أي معلومات  كما يحق لكل مساهم
،  حقوق سائر المساهمين أو يضّر بمصالح الشركة ب  ما ال يخلّ ب ممارسة حقوقه كاملة

وسائل ن  الموقع اإللكتروني للشركة أو بأي وسيلة أخرى م  إما بالنشر علىويتم ذلك  
الشركة إلدارة العالقات مع  ن  التقنية الحديثة أو باالتصال بمكتب المخصص ضم

على ان تقوم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة    ن،المستثمري  أوالمساهمين  
 منتظمة.

، اإلجراءات والقواعد المنصوص  الشركة في بورصة قطرتتبع في شأن إدراج أسهم  
األوراق  وتداول  إدراج  لعمليات  المنظمة  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  في  عليها 

في حال أدرجت الشركة أسهمها في سوق مالي خارج قطر تتبع   .المالية في الدولة 
 الشروط واالحكام والمنظمة لتلك األسواق. القوانين و الشركة 

على   والحصول  البيانات  هذه  على  االطالع  والهيئة  ولإلدارة  السهم،  قيمة 

 نسخة منها. 

 

ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تُودع نسخة من  

هذا السجل لدى جهة اإليداع وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل،  

السج  لكل مساهم االطالع على هذا  فيما يخص مساهمته،  ويجوز  ل مجاناً 

 وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة وجهة اإليداع في هذا الشأن. 

 

ولكل ذي شأن الحق في طلـب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة 

 إذا قُـيِّد شخص فيه أو ُحذف منه دون مبّرر.

 

التقدم شهرياً بطلب شركة قطر لإليداع   المركزي للحصول  وعلى الشركة 

 على نسخة محدثة من سجل المساهمين واالحتفاظ به لديها. 

 

كما يحق لكل مساهم الحصول على أي معلومات تخص الشركة والتي تمّكنه  

يضّر   أو  المساهمين  سائر  بحقوق  يخّل  ال  بما  كاملة  حقوقه  ممارسة  من 

للشر الموقع اإللكتروني  بالنشر على  إما  الشركة، ويتم ذلك  كة أو بمصالح 

بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة أو باالتصال بمكتب المخصص 

ضمن الشركة إلدارة العالقات مع المساهمين أو المستثمرين، على ان تقوم  

 الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة.

 

الشركة في بورصة قطر، اإلجراءات والقواعد   إدراج أسهم  تتبع في شأن 

المنصوص عليها في القوانين واألنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات إدراج  

وتداول األوراق المالية في الدولة. في حال أدرجت الشركة أسهمها في سوق 

لتلك  القوانين والشروط واالحكام والمنظمة  الشركة  مالي خارج قطر تتبع 

 األسواق.

  (29مادة )
 

  (29مادة )

 اإلدارة شروط عضو مجلس 

  (29مادة )
 شروط عضو مجلس اإلدارة 

 يشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي: 29.1 

  



 29.1 يشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي:

   

وان   أال يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا سنة
 يكون متمتعًا باألهلية الكاملة؛ 

  (ا)

   

أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو  
في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في  

مادتين  جريمة من الجرائم المشار إليها في ال
او ان يكون   الشركات  من قانون  ( 335( و) 334)

ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة  
من  12فقرة  35لرقابة الهيئة بموجب المادة 

او ان يكون قضي   2012( لسنة 8القانون رقم ) 
 . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، هبإفالس

  (ب)

   

ال  مالكًا لعدد من أسهم الشركة مساهما و  أن يكون 
 سهم من اسهم الشركة.   83,500تقل عن 

  (ج)

   

وان يكون    أال يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا سنة
 متمتعًا باألهلية الكاملة؛ 

 (ا)

  

في   أو  جناية،  بعقوبة  عليه  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 
من   جريمة  في  أو  األمانة،  أو  بالشرف  مخلة  جريمة 

من    (335( و)334)مادتين  الجرائم المشار إليها في ال
او ان يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل    الشركات  قانون 

  35في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة  
او ان يكون    2012( لسنة  8من القانون رقم )   12فقرة  

 .ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، هقضي بإفالس

 (ب)

  

ال تقل مالكًا لعدد من أسهم الشركة  مساهما و   أن يكون 
 سهم من اسهم الشركة.   83,500عن 

 (ج)

  

على عضو مجلس اإلدارة إيداع اسهم ضمان ال يجب  
في الشركة    االسهممن اجمالي  سهم 83,500تقل عن 

خالل ستين يومًا من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك 
للتداول أو   المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها 

العضوية ويصدق  الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة  
   على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت 
 عضويته.

 )د(



على عضو مجلس اإلدارة إيداع اسهم يجب 
من اجمالي   سهم  83,500ضمان ال تقل عن 

خالل ستين يومًا من تاريخ في الشركة  االسهم
بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر 

قابليتها للتداول أو الرهن أو  إيداعها مع عدم 
الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على  

   ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور  

 بطلت عضويته.

  )د(

   

 هيئةتنص عليها المتطلبات أخرى تلبية أية 
اإلدارة بخصوص تشكيل مجلس  وبورصة قطر

إن   لس اإلدارة،التأهل لعضوية مج ومعايير
 .وجدت

  )ه(

   

يجب وجود أعضاء مجلس اإلدارة من المستقلين وغير  
التنفيذيين. ويعفى األعضاء المستقلين من شرط تملك األسهم 

 )د( أعاله.   29،1)ج( و   29،1المنصوص عليه في البند 

29.2 

ً   اإلدارة  مجلس  عضو  فقد   وإذا   الشروط   هذه  من  أيا
  ذلك   فقدانه  تاريخ  من  العضوية  صفة  عنه  زالت

 .".الشرط
 
  

أية   أخرى  تلبية  المتطلبات  عليها  وبورصة    هيئةتنص 
التأهل   بخصوص تشكيل مجلس اإلدارة ومعايير  قطر

 .إن وجدت لس اإلدارة،لعضوية مج
 

 )ه(

  
  العامة   المساهمة  شركة  إدارة  مجلس  أعضاء  ثلث  يكون   أن  ويجب

 إلدارة   متفرغين  غير  أعضائه  أغلبية   تكون   وأن  المستقلين،  من
فيها،. ويعفى األعضاء المستقلين من   أجراً   يتقاضون   أو  الشركة

البند   في  عليه  المنصوص  األسهم  تملك  و    29،1شرط  )ج( 
 )د( أعاله. 29،1

 
في جميع األحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات  
التاريخ   قبل  الهيئة العتمادها  الى  المجلس  لعضوية  المرشحين 

بأسبوعين على األقل مرفقًا بها السيرة  المحدد النتخابات المجلس  
 الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق األصل من متطلبات الترشيح.

 
مجلس   أعضاء  العامة  الجمعية  السري  اإلدارة  تنتخب  باالقتراع 

مجلس االدارة، يكون للسهم    وعند التصويت على انتخاب أعضاء



  

الشركة بإرسال قائمة بأسماء في جميع األحوال، تلتزم  
وبيانات المرشحين لعضوية المجلس الى الهيئة العتمادها 

قبل التاريخ المحدد النتخابات المجلس بأسبوعين على األقل  
مرفقًا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق األصل من  

 متطلبات الترشيح. 

29.3 

  

االقتراع السري  باإلدارة تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس 
مجلس االدارة، يكون  وعند التصويت على انتخاب أعضاء

يمنحه المساهم لمن يختاره من  للسهم الواحد صوت واحد
للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر   المرشحين، ويجوز

وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ألكثر من   من مرشح،
ضعه  ويكون التصويت وفق نظام الحوكمة الذي ت مرشح،

 .هيئةال

 

29.4 

  

ن،  يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحي  الواحد صوت واحد
وال    للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح،  ويجوز

مرشح،  من  ألكثر  الواحد  السهم  يصوت  أن  ويكون    يجوز 
 .هيئةالالتصويت وفق نظام الحوكمة الذي تضعه 

 
 

 



الجمعية  وفي حال انتهاء مدة مجلس االدارة قبل تصديق
المجلس الى   العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

29.5 

 

  (32مادة )
 

  (32مادة )
 خلو مركز

عضو في مجلس اإلدارة شغله من كان حائزًا ألكثر األصوات من    مقعد  خالإذا  
يليه   الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة، وإذا قام مانع شغله من  المساهمين 

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من 

 هذا العدد عن خمسة أعضاء.األعضاء ما لم يقل 
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية، فإنه يتعين على مجلس اإلدارة 

أو    توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من تاريخ خلو آخر مركز
عدد المجلس  انخفاض  المراكز  المتبقين  أعضاء  يشغل  من  النتخاب   عن خمسة 

 .الشاغرة

  (32مادة )
 خلو مركز

عضو في مجلس اإلدارة شغله من كان حائزًا ألكثر األصوات    مقعد  خالإذا  
من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة، وإذا قام مانع شغله 

 من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. 
بالعدد  المجلس  يستمر  الشاغر،  المقعد  يشغل  من  وجود  عدم  حالة  وفي 

 هذا العدد عن خمسة أعضاء. المتبقي من األعضاء ما لم يقل  
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية، أو قل عدد األعضاء  
المتبقين عن خمسة أعضاء فإنه يتعين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى  

أو انخفاض    الجمعية العامة لتجتمع خالل شهرين من تاريخ خلو آخر مركز
المجلس  عدد خمس  المتبقين  أعضاء  المراكزعن  يشغل  من  النتخاب   ة 

 .الشاغرة

  (33مادة )
 

  (33مادة )
 

 صالحيات رئيس المجلس 
رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن  

 ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.

  (33مادة )
 صالحيات رئيس المجلس 

القضاء،   وأمام  الغير  لدى  وُيمثلها  الشركة  رئيس  اإلدارة هو  رئيس مجلس 
له   يتقيد بتوصياته، ويجوز  المجلس وأن  ُينفذ قرارات  أن ُيفوض وعليه أن 

العليا في   التنفيذية  غيره من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة 
 بعض صالحيـاته، ويجب أن يـكون التفويض ُمحدد المدة والموضوع.



عضاء، ويحل نائب  األولرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض بعض صالحياته لغيره من  
 الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

 (42مادة )
 

 (42مادة )
 عدم المنافسة

يشترك في أي عمل من شأنه  لرئيس مجلس اإلدارة أو عضو المجلس أن ال يجوز 
الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي    منافسة

التي    تزاوله الشركة وإال العمليات  كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر 
ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو  . كما  باشرها قد أجريت لحسابها

ن يقوم بعمل مشابه لنشاط الشركة،  أو أن تكون له أي مصلحة  المديرين أأحد  
 . في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تتم لحساب الشركةمباشرة او غير مباشرة 

باإلضافة الى ما تقدم فان أي تعامالت او صفقات التي قد تقوم الشركة بإبرامهم 
للقوانين واألنظمة المعتمدة من قبل مع اطرف ذات عالقة يجب اإلفصاح عنها وفقا  

الهيئة. ولغرض النظام األساسي هذا فان اإلشارة الى "طرف ذات عالقة" يكون لها 
 نفس المعنى المعطاة لها في األنظمة المعتمدة من قبل الهيئة.

 (42مادة )
 واالفصاحعدم المنافسة 

 التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  ألي  يجوز  ال
  لحسابه   يتجر  أن   أو   الشركة،   منافسة  شأنه   من   عمل   أي   في  يشترك  أن  العليا،

  يحصل  لم  ما  الشركة،  تزاوله  الذي  النشاط  فروع  أحد   في  الغير  لحساب  أو
 تطالبه  أن  للشركة  كان  وإال  العامة،  الجمعية  من  بـذلك  موافقة  على

 .لحسابها أجريت قد  باشرها التي العمليات  تعتبر أن أو بالتعويض
 
  اإلدارة   وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من   كل  على   يجب  -   1

  مباشرة،   غير  أو  مباشرة  مصلحة،  أية  عن  للمجلس  يُفصح  أن  العليا  التنفيذية
 أن  ويجب  الشركة،  لحساب  تتم  التي  والصفقات  التعامالت  في  له  تكون
  وطبيعة   والتعامالت   الصفقات  تلك  وتفاصيل  وقيمة  نوع  اإلفصاح  يشمل
 . منها المستفيدين وبيان له العائدة المصلحة  ومدى

  في   عليها  المنصوص  والصفقات  للتعامالت  اإلجمالية   القيمة  كانت  إذا  -   2
  أو   للشركة  السوقية  القيمة  من%(  10)  على  تزيد  أو  تساوي  السابق  البند
ً   الشركة  أصول  صافي  قيمة   وما  أقل،  أيهما  معلنة  مالية  بيانات  آلخر  وفقا

 ُمسبقة   موافقة  على   الحصول   يجب  أقل،   نسبة  على  األساسي  النظام  ينص  لم
 مدقق   قبل  من  والصفقات  التعامالت  تلك  تقييم  يتم  أن  بعد  العامة  الجمعية  من

 يتضمن  أن  على  العامة  الجمعية  إلى  الحسابات  ُمدقق  تقرير  ويُقدَّم  الحسابات،
  المصلحة  ومدى  وطبيعة  وقيمتها  والصفقات التعامالت  تلـك  وتفاصيل  نوع

 وبيان المصلحة وصاحب
ً   كانت  إذا  ما   هذه   وتتجدد  بحت،  تجاري  أساس  وعلى  السوق   ألسعار  وفقا

ً  الموافقة  .دورية طبيعة ذات والصفقات التعامالت تلك كانت إذا سنويا



(  1)  البند  في  عليهم  المنصوص  من  المصلحة  ذوي  من  أي  على  يمتنع  -  3
 اإلدارة  مجلس  جلسات  أو  العامة  الجمعية  جلسات  حضور  المادة،  هذه  من

 . عليه  التصويت أو به المتعلق الموضوع فيها يُناقش التي
(  1)  البند  في   عليهم  المنصوص  األشخاص  من  أي  مخالفة  حالة  في  -  4

 في   وظيفته  أو  منصبه  من  يعزل  فيها،  الواردة   لألحكام  المادة  هذه  من
  أو   أخرى  شركة  أية  إدارة  مجلس  لعضوية  الترشح  له  يحق  وال  الشركة

  سنة   لمدة  وذلك  فيها،  العليا  التنفيذية  اإلدارة  في  وظيفة  أو  منصب  أي  تولي
 . العزل قرار صدور تاريخ من
  مخالفة على كذلك  يترتب النيّة، حسن الغير بحقوق اإلخالل  عدم مع - 5

  ببطالن  المختصة  المحكمة  أمام  المساهمين  مطالبـة  جواز   المادة  هذه  أحكام
 المحكمة تحدده الـذي بـالتعويض المخالف وبإلزام المعامالت أو الصفقات

 لسوء  نتيجة  بالتعويض  المطالبة  لهم  تجوز  كما  اإلفصاح،  عدم  حال  في
 بطالن  عن  النظر  بغضّ   اللتزاماتهم  المجلس  أعضاء  مخالفة  أو  اإلدارة

 غير   المعامالت  أو  الصفقات  شروط  كانت  حال  في  المعامالت  أو  الصفقات
  المخالف  يُلزم  األحوال،  جميع  وفي  المساهمين،  بمصلحة  تضر  أو  عادلة
 . للشركة  ذلك من له تحققـت منفعة أو  ربح أي بأداء

 رأسمال  من%(  5)  عن  يقل  ال  ما  على  الحائزين  للمساهمين  يجوز  -  6
 أو  بالصفقات  المتعلقة  والمستندات  األوراق  على  االطالع  الشركة

  أو  صور  على  والحصول  المادة،  هذه  أحكام  عليها  تسري  التي  المعامالت
  تلك  على  االطالع   من  يمكنهم  أن  اإلدارة  مجلس  وعلى  منها،  مستخرجات

 بحسب  منها،  ومستخرجات  صور  على  الحصول  أو  والمستندات  األوراق
 .األحوال

  عن  للهيئة  اإلفصاح  المالي  السوق  في  المدرجة   الشركات  على  -  7
  وعن   المادة،  هذه  من(  2)  البند  في  إليها  المشار  والصفقات  التعامالت

  البند  في  المذكورين  لألشخاص  العائدة  المصلحة  ومدى  وطبيعة  تفاصيل
ً  وذلك  المادة،  هذه من( 1)  الهيئة لدى الُمتّبعة لإلجراءات وفقا



الشركة   قد تقوم  التي  الى ما تقدم فان أي تعامالت او صفقات  باإلضافة 
بإبرامهم مع اطرف ذات عالقة يجب اإلفصاح عنها وفقا للقوانين واألنظمة 
المعتمدة من قبل الهيئة. ولغرض النظام األساسي هذا فان اإلشارة الى "طرف 

المعتمدة من ذات عالقة" يكون لها نفس المعنى المعطاة لها في األنظمة  
 قبل الهيئة.

 (45مادة )
 

 (45مادة )

يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين، الطالعهم 
الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية 

على األقل، كشفًا تفصيليًا  بأسبوعالشركة وتقرير مجلس اإلدارة 
 يتضمن البيانات التالية:

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة،  
من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من   وكل عضو

أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس  
واية مبالغ أخرى باي صفة   اإلدارة وبدل عن المصاريف

 كانت. 

45.1 

 

التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة  والنقدية المزايا العينية
 وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية. 

45.2 

 

 (45مادة )

المساهمين، الطالعهم  اإلدارة سنويًا تحت تصرف  يضع مجلس 
الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية 

اإلدارة   مجلس  وتقرير  تفصيليًا   بأسبوعالشركة  كشفًا  األقل،  على 
 يتضمن البيانات التالية:

 

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة  
ضو من أعضاء هذا المجلس في  الشركة، وكل ع 

المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل   السنة 
عن   وبدل  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  حضور 

 واية مبالغ أخرى باي صفة كانت. المصاريف

45.1 

 



المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء  
 مجلس اإلدارة.

45.3 

 

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
 الحاليين. 

45.4 

 

أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين  العمليات التي يكون ألحد 
 مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة 

45.5 

 

المبالغ التي أنفقت فعاًل في سبيل الدعاية بأي صورة كانت  
 مع التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.

45.6 

 

التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع 
 وتفصيالته. 

45.7 

 

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس اإلدارة 
وأحد األعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولين عن 

التي يتمتع بها رئيس مجلس    والنقدية  المزايا العينية
اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في  

 . السنة المالية 

45.2 

 

المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على 
 أعضاء مجلس اإلدارة. 

45.3 

 

المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس  
 اإلدارة الحاليين. 

45.4 

 

العمليات التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  
تتعارض مع مصلحة   فيها  المديرين مصلحة  أو 

 الشركة 

45.5 

 

بأي   الدعاية  سبيل  في  فعاًل  أنفقت  التي  المبالغ 
 صورة كانت مع التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.

45.6 

 



تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع األوراق 
 التي نصت على إعدادها. 

 

لها ومسوغات  المتبرع  الجهة  بيان  مع  التبرعات 
 التبرع وتفصيالته. 

 

45.7 

اإلدارة   أعضاء  من  ألي  تصرف  التي  البدالت 
 التنفيذية العليا في الشركة. 

45.8 

 

 

 

الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس اإلدارة ويجب أن يوقع  
وأحد األعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولين عن 
جميع  في  الواردة  البيانات  صحة  وعن  المادة،  هذه  أحكام  تنفيذ 

 األوراق التي نصت على إعدادها.
 

 (49مادة )
 

 (49مادة )
 اجتماع الجمعية العامة العادية

تنعقد الجمعية العامة    ،( من قانون الشركات125( و)124مراعاة احكام المواد )  مع
العادية بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة، في المكان والزمان اللذين  

ويجب ان يكون االنعقاد خالل الشهور   اإلدارةيحددهما مجلس اإلدارة بعد موافقة  
العامة    السنة المالية للشركة. ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعيةاألربعة التالية لنهاية  

 كلما دعت الحاجة لذلك. 

 (49مادة )
 اجتماع الجمعية العامة العادية

تنعقد الجمعية   ،( من قانون الشركات125( و)124مراعاة احكام المواد )  مع
العامة العادية بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة، في المكان  

اللذين يحددهما مجلس اإلدارة بعد موافقة   ويجب ان يكون   اإلدارةوالزمان 
االنعقاد خالل الشهور األربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس  

 ما دعت الحاجة لذلك. العامة كل اإلدارة دعوة الجمعية



العامةو  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  مراقب   لالنعقاد  على  ذلك  إليه  طلب  متى 
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ    الحسابات،

ويجب على    .دارةعوة مباشرة بعد موافقة اال لحسابات توجيه الد   الطلب، جاز لمراقب
ويتعين على  اإلدارة ان تبت في الطلب خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ استالمه.  

العامة   الجمعية  دعوة  كذلك  إليه  لالنعقادالمجلس  طلب  أو   امتى  مساهم    ذلك 
من رأس المال وألسباب جدية وذلك  عشرة بالمائة  مساهمون يملكون ماال يقل عن  

بناًء على طلب هؤالء   دارةعشر يوًما من تاريخ الطلب، وإال قامت اال خمسة خالل
بتوجيه الشركة  المساهمين  نفقة  على  خمسة  الدعوة  تاريخ  خالل  من  يوًما   عشر 

 الطلب. الطلب. ويقتصر جدول األعمال في هاتين الحالتين على موضوع استالم
إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة    لالنعقاد،  دعوة الجمعية العامةلإلدارة الحق في  

دون ان   ( من قانون الشركات101عن الحد األدنى المنصوص عليه في المادة )
العامة لالنعقاد الجمعية  الجمعية بناء تدعى  لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة  إذا  ، أو 

مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال    من على طلب  
األقل بشرط أن تكون لدى المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها    على

في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها  
 . ( من قانون الشركات125وفقًا للمادة )

وتتبع في هذه الحالة    وفي جميع األحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة 
 .جميع اإلجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة

ويجوز عقد الجمعية العامة، من خالل وسائل التقنية الحديثة، وفقًا للضوابط  
 التي تحددها الوزارة

متى طلب إليه ذلك مراقب   لالنعقاد  على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامةو 
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يوًما من    الحسابات،

  . دارةلحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة اال  تاريخ الطلب، جاز لمراقب
ويجب على اإلدارة ان تبت في الطلب خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

متى  استالمه.   لالنعقاد  العامة  الجمعية  دعوة  المجلس كذلك  على  ويتعّين 
من رأس  %(  10طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن )

المال، وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، وإال قامت اإلدارة 
بالموافقة على طلـب توجيه الدعوة على نفقة الشركة خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ استالم الطلب، ويقتصر جدول األعمال في هاتـين الحالتين على  

 موضوع الطلب
إذا نقص عدد أعضاء مجلس   النعقاد،ل  دعوة الجمعية العامةلإلدارة الحق في  

 ( المادة  في  عليه  المنصوص  األدنى  الحد  عن  قانون  101اإلدارة  من   )
، أو إذا لم يقم مجلس اإلدارة دون ان تدعى الجمعية العامة لالنعقاد الشركات

مدقق الحسابات أو عدد من المساهمين    منبدعوة الجمعية بناء على طلب  
قل بشرط أن تكون لدى المساهمين أسباب يمثلون عشر رأس المال على األ

جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام  
( للمادة  وفقًا  إدارتها  في  جسيم  خلل  وقوع  أو  قانون  125الشركة  من   )

 .الشركات
وتتبع في هذه    وفي جميع األحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة

 .الحالة جميع اإلجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة



 (52مادة )
 

 (52مادة )
 حضور الجمعيات العامة

القصر   ويمثل  نيابة،  أو  أصالة  العامة  الجمعية  حضور  في  الحق  مساهم  لكل 
 والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا. 

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة. ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة  
في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهمُا، وال يجوز للمساهم توكيل أحد 

س اإلدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع األحوال  أعضاء مجل
%( من أسهم  5ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن )

 رأس مال الشركة. 

لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا األشخاص  
ساهمين سواء بوصفه أصياًل أو نائبًا عن المعنويين، ال يجوز أن يكون ألحد الم

%( من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة  25غيره عدد من األصوات يجاوز )
 في االجتماع.

 (52مادة )
 حضور الجمعيات العامة

له  .1 ويكون  العامة،  الجمعية  اجتماعات  مساهم حق حضور  لكل 
القرارات باألغلبية عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر  

  .المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع
 ُيمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم .2
أن   .3 بشرط  العامة  الجمعية  اجتماعات  في حضور  التوكيل  يجوز 

يكون الوكيل مساهمًا، وأن يكون التوكيل خاصًا وثابتًا بالكتابة، وال 
اإلدار  مجلس  أعضاء  أحد  توكيل  للمساهم  حضور يجوز  في  ة 

وفي جميع األحوال، ال يجوز    .اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه
%( 5أن يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهـذه الصفة على )

 من رأس مال الشركة." 
 

 (53مادة )
 

 (53مادة )

 اختصاص الجمعية العامة

الشركات، تختص ( من قانون 137مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ) 
 :الجمعية العامة بوجه خاص باألمور اآلتية

 

 (53مادة )

 اختصاص الجمعية العامة

المادة ) الشركات،  137مع عدم اإلخالل بأحكام  ( من قانون 
 : تختص الجمعية العامة بوجه خاص باألمور اآلتية

 



مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن  
  .مركزها المالي خالل السنة، والخطة المستقبلية للشركة
ويجب أن يتضمن التقرير شرحًا وافيًا لبنود اإليرادات 
جلس  والمصروفات وبيانًا تفصيليًا بالطريقة التي يقترحها م

 ؛اإلدارة لتوزيع صافي أرباح السنة وتعيين تاريخ صرفها

53.1 

  

مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن  
 ؛الحسابات الختامية التي قدمها مجلس اإلدارة

53.2 

  

مناقشة الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر 
 ؛التي يجب توزيعهاوالمصادقة عليهما، واعتماد األرباح 

53.3 

  

 53.4 ؛مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده

  

 53.5 ؛النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة

  

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن  
والخطة   السنة،  خالل  المالي  المستقبلية مركزها 

ويجب أن يتضمن التقرير شرحًا وافيًا لبنود   .للشركة
اإليرادات والمصروفات وبيانًا تفصيليًا بالطريقة التي 
السنة   أرباح  صافي  لتوزيع  اإلدارة  مجلس  يقترحها 

 ؛وتعيين تاريخ صرفها

53.1 

  

الشركة  الحسابات عن ميزانية  مناقشة تقرير مدققي 
 ؛الختامية التي قدمها مجلس اإلدارةوعن الحسابات 

53.2 

  

والخسائر   األرباح  السنوية وحساب  الميزانية  مناقشة 
يجب   التي  األرباح  واعتماد  عليهما،  والمصادقة 

 ؛توزيعها

53.3 

  

 53.4 ؛مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده

  

 53.5 ؛النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة



انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعيين مراقبي الحسابات 
  وتحديد األجر الذي يؤدى إليهم خالل السنة المالية التالية

 ؛ و

53.6 

  

بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول  
األعمال التخاذ قرار فيه، وال يجوز للجمعية العامة  

ال، ومع المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول األعم
ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي 

 تتكشف أثناء االجتماع. 

53.7 

%( من رأس مال الشركة  10إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون )
على األقل إدراج مسائل معينة في جدول األعمال، وجب على مجلس 

مناقشة هذه  اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر 
 المسائل في االجتماع.

 

  

مدققي  وتعيين  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  انتخاب 
خالل   إليهم  يؤدى  الذي  األجر  وتحديد  الحسابات 

 ؛ و  السنة المالية التالية 

53.6 

  

بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول  
األعمال التخاذ قرار فيه، وال يجوز للجمعية العامة  

األعمال،  المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول  
الوقائع   في  المداولة  حق  للجمعية  يكون  ذلك  ومع 

 الخطيرة التي تتكشف أثناء االجتماع. 

53.7 

( يمثلون  المساهمين  من  عدد  طلب  مال  5إذا  رأس  من   )%
األعمال،   جدول  في  معينة  مسائل  إدراج  األقل  على  الشركة 
وجب على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية  

 تقرر مناقشة هذه المسائل في االجتماع. أن 
 

 (55مادة )
 

 (55مادة )

 صحة اجتماع الجمعية العامة العادية

 :يلييشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما

 (55مادة )

 صحة اجتماع الجمعية العامة العادية

 :يلييشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما



عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال   ورحض
 ؛ على األقل

55،1 

توجيه الدعوة الي اإلدارة إليفاد ممثل عنها لحضور  
 االجتماع؛ 

55،2 

 حضور مراقب حسابات الشركة؛ 

 

55،3 

ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد االجتماع بثالثة أيام 
 على األقل. 

55،4 

  

إذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد 
خالل الخمسة عشر يومًا التالية لالجتماع األول بإعالن ينشر في 

باللغة   واحدة منهما على األقل يوميتين محليتين تصدرصحيفتين 
  يوعلى الموقع االلكتروني للسوق المالي موقع اإللكترون العربية

على   يوماً  خمسة عشروقبل موعد االجتماع ب للشركة ان وجد،
كان عدد األسهم مهما األقل، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا 

 الممثلة فيه.

 

المساهمين يمثلون نصف    ورحض عدد من 
 ؛ رأس المال على األقل 

55،1 

الي اإلدارة إليفاد ممثل عنها  الدعوة  توجيه 
 لحضور االجتماع؛

55،2 

 حضور مدقق حساباتالشركة؛ 

 

55،3 

ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد االجتماع  
 بثالثة أيام على األقل. 

55،4 

  

يعقد  ثان  اجتماع  إلى  الدعوة  وجهت  النصاب  هذا  يتوافر  لم  إذا 
خالل الخمسة عشر يومًا التالية لالجتماع األول ، ويعتبر االجتماع 

 كان عدد األسهم الممثلة فيه. مهما الثاني صحيحًا أيًا 

العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة   وتصدر قرارات الجمعية 
 في االجتماع.

 



لجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة  وتصدر قرارات ا
 في االجتماع.

 

 ( 57مادة )

 
 (57مادة )

 قرارات الجمعيات العامة 
ب العامة  الجمعية  التصويت في  الموافقة واالمتناع في يكون  رفع االيدي في حالة 

، ويجب أن يكون التصويت بطريق االقتراع السري إذا كان القرار متعلقًا ضحالة الرف
المسئولية عليهم، أو إذا  بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى  

األصوات   ُعشر  يمثلون  المساهمين  من  عدد  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ذلك  طلب 
 الحاضرة في االجتماع على األقل.

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة 
 .يةمسؤولمن الإبراء ذمتهم بالمتعلقة 

 ( 57مادة )

 

 ت العامةقرارات الجمعيا

 

يكون التصويت في الجمعية العامة برفع االيدي في حالة الموافقة واالمتناع  

الرفض،   حالة  الجمعية  وفي  مداولة  في  المساهم  مشاركة  تكون  أن  يجوز 

العامة، والتصويت فيها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة،  

التصويت بطريق االقتراع السري إذا  وبالتنسيق مع الهيئة، ويجب أن يكون 

كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى  

المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين  

 يمثلون ُعشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل.

اال اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز  قرارات ال  على  التصويت  في  شتراك 

 الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية. 

 ( 58مادة )

 
 (58مادة )

والنظام   القانون  هذا  ألحكام  وفقًا  العامة  الجمعية  تصدرها  التي  القرارات  تكون 
الذي   هذا   األساسي االجتماع  في  كانوا حاضرين  سواء  المساهمين  لجميع  ملزمة 

صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى مجلس اإلدارة 
تنفيذها فور صدورها وإبالغ صورة منها لإلدارة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 

 .صدورها

 ( 58مادة )

 

ة العامة وفقاً ألحكام هذا القانون والنظام  تكون القرارات التي تصدرها الجمعي

األساسي هذا ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع  

الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها، وعلى  

 مجلس اإلدارة تنفيذها فور صدورها.

 (62مادة )
 

 (62مادة )

 بالجمعية العامة غير العاديةالقرارات المحصورة 

 (62مادة )

 القرارات المحصورة بالجمعية العامة غير العادية



ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إال من الجمعية العامة منعقدة بصفة 
 غير عادية: 

 

 62.1 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة. 

 

 62.2 زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.

 

 62.3 تمديد مدة الشركة.

 

  تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى حل الشركة أو 
 عليها. ذاو االستحوا

62.4 

 

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الذي قامت من أجله  
 الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 

62.5 

 

العامة   الجمعية  إال من  التالية  المسائل  في  قرار  اتخاذ  يجوز  ال 
 منعقدة بصفة غير عادية: 

 62.1 تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة. 

 62.2 زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.

 62.3 تمديد مدة الشركة.

في  حل   اندماجها  أو  تحولها  أو  تصفيتها  أو  الشركة 
 عليها.  ذ او االستحوا شركة أخرى 

62.4 

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الذي قامت من  
 أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 

62.5 

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة  
 . على أي مسألة من هذه المسائل

 

 

 



ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي 
 المسائل.مسألة من هذه 

 

ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام يكون من شأنها 
زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض األساسي للشركة أو تغيير 

جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة  
 يقضي بغير ذلك. قرارأخرى، ويعتبر باطاًل كل 

 

ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام يكون 
من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز 
الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطاًل 

 يقضي بغير ذلك. قراركل 

تعامالت ال يجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو  
متصلة، خالل سنة من تاريخ الصفقة األولى أو التعامل األول، 
يهـدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام بأي تصرف آخر على تلك  
القيمة   كانت  إذا  الشركة،  ستكتسبها  التي  األصول  أو  األصول، 
 اإلجمالية للصفقة أو التعامل أو الصفقات أو التعامالت المتصلة 

%( أو أكثر من القيمة السوقية للشركة 51تساوي في مجموعها )
أو قيمة صافي أصولها وفقًا آلخر بيانات مالية معلنة أيهما أقل، 
إال بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وألغراض هذه الفقرة تشمل 

 .أصول الشركة أصول أية شركة تابعة لها

غير  العامة  الجمعية  الجتماع  الدعوة  أوراق  تشتمل  أن  ويجب 
وشروطه  ال التصرف  عن  التفاصيل  من  كاف  قدر  على  عاديـة 

 وأحكامه

 
 



 (67مادة ) ( 67مادة )
 الزامية قرارات الجمعية العامة 

وهذا النظام تلزم  الشركات    القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقًا ألحكام قانون 
جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين االجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو  
غائبين عنه. سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس اإلدارة تنفيذها 

 خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.لإلدارة  فور صدورها، وإبالغ صورة منها  

 ( 67مادة )

 الزامية قرارات الجمعية العامة 

 

وهذا  الشركات  قانون  ألحكام  وفقاً  العامة  الجمعية  من  الصادرة  القرارات 

النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين االجتماع الذي صدرت 

 فيه هذه القرارات أو غائبين عنه. سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها.

 


