
Dear Shareholders,

The Board of Directors has the pleasure to invite the Shareholders of Qatar Navigation Q.P.S.C. (“Milaha”) to attend the 

Extraordinary General Assembly Meeting (“EGM”). The EGM will be held (electronically) at 4:30 PM on Monday, 

8 November 2021 at the Company’s Head Office located in Ain Khaled (No. 523, Industrial Area, Area 56, Zone E). The 

registration will begin at 3:30 PM (in person) one hour before the meeting, and the meeting shall begin at 4:30 PM (via 

Zoom app) after the registration is completed, to discuss the matters contained in the attached agenda. If there is no 

quorum, the meeting will be postponed to Sunday, 14 November 2021 at the same place and time.

Agenda
Extraordinary General Assembly Meeting

1. Approval to initiate the retirement of treasury shares 

of QR 9.08 million and consequently, to reduce the 

capital of Milaha to be reduced from QR 1.145 billion 

share of QR 1 each to QR 1.136 billion divided into 

1.136 billion shares of QR 1 each.  

2. Approval to amend the Articles of Association of 

Milaha according to the requirements of the regulatory 

authorities in line with Law No. (8) of 2021 amending 

some provisions of the Commercial Companies Law 

promulgated by Law No. (11) of 2015 and authorizing 

the Chairman of the Board of Directors to complete all 

the necessary procedures for the retirement of the 

treasury shares and the amendment of the Articles of 

Association.

Jassim bin Hamad bin Jassim Jaber Al-Thani

Chairman of the Board of Directors

Number of Shares:P.O. Box:

Shareholder’s Name: Shareholder’s No.:

Notes مالحظات

لالستفسار االتصال �إدارة عالقات المساهمين والمس�ثم��ن على ها�ف رقم ٩٨٧٣ ٤٤٩٤
ysakhawy@milaha.com :أو عبر الب��د اإللكت�وني

١- في حال تعذر حضور المساهم شخصيًا �رجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخ��ن 
الوكيل مساهما وال  بالدعوة، وأن يكون  المرفقة  التوكيل  لحضور اإلجتماع بموجب قسائم 
يجوز توكيل أحد اعضاء مجلس اإلدارة. وفي جميع االحوال ال يجوز ان ي��د عدد األسهم التي 
يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من أسهم الشركة، أي بواقع ٥٧,٢٦٢,٦٠٠ (وبالنسبة 
إلى الشركات أن يكون التوكيل مختوم وموقع من المفوض بالتوقيع مع إرفاق صورة من 

السجل التجاري). 
٢- يجوز لكل مساهم أن �وكل غيره في اإلجتماع على أن يكون التوكيل خاصا وثابتا بالكتابة 
باستخدام "قسيمة التوكيل" المعتمدة من مالحة والمرفقة في هذه الدعوة ، أو أي توكيل 
حقوق  حماية  لغرض  الدولة  الرسمية في  الجهات  من  ومصدقًا  معتمدًا  يكون  أن  على  آخر 

المساهمين.
التوكيل من خالل   الحضور وقسيمة  دعوة  على  الحصول  الك�ام  المساهمين  للسادة  يمكن   -٣

الموقع االلكت�وني للشركة www.milaha.com أو على موقع بورصة قطر.
٤- �رجى من السادة المساهمين الحضور إلى قاعة اإلجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على 
األقل وأن يكون معهم بطاقات الدعوة والتوكيالت (إن وجدت) وذلك لتسهيل إنهاء إج�اءات 

التسجيل.
الموافق  التالي في �وم األحد  القانوني فسيعقد اإلجتماع  النصاب  ٥- في حال عدم إكتمال 

٢٠٢١/١١/١٤  الساعة ال�ابعة والنصف عص�ًا في نفس المكان.
٦- أي كشط أو تغ�ير في قسيمة التوكيل من قبل المساهم يجعلها الغية.

1. In case the Shareholder is unable to attend in person, he/she may authorize 

another Shareholder to attend on his/her behalf as per the proxy form, enclosed 

with the invitation and the Proxy must be a Shareholder, however, not a Board 

Member and in all cases proxies held by him/her should not exceed 5% of the 

Company's shares, 57,262,600 shares (For Companies, the Proxy must be sealed 

and signed by the authorized person with a copy of the Company's Commercial 

Registration attached).

2. A Shareholder may authorize another Shareholder in writing by using only 

Milaha’s approved “Proxy Coupon” attached to this invitation, or any other Proxy 

that is approved and endorsed by the official authorities in the Country for the 

purpose of protecting the Shareholders’ rights.

3. Shareholders can get the invitation and proxy to attend the meeting through 

the website of the company www.milaha.com or on the Qatar Stock Exchange 

website.

4. Shareholders are requested to come to the Meeting Hall one hour before the 

meeting time in order to finalize attendance registration procedures. 

5. In case the quorum is not met in the first meeting, another meeting will be held 

on Sunday, 14/11/2021 at 4.30 pm at the same place. 

6. Any scratch or deletion on the proxy makes it null and void. 

For any enquiry, please call Shareholder Relations on +974 4494 9873
or e-mail: ysakhawy@milaha.com

Invitation for the Extraordinary General
Assembly Meeting for the Year 2021

www.milaha.com @qatarnavigationMilaha qatar_navigation
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 2021تعديالت على احكام قانون الشركات التجارية لعام 

 نص المواد في عقد التأسيس الخاص 
  بشركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق

 )قبل التعديل( 

 نص المواد في عقد التأسيس الخاص 
  بشركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق

 )بعد التعديل( 

 (  9مادة )

 

خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء  تحتفظ الشركة بسجل  

المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع  

من قيمة السهم، ولإلدارة والهيئة حق االطالع على هذه البيانات والحصول  

 على نسخة منها. 

تودع نسخة    أن  الماليويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق  

ذا السجل لدى جهة اإليداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شؤون  من ه 

المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل، ويجوز لكل  

 مساهم االطالع على هذا السجل مجانًا. 

ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا 

 قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

إلى  الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها  البيانات  وترسل نسخة من 

األرباح  لصرف  المحدد  التاريخ  من  األكثر  على  أسبوعين  قبل  اإلدارة 

 للمساهمين. 

 

 ( 9مادة )

 

تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء  

يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع  المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما  

البيانات والحصول   االطالع على هذه  ولإلدارة والهيئة  السهم،  من قيمة 

 على نسخة منها. 

أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة    إدراج  فور ويجب على الشركة  

الهيئة للقيام بمهام االيداع   من مرخصةمن هذا السجل لدى جهة اإليداع ال

المتداولة في االسواق  والتسجيل لكل ما   المالية    المالية، يتعلق باألوراق 

مساهم   لكل  ويجوز  السجل،  هذا  وتنظيم  حفظ  الجهة  تلك  تفوض  وأن 

يخص مساهمته، وفقا للضوابط التي    مجانًا فيما االطالع على هذا السجل  

 تحددها الهيئة وجهة االيداع في هذا الشأن. 

لواردة بالسجل، وبخاصة إذا  ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات ا 

 قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Page 2 of 13 

 (  13مادة )

 

بها   المعمول  للضوابط  المدرجة وفقًا  الشركة  انتقال ملكية أسهم  يكون 

في جميع األحوال  لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك األسهم.  

 يمتنع على الشركة قيد التصرف في األسهم في الحاالت اآلتية :

للنظام   .1 أو  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفًا  التصرف  هذا  كان  إذا 

 ساسي للشركة. األ

 إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزًا عليها بأمر من المحكمة .  .2

 إذا كانت األسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها .  .3

كما يجوز رهن األسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على  

 التصرف أحكام المادة السابقة.  

 

 ( 13مادة )

 

 

بها   المعمول  للضوابط  المدرجة وفقًا  الشركة  انتقال ملكية أسهم  يكون 

في جميع األحوال  لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك األسهم.  

 يمتنع على الشركة قيد التصرف في األسهم في الحاالت اآلتية :

للنظام   .1 أو  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفًا  التصرف  هذا  كان  إذا 

 ساسي للشركة. األ

 إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزًا عليها بأمر من المحكمة .  .2

 لها. إذا كانت األسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد  .3

وتسري على    آخر، كما يجوز رهن األسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف   .4

 التصرف أحكام المادة السابقة.  

 شركة المساهمة العامة من قبل أية شركة تابعة لها.   يحظر تملكك اسهم

 

 (  27مادة )

 

وعند   السري،  باالقتراع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  العامة  الجمعية  تنتخب 

 ، انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  الواحد صوت    التصويت على  يكون للسهم 

توزيع   للمساهم  ، ويجوز  المرشحين  يختاره من  لمن  المساهم  يمنحه  واحد 

تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ، وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ألكثر  

من مرشح ، ويكون التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في شركات  

، وفق نظام الحوكمة الذي    المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي

 تضعه الهيئة

على   العامة  الجمعية  تصديق  قبل  اإلدارة  مجلس  مدة  انتهاء  حالة  وفي 

تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة    للشركة،التقارير المالية  

 العادي. 

 

 ( 27مادة )

 

واستثناء من  تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري، 

ذلك يجوز أن يكون أول مجلس إدارة بالتعيين عن طريق المؤسسين، وعند  

الواحد صوت   للسهم  يكون  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  انتخاب  على  التصويت 

توزيع   للمساهم  ويجوز  المرشحين،  من  يختاره  لمن  المساهم  يمنحه  واحد 

أ  انتخاب  التصويت على  عضاء  تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ويكون 

نظام   وفق  المالي،  السوق  في  المدرجة  الشركات  في  اإلدارة  مجلس 

 الحوكمة الذي تضعه الهيئة. 

على   العامة  الجمعية  تصديق  قبل  اإلدارة  مجلس  مدة  انتهاء  حالة  وفي 

التقارير المالية للشركة ، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة  

 العادية 
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 (  28مادة ) 

 

يكون عضو المجلس مؤهال، ويتمتع بقدر كاٍف من المعرفة باألمور  يجب أن  

اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فّعالة، ويتعّين عليه تخصيص  

مصلحة   يحقق  بما  وشفافية  نزاهة  بكل  بعمله  للقيام  الكافي  الوقت 

 الشركة وأهدافها وغاياتها 

 ويشترط في عضو المجلس ما يلي: 

عمره .1 يقل  باألهلية    أال  متمتعا  يكون  وأن  عامًا،  وعشرين  واحد  عن 

 الكاملة. 

مخلة   .2 جريمة  في  أو  جنائية،  بعقوبة  عليه  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 

بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة  

(40( رقم  القانون  من  لسنة  8(  لألسواق    2012(  قطر  هيئة  بشأن 

  2015( لسنة  11( من القانون رقم ) 335( و) 334المالية، والمادتين ) 

أي   مزاولة  من  ممنوعا  يكون  أن  أو  التجارية،  الشركات  قانون  بإصدار 

(  12فقرة    35عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة ) 

( القانون رقم  أو أن يكون قد قضي    2012( لسنة  8من  إليه،  المشار 

 بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

تاريخ  .3 يوما من  ثالثين  أو خالل  إنتخابه  عند  يكون مساهما، ومالكا  أن 

إنتخابه لعدد لما يقل عن أربعمائة ألف سهم من أسهم الشركة،ويجب  

يداع مع إيداعها خالل ستين يومًا من تاريخ بدء العضوية لدى جهة اإل

العضوية   أن تنتهي مدة  إلى  الحجز  أو  الرهن  أو  عدم قابليتها للتداول 

وأن   بأعماله،  العضو  فيها  قام  مالية  سنة  آخر  ميزانية  على  ويصدق 

عن   والغير  والدائنين  والمساهمين  الشركة  حقوق  لضمان  تخصص 

المسؤولية التي تقع على أعضاء المجلس، وإذا لم يقدم العضو الضمان  

جه المذكور بطلت عضويته،و يعفى ممثلو الدولة من تقديم  على الو

أسهم ضمان عن عضويتهم على أن تكون الدولة مسؤولة عن أعمال  

 ممثليها تجاه الشركة و دائنيها و مساهميها .  

 ( 28مادة ) 

 

يجب أن يكون عضو المجلس مؤهال، ويتمتع بقدر كاٍف من المعرفة باألمور  

اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فّعالة، ويتعّين عليه تخصيص  

مصلحة   يحقق  بما  وشفافية  نزاهة  بكل  بعمله  للقيام  الكافي  الوقت 

 وغاياتها الشركة وأهدافها 

 يشترط في عضو مجلس اإلدارة ما يلي:

أال يقلل عمره عن واحلد وعشللللرين علاملًا، وأن يكون متمتعلًا بلاألهليلة  .1

 الكاملة.

مخلة   .2 جريمة  في  أو  جنائية،  بعقوبة  عليه  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 

أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة  بالشرف أو األمانة،  

(40( رقم  القانون  من  لألسواق    2012لسنة  (  8(  قطر  هيئة  بشأن 

الشركات التجارية الصادر    من قانون  ( 335( و) 334المالية، والمادتين ) 

و تعديالته  ، أو أن يكون ممنوعا من  2015( لسنة  11بالقانون رقم )

المادة   بموجب  الهيئة  لرقابة  الخاضعة  الجهات  عمل في  أي  مزاولة 

)12فقرة    35) رقم  القانون  لسنة  8( من  أن    2012(  أو  إليه،  المشار 

 يكون قد قضي بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

 عنلد إنتخلابله أو خالل ثالثين يوملا من تلاريخ  أن يكون مسللللاهملًا، وملالكلاً  .3

من أسلهم الشلركة، ويتم   لما يقل عن أربعمائة ألف سلهم لعدد  إنتخابه

أحلد البنو  المعتملدة، خالل سللللتين   أو فيإيلداعهلا للدى جهلة االيلداع  

يومًا من تاريخ بدء العضللوية، ويسللتمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول 

أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضللوية، ويصللدق على ميزانية 

 آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

األسللهم المشللار إليها في الفقرة السللابقة لضللمان حقوق وتخصللص  

الشللركة والمسللاهمين والدائنين والغير عن المسللؤولية التي تقع على 

أعضللللاء مجلس اإلدارة، وإذا لم يقلدم العضللللو الضللللملان على الوجله  

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61853&LawID=4787&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69701&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69702&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61853&LawID=4787&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69701&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69702&LawID=6656&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=61848&LawID=4787&language=ar
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 استيفاء أى شروط قد تتطلبها هيئة قطر لألسواق المالية.  .4

الشرك  المعينين في مجلس االدارة  الدولة  القيود  ويستثنى ممثلي  ة من 

المفروضة على أعضاء مجلس االدارة بموجب قانون الشركات التجارية أو  

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية فيما يتعلق  

 بحظر الجمع من المناصب. 

على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على األقل من المستقلين، وأن تكون  و

أو أكثر    أغلبية األعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد 

 من مقاعد المجلس لتمثيل األقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة 

وفي جميع األحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو  

 أكثر في إصدار القرارات. 

وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي  

ي جميع  منصب  .وفي  المجلس  عضوية  وبين  بينه  الجمع  قانونا  عليه  حظر 

لعضوية   المرشحين  وبيانات  بأسماء  قائمة  بإرسال  الشركة  تلتزم  األحوال  

المجلس   النتخابات  المحدد  التاريخ  قبل  العتمادها  الهيئة  إلى  المجلس 

وصورة طبق   مرشح،  لكل  الذاتية  السيرة  بها  مرفقا  األقل  على  بأسبوعين 

 ن متطلبات الترشيح. األصل م

 

 المذكور بطلت عضويته.

 المالية.استيفاء أى شروط قد تتطلبها هيئة قطر لألسواق  .4

ال القيود  ويستثنى ممثلي  الشركة من  المعينين في مجلس االدارة  دولة 

المفروضة على أعضاء مجلس االدارة بموجب قانون الشركات التجارية أو  

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية فيما يتعلق  

 المناصب. بحظر الجمع من 

م العامة  المساهمة  شركة  ادارة  مجلس  أعضاء  ثلث  يكون  أن  يجب  ن  و 

أو   الشركة  الدارة  متفرغين  غير  أعضائه  أغلبية  تكون  وأن  المستقلين، 

يتقاضون أجرًا فيها، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل  

الذي   الحوكمة  نظام  ويحدد  بها.  العاملين  لتمثيل  وآخر  بالشركة  األقلية 

االستق مع  تتنافى  التي  الحاالت  االحوال،  بحسب  الهيئة،  اللية.  تصدره 

من   بالشركة  للعاملين  الممثلون  واالعضاء  المستقلون  األعضاء  ويعفى 

من   3شرط المساهمة أو التملك ألسهم الشركة المنصوص عليه في البند 

 هذه المادة.    

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية  

 من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. 

األحوال، يجب أن يضمن تشكيل المجلس عدم تحكم عضو أو  وفي جميع  

 أكثر في إصدار القرارات. 

وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرارا مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي  

جميع   .وفي  المجلس  عضوية  وبين  بينه  الجمع  قانونا  عليه  يحظر  منصب 

الم  وبيانات  بأسماء  قائمة  بإرسال  الشركة  تلتزم  لعضوية  األحوال   رشحين 

المجلس   النتخابات  المحدد  التاريخ  قبل  العتمادها  الهيئة  إلى  المجلس 

طبق   وصورة  مرشح،  لكل  الذاتية  السيرة  بها  مرفقا  األقل  على  بأسبوعين 

 األصل من متطلبات الترشيح. 

يجللب  على كلل من رئيس وأعضلللللاء مجلس اإلدارة وأعضلللللاء اإلدارة   -5

ة العلاملة عن الوئلائف التي يشللللغلونهلا التنفيلذيلة العليلا اإلفصللللاح للجمعيل 

والمناصللب التي يتولونها بصللفة شللخصللية او بصللفة ممثل ألحد األشللخاص  

 المعنوية، وذلك بشكل دوري.
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 ويحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ي من لجان المجلس  أ ن يكون عضلللوا في أ   ركةوال يجوز للرئيس في الشللل 

 نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة.المنصوص عليها في 

ال يجوز ألي من رئيس واعضللللاء مجلس اإلدارة و اعضللللاء االدارة التنفيذية  

العليا، أن يشللللتر  في أي عمل من شللللأنه منافسللللة الشللللركة، أو أن يتجر 

لحسلابه أو لحسلاب الغير في أحد فروع النشلاط الذي تزاوله الشلركة، ما لم 

ة العامة، وإال كان للشركة أن تطالبه  يحصل على موافقة بذلك من الجمعي

 بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

يجب على كل من رئيس واعضلللاء مجلس االدارة واعضلللاء االدارة التنفيذية 

العليا ان يفصللح للمجلس عن اية مصلللحة، مباشللرة او غير مباشللرة، تكون له 

شللمل  يلحسللابات الشللركة، ويجب أن  في التعامالت والصللفقات التي تتم

اإلفصللاح نوع وقيمة وتفاصلليل تلك الصللفقات والتعامالت وطبيعة ومدى  

 دين منها.يالمصلحة العائدة له وبيان المستف

 

اذا كانت القيمة االجمالية للتعامالت والصلفقات المنصلوص عليها في   -6

شللركة او %( من القيمة السللوقية لل10البند السللابق تسللاوي او تعيد على )

قيمة صلافي اصلول الشلركة وفقا آلخر بيانات مالية معلنة ايهما اقل، وما  

لم ينص النظام االسلللاسلللي على نسلللبة أقل، يجب الحصلللول على موافقة 

مسللبقة من الجمعية العامة بعد ان يتم تقييم تلك المعامالت والصللفقات  

من قبلل ملدقق الحسللللابلات، ويقلدم تقرير ملدقق الحسللللابلات الى الجمعيلة  

العامة على ان يتضللمن نوع وتفاصلليل تلك التعامالت والصللفقات وقيمتها 

وطبيعلة وملدى المصلللللحلة وصللللاحلب المصلللللحلة وبيلان ملا اذا كلانلت وفقلا 

ألسعار السوق وعلى اساس تجاري بحت، وتتجدد هذه الموافقة سنويا اذا 

 كانت التعامالت والصفقات ذات طبيعة دورية. 

( من 5المنصللوص عليهم في البند )  يمتنع على اي من ذوي المصلللحة من

هذه المادة، حضلللور جلسلللات الجمعية العامة او جلسلللات مجلس االدارة 

 التي يناقش فيها الموضوع المتعلق به او التصويت عليه.

(  من  5في حال مخالفة اي من االشلللخاص المنصلللوص عليهم في البند ) 
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يفتله في هلذه  الملادة لألحكلام الواردة فيهلا، يعنل من منصللللبله او وئ

الشلركة وال يحق له الترشلح لعضلوية مجلس ادارة اية شلركة اخرى او تولي 

اي منصلللب او وئيفة في االدارة التنفيذية العليا فيها، وذلك لمدة سلللنة  

 من تاريخ صدور قرار العنل.

مع علدم االخالل بحقوق الغير حسللللن النيلة، يترتلب كلذللك على مخلالفلة   

مسللللاهمين املام المحكملة المختصللللة  احكلام هلذه الملادة جواز مطلالبلة ال

ببطالن الصللللفقلات او المعلامالت وبلإلزام المخلالف بلالتعويض اللذي تحلدده 

المحكمة في حال عدم االفصلاح، كما  تجوز لهم المطالبة بالتعويض نتيجة  

لسللوء االدارة او مخالفة اعضللاء المجلس اللتزاماتهم بغض النظر عن بطالن  

نت شللروط الصللفقات او المعامالت  الصللفقات او المعامالت في حال كا

غير عادلة او تضلر بمصللحة المسلاهمين، وفي جميع االحوال، يلزم المخالف  

 بأداء اي ربح او منفعة تحققت له من ذلك للشركة.

 

%( من رأس ملال الشللللركلة  5يجوز للمسللللاهمين الحلائعين على ملا يقلل عن )

لمعلامالت  االطالع على االوراق والمسللللتنلدات المتعلقلة بلالصللللفقلات او ا 

التي تسلري عليها احكام هذه المادة، والحصلول على صلور او مسلتخرجات  

االوراق  تللللك  علللى  االطلالع  ملن  يلملكلنلهلم  ان  االدارة  ملجلللس  وعلللى  ملنلهللا، 

 والمستندات او الحصول على صور ومستخرجات منها، بحسب االحوال.

 

ت   على الشركات المدرجة  في السوق المالي االفصاح للهيئة عن التعامال 

( من هذه المادة، وعن تفاصيل وطبيعة  6والصفقات المشار اليها في البند )

( البند  في  المذكورين  لألشخاص  العائدة  المصلحة  هذه  5ومدى  من   )

 المادة، وذلك وفقا لإلجراءات المتبعة لدى الهيئة. 

 ( 30مادة )

 

رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء ،  

 وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته .  

ولرئيس مجلس اإلدارة أن يفوض بعض صالحياته لغيره من أعضاء المجلس.  

 ( 30مادة )

 

القضاء،   الغير وأمام  الشركة ويمثلها لدى  رئيس  اإلدارة هو  رئيس مجلس 

وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له أن يفوض غيره  

العليا في   التنفيذية  االدارة  أعضاء  او واحد من  اإلدارة  أعضاء مجلس  من 
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 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .  

يحدد   االدارة  مجلس  ميثاق  المجلس  حقوق  يعد  و  المجلس  مهام  فيه 

 وواجبات الرئيس و االعضاء 

حوكمة    نظام  و  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  مسؤولياتهم  و 

 الشركات الصادر عن هيئة قطر لالسواق المالية .  

يجوز للمجلس تفويض بعض صالحياته للجان المجلس للقيام بمهام معينة  

يضم  أن  المجلس  على  الشركة  بادارة  لديه  تتعلق  الشركة  مديرعام  أن  ن 

ذلك   بما في  التنفيذية  االدارة  بمهام  للقيام  له  كافية مفوضة  صالحيات 

 توقيع الوثائق التعاقدية.  

 

 .  بعض صالحياته، ويجب ان يكون التفويض محدد المدة والموضوع 

 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 

حقوق   و  المجلس  مهام  فيه  يحدد  االدارة  مجلس  ميثاق  المجلس  يعد 

وواجبات الرئيس و االعضاء و مسؤولياتهم وفقا ألحكام قانون الشركات  

 التجارية و نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لالسواق المالية .  

حياته للجان المجلس للقيام بمهام معينة  يجوز للمجلس تفويض بعض صال

مدير  أن  يضمن  أن  المجلس  على  الشركة  بادارة  لديه   تتعلق  الشركة  عام 

ذلك   بما في  التنفيذية  االدارة  بمهام  للقيام  له  صالحيات كافية مفوضة 

 توقيع الوثائق التعاقدية.  

 

 ( 32مادة )

 

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة جميع األعمال  

بما في ذلك بيع أصول الشركة أو    لغرضها،التي تقتضيها هذه اإلدارة وفقًا  

إبراء مديني    إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات أو  رهنها أو

نص عليه القانون أو  وال يحد من هذه السلطة إال ما    التزاماتهم، الشركة من  

 هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة . 

 

 ( 32مادة )

 

لمجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة وله مباشرة جميع األعمال  

بما في ذلك بيع أصول الشركة أو    لغرضها،التي تقتضيها هذه اإلدارة وفقًا  

إبراء مديني    إبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات أو  رهنها أو

نص عليه القانون أو  وال يحد من هذه السلطة إال ما    التزاماتهم،الشركة من  

 . هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة

يشكل مجلس اإلدارة من بين اعضائه لجان المجلس، ويحدد نظام الحوكمة  

عملها ومكافآت   ونظام  واختصاصاتها  تشكيلها  الهيئة ضوابط  عن  الصادر 

 اعضائها.

 (  39مادة )

 

المساهمين، الطالعهم قبل انعقاد  يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف 

الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس  

 اإلدارة بأسبوع على األقل، كشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية:

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو   -1

 ( 39دة )ما

 

يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين، الطالعهم قبل انعقاد  

الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس  

 اإلدارة بأسبوع على األقل، كشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية:

جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو   .1
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ن أجور وأتعاب ومرتبات  من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، م 

ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ  

 أخرى بأي صفة كانت. 

المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة، وكل   -2

 عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية. 

اء مجلس  المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعض -3

 اإلدارة.

 المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين. -4

العمليات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين   -5

 مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 

المبالغ التي أنفقت فعاًل في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع   -6

 التفصيالت الخاصة بكل مبلغ. 

 مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته.  التبرعات -7

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس اإلدارة وأحد  

األعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام  

هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع األوراق التي نصت 

 على إعدادها. 

من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، ومقابل حضور جلسات  

 مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت. 

المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة، وكل   .2

 س اإلدارة في السنة المالية. عضو من أعضاء مجل

المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس   .3

 اإلدارة.

 المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين. .4

يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة   والصفقات التيالتعامالت   .5

صلحة الشركة  االدارة التنفيذية العليا مصلحة تتعارض مع م وأعضاء

( من  109وتتطلب افصاحا او موافقة مسبقة وفقا ألحكام المادة )

قانون الشركات التجارية، باإلضافة الى تفاصيل تلك التعامالت  

 والصفقات. 

المبالغ التي أنفقت فعاًل في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع   .6

 التفصيالت الخاصة بكل مبلغ. 

 ا ومسوغات التبرع وتفصيالته. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع له .7

البدالت التي تصرف ألي من أعضاء االدارة التنفيذية العليا في  .8

 الشركة. 

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس اإلدارة وأحد  

األعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام  

ة في جميع األوراق التي نصت هذه المادة، وعن صحة البيانات الوارد

 على إعدادها. 

 ( 40مادة )

 

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز   -1

% من الربح الصافي بعد استنزال  5تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 

% من رأس المال على  5االستهالكات واالحتياطات وتوزيع ربح ال يقل عن  

 المساهمين . 

المجلس ممن يتولى  يحللدد مجلس اإلدارة بدل نقدي ألي عضو من أعضاء 

 مسؤوليات إدارية بالشركة 

 ( 40مادة )

 

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وال يجوز   -1

% من الربح الصافي بعد استنزال  5تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 

% من رأس المال على  5االستهالكات واالحتياطات وتوزيع ربح ال يقل عن  

 المساهمين . 

س ممن يتولى  يحللدد مجلس اإلدارة بدل نقدي ألي عضو من أعضاء المجل  -2

 مسؤوليات إدارية بالشركة. 
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حصول أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم   يجوز  -3

تحقيق الشركة أرباحا، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة،  

 وللوزارة ان تضع حدا اعلى لهذا المبلغ. 

 

 

 

 ( 42مادة )

 

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة ، ويمثل القصر  

 والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا .  

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون  

يجوز  وال   ، مساهمًا  الوكيل  يكون  وأن  خاص  كتابي  توكيل  في  ثابتة 

ء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة نيابة  للمساهم توكيل أحد أعضا

عنه . وفي جميع األحوال ال يجوز أن يعيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل  

 % من أسهم رأس مال الشركة .  5بهذه الصفة عن  

يعادل عدد أسهمه   التصويت عدد من األصوات  ويكون لكل مساهم عند 

لل فيما عدا األشخاص   للل ال يجوز أن يكون ألحد  ومع ذلك فإنه  المعنويين 

يجاوز   غيره عدد من األصوات  نائبًا عن  أو  أصياًل  بوصفه  المساهمين سواء 

 % من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع. 25

 ( 42مادة )

 

لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة عنه،    -1

يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات باألغلبية    ويكون له عدد من األصوات

 المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع. 

 يمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.  -2

يكون    - 3 أن  بشرط  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  في  التوكيل  يجوز 

ز للمساهم  الوكيل مساهمًا، وأن يكون التوكيل خاصًا وثابتًا بالكتابة، وال يجو

توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة  

 عنه.  

وفي جميع االحوال، ال يجوز ان يعيد عدد االسهم التي يحوزها الوكيل بهذه  

 %( من رأس مال الشركة. 5الصفة على )

 ( 43مادة )

 

أخرى   طريقة  بأي  أو  األيدي  برفع  العامة  الجمعية  في  التصويت  يكون 

   العامة. تقررها الجمعية 

متعلقًا   القرار  كان  إذا  السري  االقتراع  بطريق  التصويت  يكون  أن  ويجب 

بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم 

عدد من المساهمين يمثلون ُعشر  ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو  

 ( 43مادة )

 

في   التصويت  النظام  يكون  يعينها  التي  بالطريقة  العامة  الجمعية 

ويجوز ان تكون مشاركة المساهم في مداولة الجمعية العامة،    االساسي. 

الوزارة،   تحددها  التي  للضوابط  وفقا  وذلك  الكترونيا،  فيها  والتصويت 

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

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

من   عدد  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ذلك  طلب  إذا  أو  عليهم  المسؤولية 
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 األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل .  

قرارات   على  التصويت  في  االشترا   اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز  وال 

ذمتهم   إبراء  أو  مكافآتهم  أو  رواتبهم  بتحديد  المتعلقة  العامة  الجمعية 

 وإخالء مسؤولياتهم عن اإلدارة

وال  المساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة في االجتماع على األقل،  

يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشترا  في التصويت على قرارات الجمعية  

المتعلقة   وإخالء  العامة  ذمتهم  إبراء  أو  مكافآتهم  أو  رواتبهم  بتحديد 

 . مسؤولياتهم عن اإلدارة

 

 ( 46مادة )

 

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية  

العامة بطريق اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية  

وفي الموقع اإللكتروني للسوق المالي والموقع األلكتروني للشركة أن  

 وجد  .  

جمعية العامة بخمسة  و يجب أن يتم اإلعالن قبل الموعد المحدد النعقاد ال

أن يشتمل على ملخص واف من جدول   األقل، كما يجب  عشر يومًا على 

( من  37أعمال الجمعية، وجميع البيانات واألوراق المشار إليها في المادة ) 

   الشركة.هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات 

الذي  وترسل صورة من اإلعالن إلى إدارة مراقبة الشركات في ذات الوقت  

 يرسل فيه إلى الصحف. 

 و يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 46مادة )

 

على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة إلكترونيا إلى جميع المساهمين لحضور  

المالي،   للسوق  االلكتروني  الموقع  على  وذلك  العامة،  الجمعية  اجتماع 

صحيفة   في  االعالن  طريق  وعن  وجد،  إن  للشركة،  االلكتروني  والموقع 

 يومية محلية صادرة باللغة العربية أو بأي وسيلة اخرى تفيد العلم. 

جب أن يتم االعالن قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد  وي

وعشرين يوما على االقل، كما يجب أن يشمل على ملخص واف عن جدول  

( من  37أعمال الجمعية، وجميع البيانات واالوراق المشار إليها في المادة )

 هذا النظام مع تقرير مدققي الحسابات.  

ى ادارة شؤون الشركات في ذات الوقت الذي وترسل صورة من اإلعالن إل

 يرسل  فيه إلى الصحف. 

ويجوز عقد الجمعية العامة، من خالل وسائل التقنية الحديثة، وفقا للضوابط  

 التي تحددها الوزارة. 

العادية على   العامة غير  الجمعية  الدعوة الجتماع  اوراق  ان تشمل  ويجب 

 .وشروطه واحكامهقدر كاف من التفاصيل عن التصرف  
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 ( 48مادة )

 

يحددهما   اللذين  الزمان  و  المكان  في  العادية  العامة  الجمعية  تنعقللد 

على األقل في السنة وذلك خالل الشهور    اإلدارة مرة المجلس بعد موافقة  

   للشركة.األربعة التالية النتهاء السنة المالية 

العامة   الجمعية  دعوة  اإلدارة  لمجلس  وعلى  و  إليه  لالنعقاد متى طلب 

مجلس األدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب اليه ذلك مراقب  

الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يومًا من  

موافقة   بعد  مباشرة  الدعوة  توجيه  الحسابات  لمراقب  جاز  الطلب،  تاريخ 

ي الطلب خالل خمسة عشر يومًا من  اإلدارة، ويجب على اإلدارة أن تبت ف

استالمه.   تاريخ 

ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب إليه  

%( من رأس المال،  10ما ال يقل عن )   ذلك مساهم أو مساهمون يملكون 

وألسباب جدية، وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، وإال قامت  

لى طلب هؤالء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة  اإلدارة بالموافقة ع

جدول   ويقتصر  الطلب،  استالم  تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  خالل  الشركة 

 األعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب. 

 ( 48مادة )

 

المكان   في  العادية  العامة  الجمعية  يحددهما    والزمان تنعقللد  اللذين 

على األقل في السنة وذلك خالل الشهور    اإلدارة مرة المجلس بعد موافقة  

للشركة. المالية  السنة  النتهاء  التالية  دعوة    ولمجلس  األربعة  اإلدارة 

دعوة   األدارة  مجلس  وعلى  إليه  طلب  متى  لالنعقاد  العامة  الجمعية 

لم   الحسابات، فإذا  اليه ذلك مراقب  العامة لالنعقاد متى طلب  الجمعية 

خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، جاز    يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل

لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة اإلدارة، ويجب على  

 اإلدارة أن تبت في الطلب خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ استالمه. 

ويتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب إليه  

%( من رأس المال،  10يملكون ما ال يقل عن ) ذلك مساهم أو مساهمون  

وذلك خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب، وإال قامت اإلدارة بالموافقة  

يومًا من   الشركة خالل خمسة عشر  الدعوة على نفقة  على طلب توجيه 

على   الحالتين  هاتين  في  األعمال  جدول  ويقتصر  الطلب،  استالم  تاريخ 

 موضوع الطلب. 

 

 ( 52)مادة  

   

ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة  

 بصفة غير عادية: 

 تعديل عقد الشركة أو نظامها األساسي.  .1

 زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.  .2

 تمديد مدة الشركة.  .3

حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو   .4

 االستحواذ عليها. 

المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي   بيع كل .5

 ( 52مادة )

 

ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة  

 بصفة غير عادية: 

 الشركة أو نظامها األساسي. تعديل عقد  .1

 زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.  .2

 تمديد مدة الشركة.  .3

أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو   ،الشركة حل  .4

 االستحواذ عليها. 

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي   .5

 وجه آخر. 



 

Page 12 of 13 

 وجه آخر. 

 

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على  

 أي مسألة من هذه المسائل. 

ومع ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديالت في النظام األساسي  

تعديل الغرض   للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو 

األساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة  

المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويقع باطاًل كل قرار يقضي بغير  

 ذلك. 

 

ة اتخاذ قرار بالموافقة على أي ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حال 

المسائل إجراء تعديالت   مسألة من هذه  الجمعية  ومع ذلك ال يجوز لهذه 

في النظام األساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو  

تغيير جنسية الشركة، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة  

وال يجوز إجراء أي    .رار يقضي بغير ذلك إلى دولة أخرى، ويقع باطاًل كل ق

صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعامالت متصلة، خالل سنة من تاريخ  

الصفقة االولى او التعامل األول، يهدف إلى بيع أصول الشركة أو القيام  

بأي تصرف آخر على تلك األصول، أو األصول التي ستكتسبها الشركة، إذا  

لل اإلجمالية  القيمة  التعامالت  كانت  أو  الصفقات  أو  التعامل  أو  صفقة 

%( او اكثر من القيمة السوقية للشركة  51المتصلة تساوي في مجموعها )

إال   أقل،  أيهما  معلنة  مالية  بيانات  آلخر  وفقًا  أصولها  صافي  قيمة  أو 

بموافقة الجمعية العامة غير العادية، وألغراض هذه الفقرة تشمل أصول  

 ابعة لها.  الشركة أصول أية شركة ت 

العادية على   العامة غير  الجمعية  الدعوة الجتماع  أوراق  أن تشمل  ويجب 

 قدر كاف من التفاصيل عن التصرف وشروطه وأحكامه. 

 

 ( 53مادة )

 

جدول   في  المدرجة  المسائل  غير  في  المداولة  العامة  للجمعية  يجوز  ال 

األعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي  

تتكشف أثناء االجتماع ، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول األعمال  

 عدد من المساهمين يمثلون ُعشر رأس المال على األقل. 

 ( 53مادة )

 

جدول   في  المدرجة  المسائل  غير  في  المداولة  العامة  للجمعية  يجوز  ال 

األعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي  

%( من  5وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ) تتكشف أثناء االجتماع ، 

وجب    رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل معينة في جدول األعمال،

على مجلس اإلدارة إدراجها، وإال كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه  

 المسائل في االجتماع. 

 

 

 ( 54)مادة   (  54مادة )
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/ غير العادية ( ملزمة لجميع    القرارات الصادرة من الجمعية العامة ) عادية

المساهمين سواء كانوا حاضرين االجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات  

أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها ، وعلى مجللس اإلدارة  

تنفيلذها فلور صدورها وإبالغ صورة منها للوزارة خالل خمسة عشر يومًا من  

 تاريخ صدورها. 

 

 

وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة ) عادية / غير العادية( وفقًا  

ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة ملزمة لجميع  

المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين،  

دارة تنفيذها فور  وسواء كانوا موافقين او مخالفين لها، وعلى مجلس اإل

 صدورها. 

 (   64مادة )

 

تقوم الشركة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي  

إلطالع المساهمين،    وعلى الموقع اإللكتروني للشركة   تصدر باللغة العربية 

على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات واليجوزنشرها  

 األدارة. إال بعد موافقة 

 ( 64مادة )

 

تقوم الشركة بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي  

  إلطالع المساهمين   وعلى الموقع اإللكتروني للشركة  تصدر باللغة العربية

و    2015( لسنة  11الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )  ، طبقا لقانون  

وضوابط اإلفصاح الصادرة عن الهيئة فيما يخص التقارير  لشروط  تعديالته و  

الشركة خالل   التي تصدرها  الحوكمة  الشركة وتقارير  أوضاع  المالية وعن 

م على أن تتالعام المالي ومراقبة تطبيقها وإبداء مالحظاتها عليها إن وجدت

 مراجعة هذه التقارير من قبل مدقق الحسابات. 
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