
 
 

 

 
 

 كما أقرت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في نفس اليوم ما يلي:
 

افقة على تجزئة القيمة األسمية للسهم  .1  من عشرة رياالت قطرية ، بناًء على قرار املو
ً
اقع ريال قطري واحد بدال لتكون بو

هيئة قطر لألسواق املالية وتعديل مواد النظام األساس ي ذات العالقة التالية ، وتفويض رئيس مجلس اإلدارة صالحية 

 القيام بذلك :

 املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل رقم
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( أربعمائااااة و مسااااة وسااااابعون 475.200.000) رأس مااااال الشاااار ة مبلااااا 

( ساابعة 47.520.000مليااون مائتااان ألاا  ريااال قطااري مااو   علااى عاادد )

( 10وأربعاااون ملياااون و مساااامائة وعشااارون ألااا  سااااهم بقيماااة أساااامية )

 رياالت قطرية للسهم الواحد .
 

 

( أربعمائااااة و مسااااة 475.200.000رأس مااااال الشاااار ة مبلاااا  )

ل قطااااري مااااو   علااااى عاااادد وساااابعون مليااااون مائتااااان ألاااا  ريااااا

( أربعمائاااة و مسااااة وسااابعون مليااااون مائتااااان 475.200.000)

 ( ريال قطري للسهم الواحد .1أل  سهم بقيمة أسمية )
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 يشترط في عضوية مجلس اإلدارة مايلي :

1- 

2- 

 لعااادد )  -3
ً
 ومالداااا

ً
( عشااارون ألااا  ساااهم مااان 20.000أن يكاااون مسااااهما

 أسهم الشر ة .
 

 

 جلس اإلدارة مايلي :يشترط في عضوية م

1- 

2- 

 لعااادد )  -3
ً
 ومالداااا

ً
( مائتاااان ألااا  200.000أن يكاااون مسااااهما

 سهم من أسهم الشر ة .
 

 

افقة على تعديل النظام األساس ي للشر ة فيما يتعلق بملكية حكومة دولة قطر ألسهمها في الشر ة القطرية للصناعات  .2 املو

 من جها  قطر ل
ً
 22إلستثمار املالك األصلي لهذه األسهم بموجب أحدام القرار األميري رقم التحويلية إلى قيدها بإسم  ال

م املنش ئ له ليحل محل حكومة دولة قطر في النظام األساس ي للشر ة  مالكة لهذه األسهم واألسهم األ رى 2005لسنة 

 قيام بذلك .بإسم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية وتفويض رئيس مجلس اإلدارة صالحية ال
 

 املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل رقم
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اليجاااو  ألى  اااعي أبيااااي أو اعتبااااري أن يمتلاااك فاااي أي وقااا  أ  ااار مااان 

% ماان رأس مااال الشاار ة بيياار أريااق امليااراس والوصااية باساات ناء 2نساابة 

 حصة حكومة دولة قطر .

 

اليجااو  ألى  ااعي أبياااي أو اعتباااري أن يمتلااك فااي أي وقاا  

% مااان رأس ماااال الشااار ة بييااار أرياااق املياااراس 2مااان نسااابة  أ  ااار 

والوصاااااااية باسااااااات ناء حصاااااااة جهاااااااا  قطااااااار لالساااااااتثمار والهيئاااااااة 

 العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية .
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عين حكوماة 
ُ
يتولى إدارة الشر ة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ت

دولااااة قطاااار عضااااوين ممثلااااين ابصاااااءا ويااااتم ا ت ااااا  األعضاااااء الثما يااااة 

الباااقون ماان قباال ااامعيااة العامااة العاديااة باااإلقترا  السااري ملاادة  ااالس 

سنوات وال يجو  ابكوماة دولاة قطار االااترا  فاي التصاوي  فاي ا ت اا  

إلدارة البااااااقيين باسااااات ناء مجلاااااس اإلدارة األول ، فاااااإن أعضااااااء مجلاااااس ا

املؤسسااااين يقومااااون بتعيينااااه ملاااادة  مااااس ساااانوات ابتااااداء ماااان تأسااااايس 

 الشر ة .

 

يتااااولى إدارة الشاااار ة مجلااااس إدارة مكااااون ماااان عشاااارة أعضاااااء 

عاين الهيئاة 
ُ
 ممثل ابصته وت

ً
ُيعين جها  قطر لالستثمار عضوا

املمثلاااااااة ابصااااااا ي  العاماااااااة للتقاعاااااااد والتأميناااااااات االجتماعياااااااة

صاااااندوق املعاااااااات املد ياااااة وصاااااندوق املعاااااااات العساااااكرية 

 ، ويااااتم ا ت ااااا  األعضاااااء الثما يااااة الباااااقون ماااان قباااال 
ً
عضااااوا

ااامعياة العامااة العادياة باااإلقترا  الساري ملاادة  االس ساانوات 

وال يجاااااااااااااو  ااهاااااااااااااا  قطااااااااااااار لالساااااااااااااتثمار والهيئاااااااااااااة االجتماعياااااااااااااة 



الاااااااااترا  فااااااااي بصااااااااندوقاءا للمعااااااااااات املد يااااااااة والعسااااااااكرية ا

التصااااااااااوي  فااااااااااي ا ت ااااااااااا  أعضاااااااااااء مجلااااااااااس اإلدارة الباااااااااااقيين 

باساااااااات ناء مجلااااااااس اإلدارة األول ، فااااااااإن املؤسسااااااااين يقومااااااااون 

 بتعيينه ملدة  مس سنوات ابتداء من تأسيس الشر ة .
 

 

 : مايستجد  من أعمال 
 

افقة على  افقاة ااا2تعديل املواد أد ااه لتحباق بماا جااء فاي الفقارة )املو معياة العاماة ريار العادياة وتفاويض رئايس مجلاس اإلدارة ( أعااله ملو

افقااة ااامعيااة العامااة رياار العاديااة علااى ألااب جهااا  قطاار لالسااتثمار والهيئااة العامااة للتقاعااد والتأمينااات االجتماعيااة  القيااام بااذلك بعااد مو

 %( من رأس املال .10 مالك أل  ر من )
 

 المادة رقم
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 :  يشترط في عضو مجلس اإلدارة
 

 باألهليااة الداملااة. أال يكااون قااد ساابق اابكاام عليااه بعقو ااة جنائيااة أو فااي أ
ً
. وأن يكااون متمتعااا

ً
ال يقاال عمااره عاان واحااد وعشاارين عامااا

( مان قاا ون الشار ات التجارياة أو أن 335(،)334جريمة م لة بالشرف أو األما ة أو في جريمة من ااارائم املشار إلاءا فاي املاادتين )

لساانة  8ماان القااا ون رقاام  40لاام يكاان قاادر رد إليااه اعتباااره. أو فااي جريمااة ماان ااااارائم املشااار الاءااا فااي املااادة  يكااون قياا ي بإفالسااه مااا

 مان مزاولاة أي عمال فاي اااهاات ااعاااعة لرقاباة الهيئاة بموجاب املااادة  2012
ً
 35بشاأن هيئاة األساواق املالياة أو أن يكاون ممنوعاا

 لعادد ........... ).............( مان أساهم الشار ة، ي صاي  املشار  2012لسنة  8من القا ون رقم  12فقرة 
ً
اليه أعاله .أن يكون مالداا

ويعفااااث ممثلااااو جهااااا  قطااااار لضاااامان حقااااوق الشاااار ة واملساااااهمين والااااادائنين واليياااار عاااان املساااائولية ال اااااي تقااااع علااااى أعضاااااء مجلاااااس 

، وللعضاو أن ينحابب مان اسالاس  ( من هاذا الشارطلالستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )الصندوق املدني

 قبااال الشااار ة . تلتاااعم إدارة الشااار ة بتاااوفير واتاحاااة جمياااع املعلوماااات عااان 
ً
بشااارط أن يكاااون ذلاااك فاااي وقااا  مناساااب واال  اااان مسااائوال

ماااؤهال ءم املر ااابين لعضاااوية مجلاااس اإلدارة قبااال اال ت اباااات بماااا فاااي ذلاااك وصااا  مهاااارات املر ااابين املهنياااة والتقنياااة و  ااارا ءم و 

األ ااااارى. إلأاااااال  املسااااااهمين علاءاااااا. ويجاااااو  أن يكاااااون  لااااال أعضااااااء مجلاااااس االدارة مااااان األعضااااااء املساااااتقلين ذوي ااع ااااارة مااااان ريااااار 

( ماان هااذه املااادة . إذا فقااد عضااو مجلااس اإلدارة أي 3املساااهمين ويعفااث هااؤالء ماان ااارط تملااك األسااهم املنصااو) عليااه فااي البنااد )

 .لعضوية من تاريخ فقدا ه ذلك الشرطمن هذه الشروط  ال  عنه صفة ا
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 أل  ر األصوات من املساهمين الذين لم يفاو وا بعضاوية مجلاس اإلدارة 

ً
إذا اير مر ز عضو في مجلس اإلدارة ايله من  ان حائزا

فاااي األعضااااء واذا قاااام باااه ماااانع اااايله مااان  اااان يلياااه فاااي الترتياااب ويكمااال العضاااو ااادياااد مااادة سااالفه فقااا . واذا  اااان املر اااز الشاااارر 

املعينااين، تااولى جهااا  قطاار لالسااتثمار أو الهيئااة العامااة للتقاعااد والتأمينااات االجتماعيااة، حسااب املر ااز الشااارر، تعيااين ماان يشاايله. 

وفااي حالااة عاادم وجااود ماان يشاايل املقعااد الشااارر، يسااتمر اسالااس بالعاادد املتبقااي ماان األعضاااء مااالم يقاال هااذا العاادد عاان  مسااة 

د املرا ااز الشاااررة ربااع عاادد مقاعااد اسالااس أو قاال عاادد األعضاااء املتبقااين عاان  مسااة أعضاااء وجااب علااى أعضاااء. إمااا إذا بلاا  عااد

مجلااس اإلدارة توجيااه دعااوة إلااى ااامعيااة العامااة العاديااة لتجتمااع  ااالل اااهرين ماان تاااريخ  لااو املقاعااد أو ا  فااا  عاادد املتبقااي 

 منءا عن  مسة ال ت ا  من يشيل املقاعد الشاررة.
 

 

 

  

 

 

 


