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(ناقالت)تعديل بعض مواد النظام األساسي المعدل لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
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السبب والمالحظات النص بعد التعديل  النص قبل التعديل

وكمةحنظاموأحكامالتجاريةالشركاتبقانونالشركةالتزام

.األساسيالنظامهذاأحكاممعاليتعارضبماالشركات

1المادة

:(تعديل)األولىالفقرة.....

كامألحوفقا ًقطريةمساهمةكشركةناقالتشركةتأسست

،2002(5)رقمالتداريةالشركاتقانونمن(68)المادة

(11)رقمالتجاريةالشركاتقانونألحكامالشركةوتخضع

عنالصادرالشركاتحوكمةنظاموألحكام2015لسنة

،األساسيالنظامهذاوألحكامالماليةلألسواققطرهيئة

كاملألحوفقا ًاألسهممالكيبينقطريةعامةمساهمةشركة

.بعدفيماالمبينة

1المادة

امألحكوفقا ًقطريةمساهمةكشركةناقالتشركةتأسست

،2002(5)رقمالتداريةالشركاتقانونمن(68)المادة

(11)رقمالتجاريةالشركاتقانونألحكامالشركةوتخضع

مساهمةشركةاألساسي،النظامهذاوألحكام2015لسنة

.بعديمافالمبينةلألحكاموفقا ًاألسهممالكيبينقطريةعامة

إلىدةالمحدووالنقلياتللمالحةالوطنيةقطرشركةاسمتعدل

ق.ع.م.شالقطريةالمالحةشركة

(  تم إضافة النص التالي في نهاية المادة ) 27و7المادة 

ق.ع.م.تعدل اسم شركة قطر الوطنية للمالحة والنقليات المحدودة إلى شركة المالحة القطرية ش* 
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السبب والمالحظات النص بعد التعديل  النص قبل التعديل

صندوقمنكلمحلفيلإلستثمارقطرجهازإحاللتم

ماأصولهبكافةوالصحةالتعليموصندوققطرمؤسسة

إلىهمالالتابعهاألسهمجميعوتحويللهماالتابعةوشركاتهما

قصندووصالحياتحقوقجميعالجهازيعطيوذلكالجهاز

.سينمؤسبصفتهموالصحةالتعليموصندوققطرمؤسسة

15المادة

:(تعديل)الثانيةالفقرة......

علىالواحدالمساهميمتلكهمامجموعيزيدأنيجوزوال

جهازو،المؤسسينباستثناءالشركة،أسهمإجماليمن2%

اوعاما  خلفا  امنهمأييَخلفمنأو،لالستثمارقطر

يةوتنموالعلومللتربيةقطرومؤسسةوالدولة،خاصا  

والتأميناتللتقاعدالعامةللهيئةالتابعةوالصناديقالمجتمع،

والمؤسسات،العسكريالتقاعدوصندوقاالجتماعية،

.الربحالىتهدفالالتيالحكومية

15المادة

فيالتداوليكونالنظامهذامن(9)المادةأحكاممراعاةمع

ئةهيلدىبهاالمعمولوالضوابطللنظموفقاالشركةأسهم

لإليداعقطروشركةقطروبورصةالماليةلألسواققطر

.الماليةلألوراقالمركزي
علىالواحدالمساهميمتلكهمامجموعيزيدأنيجوزوال

مناوالمؤسسينباستثناءالشركة،أسهمإجماليمن2%

يةللتربقطرومؤسسةوالدولة،مقامهما،ويقوممحلهمايحل

لعامةاللهيئةالتابعةوالصناديقالمجتمع،وتنميةوالعلوم

،لالستثمارقطروجهازاالجتماعية،والتأميناتللتقاعد

العسكريالتقاعدوصندوق.القابضةقطروشركة

.الربحالىتهدفالالتيالحكوميةوالمؤسسات
والتصرفوهبتهاالمؤقتةوالشهاداتاألسهمرهنويجوز

فقرةالأحكامالتصرفعلىوتسريآخر،تصرفبأيفيها

.السابقة

11رقمالتجاريةالشركاتقانونمن195المادةبنصعمال ً

.2015لسنة

22المادة

:(إضافة)الثالثةالفقرة......

ةالجمعيمنبقرارللغيراألولويةحقعنالتنازليجوز

مالراسأرباعثالثةبأغلبيةللشركةالعاديةغيرالعامة

اإلداريةالوحدةموافقةعلىالحصولبعدالشركة،

.والتجارةاالقتصادوزارةلدىالمختصة

22المادة

من(192)و(191)و(190)الموادأحكاممراعاةمع

الشركةمالرأسزيادةيجوزالتجارية،الشركاتقانون

.ليةاألصلألسهماإلسميةالقيمةبنفسجديدةأسهمبإصدار

عامةالالجمعيةمنيصدرقرارإلىالزيادةتستندأنويجب

قوحاألسهمإصداروسعرالزيادةمقداريبينالعاديةغير

كتتابلالمهلةمنحهممعفيها،االكتتابأولويةفيالمساهمين

مساهمللويجوز.االكتتاببابفتحمنيوما ً(15)عنتقلال

صولالحبعدمعينينألشخاصاألولويةفيحقةعنالتنازل

.ةوالتجاراالقتصادبوزارةالمختصةاالدارةموافقةعلى

يوميتينتينمحليصحيفتينفيبيانبنشراإلدارةمجلسويقوم

الموقعوعلىالعربيةباللغةاألقلعلىاحداهماتصدر

لويتهمبأوالمساهمينفيهيعلنوجد،انللشركةاإللكتروني

.جديدةالاألسهموسعروإغالقهافتتاحهوتاريخاالكتتابفي
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السبب والمالحظات النص بعد التعديل  النص قبل التعديل

11رقمالتجاريةالشركاتقانونمن194المادةبنصعمال ً

.2015لسنة

23المادة
:(تعديل)الثانيةالفقرة.....

يصدرأنوالالسهمتجزئةيجوزالاألحوال،جميعوفي

منىبأعليصدرأنيجوزذلكومعاإلسمية،قيمتهمنبأقل

لىعالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقتإذااألسميةقيمته

ةالمختصاإلداريةالوحدةموافقةعلىالحصولوبعد،ذلك

رقفيضافالحالةهذهوفيوالتجارة،االقتصادوزارةلدى

.القانونياالحتياطيإلىالقيمة

23المادة
يةاإلسمللقيمةمعادلةاسميةبقيمةالجديدةاألسهمتصدر

اراإلصدمصروفاتتتجاوزأنيجوزوالاألصلية،لألسهم

.لألسهماالسميةالقيمةمن(1%)
أقلبيصدرأنوالالسهمتجزئةيجوزالاألحوال،جميعوفي

يمتهقمنبأعلىيصدرأنيجوزذلكومعاإلسمية،قيمتهمن

وفيذلك،علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقتإذااألسمية

القانونياالحتياطيإلىالقيمةفرقيضافالحالةهذه

الشركاتحوكمةنظاممن8.4والمادة5المادةبنصعمال ً

قراربالصادرالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكيانات

2016لسنة(5)رقمالماليةلألسواققطرهيئةإدارةمجلس

28المادة

:(إضافة)األولىالفقرة....

سواقلألقطرهيئةتتطلبهاقدأخرىشروطأياستيفاء-4

.المالية

إدارةمجلسفيالمعينينللبترولقطرممثليويستثنى

اإلدارةمجلساعضاءعلىالمفروضةالقيودمنالشركة

تالشركاحوكمةنظامأوالتجاريةالشركاتقانونبموجب

حظربيتعلقفيماالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادر

.المناصببينالجمع

28المادة

:اإلدارةمجلسعضوفييشترط

امتمتعيكونوان.عاما ًوعشرينواحدعنعمرهيقلأال-1

.الكاملةباألهلية

جريمةيفأوجنائية،بعقوبةعليهالحكمسبققديكونأال-2

المشارالجرائممنجريمةفيأواألمانة،أوبالشرفمخلة

الشركاتقانونمن(335)،(334)المادتينفيإليها

إليهدرقديكنلممابإفالسه،قضىقديكونأنأوالتجارية،

.اعتباره

وثالثمائةمليونين)2.300.000لعددمالكا ًيكونأن-3

ةالشركحقوقلضمانيخصصالشركة،أسهممنسهم(ألف

علىتقعالتيالمسؤوليةعنوالغيروالدائنينوالمساهمين

.اإلدارةمجلسأعضاء
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السبب والمالحظات النص بعد التعديل  النص قبل التعديل

يفلإلستثمارقطرجهازحلأنبعدالعبارةهذهإضافةتم

حةوالصالتعليموصندوققطرمؤسسةصندوقمنكلمحل

.التابعةوشركاتهماأصولهمابكافة

29المادة

:(تعديل)األولىالفقرة.....

زيجووالسنواتثالثاإلدارةمجلسعضويةمدةتكون

ءباستثنافقطثانيةلدورةإالالعضوانتخابإعادة

همامنأييَخلفمنأولالستثمارقطروجهازالمؤسسين

دارةاالمجلسمدةانتهاءحالةوفى.خاصا  اوعاما  خلفا  

الىالفترةهذهتمتدالعادية،العامةالجمعيةانعقادقبل

.للشركةالعاديةالعامةالجمعيةانعقادتاريخ

29المادة

ةإعاديجوزوالسنواتثالثاإلدارةمجلسعضويةمدةتكون

وفى.نالمؤسسيباستثناءفقطثانيةلدورةإالالعضوانتخاب

ادية،العالعامةالجمعيةانعقادقبلاالدارةمجلسمدةانتهاءحالة

.للشركةالعاديةالعامةالجمعيةانعقادتاريخالىالفترةهذهتمتد

فيذيالتنالرئيسبمصطلحالعامالمديرمصطلحإستبدال

31المادة

غيراللدىويمثلهاالشركةرئيسهواإلدارةمجلسئيسر

قيديتوأنالمجلسقراراتينفذأنوعليهالقضاء،وأمام

بعضيفوضأناإلدارةمجلسولرئيس.بتوصياته

منلغيرهاالدارة،مجلسمنقراربموجبصالحياته،

.للشركةالتنفيذيلرئيسلأوالمجلسأعضاء

31المادة
رالغيلدىويمثلهاالشركةرئيسهواإلدارةمجلسرئيس

ديتقيوأنالمجلسقراراتينفذأنوعليهالقضاء،وأمام

بعضيفوضأناإلدارةمجلسولرئيس.بتوصياته

منلغيرهاالدارة،مجلسمنقراربموجبصالحياته،

.للشركةالعاملمديراأوالمجلسأعضاء

والكياناتالشركاتحوكمةنظاممن9.6المادةبنصعمال ً

مجلسبقرارالصادرالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونية

2016لسنة(5)رقمالماليةلألسواققطرهيئةإدارة

33المادة

العامةللجمعيةالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع

هذاوفيالتجاريةالشركاتقانونفيعليهاالمنصوص

إلدارةالسلطاتأوسعاإلدارةلمجلساألساسي،النظام

التيوالتصرفاتاألعمالجميعمباشرةولهالشركة

افقةالموذلكفيبمالغرضهاوفقا ًاإلدارةهذهتقتضيها

(ثالث)3آجالهاتتجاوزالتيالقروضعقودعلى

لهويكون،التزاماتهممنالشركةمدينيإبراءأوسنوات

الرئيسأواعضائهأحديفوضاناختصاصهحدودفي

علىافباألشرأوأكثرأومعينبعملالقيامفيالتنفيذي

.الشركةنشاطأوجهمنوجه

33المادة

المنصوصالعامةللجمعيةالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع

ي،األساسالنظامهذاوفيالتجاريةالشركاتقانونفيعليها

يعجممباشرةولهالشركةإلدارةالسلطاتأوسعاإلدارةلمجلس

رضها،لغوفقا ًاإلدارةهذهتقتضيهاالتيوالتصرفاتاألعمال

لقيامافياعضائهأحديفوضاناختصاصهحدودفيلهويكون

نشاطأوجهمنوجهعلىباألشرافأوأكثرأومعينبعمل

.الشركة
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والكياناتالشركاتحوكمةنظاممن8المادةبنصعمال ً

مجلسبقرارالصادرالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونية

2016لسنة(5)رقمالماليةلألسواققطرهيئةإدارة

34المادة

:(إضافة)الثالثةالفقرة.....

هفييحدد(المجلسميثاق)يسمىميثاقيعدأنللمجلس

واألعضاءالرئيسوواجباتوحقوقالمجلسمهام

امونظالتجاريةالشركاتقانونألحكاموفقاومسؤولياتهم

.الماليةلألسواققطرهيئةعنالصادرالشركاتحوكمة

34المادة

نائبهواإلدارةمجلسرئيسمنكلالشركةعنالتوقيعيملك

وفقا ً،منفردينأومجتمعينالمنتدبين،األعضاءأووالعضو

الشأنهذافياإلدارةمجلسيصدرهالذيللقرار

وأنأكثرأوللشركةمديرا ًيعينأناإلدارةلمجلسويجوز

جتمعينمأومنفردينالشركةعنالتوقيعحقأيضا ًيخولهم

11رقمالتجاريةالشركاتقانونمن104المادةبنصعمال ً

حوكمةنظاممن14و13المادةبنصعمال ً.2015لسنة

يسيةالرئالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركات

مرقالماليةلألسواققطرهيئةإدارةمجلسبقرارالصادر

2016لسنة(5)

35المادة

:(تعديل)الثالثةالفقرة......

لخالاألقلعلىاجتماعاتستةاإلدارةمجلسيعقدأنويجب

إذااالا ًصحيحالمجلساجتماعيكونوال.للشركةالماليةالسنة

بينهممنيكونأنعلىواألقلعلىاألعضاء،أغلبيةحضره

شهرأثالثةتنقضيأنيجوزوال.الرئيسنائبأوالرئيس

مجلسألعضاءالدعوةوتوجه.للمجلساجتماععقددون

قادلإلنعالمحددالتاريخقبلاألعمالبجدولمصحوبةاإلدارة

جاريةالتالشركاتقانونأحكاممعيتفقوبما،مناسببوقت

لألسواققطرهيئةعنالصادرالشركاتحوكمةونظام

.المالية

:(تعديل)السادسةالفقرةمنتصف35المادة

األعضاءأصواتبأغلبيةالمجلسقراراتوتصدر.....

انبالججحرً األصواتتساوتفإذا،والممثلينالحاضرين

فيهاعتراضيثبتأنالمعترضوللعضو.الرئيسمنهالذي

ةالضرورحالةفياإلدارة،لمجلسويجوز.االجتماعمحضر

..........بالتمريرقراراتهبعضإصداراالستعجالولدواعي

إلخ

الثالثةلفقرة35المادة

لاألقعلىاجتماعاتستةاإلدارةمجلسيعقدأنويجب

سالمجلاجتماعيكونوال.للشركةالماليةالسنةخالل

أنعلىاألقلعلىاألعضاءنصفحضرهإذااالصحيحا ً

أنيجوزوالالرئيسنائبأوالرئيسبينهممنيكون

.للمجلساجتماععقددونأشهرثالثةتنقضي

السادسةالفقرةمنتصف35المادة
أصواتبأغلبيةالمجلسقراراتوتصدر........

س،الرئيمنهالذيالجانبرجحتساوتفإذاالحاضرين،

محضرفياعتراضهيثبتأنالمعترضوللعضو

الضرورةحالةفياإلدارة،لمجلسويجوز.االجتماع

إلخ....بالتمريرقراراتهبعضإصدار

والكياناتالشركاتحوكمةنظاممن31المادةبنصعمال ً

مجلسبقرارالصادرالرئيسيةالسوقفيالمدرجةالقانونية

2016لسنة(5)رقمالماليةلألسواققطرهيئةإدارة

( تم إضافة النص األتي في نهاية المادة ) 41المادة 
.ظامبإنتالمعلوماتتلكومراجعةتدقيقوتتولىمعلومات،منالمساهميهممااإللكترونيموقعهاعلىالشركةوتوفر

5
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11رقمالتجاريةالشركاتقانونمن119المادةبنصعمال ً

.2015لسنة

:(تعديل)42المادة

ارةاإلدمجلسأعضاءمكافآتالعاديةالعامةالجمعيةتحدد

من%5منبأكثرالمكافآتهذهمجموعتقديريجوزوال

طاعاتواإلستقاالحتياطياتاستنزالبعدالصافيالربح

عنتقلالبنسبةالمساهمينعلىأرباحوتوزيعالقانونية

.المدفوعالمالرأسمن5%

42المادة

والاإلدارةمجلسأعضاءمكافآتالعاديةالعامةالجمعيةتحدد

الربحمن%5منبأكثرالمكافآتهذهمجموعتقديريجوز

ربحزيعوتواالحتياطياتواإلستهالكاتاستنزالبعدالصافي

.المدفوعالمالرأسمن%5عنيقلالالمساهمينعلى

بنصًالمادةً 11منًقانونًالشركاتًالتجاريةًرقم119ًعمالً 

. 2015لسنةً

67المادة 
كحدًاقصىًمنً% 5يخصصًبعدًماًتقدمًمنًالباقيًنسبةً

طاعات واإلستقالربحًالصافيًبعدًاستنزالًًاالحتياطياتً

للفقرةًالسابقة،ًوذلالقانونية  ً كًلمكافآتًوالربحًالموزعًوفقا

.أعضاءًمجلسًاإلدارة

67المادة 
كحدًاقصىًمنً% 5يخصصًبعدًماًتقدمًمنًالباقيًنسبةً

ياتًالربحًالصافيًبعدًاستنزالًاإلستهالكاتًوًاالحتياط

للفقرةًالسابقة،ًوذلكًلمكافآت  ً أعضاءًوالربحًالموزعًوفقا

.مجلسًاإلدارة
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(ناقالت)تعديل بعض مواد النظام األساسي المعدل لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة 



Qatar Gas Transport Company Ltd. (Nakilat)
Head Office: Al Shoumoukh Tower (B)

P.O. Box: 22271 ،Doha ،Qatar  |  C.R.No.: 28566

Office: +974 4499 8111

Fax:     +974 4448 3111

www.nakilat.com.qa

Thank You
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