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یُعمل بأحكام قانون الشركات التجاریة، المرفق بھذا القانون.

المادة 2 - إصدار

على جمیع المخاطبین بأحكام القانون المرفق توفیق أوضاعھم وفقاً ألحكامھ، خالل ستة أشھر من تاریخ العمل بھ. 
ویجوز لوزیر االقتصاد والتجارة مد ھذه المھلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 3 - إصدار

یُصدر وزیر االقتصاد والتجارة القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام القانون المرفق، وإلى حین صدورھا یستمر العمل بالقرارات
المعمول بھا حالیاً، بما ال یتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة 4 - إصدار

یُلغى قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ، كما یُلغى كل حكم یخالف أحكام القانون المرفق.

المادة 5 - إصدار

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. ویُنشر في الجریدة الرسمیة.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانین المعدلة لھ، 

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، 
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والقوانین المعدلة لھ،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، 
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، 

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن ھیئة قطر لألسواق المالیة، 
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، 

وعلى القرار األمیري رقم (20) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة االقتصاد والتجارة، 
وعلى اقتراح وزیر االقتصاد والتجارة، 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 

قررنا القانون اآلتي:

مواد اإلصدار

المادة 1 - إصدار
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الباب األول: تعاریف وأحكام عامة

في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى
آخر: 

الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة. 
الوزیر: وزیر االقتصاد والتجارة. 

اإلدارة: الوحدة اإلداریة المختصة بالوزارة. 
الھیئة: ھیئة قطر لألسواق المالیة. 

السوق المالي: السوق الذي یرخص لھ من الھیئة بالتعامل في األوراق المالیة. 
عقد الشركة: عقد تأسیس الشركة. 

الحوكمة: النظام الذي یتم من خاللھ إدارة الشركات التجاریة والتحكم بھا، وتحدد قواعد الحوكمة توزیع الحقوق والمسؤولیات
بین مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس اإلدارة والمدراء والمساھمین وأصحاب المصالح اآلخرین، وتوضح

القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة. 
جھة االكتتاب: بنك معتمد بالدولة، أو إحدى الشركات المرخص لھا لغرض االكتتاب.

المادة 2

الشركة التجاریة، عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من األشخاص الطبیعیین أو المعنویین، بأن یسھم كل منھم في مشروع
یستھدف الربح، وذلك بتقدیم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ینشأ عن المشروع من ربح أو خسارة. 

ویجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً ألحكام الباب الثامن من ھذا القانون.

المادة 3

كل شركة تؤسس في قطر تكون قطریة الجنسیة، ویجب أن یكون المركز الرئیسي لھا في قطر، وال یستتبع ذلك بالضرورة
تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطریین، إال إذا كانت مملوكة بالكامل لقطریین.

المادة 4

یجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد األشكال التالیة: 
1- شركة التضامن. 

2- شركة التوصیة البسیطة. 
3- شركة المحاصة. 

4- شركة المساھمة العامة. 

المادة 1
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5- شركة المساھمة الخاصة. 
6- شركة التوصیة باألسھم. 

7- الشركة ذات المسؤولیة المحدودة.

المادة 5

تكون باطلة كل شركة ال تتخذ أحد األشكال المشار إلیھا في المادة السابقة، ویكون األشخاص الذین تعاقدوا باسمھا مسؤولین
شخصیاً وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ھذا التعاقد.

المادة 6

فیما عدا شركة المحاصة، یجب أن یكون عقد الشركة وكل تعدیل یطرأ علیھ، مكتوباً باللغة العربیة وموثقاً، وإال كان العقد أو
التعدیل باطالً. 

وتحدد إجراءات توثیق عقود الشركات بقرار من الجھة المختصة بذلك، بالتنسیق مع الوزیر. 
ویجوز أن یكون عقد الشركة أو أي تعدیل یطرأ علیھ مصحوباً بترجمة بأي لغة أجنبیة أخرى، وفي حالة االختالف تكون

األولویة للنسخة المحررة باللغة العربیة.

المادة 7

یجوز للشركاء التمسك بالبطالن الناشئ عن عدم كتابة العقد أو عدم توثیقھ قانوناً، في مواجھة بعضھم بعضاً، وال یجوز لھم
االحتجاج بھ في مواجھة الغیر الذي یجوز لھ االحتجاج بالبطالن في مواجھتھم.

المادة 8

فیما عدا شركة المحاصة، ال تكون للشركة شخصیة معنویة إال بعد شھرھا وفقاً ألحكام ھذا القانون، ویكون مدیرو الشركة أو
أعضاء مجلس إدارتھا بحسب األحوال مسؤولین بالتضامن عن األضرار التي تصیب الغیر من جراء عدم شھر الشركة.

المادة 9

تكون حصة الشریك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عیناً تخدم أغراض الشركة، كما یجوز أن تكون عمالً یقدمھ الشریك
بنفسھ، ولكن ال یجوز أن تكون حصة الشریك ما لھ من سمعة أو نفوذ. 

ویتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدیة والعینیة أو إحداھما.

المادة 10
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إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو أي حق عیني آخر، كان الشریك مسؤوالً وفقاً للقواعد المعمول بھا في شأن عقد البیع
عن ضمان الحصة في حالة الھالك أو االستحقاق أو ظھور عیب أو نقص فیھا. 

فإذا كان الحصة واردة على مجرد االنتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بھا في شأن عقد اإلیجار على األمور المذكورة في
الفقرة السابقة. 

وإذا تضمنت حصة الشریك حقوقاً لدى الغیر، فال تبرأ ذمة الشریك قبل الشركة إال باقتضاء ھذه الحقوق عند حلول أجلھا، ما
لم یتفق على غیر ذلك. 

وإذا كانت حصة الشریك عملھ، فكل كسب ینتج عن ھذا العمل، یكون من حق الشركة، ما لم یكن الشریك قد حصل على ھذا
الكسب من حق براءة اختراع، ما لم یتفق على غیر ذلك. 

وال یجوز للشریك الذي تكون حصتھ عملھ، أن یمارس ذات العمل لحسابھ الخاص أو لحساب الغیر، ما لم یتفق على غیر
ذلك.

المادة 11

یعتبر كل شریك مدیناً للشركة بالحصة التي تعھد بھا، فإن تأخر في تقدیمھا عن األجل المحدد لذلك، كان مسؤوالً في مواجھة
الشركة عن تعویض الضرر الذي یترتب على ھذا التأخیر.

المادة 12

ال یجوز للدائن الشخصي ألحد الشركاء أن یتقاضى حقھ من حصة مدینھ في رأس مال الشركة، وإنما یجوز لھ أن یتقاضى
حقھ من نصیب المدین المذكور في األرباح، وفقاً لمیزانیة الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصیب مدینھ فیما

یفیض من أموالھا بعد سداد دیونھا. 
وإذا كانت حصة الشریك ممثلة في أسھم، كان لدائنھ الشخصي فضالً عن الحقوق المشار إلیھا في الفقرة السابقة، أن یقیم

دعوى أمام المحكمة المختصة لبیع ھذه األسھم وتقاضي حقھ من حصیلة ھذا البیع، وأن یطلب إیقاع الحجز التحفظي علیھا
لضمان حقوقھ لدى المدین.

المادة 13

ال یجوز أن یتضمن عقد الشركة نصاً یقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائھ من الخسارة وإال وقع باطالً. 
ومع ذلك یجوز النص على إعفاء الشریك الذي تكون حصتھ عملھ من المشاركة في الخسارة.

المادة 14

إذا لم یعین عقد الشركة نصیب الشریك في األرباح أو في الخسائر، كان نصیبھ منھا بنسبة حصتھ في رأس المال. 
وإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشریك في الربح، كان نصیبھ في الخسارة معادالً لنصیبھ في الربح، وكذلك الحال إذا

اقتصر العقد على تعیین نصیب الشریك في الخسارة. 
وإذا كانت حصة الشریك قاصرة على عملھ ولم یعین في عقد الشركة نصیبھ في الربح أو الخسارة، تقوم الشركة بتقویم عملھ،

ویكون ھذا التقویم أساساً لتحدید حصتھ في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة. 
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وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقویم حصة كل منھم، اعتبرت ھذه الحصص متساویة ما لم یثبت العكس. 
وإذا قدم الشریك فضالً عن عملھ حصة نقدیة أو عینیة، كان لھ نصیب في الربح أو في الخسارة عن حصتھ بالعمل ونصیب

آخر عن حصتھ النقدیة أو العینیة.

المادة 15

ال یجوز توزیع أرباح صوریة على الشركاء، وإال جاز لدائني الشركة مطالبة كل شریك برد ما قبضھ منھا ولو كان حسن
النیة، وال یلزم الشریك برد األرباح الحقیقیة التي قبضھا في سنة ما ولو منیت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالیة.

المادة 16

جمیع العقود والمراسالت والمخالصات واإلعالنات وغیرھا من األوراق التي تصدر عن الشركة، یجب أن تحمل اسمھا
وبیاناً عن شكلھا ومركزھا الرئیسي ورقم قیدھا في السجل التجاري. 

ویُضاف إلى ھذه البیانات، في غیر شركتي التضامن والتوصیة البسیطة، بیان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع
منھ. 

وإذا كانت الشركة تحت التصفیة، وجب ذكر ذلك في األوراق التي تصدر عنھا.

المادة 17

تسري أحكام ھذا القانون على الشركات األجنبیة التي تزاول نشاطھا في الدولة، فیما عدا األحكام المتعلقة بتأسیس الشركات.

المادة 18

فیما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، یصدر الوزیر القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات
المساھمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساھمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الھیئة القرارات المنظمة للحوكمة

الخاصة بھا. 
وفي جمیع األحوال یلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبیق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إلیھا، وبمراعاة أال تتضمن وثائق

تأسیس الشركات ما یتعارض مع تلك القرارات.

المادة 19

یحدد الوزیر بقرار منھ، كیفیة إنجاز إجراءات تأسیس الشركات وإصدار التراخیص الالزمة لھا، على نحو یكفل إتمامھا
بسھولة ویسر، بما في ذلك تمثیل جمیع الجھات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة.
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المادة 20

فیما ال یتعارض مع األحكام الخاصة بكل شركة، تسري أحكام ھذا الباب على جمیع الشركات المنصوص علیھا في ھذا
القانون.

الباب الثاني: شركة التضامن

شركة التضامن ھي شركة تتكون من شخصین طبیعیین أو أكثر، یكونون مسؤولین بالتضامن في جمیع أموالھم عن التزامات
الشركة.

المادة 22

یتكون اسم شركة التضامن من أسماء جمیع الشركاء، ویجوز أن یقتصر اسمھا على اسم شریك أو أكثر مع إضافة كلمة
"وشركاه"، ویكون اسم الشركة مطابقاً للحقیقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غیر شریك مع علمھ بذلك، كان ھذا الشخص

مسؤوالً بالتضامن عن دیون الشركة، ومع ذلك یجوز للشركة أن تبقي في اسمھا على اسم شریك انسحب منھا أو توفي إذا قبل
ذلك الشریك الذي انسحب أو ورثة الشریك الذي توفي. 

ویجوز أن یكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن یقترن بما یدل على أنھا شركة تضامن.

المادة 23

یجب أن یشتمل عقد شركة التضامن على ما یلي: 
1- اسم الشركة وغرضھا ومركزھا الرئیسي وفروعھا إن وجدت. 
2- اسم كل شریك ومھنتھ ولقبھ وجنسیتھ وتاریخ میالده وموطنھ. 

3- مقدار رأس مال الشركة والحصة التي یلتزم كل شریك بتقدیمھا نقداً كانت أم عیناً أم حقوقاً لدى الغیر، والقیمة المقدرة لھذه
الحصص وكیفیة تقدیمھا ومیعاد استحقاقھا. 

4- تاریخ تأسیس الشركة ومدتھا. 
5- كیفیة إدارة الشركة مع بیان أسماء األشخاص الذین یجوز لھم التوقیع نیابة عن الشركة ومدى سلطاتھم. 

6- بدء السنة المالیة للشركة وانتھاؤھا. 
7- كیفیة توزیع األرباح والخسائر.

المادة 24

للشركاء أن یضعوا نظاماً مكتوباً للشركة یشتمل على األحكام التفصیلیة التي یتفقون علیھا إلدارتھا وترفق نسخة منھ مع عقد
الشركة.

المادة 21
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المادة 25

یجب شھر عقد الشركة وكل تعدیل علیھ بالقید في السجل التجاري، كما یجب نشر ملخص عقد الشركة وكل تعدیل علیھ في
إحدى الصحف المحلیة الیومیة التي تصدر باللغة العربیة على نفقة الشركة. 

وال یحتج على الغیر بوجود الشركة إال من وقت استیفاء إجراءات القید والنشر، ویترتب على عدم استیفاء ھذه اإلجراءات عدم
قبول الدعاوى التي ترفعھا الشركة على الغیر. 

ومع ذلك یجوز للغیر أن یتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قیدھا ونشرھا.

المادة 26

یكتسب الشریك في شركة التضامن صفة التاجر، ویعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة، ویترتب على إفالس الشركة
إفالس جمیع الشركاء فیھا.

المادة 27

ال یجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن أوراقاً مالیة قابلة للتداول.

المادة 28

ال یجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إال بموافقة جمیع الشركاء، أو طبقاً لما نص علیھ عقد الشركة، وفي ھذه
الحالة یعدل العقد ویشھر التنازل وفقاً ألحكام المادة (25) من ھذا القانون. 

وكل اتفاق یقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قید یعتبر باطالً، ومع ذلك یجوز للشریك أن یتنازل إلى الغیر عن
الحقوق المتصلة بحصتھ في الشركة، وال یكون لھذا االتفاق أثر إال فیما بین طرفیھ.

المادة 29

لدائني الشركة حق الرجوع علیھا في أموالھا، ولھم أیضا حق الرجوع على أي شریك فیھا في أموالھ الخاصة. 
ویكون جمیع الشركاء ملتزمین بالتضامن نحو دائني الشركة. 

وال یجوز التنفیذ على أموال الشریك بسبب التزامات الشركة إال بعد الحصول على حكم نھائي في مواجھة الشركة وإنذارھا
بالوفاء، وامتناعھا عن الوفاء في وقت مناسب.

ویكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشریك. 
وإذا وفى أحد الشركاء بدین على الشركة، جاز لھ أن یرجع بما وفاه على الشركة، وجاز لھ أیضاً أن یرجع على الشركاء
الباقین كل بقدر حصتھ في الدین، فإذا كان أحد الشركاء معسراً تحمل تبعة ھذا اإلعسار الشریك الذي وفى الدین وسائر

الشركاء الموسرین كل بقدر حصتھ.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69392&LawID=6656&language=ar
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المادة 30

ً ال یجوز للشریك بغیر موافقة الشركاء أن یمارس لحسابھ أو لحساب الغیر نشاطاً من نوع نشاط الشركة، أو أن یكون شریكا
في شركة تنافسھا، إذا كانت ھذه الشركة، شركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة أو شركة توصیة باألسھم أو شركة ذات

مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة خاصة. 
فإذا أخل أحد الشركاء بذلك، كان للشركة أن تطالبھ بالتعویض، وأن تعتبر العملیات التي قام بھا لحسابھ الخاص قد تمت

لحساب الشركة.

المادة 31

إذا انضم شریك إلى الشركة كان مسؤوالً بالتضامن مع باقي الشركاء في جمیع أموالھ عن دیون الشركة السابقة والالحقة
النضمامھ، وكل اتفاق بین الشركاء على خالف ذلك، ال یحتج بھ على الغیر.

المادة 32

إذا انسحب شریك من الشركة، فال یكون مسؤوالً عن الدیون التي تنشأ في ذمتھا بعد إشھار انسحابھ وفقاً ألحكام المادة (25)
من ھذا القانون.

المادة 33

إذا تنازل أحد الشركاء عن حصتھ في الشركة، فال یبرأ من دیون الشركة قبل دائنیھا، إال إذا أقر الدائنون ھذا التنازل.

المادة 34

تصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع آراء الشركاء، ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك. 
ومع ذلك ال تكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة، إال إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.

المادة 35

تكون إدارة الشركة لجمیع الشركاء، إال إذا عھد باإلدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل إلى شریك أو أكثر أو إلى
شخص أو أكثر من غیر الشركاء.

المادة 36

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69392&LawID=6656&language=ar
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إذا تعدد المدیرون وحدد لكل منھم اختصاص معین، فال یسأل كل مدیر إال عن األعمال التي تكون من اختصاصھ. 
وإذا تعدد المدیرون واشترط أن یقوموا باإلدارة مجتمعین، فال تكون قراراتھم صحیحة، إال إذا صدرت بإجماع اآلراء أو

األغلبیة المنصوص علیھا في عقد الشركة. 
ومع ذلك یجوز لكل مدیر أن ینفرد بالقیام باألعمال العاجلة التي یترتب على تفویتھا خسارة جسیمة للشركة، أو ضیاع ربح

كبیر علیھا. 
وإذا تعدد المدیرون ولم یحدد لكل منھم في العقد اختصاص معین ولم یشترط أن یعملوا مجتمعین، جاز لكل منھم أن یقوم بأي
عمل من أعمال اإلدارة، على أن یكون لآلخرین حق االعتراض على العمل قبل إتمامھ، وفي ھذه الحالة تكون العبرة بأغلبیة

آراء المدیرین، فإذا تساوت اآلراء وجب عرض األمر على الشركاء.

المادة 37

إذا كان المدیر شریكاً ومعیناً في عقد الشركة، فال یجوز عزلھ إال بإجماع باقي الشركاء، أو بقرار من المحكمة المختصة بناء
على طلب أغلبیة الشركاء. 

ویترتب على عزل المدیر في أي من ھاتین الحالتین حل الشركة، ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك. 
وإذا كان المدیر شریكاً ومعیناً في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غیر الشركاء، سواء كان معیناً في عقد الشركة أو

في عقد مستقل، جاز عزلھ بقرار من أغلبیة الشركاء، وال یترتب على ھذا العزل حل الشركة.

المادة 38

إذا كان المدیر شریكاً ومعیناً في عقد الشركة، فال یجوز لھ أن یعتزل اإلدارة لغیر أسباب مقبولة، وإال كان مسؤوالً عن
التعویض، ویترتب على اعتزالھ تعیین شریك جدید بموافقة جمیع الشركاء اآلخرین لیحل مكانھ، ما لم ینص العقد على خالف

ذلك. 
وإذا كان المدیر شریكاً ومعیناً في عقد مستقل، أو كان من غیر الشركاء سواء معیناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل كان لھ

أن یعتزل اإلدارة، بشرط أن یختار الوقت المناسب لالعتزال، وأن یخطر بھ الشركاء قبل حلولھ بمدة ال تقل عن ستین یوماً، ما
لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك، وإال كان مسؤوالً عن التعویض.

المادة 39

للمدیر أن یباشر جمیع أعمال اإلدارة العادیة التي تتفق وغرض الشركة، ولھ أن یتصالح على حقوق الشركة أو أن یطلب
التحكیم إذا كان ذلك في مصلحة الشركة، ما لم ینص عقد الشركة على تقیید سلطتھ في ھذا الخصوص. 

وتلتزم الشركة بكل عمل یجریھ المدیر باسمھا في حدود سلطتھ، ولو استعمل المدیر توقیع الشركة لحسابھ، إال إذا كان من
تعاقد معھ سیئ النیة.

المادة 40

ال یجوز للمدیر القیام بالتصرفات التي تجاوز اإلدارة العادیة، إال بموافقة الشركاء أو بنص صریح في العقد، ویسري ھذا
الحظر بصفة خاصة على التصرفات اآلتیة: 
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1- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغیرة المعتادة. 
2- بیع عقارات الشركة، إال إذا كان التصرف فیھا مما یدخل في أغراض الشركة. 

3- رھن عقارات الشركة ولو كان مصرحاً لھ في عقد الشركة ببیع العقارات. 
4- بیع متجر الشركة أو رھنھ. 

5- كفالة دیون الغیر.

المادة 41

ال یجوز للمدیر أن یتعاقد لحسابھ الخاص مع الشركة، إال بإذن كتابي من جمیع الشركاء یصدر في كل حالة على حدة. 
وال یجوز لھ أن یمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، إال بموافقة كتابیة من جمیع الشركاء.

المادة 42

یسأل المدیر عن الضرر الذي یصیب الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب مخالفتھ أحكام عقد الشركة أو عقد تعیینھ، أو بسبب
ما یصدر عنھ من إھمال أو أخطاء في تأدیة وظیفتھ، وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعتبر باطالً.

المادة 43

ال یجوز للشریك غیر المدیر التدخل في أعمال اإلدارة، ومع ذلك یجوز لھ أن یطلع بنفسھ، في مركز الشركة، على أعمالھا،
وأن یفحص دفاترھا ووثائقھا، وأن یستخرج بنفسھ أو عن طریق وكیلھ بیاناً موجزاً عن حالة الشركة المالیة، وأن یوجھ النصح

لمدیرھا، وكل اتفاق على خالف ذلك یعتبر باطالً.

المادة 44

تحدد األرباح والخسائر ونصیب كل شریك فیھا عند نھایة السنة المالیة للشركة من واقع المیزانیة وحساب األرباح والخسائر. 
ویعتبر كل شریك دائناً للشركة بنصیبھ في األرباح بمجرد تحدید ھذا النصیب باعتماد المیزانیة. 

ویستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالیة، ما لم یتفق على غیر ذلك، وفیما عدا ذلك ال
یجوز إلزام الشریك بتكملة ما نقص من حصتھ في رأس المال بسبب الخسائر، إال بموافقتھ.

الباب الثالث: شركة التوصیة البسیطة

شركة التوصیة البسیطة ھي شركة تتألف من فئتین من الشركاء ھما: 
1- الشركاء المتضامنون، وھم الذین یدیرون الشركة، ویكونون مسؤولین بالتضامن عن جمیع التزاماتھا في أموالھم الخاصة. 

المادة 45
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2- الشركاء الموصون، وھم الذین یساھمون في رأس مال الشركة، دون أن یكونوا مسؤولین عن التزامات الشركة إال بمقدار
ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعھ للشركة.

المادة 46

یجب أن یكون جمیع الشركاء المتضامنین من األشخاص الطبیعیین.

المادة 47

یبین في عقد الشركة، أسماء الشركاء المتضامنین والموصین.

المادة 48

ال یشتمل اسم شركة التوصیة البسیطة إال على أسماء الشركاء المتضامنین، مع إضافة ما یدل على وجود شركاء آخرین. 
ویجوز أن یكون لھا اسم تجاري خاص، بشرط أن یقترن بما یدل على أنھا شركة توصیة بسیطة. 

وال یجوز أن یذكر اسم الشریك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر، مع علمھ بذلك، فإنھ یصبح مسؤوالً عن التزاماتھا على
وجھ التضامن بالنسبة إلى الغیر حسن النیة.

المادة 49

ال یجوز للشریك الموصي أن یتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكیل، وإال أصبح مسؤوالً بالتضامن عن االلتزامات
الناشئة عن أعمال إدارتھ، ویجوز أن یلتزم بجمیع التزامات الشركة أو بعضھا وفقاً لجسامة األعمال وتكرارھا وبحسب ائتمان

الغیر لھ بسبب ھذه األعمال. 
على أنھ ال یعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مدیري الشركة، وتقدیم اآلراء إلیھم، واإلذن لھم بالتصرف خارج حدود

سلطتھم.

المادة 50

للشریك الموصي أن یطلب صورة من المیزانیة ومن حساب األرباح والخسائر، وأن یتحقق من صحة ما ورد بھما، ولھ في
سبیل ذلك االطالع على دفاتر الشركة ووثائقھا بنفسھ أو بوكیل عنھ من الشركاء أو غیرھم، بشرط أال یترتب على ذلك ضرر

بالشركة.

المادة 51



3/15/2021 قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاریة

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6656&TYPE=PRINT&language=ar 13/83

تصدر قرارات شركة التوصیة البسیطة بإجماع آراء الشركاء المتضامنین، ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك. 
وال تكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة، إال إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء المتضامنین والموصین.

المادة 52

فیما عدا األحكام الواردة في ھذا الباب، تخضع شركة التوصیة البسیطة للقواعد المقررة لشركة التضامن.

الباب الرابع: شركة المحاصة

شركة المحاصة ھي شركة مستترة ال تسري في حق الغیر، وال تتمتع بالشخصیة المعنویة، كما ال تخضع ألي من إجراءات
الشھر.

المادة 54

یحدد عقد شركة المحاصة غرضھا، وحقوق الشركاء والتزاماتھم، وكیفیة توزیع األرباح والخسائر بینھم، وطریقة إدارة
الشركة، وغیر ذلك من العناصر األساسیة. 

ویجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجمیع طرق اإلثبات بما في ذلك البینة والقرائن.

المادة 55

ال یجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالیة قابلة للتداول.

المادة 56

یبقى كل شریك مالكاً للحصة التي تعھد بتقدیمھا، ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك. 
وإذا كانت الحصة عیناً معینة بذاتھا، وأشھر إفالس الشریك الذي یحوزھا، كان لمالكھا حق استردادھا من التفلیسة بعد أداء

نصیبھ في خسائر الشركة. 
أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثلیات غیر مفرزة، فال یكون لمالكھا إال االشتراك في التفلیسة بوصفھ دائناً بقیمة الحصة

مخصوماً منھا نصیبھ في خسائر الشركة.

المادة 57

المادة 53
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ال یجوز للغیر الرجوع إال على الشریك أو الشركاء الذین تعامل معھم. 
على أنھ إذا صدر من الشركاء عمل یكشف للغیر عن وجود الشركة، جاز اعتبارھا بالنسبة لھ شركة واقع یكون الشركاء فیھا

مسؤولین على وجھ التضامن تجاھھ.

المادة 58

ال یعتبر الشریك المحاص تاجراً، ما لم یقم بالعملیات التجاریة بنفسھ.

المادة 59

لكل شریك أن یطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقھا بنفسھ أو بوكیل عنھ، بشرط أال یترتب على اطالع الوكیل ضرر
بالشركة، ویقع باطالً كل اتفاق یخالف ذلك.

المادة 60

تصدر القرارات في شركة المحاصة بإجماع آراء الشركاء، ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك. 
وال تكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة، إال إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.

المادة 61

إذا كان بین الشركاء شریك غیر قطري، فال یجوز لشركة المحاصة مزاولة األعمال التي تحظر القوانین على غیر القطریین
مزاولتھا.

الباب الخامس: شركة المساھمة العامة

الفصل األول: أحكام عامة

المادة 62

شركة المساھمة العامة ھي كل شركة یكون رأس مالھا مقسماً إلى أسھم متساویة القیمة وقابلة للتداول، وال یسأل المساھم فیھا
إال بقدر مساھمتھ في رأس المال.
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المادة 63

المادة 64

المادة 65

المادة 67

یكون لكل شركة مساھمة عامة اسم یشیر إلى غرضھا، وال یجوز أن یكون اسماً لشخص طبیعي، إال إذا كان غرض الشركة
استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ھذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجاریة باسم شخص طبیعي، واتخذت اسمھا

اسماً لھا. 
وفي جمیع األحوال یجب أن یضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساھمة عامة قطریة).

 

یجب أن یكون لشركة المساھمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامھا األساسي، ویجوز مد أجل الشركة المحددة
المدة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة. 

وإذا كان غرض الشركة القیام بعمل معین، فتنقضي الشركة بانتھائھ.

 

یجب أن یكون رأس مال الشركة المساھمة العامة كافیاً لتحقیق الغرض من تأسیسھا. 
وال یجوز أن یقل رأس مال الشركة عن عشرة مالیین لایر.

 

الفصل الثاني: تأسیس الشركة

المادة 66

یصدر بتأسیس شركة المساھمة العامة قرار من الوزیر.

 

تؤسس شركة المساھمة العامة من عدد ال یقل عن خمسة مؤسسین. 
وتقوم الشركة بطرح أسھمھا لالكتتاب العام خالل ستین یوماً من تاریخ تأسیسھا، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسھمھا خالل تلك
الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم یقم مؤسسوھا خالل ثالثین یوماً من تاریخ انتھاء أجل طرح األسھم لالكتتاب العام بتعدیل



3/15/2021 قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاریة

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6656&TYPE=PRINT&language=ar 16/83

المادة 68

المادة 69

المادة 70

عقد الشركة ونظامھا األساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویتحمل
المؤسسون تكالیف ھذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالیة التي تفرضھا الوزارة، ویكون المؤسسون مسؤولین في

جمیع أموالھم عن التزامات الشركة خالل تلك المدة.

 

یُستثنى من شرط الحد األدنى لعدد المؤسسین، المنصوص علیھ في المادة السابقة، شركات المساھمة العامة التي تؤسسھا
الحكومة وغیرھا من الھیئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساھم فیھا الدولة بنسبة ال تقل عن (51%)، أو بنسبة تقل
عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردھا أو باالشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنیاً أو أجنبیاً، وسواء كان

شخصاً طبیعیاً أم معنویاً عاماً أو خاصاً.

 

مع مراعاة أحكام المادة (66) من ھذا القانون، یحرر المؤسسون فیما بینھم عقد الشركة ونظامھا األساسي وفقاً للنموذجین
اللذین یصدر بھما قرار من الوزیر، وال یجوز مخالفة ھذین النموذجین إال ألسباب جدیة تقرھا اإلدارة. 

ویجب أن یشتمل كل منھما على ما یلي: 
1- اسم الشركة ومركزھا الرئیسي. 

2- الغرض الذي أسست من أجلھ الشركة. 
3- أسماء المؤسسین وجنسیاتھم ومحال إقامتھم ومھنھم وعدد األسھم التي تم االكتتاب بھا من قبل كل منھم. 

4- مقدار رأس مال الشركة الُمصرح بھ إن وجد. 
5- مقدار رأس مال الشركة الُمصدر وعدد األسھم التي ینقسم إلیھا ونوعھا وقیمتھا االسمیة والمقدار المدفوع من قیمة كل

سھم. 
6- مدة الشركة. 

7- بیان عن كل حصة غیر نقدیة واسم مقدمھا، وجمیع الشروط الخاصة بتقدیمھا، والحقوق العینیة المترتبة على ھذه الحصة. 
8- بیان تقریبي لمقدار المصروفات واألجور والتكالیف التي تؤدیھا الشركة أو تلتزم بأدائھا بسبب تأسیسھا.

 

على المؤسسین أن یختاروا من بینھم من یتولى اتخاذ إجراءات التأسیس لدى اإلدارة.
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المادة 71

المادة 72

المادة 73

المادة 74

المادة 75

یُقدم طلب التأسیس إلى اإلدارة مرفقاً بھ صورة من مشروعي عقد الشركة، ونظامھا األساسي. 
ولإلدارة أن تطلب أي بیانات إضافیة تراھا ضروریة والوثائق والمستندات التي تثبت ھذه البیانات، ولھا أن تطلب االطالع

على دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع. 
ویجوز لإلدارة أن تطلب إجراء تعدیالت على مشروع عقد الشركة والنظام األساسي لیكونا متفقین مع أحكام القانون

والنموذجین المشار إلیھما في المادة (69) من ھذا القانون. 
وفي جمیع األحوال، یتعین البت في الطلب خالل عشرة أیام من تاریخ تقدیمھ مستوفیاً المستندات الالزمة.

 

في حالة موافقة اإلدارة على طلب تأسیس الشركة، یقوم المؤسسون بتوقیع عقد الشركة والنظام األساسي، وفقاً لمشروعیھما
اللذین وافقت علیھما اإلدارة، وتوثیقھما لدى الجھة المختصة قانوناً بالتوثیق، لیصدر الوزیر قراره في شأن تأسیس الشركة

خالل مدة أقصاھا ثالثون یوماً من تاریخ تقدیمھما.

 

في حالة رفض اإلدارة طلب التأسیس أو انتھاء المدة المنصوص علیھا في المادة السابقة دون رد، یجوز للمؤسسین التظلم
أمام الوزیر خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطارھم بقرار الرفض أو انتھاء المدة المشار إلیھا، بحسب األحوال. 

ویبت الوزیر في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویبلغ من رفض طلبھ بذلك بأي وسیلة تفید العلم، ویعتبر مضي
ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للتظلم، ویكون قرار البت في التظلم نھائیاً.

 

إذا رفض طلب تأسیس الشركة نھائیاً، ال یجوز للمؤسسین أن یتقدموا بطلب جدید لتأسیس الشركة ذاتھا، إال بعد مضي شھر
من تاریخ رفض الطلب.
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المادة 76

المادة 77

یجب أن ینشر قرار تأسیس الشركة في الجریدة الرسمیة مرفقاً بھ عقد الشركة ونظامھا األساسي، وال تكتسب الشركة
الشخصیة المعنویة إال بعد شھرھا. 

ویتم الشھر بالقید في السجل التجاري والنشر في الجریدة الرسمیة معاً.

 

على المؤسسین أن یكتتبوا بأسھم ال تقل عن (20%) وال تزید على (60%) من رأس مال الشركة، وال یجوز ألي مؤسس
أن یكتتب باألسھم المطروحة لالكتتاب في مرحلة التأسیس، ویقدم المؤسسون إلى اإلدارة قبل دعوة الجمھور إلى االكتتاب

شھادة من البنك تثبت أنھم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل األسھم التي اكتتبوا فیھا كشركاء مؤسسین،
ومشروع بیان الدعوة إلى االكتتاب، ویقوم المؤسسون بإعداده وفقاً ألحكام المادة (77) من ھذا القانون. 

وتأذن اإلدارة، بعد استیفاء ما تقدم، بنشر بیان الدعوة في صحیفتین یومیتین محلیتین، إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى
الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد.

 

تكون الدعوة لالكتتاب العام بنشر إعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وذلك قبل
أسبوع على األقل من بدء االكتتاب، ویجب أن تشتمل نشرة االكتتاب على ما یلي: 

1- أسماء المؤسسین وجنسیاتھم. 
2- اسم الشركة وغرضھا ومركزھا الرئیسي. 

3- مقدار رأس مال الشركة الُمصرح بھ إن وجد. 
4- مقدار رأس المال الُمصدر والمدفوع منھ ونوع األسھم وقیمتھا االسمیة وعددھا ومقدار ما طرح منھا لالكتتاب العام أو ما

اكتتب بھ المؤسسون، والقیود المفروضة على تداول األسھم. 
5- الحصص العینیة والبیانات الخاصة بھا والحقوق المقررة لھا إن وجدت. 

6- المزایا الخاصة الممنوحة للمؤسسین أو لغیرھم إن وجدت. 
7- طریقة توزیع األرباح. 

8- بیان تقدیري لنفقات تأسیس الشركة. 
9- قیام المؤسسین بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤھا من قیمة األسھم التي اكتتبوا بھا. 

10- الحد األدنى لعدد األسھم التي یمكن للشخص أن یكتتب بھا، وكذلك الحد األعلى بما ال یجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 
11- میعاد االكتتاب ونھایتھ ومكانھ وشروطھ. 

12- تاریخ صدور القرار المرخص بتأسیس الشركة. 
13- بیان طریقة تخصیص األسھم على المكتتبین في حالة تجاوز االكتتاب لعدد األسھم المطروحة. 

14- أیة أمور أخرى تؤثر على حقوق المساھمین والتزاماتھم. 
15- أیة بیانات أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر. 

ویوقع المؤسسون أو من یمثلھم إعالن الدعوة إلى االكتتاب، ویكونون مسؤولین بالتضامن عن صحة البیانات الواردة فیھ،
وعن استیفائھ البیانات المذكورة. 
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المادة 78

المادة 79

المادة 80

المادة 81

ویرفق باإلعالن تقریر موقع من مراقب حسابات یذكر فیھ أنھ اطلع على اإلعالن وراجع ما تضمنھ من بیانات وأقر بصحتھا. 
وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنھ یجب نشر بیانات االكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في اإلعالن

المنصوص علیھ في ھذه المادة.

 

یجري االكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طریق الشركات الُمرخص لھا لھذا الغرض، وتُسدد
األقساط الواجب سدادھا عند االكتتاب، ویودع ما دفع في حساب بنكي خاص یفتح باسم الشركة تحت التأسیس.

 

یكون اكتتاب المساھم بإقرار موقع منھ على طلب االكتتاب یذكر فیھ عدد األسھم التي اكتتب بھا وقبولھ لعقد الشركة ونظامھا
األساسي وموطنھ المختار في الدولة، وكل بیان آخر تراه جھة االكتتاب ضروریاً. 

ویكون االكتتاب منجزاً غیر معلق على شرط، ویعتبر باطالً كل شرط یضعھ المكتتب. 
ویسلم المكتتب طلب االكتتاب إلى جھة االكتتاب، ویسدد األقساط الواجب سدادھا لقاء إیصال موقع ومعتمد من جھة االكتتاب

مبین فیھ اسم المكتتب وموطنھ المختار وتاریخ االكتتاب وعدد األسھم المكتتب بھا واألقساط المسددة. 
ویعتبر االكتتاب نھائیاً عند تسلم المكتتب لھذا اإلیصال.

 

یتم توفیر نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ویثبت ذلك في إیصال االكتتاب. 
ولكل ذي شأن أن یحصل خالل مدة االكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام األساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب

تحدده نشرة االكتتاب. 
وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة یجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامھا األساسي على ذلك الموقع.

 

تحتفظ جھة االكتتاب بجمیع األموال المدفوعة من المساھمین لحساب الشركة تحت التأسیس، وال یجوز تسلیمھا إال لمجلس
اإلدارة بعد إعالن تأسیس الشركة وقیدھا في السجل التجاري.
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المادة 82

المادة 83

المادة 84

المادة 85

 

یجب أن یظل باب االكتتاب مفتوحاً مدة ال تقل عن أسبوعین وال تزید على أربعة أسابیع. 
وإذا لم یستنفد االكتتاب خالل المیعاد المحدد لھ جمیع األسھم المطروحة، جاز للمؤسسین، بعد موافقة اإلدارة، مد المیعاد مدة ال

تجاوز أسبوعین، فإذا لم یستنفد االكتتاب كل األسھم في نھایة المیعاد المحدد، وجب على المؤسسین إما الرجوع عن تأسیس
الشركة أو تخفیض رأس مالھا بالقدر الذي لم یكتتب بھ، مع مراعاة أحكام المادة (65) من ھذا القانون.

 

إذا لم یتم تأسیس الشركة وجب على المؤسسین رد المبالغ المدفوعة من المكتتبین إلیھم كاملة مع ما قد یكون قد تحقق عنھا
من عوائد، خالل مدة ال تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد النتھاء االكتتاب وفقاً ألحكام المادة السابقة، ویكونون مسؤولین
بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسیس الشركة، كما یكونون مسؤولین بالتضامن من قبل الغیر عن

األعمال والتصرفات التي صدرت منھم خالل فترة التأسیس.

 

في حالة تخفیض رأس المال، یكون للمكتتبین الحق في الرجوع عن اكتتابھم في میعاد ال یقل عن مدة االكتتاب األولى یبدأ من
تاریخ إعالنھم في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما باللغة العربیة على األقل، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن

وجد، فإذا لم یرجعوا عن االكتتاب خالل ھذه المدة اعتبر اكتتابھم نھائیاً.

 

إذا تبین بعد إغالق باب االكتتاب أن عدد األسھم التي تم االكتتاب بھا قد جاوز عدد األسھم المطروحة، وجب أن توزع
األسھم على المكتتبین وفقاً لما ورد بنشرة االكتتاب. 

وفي جمیع األحوال، تتم إعادة األموال الفائضة عن االكتتاب وما قد یكون قد تحقق عنھا من عوائد إلى المساھمین، عن طریق
جھة االكتتاب التي اكتتبوا لدیھا، خالل مدة ال تجاوز أسبوعین من تاریخ إغالق باب االكتتاب.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69432&LawID=6656&language=ar
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المادة 86

المادة 87

المادة 88

المادة 89

المادة 90

 

یجوز لكل ذي شأن أن یطلب الحكم ببطالن أي اكتتاب یتم خالفاً لألحكام المتقدمة، وذلك خالل ثالثین یوماً من تاریخ إغالق
باب االكتتاب.

 

یخطر المؤسسون اإلدارة خالل عشرة أیام من تاریخ إغالق باب االكتتاب بنتیجتھ وما دفعھ المكتتبون من قیمة األسھم وبیان
بأسمائھم وعدد األسھم التي اكتتب بھا كل منھم.

 

ً على المؤسسین خالل المدة المنصوص علیھا في المادة السابقة، دعوة المكتتبین إلى عقد الجمعیة العامة التأسیسیة وفقا
لألوضاع المقررة لدعوة الجمعیة العامة وبعد موافقة اإلدارة، على أن یكون میعاد االنعقاد خالل ثالثین یوماً من تاریخ توجیھ

الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى اإلدارة إلیفاد ممثل عنھا لحضور االجتماع. 
وتنعقد ھذه الجمعیة صحیحة بحضور عدد من المساھمین یمثلون نصف رأس المال على األقل، ویرأس االجتماع من تنتخبھ

الجمعیة لذلك من المؤسسین.

 

لكل مكتتب، أیاً كان عدد أسھمھ، حق حضور الجمعیة العامة التأسیسیة.

 

یقدم المؤسسون إلى الجمعیة العامة التأسیسیة تقریراً یتضمن المعلومات الوافیة عن جمیع عملیات التأسیس مع المستندات
المؤیدة لھا. 

وتنظر الجمعیة على وجھ الخصوص في المسائل اآلتیة: 
1- تقریر من تم اختیاره من المؤسسین عن عملیات تأسیس الشركة والنفقات التي استلزمتھا. 

2- إقرار النظام األساسي للشركة. 
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المادة 91

المادة 92

المادة 93

المادة 94

3- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول وتعیین مراقبي الحسابات وتحدید أتعابھم. 
4- المصادقة على تقویم الحصص العینیة إن وجدت. 

5- إعالن تأسیس الشركة نھائیاً. 
وتصدر قرارات الجمعیة العامة التأسیسیة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة تمثیالً صحیحاً وفقاً ألحكام ھذا القانون.

 

یتولى مجلس اإلدارة األول اتخاذ إجراءات إشھار الشركة وفقاً ألحكام ھذا القانون، ویكون أعضاء مجلس اإلدارة األول
مسؤولین بالتضامن عن األضرار الناشئة عن عدم القیام بإجراءات اإلشھار المشار إلیھا. 

وتنتقل إلى الشركة بمجرد إشھارھا آثار جمیع التصرفات التي أجراھا المؤسسون لحسابھا قبل اإلشھار. 
وتتحمل الشركة جمیع المصروفات التي أنفقھا المؤسسون في ھذا الشأن.

 

إذا أسست شركة المساھمة العامة على وجھ غیر قانوني، جاز لكل ذي شأن خالل ستة أشھر من تاریخ تأسیسھا أن ینذرھا
كتابة بوجوب إجراء التصحیح خالل شھر من تاریخ اإلنذار، فإذا لم تبادر الشركة إلى إجراء التصحیح الالزم خالل ھذه المدة،

جاز لھ خالل الستة أشھر التالیة، أن یطلب الحكم ببطالن الشركة، وتصفیتھا باعتبارھا شركة فعلیة. 
وال یجوز للمساھمین أن یحتجوا تجاه الغیر ببطالن الشركة.

 

إذا تم تأسیس الشركة على وجھ غیر قانوني، جاز للمساھم ولكل ذي شأن خالل المدة التي یجوز فیھا رفع دعوى البطالن
وفقاً ألحكام المادة السابقة، أن یرفع دعوى المسؤولیة التضامنیة على المؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات.

 

إذا لم تُدرج أسھم شركة المساھمة العامة للتداول في السوق المالي خالل سنة من تاریخ تأسیسھا أو تحولھا إلى شركة مساھمة
عامة، تتحول الشركة تلقائیاً إلى شركة مساھمة خاصة، ویكون المؤسسون مسؤولین بالتضامن أمام اإلدارة عن جمیع رسوم

تحولھا إلى شركة مساھمة خاصة.
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المادة 96

المادة 97

 

الفصل الثالث: إدارة الشركة

الفرع األول: مجلس اإلدارة

المادة 95

یتولى إدارة شركة المساھمة العامة مجلس إدارة منتخب، یحدد النظام األساسي للشركة طریقة انتخابھ وعدد أعضائھ ومدة
العضویة فیھ، على أال یقل عدد أعضائھ عن خمسة وال یزید على أحد عشر. 

وال تزید مدة العضویة فیھ على ثالث سنوات، فیما عدا مجلس اإلدارة األول فیجوز أن تكون مدة العضویة فیھ خمس سنوات. 
ویجوز إعادة انتخاب عضو مجلس اإلدارة أكثر من مرة، ما لم ینص النظام األساسي للشركة على خالف ذلك، أو إذا افتقد

العضو شرطاً من الشروط المنصوص علیھا في المادة (97) من ھذا القانون. 
وللعضو أن ینسحب من المجلس بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة.

 

تنتخب الجمعیة العامة أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري، واستثناء من ذلك یجوز أن یكون أول مجلس إدارة بالتعیین
عن طریق المؤسسین، وعند التصویت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، یكون للسھم الواحد صوت واحد یمنحھ المساھم
لمن یختاره من المرشحین، ویجوز للمساھم توزیع تصویت أسھمھ بین أكثر من مرشح، وال یجوز أن یصوت السھم الواحد

ألكثر من مرشح، ویكون التصویت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في شركات المساھمة العامة المدرجة في السوق
المالي، وفق نظام الحوكمة الذي تضعھ الھیئة. 

وفي حالة انتھاء مدة مجلس اإلدارة قبل تصدیق الجمعیة العامة على التقاریر المالیة للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاریخ انعقاد
الجمعیة العامة العادیة.

 

یشترط في عضو مجلس اإلدارة ما یلي: 
1- أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً، وأن یكون متمتعاً باألھلیة الكاملة. 

2- أال یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة، أو في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جریمة من الجرائم المنصوص
علیھا في المادتین (334)، (335) من ھذا القانون، أو أن یكون قد قضي بإفالسھ، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره. 

3- أن یكون مساھماً، ومالكاً لعدد من أسھم الشركة یحدده النظام األساسي، ویتم إیداعھ في أحد البنوك المعتمدة، خالل ستین
یوماً من تاریخ بدء العضویة، ویستمر إیداعھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو الحجز إلى أن تنتھي مدة العضویة،

ویصدق على میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا العضو بأعمالھ. 

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69464&LawID=6656&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69701&LawID=6656&language=ar
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المادة 98

المادة 99

المادة 100

وتخصص األسھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساھمین والدائنین والغیر عن المسؤولیة التي تقع
على أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم یقدم العضو الضمان على الوجھ المذكور بطلت عضویتھ. 

ویجوز أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلین ذوي الخبرة من غیر المساھمین، ویعفى ھؤالء من شرط
تملك األسھم المنصوص علیھ في البند (3) من ھذه المادة. 

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من ھذه الشروط زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدانھ ذلك الشرط.

 

فیما عدا ممثلي الدولة في شركات المساھمة العامة أو األشخاص الذین یملكون (10%) على األقل من أسھم رأس مال ھذه
الشركات، ال یجوز ألحد بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثالً ألحد األشخاص المعنویة أن یكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من

ثالث شركات مساھمة تقع مراكزھا الرئیسیة في الدولة، وال أن یكون رئیساً لمجلس اإلدارة أو نائباً للرئیس في أكثر من
شركتین یقع المركز الرئیسي لكل منھما داخل الدولة. 

وفي جمیع األحوال، ال یجوز ألحد سواء بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثالً ألحد األشخاص المعنویین أن یكون عضواً منتدباً
لإلدارة في أكثر من شركة واحدة مركزھا الرئیسي في الدولة، أو أن یجمع بین العضویة في مجلسي إدارتي شركتین تمارسان

نشاطاً متجانساً. 
وتبطل عضویة من یخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزید على النصاب المقرر في ھذه المادة وفقاً للتسلسل

التاریخي للعضویة، وعلیھ أن یرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضویتھ فیھا ما قبضھ منھا.

 

إذا ساھمت الدولة في شركة مساھمة عامة، جاز لھا بدالً من االشتراك في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة انتداب ممثلین عنھا
في المجلس بنسبة ما تملكھ من األسھم، ویستنزل عددھم من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة، ویكون لھا حق عزل ھؤالء
الممثلین أو تعیین غیرھم في كل وقت، ویكون لممثلي الدولة المعینین في مجلس اإلدارة ما لسائر األعضاء المنتخبین من
الحقوق والواجبات، وتكون الدولة مسؤولة عن أعمال ممثلیھا تجاه الشركة ودائنیھا ومساھمیھا، ویعفى ممثلو الدولة في

مجالس إدارة شركات المساھمة العامة من تقدیم أسھم ضمان عن عضویتھم.

 

ینتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئیساً ونائباً للرئیس لمدة سنة، ما لم یحدد النظام األساسي للشركة مدة أخرى ال یجوز
أن تزید على ثالث سنوات. 

ویجوز لمجلس اإلدارة أن ینتخب باالقتراع السري عضواً منتدباً لإلدارة أو أكثر، یكون لھم حق التوقیع عن الشركة مجتمعین
أو منفردین حسب قرار المجلس.
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المادة 101

المادة 102

المادة 103

المادة 104

 

إذا خال مقعد عضو مجلس اإلدارة شغلھ من كان حائزاً ألكثر األصوات من المساھمین الذین لم یفوزوا بعضویة مجلس
اإلدارة، فإذا قام بھ مانع شغلھ من كان یلیھ في الترتیب، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ فقط. 

وفي حالة عدم وجود من یشغل المقعد الشاغر، یستمر المجلس بالعدد المتبقي من األعضاء ما لم یقل ھذا العدد عن خمسة
أعضاء. 

أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس، أو قل عدد األعضاء المتبقین عن خمسة أعضاء، وجب على مجلس
اإلدارة دعوة الجمعیة العامة لالجتماع خالل شھرین من تاریخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منھا عن خمسة، النتخاب

من یشغل المقاعد الشاغرة.

 

على كل شركة أن تقدم لإلدارة سنویاً قائمة مفصلة، ومعتمدة من رئیس مجلس اإلدارة بأسماء رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة
وصفاتھم وجنسیاتھم ووسائل االتصال بھم، ویجب على الشركة إخطار اإلدارة بكل تغییر یطرأ على ھذه القائمة بمجرد

حدوثھ.

 

رئیس مجلس اإلدارة ھو رئیس الشركة ویمثلھا لدي الغیر وأمام القضاء، وعلیھ أن ینفذ قرارات المجلس وأن یتقید بتوصیاتھ،
ویجوز لھ أن یفوض غیره من أعضاء مجلس اإلدارة في بعض صالحیاتھ. 

ویحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ.

 

یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ، ووفقاً لما ینص علیھ النظام األساسي للشركة، وعلى الرئیس أن یدعو المجلس إلى
االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل. 

وال یكون االجتماع صحیحاً إال بحضور نصف األعضاء على األقل، بشرط أن ال یقل عدد الحاضرین عن ثالثة، ما لم ینص
النظام األساسي للشركة على عدد أو نسبة أكبر. 

ویجب أن یعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل خالل السنة المالیة للشركة، ما لم ینص النظام األساسي على عدد أكثر
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المادة 105

المادة 106

المادة 107

المادة 108

من االجتماعات، ویجوز المشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة بأي وسیلة مؤمنة من وسائل التقنیة الحدیثة المتعارف علیھا،
تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس. 

وال یجوز أن تنقضي ثالثة أشھر دون عقد اجتماع للمجلس. 
ویجوز للعضو الغائب أن ینیب عنھ كتابة غیره من أعضاء المجلس لتمثیلھ في الحضور والتصویت، على أنھ ال یجوز أن

یمثل العضو الواحد أكثر من عضو. 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین والممثلین، وعند تساوي األصوات، یرجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

وللعضو الذي لم یوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن یثبت اعتراضھ في محضر االجتماع. 
ویجوز لمجلس اإلدارة، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار بعض قراراتھ بالتمریر بشرط موافقة جمیع أعضاء

مجلس اإلدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمینھا بمحضر اجتماعھ.

 

إذا تغیب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس، أو أربعة اجتماعات غیر متتالیة دون عذر یقبلھ
المجلس، اعتبر مستقیالً.

 

تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاص، ویوقع ھذه المحاضر كل من رئیس المجلس والعضو المنتدب، إن
وجد، والعضو أو الموظف الذي یتولى أعمال سكرتاریة المجلس. 

ویكون إثبات محاضر االجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.

 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة في ھذا القانون أو النظام األساسي للشركة، یتمتع مجلس اإلدارة بأوسع
السلطات الالزمة للقیام باألعمال التي یقتضیھا غرض الشركة، ویكون لھ في حدود اختصاصھ، أن یفوض أحد أعضائھ في

القیام بعمل معین أو أكثر أو باإلشراف على وجھ من وجوه نشاط الشركة.
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المادة 109

المادة 110

المادة 111

المادة 112

ال یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أو عضو المجلس أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن یتجر لحسابھ أو
لحساب الغیر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة وإال كان للشركة أن تطالبھ بالتعویض أو أن تعتبر العملیات التي

باشرھا قد أجریت لحسابھا.

 

ال یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائھ أو أحد المدیرین أن یقوم بعمل مشابھ لنشاط الشركة، أو أن تكون لھ أي
مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود والمشاریع واالرتباطات التي تتم لحساب الشركة.

 

ال یجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدیاً من أي نوع كان ألي من أعضاء مجلس إدارتھا أو أن تضمن أي قرض یعقده أحدھم مع
الغیر، واستثناء من ذلك یجوز للبنوك وغیرھا من شركات االئتمان أن تقرض أیاً من أعضاء مجالس إدارتھا أو تفتح لھ

اعتماداً أو تضمن لھ القروض التي یعقدھا مع الغیر وذلك باألوضاع والشروط التي یحددھا مصرف قطر المركزي، ویعتبر
باطالً كل تصرف یتم على خالف أحكام ھذه المادة، دون إخالل بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعویض عند االقتضاء.

 

یحظر على رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملین فیھا أن یستغل أي منھم ما وقف علیھ من معلومات بحكم
عضویتھ أو وظیفتھ في تحقیق مصلحة لھ أو لزوجھ أو ألوالده أو ألحد من أقاربھ حتى الدرجة الرابعة سواء بطریقة مباشرة

أو غیر مباشرة نتیجة التعامل في األوراق المالیة للشركة، كما ال یجوز أن یكون ألي منھم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع
أي جھة تقوم بعملیات یراد بھا إحداث تأثیر في أسعار األوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة، ویبقى ھذا الحظر ساریاً لمدة

ثالث سنوات بعد انتھاء عضویة الشخص في مجلس اإلدارة أو انتھاء عملھ في الشركة.

 

تلتزم الشركة باألعمال التي یجریھا مجلس اإلدارة في حدود اختصاصھ. 
كما تسأل عن تعویض ما ینشأ من أضرار عن األفعال غیر المشروعة التي تقع من أعضاء مجلس اإلدارة بصفتھم.
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المادة 113

المادة 114

المادة 115

المادة 116

المادة 117

 

رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون بالتضامن عن تعویض الشركة والمساھمین والغیر عن الضرر الذي ینشأ عن
أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام ھذا القانون، أو النظام األساسي للشركة، وعن الخطأ الجسیم في

األداء، ویقع باطالً كل شرط یقضي بغیر ذلك.

 

تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في المادة السابقة على جمیع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعھم،
أما القرارات التي تصدر باألغلبیة فال یسأل عنھا المعترضون متى أثبتوا اعتراضھم كتابة في محضر االجتماع، وال یعتبر

الغیاب عن حضور االجتماع الذي صدر فیھ القرار سبباً لإلعفاء من المسؤولیة إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، أو
عدم تمكنھ من االعتراض علیھ بعد علمھ بھ.

 

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنھا أضرار لمجموع المساھمین
خالل خمس سنوات من تاریخ وقوع الخطأ، وتقرر الجمعیة العامة العادیة رفع ھذه الدعوى وتعین من ینوب عن الشركة في

مباشرتھا، فإذا كانت الشركة تحت التصفیة تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعیة العامة.

 

لكل مساھم أن یرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قیام الشركة برفعھا، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص بھ
كمساھم، على أن یخطر الشركة بعزمھ على رفع الدعوى، ویقع باطالً كل شرط في النظام األساسي للشركة یقضي بغیر

ذلك.
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المادة 118

المادة 119

المادة 120

المادة 121

ال یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة سقوط دعوى المسؤولیة ضد أعضاء مجلس
اإلدارة بسبب األخطاء التي وقعت منھم أثناء تنفیذ مھمتھم، وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولیة قد عرض على الجمعیة العامة

وصادقت علیھ فإن دعوى المسؤولیة تسقط بمضي خمس سنوات من تاریخ انعقاد تلك الجمعیة، ومع ذلك إذا كان الفعل
المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة یشكل جریمة جنائیة فال تسقط الدعوى إال بسقوط الدعوى الجنائیة.

 

یجوز للجمعیة العامة عزل رئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبین بناء على اقتراح صادر من مجلس اإلدارة
باألغلبیة المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساھمین یمثلون ما ال یقل عن ربع رأس المال المكتتب بھ. 

وفي ھذه الحالة األخیرة یجب على رئیس المجلس أن یدعو الجمعیة العامة إلى االنعقاد خالل عشرة أیام من تاریخ طلب العزل
وإال قامت اإلدارة بتوجیھ الدعوة.

 

یبین النظام األساسي للشركة طریقة تحدید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على أال تزید نسبة تلك المكافأة على (5%) من
الربح الصافي بعد خصم االحتیاطیات واالستقطاعات القانونیة وتوزیع ربح ال یقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع

على المساھمین.

 

یعد مجلس اإلدارة في كل سنة مالیة میزانیة الشركة وبیان األرباح والخسائر وبیان التدفقات المالیة واإلیضاحات مقارنة مع
السنة المالیة السابقة مصدقة جمیعھا من مراقبي حسابات الشركة، وتقریراً عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة

المالیة الماضیة، والخطط المستقبلیة للسنة القادمة. 
ویقوم المجلس بإعداد ھذه البیانات واألوراق في موعد ال یتجاوز ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة للشركة، لعرضھا على
اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین، الذي یجب انعقاده خالل أربعة أشھر على األكثر من تاریخ انتھاء السنة المالیة للشركة.
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المادة 122

یوجھ مجلس اإلدارة الدعوة إلى جمیع المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العامة بطریق اإلعالن في صحیفتین یومیتین
محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للسوق المالي، والموقع اإللكتروني للشركة إن

وجد. 
ویجب أن یتم اإلعالن قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على األقل، كما یجب أن یشتمل على

ملخص واٍف عن جدول أعمال الجمعیة، وجمیع البیانات واألوراق المشار إلیھا في المادة السابقة مع تقریر مراقبي الحسابات. 
وترسل صورة من اإلعالن إلى اإلدارة في ذات الوقت الذي یرسل فیھ إلى الصحف.

 

یضع مجلس اإلدارة سنویاً تحت تصرف المساھمین، الطالعھم قبل انعقاد الجمعیة العامة التي تدعى للنظر في میزانیة
الشركة وتقریر مجلس اإلدارة بأسبوع على األقل، كشفاً تفصیلیاً یتضمن البیانات التالیة: 

1- جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء ھذا المجلس في السنة المالیة، من
أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة وبدل عن المصاریف، وأیة مبالغ أخرى بأي صفة كانت. 
2- المزایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس اإلدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالیة. 

3- المكافآت التي یقترح مجلس اإلدارة توزیعھا على أعضاء مجلس اإلدارة. 
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین. 

5- العملیات التي یكون فیھا ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. 
6- المبالغ التي أنفقت فعالً في سبیل الدعایة بأي صورة كانت مع التفصیالت الخاصة بكل مبلغ. 

7- التبرعات مع بیان الجھة المتبرع لھا ومسوغات التبرع وتفصیالتھ. 
وبالنسبة للبنوك وغیرھا من المؤسسات المالیة، یجب أن یرفق بھذا الكشف تقریر من مراقب الحسابات یقرر فیھ أن القروض
النقدیة أو االعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتھا أي منھا لرئیس أو أعضاء مجلس إدارتھا خالل السنة المالیة، قد تمت

دون إخالل بأحكام المادة (110) من ھذا القانون. 
ویجب أن یوقع الكشف التفصیلي المشار إلیھ رئیس مجلس اإلدارة وأحد األعضاء، ویكون رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة

مسؤولین عن تنفیذ أحكام ھذه المادة، وعن صحة البیانات الواردة في جمیع األوراق التي نصت على إعدادھا.

 

الفرع الثاني: الجمعیة العامة

المادة 123

تنعقد الجمعیة العامة بدعوة من مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذین یحددھما المجلس بعد
موافقة اإلدارة، ویجب أن یكون االنعقاد خالل الشھور األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة. 

ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعیة كلما دعت الحاجة لذلك.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69477&LawID=6656&language=ar
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المادة 124

المادة 125

المادة 126

المادة 127

 

على مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد متى طلب إلیھ ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم یقم المجلس بتوجیھ الدعوة
خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجیھ الدعوة مباشرة بعد موافقة اإلدارة، ویجب على

اإلدارة أن تبت في الطلب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ استالمھ. 
ویتعین على المجلس كذلك دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد متى طلب إلیھ ذلك مساھم أو مساھمون یملكون ما ال یقل عن

(10%) من رأس المال، وألسباب جدیة، وذلك خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ الطلب، وإال قامت اإلدارة بالموافقة على
طلب ھؤالء المساھمین بتوجیھ الدعوة على نفقة الشركة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ استالم الطلب، ویقتصر جدول

األعمال في ھاتین الحالتین على موضوع الطلب.

 

مع مراعاة أحكام المادتین (88)، (124) من ھذا القانون، تدعو اإلدارة إلى انعقاد الجمعیة العامة للشركة في الحاالت التالیة: 
1- إذا مضى ثالثون یوماً على الموعد المحدد في المادة (123) من ھذا القانون، دون أن تدعى الجمعیة العامة لالنعقاد. 

2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى المنصوص علیھ في المادة (101) من ھذا القانون، دون أن تدعى
الجمعیة العامة لالنعقاد. 

3- إذا تبین لھا في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو النظام األساسي للشركة أو وقوع خلل جسیم في إدارتھا. 
وتتبع في ھذه الحاالت جمیع اإلجراءات المقررة لعقد الجمعیة العامة، وتلتزم الشركة بجمیع المصروفات.

 

یجب على رئیس مجلس اإلدارة نشر المیزانیة وحساب األرباح والخسائر وملخصاً وافیاً عن تقریر مجلس اإلدارة والنص
الكامل لتقریر مراقبي الحسابات في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع

اإللكتروني للشركة إن وجد، وذلك قبل انعقاد الجمعیة العامة بخمسة عشر یوماً على األقل، وتقدم نسخة من ھذه الوثائق إلى
اإلدارة قبل النشر لتحدید آلیة النشر وطریقتھ.

 

یجب أن یتضمن جدول أعمال الجمعیة العامة في اجتماعھا السنوي المسائل اآلتیة: 
1- سماع تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي خالل السنة، وتقریر مراقب الحسابات، والتصدیق

علیھما. 
2- مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر، والتصدیق علیھما. 

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69455&LawID=6656&language=ar
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المادة 128

المادة 129

3- مناقشة تقریر الحوكمة واعتماده. 
4- النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزیع األرباح وإقرارھا. 

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وتحدید مكافآتھم. 
6- عرض المناقصة بشأن تعیین مراقبي الحسابات وتحدید أتعابھم. 

7- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.

 

1- لكل مساھم حق حضور اجتماعات الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یعادل عدد أسھمھ، وتصدر القرارات
باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع. 

2- یمثل القصر والمحجور علیھم النائبون عنھم قانوناً. 
3- یجوز التوكیل في حضور اجتماعات الجمعیة العامة بشرط أن یكون الوكیل مساھماً، وأن یكون التوكیل خاصاً وثابتاً

بالكتابة، وال یجوز للمساھم توكیل أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور اجتماعات الجمعیة العامة نیابة عنھ. 
وفي جمیع األحوال ال یجوز أن یزید عدد األسھم التي یحوزھا الوكیل بھذه الصفة على (5%) من أسھم رأس مال الشركة. 
4- فیما عدا األشخاص المعنویة، ال یجوز أن یكون ألحد المساھمین عدد من األصوات یجاوز (25%) من عدد األصوات

المقررة لألسھم الممثلة في االجتماع.

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (137) من ھذا القانون، تختص الجمعیة العامة بوجھ خاص باألمور اآلتیة: 
1- مناقشة تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي خالل السنة، والخطة المستقبلیة للشركة، ویجب أن

یتضمن التقریر شرحاً وافیاً لبنود اإلیرادات والمصروفات وبیاناً تفصیلیاً بالطریقة التي یقترحھا مجلس اإلدارة لتوزیع صافي
أرباح السنة وتعیین تاریخ صرفھا. 

2- مناقشة تقریر مراقبي الحسابات عن میزانیة الشركة وعن الحسابات الختامیة التي قدمھا مجلس اإلدارة. 
3- مناقشة المیزانیة السنویة وحساب األرباح والخسائر والمصادقة علیھما، واعتماد األرباح التي یجب توزیعھا. 

4- مناقشة تقریر الحوكمة واعتماده. 
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. 

6- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعیین مراقبي الحسابات وتحدید األجر الذي یؤدى إلیھم خالل السنة المالیة التالیة، ما لم
یكن معیناً في النظام األساسي للشركة. 

7- بحث أي اقتراح آخر یدرجھ مجلس اإلدارة في جدول األعمال التخاذ قرار فیھ، وال یجوز للجمعیة العامة المداولة في غیر
المسائل المدرجة بجدول األعمال، ومع ذلك یكون للجمعیة حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تتكشف أثناء االجتماع. 

وإذا طلب عدد من المساھمین یمثلون (10%) من رأس مال الشركة على األقل إدراج مسائل معینة في جدول األعمال، وجب
على مجلس اإلدارة إدراجھا، وإال كان من حق الجمعیة أن تقرر مناقشة ھذه المسائل في االجتماع.
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المادة 130

المادة 131

المادة 132

المادة 133

 

یتولى رئاسة الجمعیة العامة رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو من ینتدبھ مجلس اإلدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورین عن
حضور االجتماع تعین الجمعیة من بین أعضاء مجلس اإلدارة أو المساھمین رئیساً لھذا االجتماع، كما تعین الجمعیة مقرراً

لالجتماع. 
وإذا كانت الجمعیة تبحث في أمر یتعلق برئیس االجتماع وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى الرئاسة.

 

یشترط لصحة انعقاد الجمعیة العامة ما یلي: 
1- توجیھ الدعوة إلى اإلدارة إلیفاد ممثل عنھا لحضور االجتماع. 

2- حضور عدد من المساھمین یمثلون (50%) من رأس مال الشركة على األقل، ما لم ینص النظام األساسي للشركة على
نسبة أعلى، فإذا لم یتوفر النصاب في ھذا االجتماع وجب دعوة الجمعیة العامة إلى اجتماع ثان یعقد خالل الخمسة عشر یوماً

التالیة لالجتماع األول، وفقاً ألحكام المادة (121) من ھذا القانون. 
3- حضور مراقب حسابات الشركة. 

ویجب أن توجھ الدعوة قبل موعد االجتماع بثالثة أیام على األقل، ویعتبر االجتماع الثاني صحیحاً مھما كان عدد األسھم
الممثلة فیھ. 

وتصدر قرارات الجمعیة العامة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع، ما لم ینص النظام األساسي للشركة على نسبة
أعلى من ذلك.

 

یكون لكل مساھم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیھ األسئلة إلى أعضاء مجلس
اإلدارة، ویلتزم أعضاء المجلس باإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر. 

وللمساھم أن یحتكم إلى الجمعیة العامة إذا رأى أن الرد على سؤالھ غیر كاف، ویكون قرار الجمعیة العامة واجب التنفیذ. 
ویبطل أي شرط في النظام األساسي للشركة یقضي بغیر ذلك.

 

یكون التصویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یعینھا النظام األساسي للشركة. 
ویجب أن یكون التصویت بطریق االقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلھم أو بإقامة
دعوى المسؤولیة علیھم أو إذا طلب ذلك رئیس مجلس اإلدارة أو عدد من المساھمین یمثلون عشر األصوات الحاضرة في
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المادة 134

المادة 135

المادة 136

االجتماع على األقل، وال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بإبراء
ذمتھم من المسؤولیة. 

وتكون القرارات التي تصدرھا الجمعیة العامة وفقاً ألحكام ھذا القانون والنظام األساسي للشركة ملزمة لجمیع المساھمین سواء
كانوا حاضرین في االجتماع الذي صدرت فیھ أو غائبین، وسواء كانوا موافقین أو مخالفین لھا، وعلى مجلس اإلدارة تنفیذھا

فور صدورھا وإبالغ صورة منھا لإلدارة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ صدورھا.

 

یحرر محضر باجتماع الجمعیة العامة، مرفقاً بھ بیان بأسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین وعدد األسھم التي في
حیازتھم باألصالة أو باإلنابة، وعدد األصوات المقررة لھا والقرارات الصادرة وعدد األصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا

وخالصة وافیة للمناقشات التي دارت في االجتماع، ویوقع المحضر رئیس الجمعیة ومقررھا وجامعو األصوات ومراقبو
الحسابات، ویكون الموقعون على محضر االجتماع مسؤولین عن صحة البیانات الواردة فیھ.

 

تدون محاضر اجتماعات الجمعیة العامة في سجل خاص. 
وتسري على سجالت ومحاضر اجتماعات الجمعیة العامة األحكام الخاصة بسجالت ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

الواردة في المادة (106) من ھذا القانون. 
ویجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعیة العامة للشركة إلى اإلدارة خالل سبعة أیام على األكثر من تاریخ انعقادھا.

 

مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة، یقع باطالً كل قرار یصدر بالمخالفة ألحكام ھذا القانون أو للنظام األساسي للشركة. 
ویجوز إبطال كل قرار یصدر لمصلحة فئة معینة من المساھمین أو یضر بھا أو یجلب نفعاً خاصاً ألعضاء مجلس اإلدارة أو

غیرھم دون اعتبار لمصلحة الشركة. 
ویترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم یكن بالنسبة إلى جمیع المساھمین، وعلى مجلس اإلدارة نشر الحكم

بالبطالن في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد،
وال تسمع دعوى البطالن بعد مضي سنة من تاریخ صدور القرار المطعون علیھ، وال یترتب على رفع الدعوى وقف تنفیذ

القرار ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك. 
وال یجوز أن یطلب البطالن إال المساھم الذي اعترض على القرار وأثبت اعتراضھ في محضر االجتماع أو الذي تغیب عن

الحضور لسبب مقبول.
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المادة 138

المادة 139

 

الفرع الثالث: الجمعیة العامة غیر العادیة

المادة 137

ال یجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتیة إال من الجمعیة العامة منعقدة بصفة غیر عادیة: 
1- تعدیل عقد الشركة أو نظامھا األساسي. 

2- زیادة أو تخفیض رأس مال الشركة. 
3- تمدید مدة الشركة. 

4- حل الشركة أو تصفیتھا أو تحولھا أو اندماجھا في شركة أخرى أو االستحواذ علیھا. 
5- بیع كل المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر. 

ویجب أن یؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من ھذه المسائل. 
ومع ذلك ال یجوز لھذه الجمعیة إجراء تعدیالت في النظام األساسي للشركة یكون من شأنھا زیادة أعباء المساھمین أو تعدیل

الغرض األساسي للشركة أو تغییر جنسیتھا، أو نقل المركز الرئیسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ویقع باطالً
كل قرار یقضي بغیر ذلك.

 

ال تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة إال بناء على دعوة من مجلس اإلدارة، وعلى المجلس توجیھ ھذه الدعوة إذا طلب إلیھ
ذلك عدد من المساھمین یمثلون (25%) من رأس مال الشركة على األقل. 

فإذا لم یقم المجلس بتوجیھ الدعوة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم ھذا الطلب، جاز للطالبین أن یتقدموا إلى اإلدارة
لتوجیھ الدعوة على نفقة الشركة.

 

ال یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً، إال إذا حضره مساھمون یمثلون (75%) من رأس مال الشركة على
األقل. 

فإذا لم یتوفر ھذا النصاب وجب دعوة ھذه الجمعیة إلى اجتماع ثان یعقد خالل الثالثین یوماً التالیة لالجتماع األول. 
ویعتبر االجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون (50%) من رأس مال الشركة. 

وإذا لم یتوفر النصاب في االجتماع الثاني توجھ الدعوة إلى اجتماع ثالث یعقد بعد انقضاء ثالثین یوماً من التاریخ المحدد
لالجتماع الثاني، ویكون االجتماع الثالث صحیحاً أیاً كان عدد الحاضرین. 

وإذا تعلق األمر باتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندین (4)، (5) من المادة (137) من ھذا القانون، فیشترط
لصحة أي اجتماع حضور مساھمین یمثلون (75%) من رأس مال الشركة على األقل. 

وعلى مجلس اإلدارة أن یشھر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة إذا تضمنت تعدیل النظام األساسي للشركة.
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المادة 140

المادة 142

المادة 143

المادة 144

 

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في ھذا الفرع، تسري على الجمعیة العامة غیر العادیة ذات األحكام المتعلقة بالجمعیة
العامة.

 

الفصل الرابع: مراقب الحسابات

المادة 141

یجب أن یكون لكل شركة مساھمة عامة مراقب حسابات أو أكثر تعینھ الجمعیة العامة لمدة سنة وتتولى تقدیر أتعابھ، ویجوز
لھا إعادة تعیینھ، على أال تتجاوز مدة التعیین خمس سنوات متصلة، وال یجوز تفویض مجلس اإلدارة في ھذا الشأن، ومع ذلك

یجوز لمؤسسي الشركة تعیین مراقب حسابات بصفة مؤقتة إلى حین انعقاد أول جمعیة عامة.

 

یشترط في مراقب الحسابات أن یكون اسمھ مقیداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانین واألنظمة المعمول بھا.

 

ال یجوز لمراقب حسابات الشركة، االشتراك بأي صفة في تأسیسھا أو عضویة مجلس إدارتھا أو االشتغال بأي عمل فني أو
إداري أو استشاري فیھا، كما ال یجوز لھ أن یكون شریكاً أو وكیالً أو موظفاً لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس

إدارتھا أو من ذوي قرباھم حتى الدرجة الرابعة. 
ویقع باطالً كل تعیین یتم على خالف ذلك.
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المادة 145

المادة 146

المادة 147

یكون المراقبون في حالة تعددھم مسؤولین عن أعمال الرقابة بالتضامن.

 

یتولى مراقب الحسابات القیام بما یلي: 
1- تدقیق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقیق المعتمدة ومتطلبات المھنة وأصولھا العلمیة والفنیة. 

2- فحص میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر. 
3- مالحظة تطبیق القانون والنظام األساسي للشركة. 

4- فحص األنظمة المالیة واإلداریة للشركة وأنظمة المراقبة المالیة الداخلیة لھا والتأكد من مالءمتھا لحسن سیر أعمال الشركة
والمحافظة على أموالھا. 

5- التحقق من موجودات الشركة وملكیتھا لھا والتأكد من قانونیة االلتزامات المترتبة على الشركة وصحتھا. 
6- االطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعلیمات الصادرة عن الشركة. 

7- أي واجبات أخرى یتعین على مراقب الحسابات القیام بھا بموجب ھذا القانون وقانون تنظیم مھنة مراقبة الحسابات
واألنظمة األخرى ذات العالقة واألصول المتعارف علیھا في تدقیق الحسابات. 

ویقدم مراقب الحسابات للجمعیة العامة تقریراً كتابیاً عن مھمتھ، وعلیھ أو من ینتدبھ أن یتلو التقریر أمام الجمعیة العامة،
ویرسل مراقب الحسابات نسخة من ھذا التقریر إلى اإلدارة.

 

یجب أن یتضمن تقریر مراقب الحسابات المشار إلیھ في المادة السابقة ما یلي: 
1- أنھ قد حصل على المعلومات والبیانات واإلیضاحات التي رآھا ضروریة ألداء عملھ. 

2- أن الشركة تمسك حسابات وسجالت منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف علیھا عالمیاً. 
3- أن إجراءات التدقیق التي قام بھا لحسابات الشركة تعتبر كافیة في رأیھ لتشكل أساساً معقوالً إلبداء رأیھ حول المركز

المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة للشركة وفقاً لقواعد التدقیق المتعارف علیھا عالمیاً. 
4- أن البیانات المالیة الواردة في تقریر مجلس اإلدارة الموجھ للجمعیة العامة تتفق مع قیود الشركة وسجالتھا. 

5- أن الجرد قد أجري وفقاً لألصول المرعیة. 
6- بیان المخالفات ألحكام ھذا القانون أو للنظام األساسي للشركة التي وقعت خالل السنة محل التدقیق ولھا أثر جوھري على

نتائج أعمال الشركة ووضعھا المالي، وما إذا كانت ھذه المخالفات ال تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت
لدیھ.
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المادة 148

المادة 149

المادة 150

المادة 151

إذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القیام بالمھام والواجبات الموكلة إلیھ بموجب أحكام ھذا القانون ألي سبب من األسباب،
فعلیھ قبل االعتذار عن عدم القیام بتدقیق الحسابات أن یقدم تقریراً كتابیاً لإلدارة ونسخة منھ لمجلس اإلدارة یتضمن األسباب

التي تعرقل أعمالھ أو تحول دون قیامھ بھا، وعلى اإلدارة معالجة ھذه األسباب مع مجلس اإلدارة، وإذا تعذر علیھا ذلك خالل
ثالثین یوماً من تاریخ استالمھا لتقریر مراقب حسابات الشركة المشار إلیھ في ھذه المادة، دعت إلى عقد الجمعیة العامة

وعرضت األمر علیھا. 
وفي حالة تمكن اإلدارة من معالجة أسباب اعتذار المراقب، تعین على الشركة أن تضمن تقریرھا السنوي وصفاً للمسائل التي

استند إلیھا مراقب الحسابات في طلب االعتذار.

 

إذا كان للشركة مراقبان للحسابات أو أكثر، وجب أن یقدموا تقریراً واحداً، ویتلى تقریر مراقبي الحسابات في الجمعیة العامة،
وإذا قررت الجمعیة المصادقة على تقریر مجلس اإلدارة دون االستماع إلى تقریر مراقب الحسابات كان قرارھا باطالً.

 

یكون مراقب الحسابات مسؤوالً عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیالً عن مجموع المساھمین، ولكل مساھم
أثناء عقد الجمعیة العامة أن یناقش المراقب وأن یستوضحھ عما ورد في ھذا التقریر.

 

یحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفیھ المضاربة بأسھم الشركة التي یدقق حساباتھا سواء جرى ھذا التعامل باألسھم
بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، وإال وجب مساءلتھ وعزلھ، كما یسأل عن التعویض عن أي ضرر یترتب على مخالفة أحكام

ھذه المادة.

 

یجب على مراقب الحسابات المحافظة على أسرار الشركة، وال یجوز لھ أن یفضي إلى المساھمین في غیر الجمعیة العامة أو
إلى الغیر بما وقف علیھ من أسرار الشركة بسبب قیامھ بعملھ، وإال وجب مساءلتھ وعزلھ. 

ویسأل مراقب الحسابات عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة أو المساھمین أو الغیر بسبب الخطأ الذي وقع منھ في أداء
عملھ، وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولین بالتضامن. 
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المادة 153

المادة 154

المادة 155

وال تسمع دعوى المسؤولیة المذكورة في الفقرة السابقة بعد سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة التي تلي فیھا تقریر مراقب
الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى المراقب یكون جریمة جنائیة فتظل دعوى المسؤولیة قائمة طول مدة قیام الدعوى

الجنائیة.

 

الفصل الخامس: رأس مال الشركة

الفرع األول: األسھم

المادة 152

یقسم رأس مال الشركة إلى أسھم متساویة ال تقل القیمة االسمیة لكل منھا عن لایر واحد وال تزید على مائة لایر، وال یجوز
أن تتجاوز مصروفات اإلصدار (1%) من القیمة االسمیة لألسھم.

 

یجب أن تكون أسھم الشركة المؤسسة في قطر اسمیة.

 

یكون سھم شركة المساھمة العامة غیر قابل للتجزئة في مواجھة الشركة، فإذا تملك السھم أشخاص متعددون، وجب علیھم أن
یختاروا أحدھم لینوب عنھم في استعمال الحقوق المتصلة بالسھم. 

ویكون ھؤالء األشخاص مسؤولین بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكیة السھم. 
وال یجوز أن تصدر األسھم بأقل من قیمتھا االسمیة، وإنما یجوز أن تصدر بأعلى من ھذه القیمة إذا نص النظام األساسي

للشركة أو وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على ذلك، وفي ھذه الحالة یضاف فرق القیمة إلى االحتیاطي القانوني.

 

تدفع قیمة األسھم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، وال یجوز أن یقل القسط الواجب سداده عند االكتتاب عن (25%) من قیمة
السھم. 

ویجب في جمیع األحوال أن تسدد كل القیمة خالل خمس سنوات من تاریخ نشر قرار التأسیس في الجریدة الرسمیة، وإذا لم
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المادة 156

المادة 157

المادة 158

تسدد األقساط المتبقیة وجب تخفیض رأس المال بما ال یخالف أحكام المادة (65) من ھذا القانون.

 

تصدر الشركة شھادات مؤقتة عند االكتتاب، یثبت فیھا اسم المساھم وعدد األسھم التي اكتتب بھا والمبالغ المدفوعة واألقساط
الباقیة، وتقوم ھذه الشھادات مقام األسھم العادیة إلى أن یستبدل بھا أسھم عند سداد جمیع األقساط.

 

إذا تخلف المساھم عن الوفاء بالقسط المستحق من قیمة السھم في میعاد االستحقاق، جاز لمجلس اإلدارة التنفیذ على السھم
وذلك بالتنبیھ على المساھم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل أو بأي وسیلة تفید العلم توافق علیھا اإلدارة، فإذا لم یقم بالوفاء
خالل ثالثین یوماً جاز للشركة أن تبیع السھم بالمزاد العلني أو في السوق المالي، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البیع
ما یستحق لھا من األقساط المتأخرة والمصاریف وترد الباقي لصاحب السھم، وإذا لم تكف حصیلة البیع للوفاء بھذه المبالغ،

جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساھم في أموالھ الخاصة وتلغي الشركة السھم الذي حصل التنفیذ علیھ وتعطي المشتري
سھماً جدیداً یحمل رقم السھم الملغي وتؤشر في سجل األسھم بوقوع البیع مع بیان اسم المالك الجدید، ومع ذلك یجوز للمساھم

المتخلف حتى یوم البیع أن یدفع القیمة المستحقة علیھ مضافاً إلیھا المصروفات التي أنفقتھا الشركة.

 

إذا وجدت حصص عینیة أو مزایا خاصة للمؤسسین أو لغیرھم عینت اإلدارة بناء على طلب المؤسسین خبیراً أو أكثر من
بین الخبراء المعتمدین لدیھا أو من الجھات ذات الخبرة الفنیة والمالیة بموضوع التقییم والتي تقرھا الوزارة، وذلك للتحقق مما

إذا كانت ھذه الحصص أو المزایا قد قومت تقویماً صحیحاً. 
ویقدم الخبیر تقریره إلى اإلدارة خالل ثالثین یوماً من تاریخ تكلیفھ بالعمل، ویجوز لإلدارة بناء على طلب الخبیر أن تمنحھ

مھلة أخرى ال تجاوز ثالثین یوماً. 
وترسل اإلدارة صورة من تقریر الخبیر إلى المؤسسین وذلك بعد اعتماده من جانبھا، وعلى ھؤالء توزیعھ على المكتتبین قبل

انعقاد الجمعیة التأسیسیة بخمسة عشر یوماً على األقل، كما یودع التقریر المذكور المركز الرئیسي للشركة ویحق لكل ذي شأن
االطالع علیھ. 

ویعرض التقریر المذكور على الجمعیة التأسیسیة للمداولة فیھ، فإذا قررت الجمعیة تخفیض المقابل المحدد للحصص العینیة أو
تخفیض المزایا الخاصة، وجب أن یوافق مقدمو الحصص العینیة أو المستفیدون من المزایا الخاصة على ھذا التخفیض أثناء

انعقاد الجمعیة، وإذا رفض ھؤالء الموافقة على التخفیض، یجوز لمقدمي الحصص االنسحاب من الشركة. 
وال یجوز أن تمثل الحصص العینیة غیر أسھم تم الوفاء بقیمتھا كاملة. 

وال تسلم األسھم التي تمثل الحصص العینیة إال بعد نقل ملكیة ھذه الحصص كاملة إلى الشركة.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69432&LawID=6656&language=ar
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المادة 159

المادة 160

المادة 161

المادة 162

 

تحتفظ الشركة بسجل خاص یطلق علیھ "سجل المساھمین" یقید بھ أسماء المساھمین وجنسیاتھم ومواطنھم وما یمتلكھ كل
منھم والقدر المدفوع من قیمة السھم، ولإلدارة والھیئة االطالع على ھذه البیانات والحصول على نسخة منھا. 

ویجب على الشركة فور إدراج أسھمھا في السوق المالي أن تودع نسخة من ھذا السجل لدى جھة اإلیداع المرخصة من الھیئة
بھدف متابعة شؤون المساھمین، وأن تفوض تلك الجھة حفظ وتنظیم ھذا السجل، ویجوز لكل مساھم االطالع على ھذا السجل

مجاناً. 
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحیح البیانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قید شخص فیھ أو حذف منھ دون مبرر. 

وترسل نسخة من البیانات الواردة في السجل وكل تغییر یطرأ علیھا إلى اإلدارة قبل أسبوعین على األكثر من التاریخ المحدد
لصرف األرباح للمساھمین.

 

تتبع في شأن إدراج أسھم شركة المساھمة العامة في السوق المالي، اإلجراءات والقواعد المنصوص علیھا في القوانین
واألنظمة والتعلیمات المنظمة لعملیات إدراج وتداول األوراق المالیة في الدولة، وبخاصة ما یتعلق منھا بتسلیم السجل

المنصوص علیھ في المادة السابقة إلى الجھة التي تحددھا ھذه القوانین واألنظمة والتعلیمات.

 

یكون انتقال ملكیة أسھم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى الھیئة والسوق المالي المدرجة بھ تلك األسھم. 
وتنتقل ملكیة أسھم الشركة غیر المدرجة بالقید في سجل المساھمین، ویؤشر بھذا القید على السھم، وال یجوز االحتجاج

بالتصرف على الشركة أو على الغیر إال من تاریخ قیده في السجل، وفي جمیع األحوال یمتنع على الشركة قید التصرف في
األسھم في الحاالت اآلتیة: 

1- إذا كان ھذا التصرف مخالفاً ألحكام ھذا القانون أو للنظام األساسي للشركة. 
2- إذا كانت األسھم مرھونة أو محجوزاً علیھا بأمر من المحكمة. 

3- إذا كانت األسھم مفقودة ولم یستخرج بدل فاقد لھا.
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المادة 163

المادة 164

المادة 165

المادة 166

یجوز رھن األسھم، ویكون ذلك بتسلیمھا إلى الدائن المرتھن، ویكون للدائن المرتھن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة
بالسھم ما لم یتفق في عقد الرھن على غیر ذلك، وفي حالة إدراج أسھم الشركة یجب التأشیر بالرھن على سجالت األسھم لدى

الجھة المودع لدیھا سجل المساھمین.

 

ال یجوز الحجز على أموال الشركة استیفاء لدیون مترتبة في ذمة أحد المساھمین، وإنما یجوز الحجز على أسھم المدین
وأرباح ھذه األسھم، ویؤشر بما یفید الحجز ضمن البیانات الخاصة بقید األسھم في سجل المساھمین المنصوص علیھ في المادة

(159) من ھذا القانون.

 

تسري على الحاجز والدائن المرتھن جمیع القرارات التي تتخذھا الجمعیة العامة على النحو الذي تسري بھ على المساھم
المحجوز أسھمھ أو الراھن. 

ومع ذلك ال یجوز للحاجز أو الدائن المرتھن حضور الجمعیة العامة أو االشتراك في مداوالتھا أو التصدیق على قراراتھا، كما
ال یكون لھ أي حق من حقوق المساھمین في الجمعیة العامة للشركة.

 

ال یجوز للمؤسسین أن یتصرفوا في أسھمھم إال بعد مضي سنتین على تأسیس الشركة نھائیاً. 
ویجوز خالل فترة الحظر رھن ھذه األسھم أو نقل ملكیتھا بالبیع من أحد المؤسسین إلى مؤسس آخر أو إلى الحكومة، أو من

ورثة أحد المؤسسین في حالة وفاتھ إلى الغیر أو من تفلیسة المؤسس إلى الغیر أو بموجب حكم قضائي نھائي.

 

یقع باطالً كل قرار یصدر من الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة یكون من شأنھ المساس بحقوق المساھم المستمدة من
نصوص ھذا القانون أو النظام األساسي للشركة أو زیادة التزاماتھ.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69526&LawID=6656&language=ar


3/15/2021 قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاریة

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6656&TYPE=PRINT&language=ar 43/83

المادة 167

المادة 168

المادة 170

المادة 171

 

یجوز أن ینص النظام األساسي للشركة على قیود تتعلق بتداول األسھم، بشرط أن ال یكون من شأنھا حظر ھذا التداول.

 

یجوز للشركة شراء أسھمھا بقصد البیع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددھا الھیئة.

 

الفرع الثاني: السندات

المادة 169

یجوز للشركة بعد موافقة الجمعیة العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول إلى أسھم في
الشركة بقیم متساویة لكل إصدار، وللجمعیة العامة حق تفویض مجلس اإلدارة في تحدید مقدار اإلصدار وشروطھ. 

وال یجوز تحویل السندات إلى أسھم إال إذا نص على ذلك في نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحویل كان لمالك السند وحده الحق
في قبول التحویل أو قبض القیمة االسمیة للسند. 

ویكون إصدار السندات وأیة أدوات دین أخرى وفقاً للوائح واألنظمة التي تصدرھا الھیئة.

 

تكون السندات اسمیة، ویبقى السند اسمیاً إلى حین الوفاء بقیمتھ كاملة.

 

ال یجوز إصدار السندات إال بالشروط اآلتیة: 
1- أن یكون مصرحاً بذلك في النظام األساسي للشركة. 

2- أن یكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل. 
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المادة 172

المادة 173

المادة 174

المادة 175

3- أال تزید قیمة السندات على قیمة رأس المال الموجود حسب آخر میزانیة معتمدة، ما لم تكن السندات مضمونة من الدولة أو
أحد البنوك العاملة فیھا.

 

السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي ألصحابھا حقوقاً متساویة، ویقع باطالً كل شرط یخالف ذلك.

 

إذا طرحت السندات لالكتتاب العام وجب أن یتم ذلك عن طریق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، أو عن طریق
الشركات المرخص لھا بھذا الغرض، وتكون دعوة الجمھور لالكتتاب قبل خمسة عشر یوماً على األقل بنشرھا في صحیفتین

یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، موقعة من أعضاء مجلس
اإلدارة ومشتملة على البیانات التي یصدر بتحدیدھا قرار من اإلدارة، على أن یكون من بینھا البیانات اآلتیة: 

1- قرار الجمعیة العامة بإصدار السندات وتاریخ القرار. 
2- عدد السندات التي تقرر إصدارھا وقیمتھا. 

3- تاریخ بدء االكتتاب ونھایتھ. 
4- میعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء. 

5- قیمة السندات السابق إصدارھا وضماناتھا وقیمة ما لم یسدد منھا وقت إصدار السندات الجدیدة. 
6- رأس مال الشركة. 

7- المركز الرئیسي للشركة وتاریخ تأسیسھا ومدتھا. 
8- قیمة الحصص العینیة. 

9- ملخص آخر میزانیة للشركة مصدقاً علیھا من مراقب الحسابات.

 

ال یجوز إصدار سندات جدیدة إال إذا دفع المكتتبون بالسندات القدیمة كامل قیمتھا، بحیث ال یتجاوز المتبقي من قیمة ھذه
السندات في ذمة الشركة، مضافاً إلیھا قیمة السندات الجدیدة، رأس مال الشركة وفقاً آلخر میزانیة معتمدة.
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المادة 176

المادة 177

المادة 178

المادة 179

على مجلس اإلدارة خالل شھر من تاریخ إغالق باب االكتتاب في السندات أن یقدم إلى اإلدارة بیاناً بعملیة االكتتاب وأسماء
المكتتبین وجنسیاتھم، وما اكتتب بھ كل منھم.

 

تسري قرارات الجمعیة العامة للمساھمین على أصحاب السندات، ومع ذلك ال یجوز للجمعیة العامة أن تعدل الحقوق المقررة
ألصحاب السندات إال بموافقة تصدر منھم في جمعیة خاصة بھم وفقاً لألحكام المقررة للجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین.

 

ال یجوز تحویل السندات إلى أسھم إال إذا نص على ذلك في شروط القرض وباتباع الشروط المبینة في المادة السابقة، فإذا
تقرر التحویل كان لمالك السند الخیار بین قبول التحویل أو قبض القیمة االسمیة للسند.

 

إذا فقدت شھادة أسھم أو سندات أو ھلكت، فلمالكھا أن یطلب من الشركة شھادة جدیدة بدالً من الشھادة المفقودة أو الھالكة. 
وعلى المالك أن ینشر أرقام شھادات األسھم أو السندات المفقودة أو الھالكة في صحیفة محلیة واحدة تصدر باللغة العربیة. 

فإذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خالل ثالثین یوماً من تاریخ النشر، كان علیھا إصدار شھادة جدیدة یذكر فیھا أنھا بدل
الشھادة المفقودة أو الھالكة، وتخول ھذه الشھادة لحاملھا جمیع الحقوق، وترتب علیھ جمیع االلتزامات المتصلة بالشھادة

المفقودة أو الھالكة.

 

على من یعارض إصدار شھادة جدیدة بدالً من المفقودة أو الھالكة أن یقیم دعواه أمام المحكمة المختصة خالل خمسة عشر
یوماً من تاریخ تقدیم معارضتھ وإال اعتبرت كأن لم تكن.
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المادة 180

المادة 181

المادة 183

المادة 184

على الجھة المختصة باإلصدار أن تقوم بتسلیم شھادة بدل المفقودة أو الھالكة لصاحب الحق فیھا بمجرد إخطارھا بالحكم
النھائي.

 

یجوز للشركة بعد موافقة الجمعیة العامة أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول، تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تخضع لذات
الشروط واألوضاع واألحكام المنصوص علیھا في ھذا الفرع، وبما ال یتعارض مع طبیعتھا.

 

الفصل السادس: مالیة الشركة

المادة 182

تكون للشركة سنة مالیة یعینھا نظامھا األساسي، مدتھا اثنى عشر شھراً، باستثناء السنة المالیة األولى.

 

یعرض مجلس اإلدارة في كل سنة مالیة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقریراً عن نشاط الشركة خالل السنة
المالیة المنتھیة ومركزھا المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعیة العامة بشھرین على األقل. 

ویجب أن یوقع جمیع ھذه الوثائق رئیس مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء.

 

على الشركة نشر تقاریر مالیة نصف سنویة في الصحف المحلیة الیومیة التي تصدر باللغة العربیة وعلى الموقع اإللكتروني
للشركة إن وجد، الطالع المساھمین، على أن تتم مراجعة ھذه التقاریر من قبل مراقب الحسابات، وال یجوز نشرھا إال بعد

موافقة اإلدارة.
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المادة 185

المادة 186

المادة 187

المادة 188

المادة 189

 

تقتطع سنویاً نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة تخصص لتكوین االحتیاطي القانوني، وذلك ما لم یحدد النظام األساسي
للشركة نسبة أكبر. 

ویجوز للجمعیة العامة وقف ھذا االقتطاع، متى بلغ ھذا االحتیاطي نصف رأس المال المدفوع. 
وال یجوز توزیع االحتیاطي القانوني على المساھمین، إال ما زاد منھ على نصف رأس المال المدفوع، فیجوز استعمالھ في

توزیع أرباح على المساھمین تصل إلى (5%)، وذلك في السنوات التي ال تحقق فیھا الشركة أرباحاً صافیة تكفي لتوزیع ھذه
النسبة.

 

یجوز للجمعیة العامة، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر سنویاً اقتطاع جزء من األرباح الصافیة لحساب االحتیاطي
االختیاري. 

ویستعمل االحتیاطي االختیاري في الوجوه التي تقررھا الجمعیة العامة.

 

تقتطع سنویاً من األرباح غیر الصافیة نسبة مئویة یحددھا النظام األساسي للشركة أو مجلس اإلدارة الستھالك موجودات
الشركة أو التعویض عن نزول قیمتھا، وتستعمل ھذه األموال إلصالح أو شراء المواد واآلالت الالزمة للشركة، وال یجوز

توزیع ھذه األموال على المساھمین.

 

یجب على الجمعیة العامة أن تقرر اقتطاع جزء من األرباح لمواجھة االلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانین العمل. 
ویجوز أن ینص النظام األساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة العاملین بالشركة.
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المادة 191

المادة 192

المادة 193

یحدد النظام األساسي للشركة نسبة الحد األدنى التي یجب توزیعھا على المساھمین من األرباح الصافیة بعد خصم االحتیاطي
القانوني واالحتیاطي االختیاري. 

ویستحق المساھم حصتھ من األرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بھا لدى الھیئة والسوق المالي المدرجة فیھا األسھم.

 

الفصل السابع: تعدیل رأس مال الشركة

الفرع األول: زیادة رأس المال

المادة 190

ال یجوز زیادة رأس مال الشركة إال بعد دفع قیمة األسھم كاملة.

 

یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بعد موافقة اإلدارة زیادة رأس مال الشركة، ویبین القرار مقدار الزیادة وسعر
إصدار األسھم الجدیدة. 

وللجمعیة العامة غیر العادیة أن تفوض مجلس اإلدارة في تحدید موعد تنفیذ ھذا القرار، بحیث ال یتجاوز سنة من تاریخ
صدوره.

 

تتم زیادة رأس المال بإحدى الوسائل التالیة: 
1- إصدار أسھم جدیدة. 

2- رسملة االحتیاطي أو جزء منھ أو األرباح. 
3- تحویل السندات إلى أسھم. 

4- إصدار أسھم جدیدة مقابل حصص عینیة أو حقوق مقومة.

 

یسري على االكتتاب في األسھم الجدیدة القواعد الخاصة باالكتتاب في األسھم األصلیة.
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المادة 194

المادة 195

المادة 196

المادة 197

 

تصدر األسھم الجدیدة بقیمة اسمیة معادلة للقیمة االسمیة لألسھم األصلیة، ومع ذلك یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر
إضافة عالوة إصدار إلى القیمة االسمیة للسھم وأن تحدد مقدارھا بشرط موافقة اإلدارة، وتضاف ھذه العالوة إلى االحتیاطي

القانوني، وتبت اإلدارة في طلب إضافة عالوة اإلصدار خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب إلیھا مستوفیاً جمیع
البیانات والمستندات الالزمة.

 

یكون للمساھمین حق األولویة في االكتتاب في األسھم الجدیدة، ویجوز التنازل عن حق األولویة للغیر بقرار من الجمعیة
العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة ثالثة أرباع رأس مال الشركة، على أن یكون ھذا التنازل بعد الحصول على موافقة

اإلدارة.

 

یقوم مجلس اإلدارة بنشر بیان في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع
اإللكتروني للشركة إن وجد، یعلن فیھ المساھمین بأولویتھم في االكتتاب وتاریخ افتتاحھ وإغالقھ وسعر األسھم الجدیدة.

 

یكون توزیع األسھم الجدیدة على المساھمین طالبي االكتتاب بنسبة ما یملكونھ من أسھم على أال یجاوز ذلك ما طلبھ كل منھم،
ویوزع الباقي من األسھم على المساھمین الذین طلبوا أكثر من نسبة ما یملكونھ من أسھم ویطرح ما تبقى من األسھم لالكتتاب

العام أو یتم التصرف فیھ بموافقة اإلدارة. 
وإذا كانت الزیادة في رأس المال تتضمن تقدیم حصص عینیة، فتسري علیھا األحكام المتعلقة بتقویم الحصص العینیة، على أن

تقوم الجمعیة العامة غیر العادیة مقام الجمعیة التأسیسیة.
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المادة 198

المادة 199

المادة 200

في حالة طرح األسھم الجدیدة لالكتتاب العام، یجب تحریر نشرة اكتتاب تشمل بوجھ خاص البیانات اآلتیة: 
1- أسباب زیادة رأس المال. 

2- قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بزیادة رأس المال. 
3- رأس مال الشركة عند إصدار األسھم الجدیدة ومقدار الزیادة المقنرحة وعدد األسھم الجدیدة وعالوة اإلصدار إن وجدت. 

4- بیان عن الحصص العینیة أو الحقوق المقومة إن وجدت. 
5- بیان عن األرباح التي وزعتھا الشركة خالل السنوات الثالث السابقة على قرار زیادة رأس المال. 

6- إقرار من مراقب الحسابات بصحة البیانات الواردة بالنشرة. 
ویوقع النشرة رئیس مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ویكونان مسؤولین بالتضامن عن صحة البیانات الواردة فیھا.

 

في حالة زیادة رأس المال برسملة االحتیاطات القابلة للتوزیع یتم إصدار أسھم مجانیة توزع على المساھمین بنسبة ما یملك
كل منھم من أسھم بزیادة القیمة االسمیة للسھم بنسبة الزیادة الطارئة على رأس المال، وال یترتب على ذلك إلزام المساھمین

بأیة أعباء مالیة.

 

یكون تحویل السندات إلى أسھم عن طریق استرداد السندات وإلغائھا ومنح أصحابھا أسھماً مقابل ذلك وإضافة قیمتھا إلى
رأس المال.

 

الفرع الثاني: تخفیض رأس المال

المادة 201

ال یجوز تخفیض رأس المال إال بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بعد سماع تقریر مراقب الحسابات، وبشرط الحصول
على موافقة اإلدارة، وذلك في إحدى الحالتین اآلتیتین: 

1- زیادة رأس المال على حاجة الشركة. 
2- إذا منیت الشركة بخسائر.
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المادة 202

المادة 203

المادة 204

الباب السادس: شركة المساھمة الخاصة

یجوز لعدد من المؤسسین ال یقل عن خمسة أشخاص أن یؤسسوا فیما بینھم شركة مساھمة خاصة ال تطرح أسھمھا لالكتتاب
العام وأن یكتتبوا بجمیع األسھم، ویجب أال یقل رأس مال الشركة عن ملیوني لایر.

 

یتم تخفیض رأس المال بإحدى الوسائل اآلتیة: 
1- تخفیض عدد األسھم، وذلك بإلغاء عدد منھا یعادل القیمة المراد تخفیضھا. 

2- تخفیض عدد األسھم، بما یعادل الخسارة التي أصابت الشركة. 
3- شراء عدد من األسھم یعادل المقدار المطلوب تخفیضھ وإلغاؤه. 

4- تخفیض القیمة االسمیة للسھم.

 

یقوم مجلس اإلدارة بنشر القرار الصادر بتخفیض رأس المال في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة
العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، وعلى الدائنین أن یقدموا للشركة المستندات المثبتة لدیونھم خالل ستین

یوماً من تاریخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالدیون الحالة لھم وتقدیم الضمانات الكافیة للوفاء بالدیون المؤجلة.

 

إذا كان تخفیض رأس المال عن طریق شراء عدد من أسھم الشركة وإلغائھا، وجب توجیھ دعوة عامة إلى جمیع المساھمین
لیقوموا بعرض أسھمھم للبیع، وتنشر الدعوة في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى

الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد. 
ویجوز إخطار المساھمین بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء األسھم، وإذا زاد عدد األسھم المعروضة للبیع على القدر

الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفیض طلبات البیع بنسبة الزیادة، ویتبع في تحدید ثمن شراء األسھم األحكام المنصوص
علیھا في النظام األساسي للشركة، فإذا لم یرد في النظام األساسي نص في ھذا الشأن، وجب على الشركة أن تدفع الثمن العادل

الذي یحدده مراقب حسابات الشركة وفقاً لطرق التقویم السائدة أو سعر السوق أیھما أعلى.

 

المادة 205
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المادة 206

فیما عدا أحكام االكتتاب العام والتداول تسري على شركة المساھمة الخاصة جمیع األحكام الواردة في ھذا القانون بشأن
شركات المساھمة العامة.

المادة 207

للحكومة وغیرھا من الھیئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساھم فیھا الدولة بنسبة ال تقل عن (51%) أو بنسبة تقل
عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، تأسیس شركة مساھمة خاصة أو أكثر بمفردھا أو باالشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر،
وطنیاً أو أجنبیاً، وسواء كان شخصاً طبیعیاً أم معنویاً عاماً أو خاصاً، وال تخضع ھذه الشركات ألحكام ھذا القانون، إال بالقدر
الذي ال یتعارض مع األوضاع واالتفاقیات التي عقدت في ظلھا أو عند تأسیسھا، واألحكام المنصوص علیھا في عقد تأسیسھا

ونظامھا األساسي. 
ویجوز، بموافقة مجلس الوزراء، السماح للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بتأسیس شركات مساھمة خاصة وفقاً ألحكام

الفقرة السابقة.

المادة 208

یجوز لشركة المساھمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساھمة عامة إذا توفرت الشروط اآلتیة: 
1- أن تكون القیمة االسمیة لألسھم المصدرة قد دفعت بالكامل. 

2- أن تنقضي مدة سنتین مالیتین للشركة على األقل. 
3- أن تكون الشركة قد حققت من خالل مزاولة الغرض الذي أسست من أجلھ أرباحاً صافیة قابلة للتوزیع على المساھمین ال

یقل متوسطھا عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خالل السنتین المالیتین السابقتین على طلب التحول. 
4- أن یصدر قرار بتحول الشركة من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة ثالثة أرباع رأس مال الشركة. 

5- أن یصدر قرار من الوزیر بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساھمة عامة، وینشر ھذا القرار مرفقاً بھ عقد الشركة
والنظام األساسي لھا، وذلك على نفقة الشركة.

الباب السابع: شركة التوصیة باألسھم

شركة التوصیة باألسھم ھي الشركة التي تتكون من فریقین، أحدھما یضم شریكاً أو أكثر متضامنین ومسؤولین في جمیع
أموالھم عن دیون الشركة، واآلخر یضم شریكاً أو أكثر غیر مسؤولین عن دیون الشركة إال بقدر حصصھم في رأس المال.

المادة 210

المادة 209
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تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنین شركة تضامن، ویعتبر الشریك المتضامن تاجراً ولو لم تكن لھ ھذه الصفة قبل
دخولھ الشركة، ویجب أن یكون جمیع الشركاء المتضامنین من األشخاص الطبیعیین.

المادة 211

یتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنین، ویجوز أن یضاف إلى اسمھا تسمیة مبتكرة أو مشتقة من
غرضھا. 

وال یجوز أن یذكر اسم الشریك المساھم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمھ مع علمھ بذلك اعتبر شریكاً متضامناً بالنسبة إلى الغیر
حسن النیة. 

ویجب في جمیع األحوال أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة توصیة باألسھم).

المادة 212

یقسم رأس مال الشركة إلى أسھم متساویة القیمة قابلة للتداول، وغیر قابلة للتجزئة.

المادة 213

ال یقل رأس مال الشركة عن ملیون لایر مدفوع بالكامل عند التأسیس.

المادة 214

یجري االكتتاب في أسھم شركة التوصیة باألسھم وفقاً للقواعد واألحكام الخاصة باالكتتاب في أسھم شركات المساھمة
العامة.

المادة 215

یوقع جمیع الشركاء المؤسسین عقد الشركة ونظامھا األساسي، ویبین النظام األساسي للشركة أسماء الشركاء المتضامنین
ومحال إقامتھم وجنسیاتھم وأسماء من عین منھم مدیراً للشركة.

المادة 216

ال یجوز للشریك المساھم التدخل في أعمال اإلدارة المتصلة بالغیر ولو بناء على تفویض، ومع ذلك یكون لھ االشتراك في
أعمال اإلدارة الداخلیة في الحدود المنصوص علیھا في النظام األساسي للشركة.
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المادة 217

إذا خالف الشریك المساھم الحظر المنصوص علیھ في المادة السابقة كان مسؤوالً في جمیع أموالھ عن االلتزامات الناشئة عما
أجراه من أعمال اإلدارة، فإذا قام بتلك األعمال بناء على تفویض من الشركاء المتضامنین، كان من فوضھ منھم مسؤوالً معھ

بالتضامن عن االلتزامات التي تنشأ عن مثل ھذه األعمال.

المادة 218

تكون لشركة التوصیة باألسھم جمعیة عامة تتكون من جمیع الشركاء المتضامنین والمساھمین. 
وتسري على الجمعیة العامة في شركات التوصیة باألسھم األحكام المتعلقة بالجمعیة العامة في شركات المساھمة العامة من

حیث تشكیلھا واجتماعھا والتصویت على قراراتھا. 
ویحل مدیر شركة التوصیة باألسھم محل مجلس اإلدارة في دعوة الجمعیة العامة. 

وتنوب الجمعیة العامة عن المساھمین في مواجھة المدیرین.

المادة 219

ال یجوز للجمعیة العامة في شركة التوصیة باألسھم أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغیر إال بموافقة المدیرین، ما لم
یقض النظام األساسي بغیر ذلك.

المادة 220

یكون لشركة التوصیة باألسھم مجلس رقابة یتألف من ثالثة أعضاء على األقل، تنتخبھم الجمعیة العامة من بین الشركاء
المساھمین أو من غیرھم، وفقاً لألحكام المنصوص علیھا في النظام األساسي للشركة، وال یكون للشركاء المتضامنین صوت

في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة.

المادة 221

على مجلس الرقابة التحقق من إتمام إجراءات تأسیس الشركة وفق أحكام القانون، ومراقبة أعمالھا، ولھ في سبیل ذلك أن
یطلب من المدیرین تقدیم حساب عن إدارتھم وأن یقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقھا ومستنداتھا وجرد أموالھا. 

وعلى المجلس أن یبدي الرأي في المسائل التي یعرضھا علیھ مدیرو الشركة، وأن یأذن في إجراء التصرفات التي یتطلب
النظام األساسي للشركة الحصول على إذن للقیام بھا.

المادة 222

لمجلس الرقابة الحق في دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد إذا تبین لھ وقوع مخالفات جسیمة في إدارة الشركة. 
ویقدم المجلس إلى الجمعیة العامة للمساھمین في نھایة كل سنة مالیة تقریراً عن نتائج رقابتھ، وال یسأل أعضاء المجلس عن

أعمال المدیرین أو نتائجھا إال إذا علموا بما وقع من أخطاء وأغفلوا إخطار الجمعیة العامة بھا.
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المادة 223

یدیر شركة التوصیة باألسھم شریك متضامن أو أكثر، وتسري على سلطتھم ومسؤولیتھم وعزلھم أحكام المدیرین في شركة
التضامن.

المادة 224

ال یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر إدخال أي تعدیل على النظام األساسي للشركة إال بموافقة جمیع الشركاء
المتضامنین، ما لم یقض النظام األساسي للشركة بغیر ذلك.

المادة 225

یكون لكل شركة توصیة باألسھم مراقب أو أكثر للحسابات، وتسري علیھم األحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركة
المساھمة العامة.

المادة 226

مع مراعاة األحكام الواردة في ھذا الباب، تسري أحكام شركة المساھمة العامة على شركة التوصیة باألسھم في األمور
اآلتیة: 

1- أحكام تأسیس الشركة وشھرھا. 
2- األحكام الخاصة بمالیة الشركة.

المادة 227

إذا خال مركز مدیر الشركة، وجب على مجلس الرقابة أن یعین مدیراً مؤقتاً یتولى أعمال اإلدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعیة
العامة. 

ویقوم المدیر المؤقت بدعوة الجمعیة العامة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تعیینھ وفقاً لإلجراءات المقررة في النظام
األساسي للشركة، فإذا انقضى ھذا المیعاد دون دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد وجب على مجلس الرقابة توجیھ الدعوة فوراً. 

وال یكون المدیر المؤقت مسؤوالً إال عن تنفیذ األعمال التي عھد إلیھ بھا.

الباب الثامن: الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

الفصل األول: تأسیس الشركة
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المادة 229

المادة 230

المادة 231

المادة 228

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، وال یزید عدد الشركاء فیھا على خمسین
شخصاً. 

وال یسأل أي شریك إال بقدر حصتھ في رأس المال، وال تكون حصص الشركاء فیھا أوراقاً مالیة قابلة للتداول.

 

یكون للشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسم یؤخذ من غرضھا أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ویجوز أن یشتمل اسم
الشركة في الحالتین على تسمیة مبتكرة بشرط أن ال یكون اسم الشركة مضلالً لغایتھا أو ھویتھا. 

ویجب أن یضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولیة محدودة)، فإذا أھمل المدیرون مراعاة الحكم المذكور كانوا
مسؤولین في أموالھم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضالً عن التعویضات.

 

ال یجوز للشركة أن تلجأ إلى االكتتاب العام لتكوین رأس مالھا أو لزیادتھ أو للحصول على القروض الالزمة لھ، وال یجوز
لھا إصدار أسھم أو سندات قابلة للتداول.

 

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بمقتضى وثیقة تأسیس یوقعھا الشریك أو الشركاء، وتشتمل على البیانات التي یصدر
بتحدیدھا قرار من الوزیر، على أن یكون من بینھا البیانات اآلتیة: 

1- نوع الشركة واسمھا وغرضھا ومركزھا الرئیسي. 
2- أسماء الشركاء وجنسیاتھم ومحال إقامتھم وعناوینھم. 

3- مقدار رأس المال وحصة كل شریك وبیان بالحصص العینیة وقیمتھا وأسماء مقدمیھا إن وجدت. 
4- أسماء مدیري الشركة وجنسیاتھم سواء كانوا من الشركاء أو من غیرھم إذا وردت أسماؤھم في وثیقة تأسیس الشركة. 

5- أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد. 
6- مدة الشركة. 

7- كیفیة توزیع األرباح والخسائر. 
8- شروط التنازل عن الحصص. 

9- الشكل الذي یجب مراعاتھ في تبلیغات الشركة الموجھة إلى الشركاء. 
ویجوز أن تتضمن وثیقة تأسیس الشركة أحكاماً خاصة بتنظیم حق استرداد حصص الشركاء وكیفیة تقدیر ثمنھا عند مباشرة

ھذا الحق، وبتكوین احتیاطي اختیاري، وبتنظیم مالیة الشركة وحساباتھا، وبأسباب حلھا.
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المادة 232

المادة 233

المادة 235

 

ال تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، إال إذا وزعت جمیع الحصص النقدیة والحصص العینیة فیھا على جمیع الشركاء
وتم الوفاء بھا بالكامل. 

وتودع الحصص النقدیة للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، وال یجوز للبنك صرفھا إال لمدیري الشركة بعد تقدیم ما یثبت
قید الشركة بالسجل التجاري. 

وإذا كان ما قدمھ الشریك حصة عینیة، وجب أن یبین في وثیقة تأسیس الشركة نوعھا وقیمتھا، والثمن الذي ارتضاه باقي
الشركاء لھا، واسم الشریك ومقدار حصتھ في رأس المال مقابل ما قدمھ. 

ویكون مقدم الحصة العینیة مسؤوالً قبل الغیر عن الفرق بین قیمتھا الحقیقیة وقیمتھا المقدرة لھا في وثیقة تأسیس الشركة، كما
یسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء ھذا الفرق إال إذا أثبتوا عدم علمھم بذلك. 

ومع ذلك ال تسمع دعوى المسؤولیة في ھذه الحالة بعد انقضاء ثالث سنوات من تاریخ قید الشركة في السجل التجاري.

 

على مدیر الشركة أن یتقدم بطلب لقید الشركة في السجل التجاري، ویرفق بالطلب وثیقة تأسیس الشركة والوثائق الدالة على
توزیع الحصص بین الشركاء وأداء قیمتھا كاملة وإیداعھا أحد البنوك المعتمدة في الدولة، باإلضافة إلى الوثائق الدالة على

تسلم الشركة للحصص العینیة إن وجدت، ویبت في الطلب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب مشفوعاً بالمستندات
الالزمة. 

وال یجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالھا إال بعد قیدھا في السجل التجاري.

 

الفصل الثاني: الحصص ورأس المال

المادة 234

یُحدد الشركاء رأس مال الشركة، وتوزع األرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة على
خالف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من ھذا القانون.

 

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69380&LawID=6656&language=ar
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المادة 236

المادة 237

المادة 238

یجب أن یوزع رأس مال الشركة إلى حصص متساویة القیمة یدفعھا الشركاء كاملة عند التأسیس، وتكون الحصة غیر قابلة
للتجزئة، فإذا تملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بھا إلى أن یختار مالكو الحصة
من بینھم من یعتبر مالكاً منفرداً لھا في مواجھة الشركة، ویجوز للشركة أن تحدد لھؤالء میعاداً إلجراء ھذا االختیار، وإال كان

من حقھا بعد انقضاء المیعاد المذكور أن تبیع الحصة لحساب مالكیھا، وفي ھذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء ثم على
الغیر.

 

على الشركة أن تعد بمركزھا سجالً خاصاً للشركاء، یشتمل على ما یأتي: 
1- أسماء الشركاء ومواطنھم وجنسیاتھم ومھنھم. 
2- عدد وقیمة الحصص التي یملكھا كل شریك. 

3- التصرفات التي تجري على الحصص مع بیان تاریخھا والسبب الناقل للملكیة واسم المتصرف والمتصرف إلیھ وتوقیعھما. 
4- مجموع ما یملكھ الشریك من حصص بعد التصرف. 

ویكون مدیرو الشركة مسؤولین بالتضامن عن ھذا السجل وصحة بیاناتھ، ویكون للشركاء ولكل ذي مصلحة حق االطالع على
ھذا السجل.

 

یجوز للشریك أن یتنازل عن حصتھ بموجب محرر رسمي ألحد الشركاء أو للغیر وفقاً لشروط وثیقة تأسیس الشركة، وال
یحتج بھذا التنازل في مواجھة الشركة أو الغیر، إال من تاریخ قیده في سجل الشركاء وفي السجل التجاري. 

وال یجوز للشركة االمتناع عن قید التنازل في ھذا السجل إال إذا خالف ما نص علیھ في وثیقة تأسیس الشركة أو أحكام ھذا
القانون.

 

ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة على غیر ذلك، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصتھ لشخص من غیر الشركاء بعوض، وجب
علیھ أن یخطر باقي الشركاء عن طریق مدیر الشركة بشروط التنازل. 

وعلى المدیر أن یخطر الشركاء بمجرد وصول اإلخطار إلیھ، ویجوز لكل شریك أن یطلب استرداد الحصة بثمنھا الحقیقي
وبذات شروط التنازل، وفي حالة االختالف على الثمن، یقدر مراقب حسابات الشركة ھذا الثمن في تاریخ االسترداد، فإذا
انقضت ثالثون یوماً من تاریخ اإلخطار دون أن یستعمل أحد الشركاء حق االسترداد، كان الشریك حراً في التصرف في

حصتھ.
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المادة 239

المادة 240

المادة 241

المادة 243

 

تنتقل حصة كل شریك إلى ورثتھ أو الموصى لھم، وال یسري على ھذا االنتقال حكم االسترداد المنصوص علیھ في المادة
السابقة.

 

إذا استعمل حق االسترداد أكثر من شریك قسمت الحصص أو الحصة المبیعة بینھم بنسبة نصیب كل منھم في رأس المال مع
مراعاة أحكام المادة (235) من ھذا القانون.

 

إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفیذ على حصة مدینھ، جاز لھ أن یتفق مع المدین والشركة على طریقة البیع
وشروطھ وإال وجب عرض الحصة للبیع في مزاد علني، ویجوز للشركة استرداد الحصة المبیعة لصالح شریك أو أكثر بذات

الشروط التي رسا بھا المزاد خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ رسو المزاد. 
وتطبق ھذه األحكام في حالة إفالس الشریك.

 

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 242

یكون لمدیر الشركة السلطة الكاملة في إدارتھا، ما لم تحدد وثیقة تأسیس الشركة سلطتھ. 
وتعتبر تصرفات المدیر ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببیان الصفة التي تعامل بھا، وكل قرار یصدر بتغییر

المدیرین أو بتقیید سلطاتھم، ال یسري في حق الغیر إال بعد التأشیر بھ في السجل التجاري. 
ویمثل المدیر الشركة أمام القضاء والغیر.

 

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69602&LawID=6656&language=ar
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المادة 244

المادة 245

المادة 246

المادة 247

المادة 248

إذا تعدد المدیرون، جاز النص في وثیقة تأسیس الشركة على تكوین مجلس مدیرین، وتعین وثیقة تأسیس الشركة طریقة عمل
ھذا المجلس واألغلبیة التي تصدر بھا قراراتھ.

 

یكون حكم المدیرین من حیث المسؤولیة حكم أعضاء مجالس إدارة شركات المساھمة.

 

ال یجوز للمدیر بغیر موافقة الجمعیة العامة للشركة أن یتولى اإلدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو أن
یقوم لحسابھ أو لحساب الغیر بصفقات تجاریة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ویترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدیر

وإلزامھ بالتعویض.

 

إذا زاد عدد الشركاء على عشرین، وجب أن تعین وثیقة تأسیس الشركة مجلس رقابة من ثالثة منھم على األقل ألجل معین.
ویجوز للجمعیة العامة أن تعید تعیینھم بعد انتھاء ھذه المدة أو أن تعین غیرھم من الشركاء، كما یجوز لھا عزلھم. 

وال یكون للمدیرین من الشركاء أو غیرھم صوت معدود في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلھم.

 

لمجلس الرقابة أن یفحص دفاتر الشركة ووثائقھا، وأن یقوم بجرد الصندوق والبضائع واألوراق المالیة والوثائق المثبتة
لحقوق الشركة، وأن یطالب المدیرین في أي وقت بتقدیم تقریر عن إدارتھم، ویراقب ھذا المجلس المیزانیة والتقریر السنوي

وتوزیع األرباح، ویقدم تقریره في ھذا الشأن إلى الجمعیة العامة للشركة قبل انعقادھا بخمسة عشر یوماً على األقل.

 



3/15/2021 قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاریة

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6656&TYPE=PRINT&language=ar 61/83

المادة 249

المادة 250

المادة 251

ال یسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدیرین إال إذا علموا بما وقع فیھا من أخطاء وأغفلوا ذكر ھذه األخطاء في
تقریرھم المقدم للجمعیة العامة للشركاء.

 

یكون للشریك غیر المدیر في الشركات التي ال یوجد بھا مجلس رقابة، أن یوجھ النصح للمدیرین، ولھ أن یطلب االطالع في
مركز الشركة على أعمالھا وفحص دفاترھا ووثائقھا، ویقع باطالً كل شرط یخالف ذلك.

 

تكون للشركة جمعیة عامة تتكون من جمیع الشركاء، وتنعقد الجمعیة بدعوة من المدیرین مرة على األقل في السنة خالل
األربعة أشھر التالیة لنھایة السنة المالیة للشركة، وذلك في الزمان والمكان المعینین في وثیقة تأسیس الشركة، ویجب أن

یتضمن خطاب الدعوة تحدید مكان وزمان االجتماع، وأن یرفق بھ جدول األعمال وصور من المیزانیة. 
ویجب على المدیرین دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد إذا طلب ذلك مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء

یملكون ما ال یقل عن (20%) من رأس المال، وتوجھ الدعوة لحضور الجمعیة العامة بموجب خطابات مسجلة ترسل إلى كل
شریك قبل موعد انعقادھا بواحد وعشرین یوماً على األقل، ویجب أن یتضمن خطاب الدعوة تحدید مكان وزمان االنعقاد، وأن

یرفق بھ جدول األعمال وصورة من المیزانیة. 
وإذا لم تنعقد الجمعیة العامة خالل المدة المحددة في ھذه المادة، یكون لإلدارة توجیھ الدعوة خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ
انتھاء المدة المشار إلیھا، ویكون المدیرون مسؤولین بالتضامن عن أي ضرر یلحق بالشركاء أو الغیر من عدم انعقاد الجمعیة

العامة أو من تأخر ھذا االنعقاد.

 

یعد المدیرون عن كل سنة مالیة میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقریراً عن نشاط الشركة ومركزھا المالي
واقتراحاتھم بشأن توزیع األرباح خالل شھرین من نھایة السنة المالیة، وعلى المدیرین أن یرسلوا صورة من ھذه الوثائق
وصورة من تقریر مجلس الرقابة وصورة من تقریر مراقب الحسابات إلى اإلدارة وإلى كل شریك، وذلك خالل شھر من

تاریخ إعداد الوثائق المذكورة، ولكل شریك في الشركات التي ال یوجد بھا مجلس رقابة أن یطلب من المدیرین دعوة الشركاء
إلى االجتماع للمداولة في تلك الوثائق.
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المادة 252

المادة 253

المادة 254

المادة 255

المادة 256

لكل شریك حق حضور الجمعیة العامة مھما كان عدد الحصص التي یملكھا، ولھ أن ینیب عنھ بتفویض خاص شریكاً آخر
من غیر المدیرین لتمثیلھ في الجمعیة، ویكون لكل شریك عدد من األصوات بقدر عدد ما یملكھ أو یمثلھ من حصص.

 

یجب أن یشتمل جدول أعمال الجمعیة العامة في اجتماعھا السنوي على األعمال اآلتیة: 
1- مناقشة تقریر المدیر عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خالل السنة وتقریر مراقب الحسابات. 

2- مناقشة المیزانیة وحساب األرباح والخسائر والتصدیق علیھا. 
3- تحدید نسب األرباح التي توزع على الشركاء. 

4- تعیین المدیرین، ومجلس المدیرین أو أعضاء مجلس الرقابة إن وجدوا، وتحدید مكافآتھم. 
5- تعیین مراقب الحسابات وتحدید أتعابھ. 

6- المسائل األخرى التي تدخل في اختصاصھا بموجب ھذا القانون أو وثیقة تأسیس الشركة.

 

ال یجوز للجمعیة العامة أن تتداول في غیر المسائل الواردة في جدول األعمال، إال إذا تكشفت أثناء االجتماع وقائع خطیرة
تقتضي المداولة فیھا. 

وإذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معینة على جدول األعمال، وجب على المدیرین إجابة الطلب وإال كان من حق الشریك
أن یحتكم إلى الجمعیة العامة، ویكون قرارھا واجب التنفیذ.

 

لكل شریك حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، ویكون المدیرون ملزمین باإلجابة على أسئلة الشركاء،
فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤالھ غیر كاف احتكم إلى الجمعیة العامة وكان قرارھا واجب التنفیذ.
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المادة 257

المادة 258

المادة 259

المادة 260

ال تكون قرارات الجمعیة العامة صحیحة إال إذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء یمثل نصف رأس المال على األقل ما لم
تنص وثیقة تأسیس الشركة على أغلبیة أكبر. 

فإذا لم تتوفر ھذه األغلبیة في االجتماع األول، وجب دعوة الشركاء الجتماع ثان یعقد خالل الواحد والعشرین یوماً التالیة
لالجتماع األول، وتصدر القرارات في ھذا االجتماع بأغلبیة األصوات الممثلة فیھ، ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة على غیر

ذلك.

 

ال یجوز للمدیرین االشتراك في التصویت على القرارات الخاصة بإبراء ذمتھم من المسؤولیة عن اإلدارة أو عزلھم.

 

ال یجوز تعدیل وثیقة تأسیس الشركة وال زیادة رأس مالھا أو تخفیضھ إال بموافقة عدد من الشركاء یمثلون ثالثة أرباع رأس
المال، ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة باإلضافة إلى ھذا النصاب على أغلبیة عددیة من الشركاء، ومع ذلك ال یجوز زیادة

التزامات الشركاء إال بإجماعھم.

 

یحرر محضر بملخص واف عن مناقشات الجمعیة العامة، وتدون المحاضر وقرارات الجمعیة في سجل خاص یودع بمقر
الشركة، ویكون ألي من الشركاء االطالع علیھا بنفسھ أو بوكیل عنھ، كما یكون لھ االطالع على المیزانیة وحساب األرباح

والخسائر والتقریر السنوي.

 

یكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعینھم الجمعیة العامة كل عام، وتسري في شأنھ األحكام الخاصة بمراقبي الحسابات
في شركات المساھمة.
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المادة 261

المادة 262

المادة 263

الباب التاسع: الشركات القابضة

الشركة القابضة ھي شركة مساھمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، تقوم بالسیطرة المالیة واإلداریة على شركة أو أكثر من
الشركات األخرى التي تصبح تابعة لھا، وذلك من خالل تملكھا (51%) على األقل من أسھم أو حصص تلك الشركة أو

الشركات، سواء كانت من شركات المساھمة أم من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة.

مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة، یقع باطالً كل قرار یصدر من الجمعیة العامة أو من الشركاء بالمخالفة ألحكام ھذا
القانون أو لنصوص وثیقة تأسیس الشركة، ومع ذلك ال یجوز أن یطلب البطالن إال الشركاء الذین اعترضوا كتابة على القرار

أو الذین لم یتمكنوا من االعتراض علیھ بعد علمھم بھ. 
ویترتب على تقریر البطالن اعتبار القرار كأن لم یكن بالنسبة لجمیع الشركاء، وال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء سنة من

تاریخ القرار المذكور، وال یترتب على رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغیر ذلك.

 

یجب على الشركة أن تقتطع كل سنة نسبة (10%) من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي قانوني، ویجوز للشركاء أن یقرروا
وقف ھذا االقتطاع إذا بلغ االحتیاطي نصف رأس المال، ویجوز استخدام االحتیاطي القانوني في تغطیة خسائر الشركة أو في

زیادة رأس مالھا بقرار من الجمعیة العامة.

 

تلتزم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي تتكون من شخص واحد بجمیع األحكام الواردة في ھذا الباب، عدا ما یتعارض
مع كون رأس مالھا مملوكاً لشخص واحد. 

ویدیر الشركة مالك رأس المال، ویجوز أن یعین لھا مدیراً أو أكثر، یمثلھا لدى الغیر وأمام القضاء، ویكون مسؤوالً عن
إدارتھا أمام المالك. 

وإذا قام مالك رأس مال الشركة بسوء نیة بتصفیتھا أو بوقف نشاطھا قبل انتھاء مدتھا أو قبل تحقیق الغرض من إنشائھا كان
مسؤوالً عن التزاماتھا في أموالھ الخاصة، ویكون صاحب الشركة مسؤوالً في أموالھ الخاصة إذا لم یفصل بین مصلحتھ

الشخصیة ومصلحة الشركة.

 

المادة 264
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المادة 265

ال یجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصیة بنوعیھا، كما یحظر علیھا تملك أي
أسھم أو حصص في الشركات القابضة األخرى.

المادة 266

یجب أن ال یقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة مالیین لایر.

المادة 267

تكون أغراض الشركة القابضة وفقاً لما یلي: 
1- المشاركة في إدارة الشركات التابعة لھا أو التي تساھم فیھا. 

2- استثمار أموالھا في األسھم والسندات واألوراق المالیة. 
3- توفیر الدعم الالزم للشركات التابعة لھا. 

4- تملك حقوق الملكیة الفكریة من براءات االختراع والعالمات التجاریة والنماذج الصناعیة وحقوق االمتیاز وغیرھا من
الحقوق المعنویة، واستغاللھا وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا، سواء داخل الدولة أو خارجھا. 

5- تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون.

المادة 268

تضاف عبارة (شركة قابضة) في جمیع األوراق واإلعالنات والمراسالت وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة القابضة إلى
جانب االسم التجاري لھا.

المادة 269

یجب على الشركة القابضة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان قیام الشركات التابعة باالحتفاظ بالسجالت المحاسبیة الالزمة
لتمكین أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالیة وحساب األرباح والخسائر قد تم

وفقاً ألحكام ھذا القانون. 
وعلى الشركة القابضة أن تعد في نھایة كل سنة مالیة میزانیة مجمعة وبیانات األرباح والخسائر والتدفقات النقدیة لھا ولجمیع
الشركات التابعة لھا، وأن تعرضھا على الجمعیة العامة مع اإلیضاحات والبیانات المتعلقة بھا وفقا لما تتطلبھ معاییر وأصول

المحاسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة.

المادة 270

فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا الباب، تسري على الشركات القابضة األحكام الخاصة بشركات المساھمة أو الشركات ذات
المسؤولیة المحدودة، بحسب األحوال.
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الباب العاشر: تحول الشركات واندماجھا وتقسیمھا واالستحواذ علیھا

المادة 272

المادة 273

المادة 274

الفصل األول: تحول الشركات

المادة 271

یجوز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار یصدر وفقاً لألوضاع المقررة لتعدیل عقد الشركة أو نظامھا األساسي
وبشرط استیفاء شروط التأسیس والشھر المقررة للنوع الذي تحول إلیھ الشركة. 

ویجب أن یكون قرار التحول مصحوباً ببیان أصول الشركة وخصومھا والقیمة التقریبیة لھذه األصول والخصوم. 
ویجري التأشیر بتحول الشركة في السجل التجاري. 

وإذا كان التحول إلى شركة مساھمة، وجب أن تكون قد مضت سنتان على قیدھا في السجل التجاري. 
ویجوز لإلدارة أن تصدر في أي وقت شروطاً خاصة بتحول نوع معین من الشركات إلى آخر إذا ارتأت ضرورة لذلك.

 

ال یترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جدید، وتظل الشركة محتفظة بحقوقھا والتزاماتھا السابقة على التحول.

 

ال یترتب على التحول براءة ذمة الشركاء المتضامنین من التزامات الشركة السابقة على التحول إال إذا قبل الدائنون ذلك،
ویفترض ھذا القبول إذا لم یعترضوا على التحول خالل ثالثة أشھر من تاریخ إخطارھم بقرار التحول وفقاً لإلجراءات التي

یصدر بھا قرار من الوزیر.

 

یكون لكل شریك، في حالة التحول إلى شركة مساھمة أو شركة توصیة باألسھم أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، عدد من
األسھم أو الحصص یعادل قیمة حصتھ بعد التقویم.
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المادة 275

المادة 277

المادة 278

المادة 279

 

یجوز للشركاء أو المساھمین أو أصحاب الحصص الذین اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة.

 

الفصل الثاني: اندماج الشركات

المادة 276

یجوز للشركة ولو كانت في دور التصفیة أن تندمج في شركة أخرى من نوعھا أو من نوع آخر.

 

یكون االندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتین أو أكثر في شركة جدیدة تحت التأسیس، ویحدد
عقد االندماج شروطھ، وبصفة خاصة تقویم ذمة الشركة المندمجة وعدد األسھم أو الحصص التي تخصھا في رأس مال

الشركة التي تم االندماج فیھا أو الناشئة عن االندماج. 
وال یكون االندماج صحیحاً إال إذا صدر بھ قرار من كل شركة طرف فیھ، وفقاً لألوضاع المقررة لتعدیل عقد الشركة أو

نظامھا األساسي. 
ویشھر ھذا القرار بالطرق المقررة إلشھار ما یطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامھا األساسي من تعدیالت.

 

یتم االندماج بطریق الضم باتباع اإلجراءات اآلتیة:
1- یصدر قرار من الشركة المندمجة بحلھا. 

2- یُقوم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً ألحكام تقویم الحصص العینیة المنصوص علیھا في ھذا القانون. 
3- تصدر الشركة التي تم االندماج فیھا قراراً بزیادة رأس مالھا وفقاً لنتیجة تقویم الشركة المندمجة. 

4- توزع زیادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصھم فیھا.
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المادة 280

المادة 281

المادة 283

ً یتم االندماج بطریق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قراراً بحلھا، ثم تؤسس الشركة الجدیدة وفقا
لألوضاع المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویخصص لكل شركة مندمجة عدد من األسھم أو الحصص یعادل حصتھا في

رأس مال الشركة الجدیدة، وتوزع ھذه األسھم والحصص بین الشركاء أو المساھمین، بحسب األحوال، في كل شركة مندمجة
بنسبة حصصھم فیھا.

 

ینشر قرار االندماج في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني
للشركتین إن وجد.

 

تنتقل جمیع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم االندماج فیھا أو الشركة الناشئة عن االندماج حكماً بعد
انتھاء إجراءات الدمج وتسجیل الشركة وفقاً ألحكام ھذا القانون. 

وتعتبر الشركة التي تم االندماج فیھا أو الناشئة عن االندماج خلفاً قانونیاً للشركات المندمجة، وتحل محلھا في جمیع حقوقھا
والتزاماتھا.

 

الفصل الثالث: تقسیم الشركات

المادة 282

یجوز تقسیم الشركة إلى شركتین أو أكثر، وذلك مع انقضاء الشركة محل التقسیم أو مع بقائھا، وتتبع في ھذه الحالة إجراءات
وأوضاع االندماج بالنسبة لتقییم رأس المال، ویكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسیم شخصیة معنویة مستقلة مع ما

یترتب على ذلك من آثار. 
ویتعین أن یحدد القرار الصادر بالتقسیم عدد المساھمین أو الشركاء وأسماءھم، ونصیب كل منھم في الشركات الناشئة عن

التقسیم، وحقوق كل من ھذه الشركات والتزاماتھا وكیفیة توزیع األصول والخصوم بینھا.
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المادة 284

المادة 285

المادة 286

یجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن التقسیم أي شكل من األشكال القانونیة للشركات، وذلك كلھ مع مراعاة استكمال تلك
األشكال وفقاً لألوضاع المقررة قانوناً.

 

یجب أن یصدر بالتقسیم قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة أو من الشركاء، بحسب األحوال، وذلك بأغلبیة أصوات
الحائزین على ثالثة أرباع رأس المال، وتكون الشركات الناشئة عن التقسیم خلفاً للشركة محل التقسیم وتحل محلھا حلوالً

قانونیاً، وذلك في حدود ما آل إلیھا من الشركة محل التقسیم، وفقاً لما تضمنھ قرار التقسیم، مع عدم اإلخالل بحقوق الدائنین.

 

یجوز تداول أسھم الشركات الناشئة عن التقسیم بمجرد إصدارھا، إذا كانت أسھم الشركة محل التقسیم قابلة للتداول عند
صدور قرار التقسیم.

 

یجوز للشركاء أو المساھمین أو أصحاب الحصص الذین اعترضوا على قرار التقسیم، طلب التخارج من الشركة.

 

الفصل الرابع: االستحواذ على الشركات

المادة 287

تكون شركة مستحوذة على شركة أخرى في أي من الحاالت التالیة: 
1- إذا تملكت، بشكل مباشر أو غیر مباشر، جزءاً من رأس المال یمنحھا أغلبیة حقوق التصویت. 

2- إذا كانت تسیطر على أغلبیة حقوق التصویت بموجب اتفاق مع شركاء أو مساھمین آخرین، ال یتعارض مع مصالح
وغرض الشركة المستحوذ علیھا. 

3- إذا كانت تملك حقوق تصویت تمنحھا القدرة على السیطرة الفعلیة على قرارات الجمعیة العامة للشركة المستحوذ علیھا،
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المادة 288

المادة 289

المادة 290

ویعتبر تملك (40%) من األسھم أو الحصص قرینة على االستحواذ، إذا كانت ھذه النسبة أعلى نسبة تملك في الشركة. 
4- إذا كانت تملك حقوق تصویت تمنحھا سلطة تعیین وإقالة أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة أو المدیرین،

بحسب األحوال.

 

یشترط لصحة االستحواذ ما یلي: 
1- صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة لكل من الشركتین المستحوذة والمستحوذ علیھا، بالموافقة على االستحواذ،

والتنازل عن حقوق األولویة المقررة للمساھمین، وتصدیق اإلدارة على قراري الشركتین. 
2- إصدار الشركة المستحوذة قراراً بزیادة رأس مالھا، وتوزیع زیادة رأس المال على الشركاء أو المساھمین بنسبة أسھمھم

أو حصصھم في الشركة، وفقاً لعقد الشركة ونظامھا األساسي. 
3- استكمال إجراءات نقل ملكیة األسھم، محل االستحواذ، للشركة المستحوذة، وال یعتد بھذا التملك إال بعد قید السھم، بموجب

أحكام ھذا القانون. 
4- قیام الشركة المستحوذة، في حالة االستحواذ عن طریق الشراء، بدفع قیمة األسھم أو الحصص، موضوع االستحواذ، إلى

الشركة المستحوذ علیھا، ثم وضعھا في حساب خاص لتوزیعھا على المساھمین أو الشركاء المقیدین في تاریخ موافقة الجمعیة
العامة غیر العادیة للشركة على بیع األسھم أو الحصص. 

وفي حالة االستحواذ عن طریق تقدیم أسھم أو سندات، یجب على الشركة المستحوذة تقدیم ھذه األسھم أو السندات إلى الشركة
المستحوذ علیھا، لتقوم بتوزیعھا على الشركاء أو المساھمین المقیدین في تاریخ موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على

االستحواذ. 
5- قیام الشركة المستحوذ علیھا باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعدیل عقد تأسیسھا ونظامھا األساسي، وانتخاب مجلس إدارة

جدید، وفقاً لعقد الشركة ونظامھا األساسي. 
6- قیام الشركة المستحوذة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایة حقوق األقلیة، بما في ذلك تقدیم عروض ال تقل مدتھا عن ثالثین
یوماً، لشراء باقي األسھم أو الحصص بمقابل ال یقل عن قیمة األسھم أو الحصص موضوع االستحواذ، أو القیمة التي یحددھا

الخبیر المعین وفقاً ألحكام المادة (158) من ھذا القانون.

 

ینشر قرارا الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة على االستحواذ في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل
باللغة العربیة على نفقة الشركة المستحوذة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركتین إن وجد.

 

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69525&LawID=6656&language=ar
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الباب الحادي عشر: انقضاء الشركة

المادة 292

تسري أحكام القانون المنظم لعمل الھیئة واللوائح والقواعد والنظم الصادرة تنفیذاً لھ على االستحواذ بالنسبة للشركات المدرجة
في السوق المالي.

 

الفصل األول: حل الشركة

المادة 291

مع مراعاة أسباب االنقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص علیھا في ھذا الباب، تحل الشركة ألحد
األسباب اآلتیة: 

1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامھا األساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منھما. 
2- انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ أو استحالة تحقیقھ. 

3- انتقال جمیع األسھم أو الحصص إلى عدد من المساھمین أو الشركاء یقل عن الحد األدنى المقرر قانوناً إال إذا قامت
الشركة خالل فترة ستة أشھر من تاریخ االنتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زیادة عدد الشركاء أو المساھمین

إلى الحد األدنى. 
4- ھالك جمیع أموال الشركة أو معظمھا، بحیث یتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدیاً. 

5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتھاء مدتھا، ما لم ینص عقد الشركة على حلھا بأغلبیة معینة. 
6- اندماج الشركة في شركة أخرى. 

7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشھار إفالسھا.

 

للمحكمة أن تقضي بحل أي شركة من شركات التضامن أو التوصیة البسیطة أو المحاصة، بناء على طلب أحد الشركاء، إذا
تبین لھا وجود أسباب جدیة تسوغ ذلك، وكل شرط یقضي بحرمان الشریك من استعمال ھذا الحق یقع باطالً. 

وإذا كانت األسباب التي تسوغ الحل، ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء، جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجھ من الشركة، وفي
ھذه الحالة تستمر الشركة قائمة بین الشركاء اآلخرین. 

ویقدر نصیب الشریك الذي یحكم بإخراجھ من الشركة، بحسب قیمتھ یوم الحكم بإخراجھ، ویدفع لھ ھذا النصیب نقداً، وال یكون
لھذا الشریك نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إال بقدر ما تكون ھذه الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على أسباب

خروجھ. 
كما یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ.
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المادة 293

المادة 294

المادة 295

المادة 296

تنقضي شركة التضامن أو التوصیة البسیطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر علیھ أو بإشھار إفالسھ أو إعساره أو
بانسحابھ من الشركة، ومع ذلك یجوز النص في عقد الشركة على أنھ إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثتھ ولو

كانوا قصراً. 
وإذا كان انسحاب الشریك بسوء نیة أو في وقت غیر مالئم، جاز الحكم على الشریك باالستمرار في الشركة فضالً عن

التعویضات عند االقتضاء.

 

إذا لم یرد بعقد شركة التضامن أو التوصیة البسیطة أو المحاصة، نص على استمرارھا في حالة انسحاب أحد الشركاء أو
وفاتھ أو صدور حكم بالحجر علیھ أو بإشھار إفالسھ أو بإعساره، جاز للشركاء خالل ستین یوماً من تاریخ وقوع أي من

الحاالت المذكورة، أن یقرروا باإلجماع استمرار الشركة فیما بینھم، وال یجوز االحتجاج بھذا االتفاق على الغیر إال من تاریخ
إشھاره بالقید في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصیة البسیطة. 

وفي جمیع أحوال استمرار الشركة بین الشركاء الباقین، یقدر نصیب الشریك الذي خرج من الشركة وفقاً آلخر جرد، ما لم
ینص عقد الشركة على طریقة أخرى للتقدیر، وال یكون لھذا الشریك أو لورثتھ نصیب فیما یستجد من حقوق الشركة إال بقدر

ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على خروجھ من الشركة.

 

إذا بلغت خسائر شركة مساھمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر
في استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعین في نظامھا. 

فإذا لم یقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة العامة غیر العادیة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن
یطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

 

إذا نقص عدد المساھمین في شركة المساھمة عن الحد األدنى المطلوب جاز تحویلھا إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة یكون
خاللھا المساھمین المتبقین مسؤولین عن دیون الشركة في حدود موجوداتھا. 

وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساھمین إلى ما دون الحد األدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن یطلب من المحكمة
المختصة حل الشركة.
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المادة 297

المادة 298

المادة 299

المادة 300

المادة 301

 

ال تحل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاتھ أو بصدور حكم بالحجر علیھ أو بإشھار إفالسھ أو
بإعساره، ما لم ینص عقد الشركة على غیر ذلك.

 

إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة نصف رأس المال، وجب على المدیرین خالل ثالثین یوماً من بلوغ
الخسارة ھذا الحد، أن یعرضوا على الجمعیة العامة أمر تغطیة رأس المال أو حل الشركة، ویشترط لصدور قرار الحل توفر

األغلبیة الالزمة لتعدیل عقد الشركة. 
وإذا أھمل المدیرون دعوة الشركاء، أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في ھذا الموضوع، كان المدیرون أو

الشركاء، بحسب األحوال، مسؤولین بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إھمالھم.

 

تحل شركة التوصیة باألسھم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنین أو وفاتھ أو بالحجر علیھ أو بإشھار إفالسھ أو إعساره، ما لم
ینص النظام األساسي للشركة على غیر ذلك. 

فإذا لم یرد في النظام األساسي للشركة نص في ھذا الشأن، جاز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر استمرار الشركة، وتتبع
في ذلك اإلجراءات المقررة لتعدیل النظام األساسي للشركة.

 

إذا شمل االنسحاب أو الوفاة أو الحجر أو اإلفالس أو اإلعسار جمیع الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة باألسھم، وجب
حل الشركة، ما لم ینص في نظامھا األساسي على جواز تحولھا إلى شركة من نوع آخر.
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المادة 302

المادة 303

المادة 305

تنقضي شركة التوصیة باألسھم بأسباب االنقضاء الخاصة بشركة المساھمة، مع مراعاة أنھ إذا كان سبب االنقضاء أیلولة
ملكیة جمیع األسھم إلى أحد الشركاء، وكان ھذا الشریك شریكاً متضامناً، فإنھ یكون مسؤوالً في جمیع أموالھ عن دیون

الشركة.

 

تنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شخص واحد بوفاة مالك رأس مالھا إال إذا اجتمعت حصص الورثة في
شخص واحد أو اختار الورثة استمرارھا بشكل قانوني آخر، وذلك خالل ستة أشھر على األكثر من تاریخ الوفاة. 

كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالھا.

 

فیما عدا شركات المحاصة، یجب في جمیع األحوال إشھار قرار حل الشركة بقیده في السجل التجاري ونشره في صحیفتین
یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وال یحتج قبل الغیر بھذا القرار إال من تاریخ إشھاره، وعلى مدیري

الشركة أو رئیس مجلس اإلدارة، بحسب األحوال، متابعة تنفیذ ھذا اإلجراء.

 

الفصل الثاني: التصفیة

المادة 304

تدخل الشركة بمجرد حلھا تحت التصفیة، وتحتفظ خالل مدة التصفیة بالشخصیة المعنویة بالقدر الالزم ألعمال التصفیة،
ویجب أن یضاف إلى اسم الشركة خالل ھذه المدة عبارة (تحت التصفیة) مكتوبة بطریقة واضحة.

 

تنتھي سلطة المدیرین أو مجلس اإلدارة بحل الشركة، ومع ذلك یظل ھؤالء قائمین على إدارة الشركة، ویعتبرون بالنسبة إلى
الغیر في حكم المصفین إلى أن یتم تعیین المصفي. 

وتبقى ھیئات الشركة قائمة خالل مدة التصفیة وتقتصر سلطاتھا على أعمال التصفیة التي ال تدخل في اختصاص المصفین.
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المادة 306

المادة 307

المادة 308

المادة 309

المادة 310

 

تتم تصفیة الشركة وفقاً لألحكام المبینة في عقد تأسیسھا أو نظامھا األساسي أو ما یتفق علیھ الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم
یوجد نص أو اتفاق في ھذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالیة من ھذا الفصل.

 

یقوم بالتصفیة مصف أو أكثر یعینھ الشركاء أو الجمعیة العامة باألغلبیة العادیة التي تصدر بھا قرارات الشركة. 
فإذا كانت التصفیة بناء على حكم، بینت المحكمة المختصة طریقة التصفیة وعینت المصفي. 

وفي جمیع األحوال، ال ینتھي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشھار إفالسھم أو إعسارھم أو الحجر علیھم ولو كان معیناً من
قبلھم، ویكون للمصفي أجر یحدد في وثیقة تعیینھ وإال حددتھ المحكمة المختصة.

 

على المصفي أن یشھر القرار الصادر بتعیینھ والقیود المفروضة على سلطاتھ واتفاق الشركاء أو قرار الجمعیة العامة بشأن
طریقة التصفیة أو الحكم الصادر بذلك، بطریقة الشھر المقررة لتعدیل عقد الشركة أو نظامھا األساسي. 

وال یحتج قبل الغیر بتعیین المصفي أو بطریقة التصفیة إال من تاریخ اإلشھار.

 

إذا تعدد المصفون وجب علیھم أن یعملوا مجتمعین، ما لم تصرح لھم الجھة التي عینتھم باالنفراد، ویكونون مسؤولین
بالتضامن عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة والشركاء والغیر نتیجة تجاوزھم حدود سلطاتھم، أو نتیجة األخطاء التي

یرتكبونھا في أداء أعمالھم.
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المادة 311

المادة 312

المادة 313

یقوم المصفي بجمیع األعمال التي تقتضیھا التصفیة، وبوجھ خاص ما یلي: 
1- استیفاء ما للشركة من حقوق لدى الغیر. 

2- وفاء ما على الشركة من دیون. 
3- بیع مال الشركة منقوالً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طریقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ینص في وثیقة

تعیین المصفي على إجراء البیع بطریقة معینة. 
4- القیام بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقھا. 

5- تمثیل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكیم.

 

ال یجوز للمصفي أن یبدأ أعماالً جدیدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جدیدة ال تقتضیھا
التصفیة كان مسؤوالً في جمیع أموالھ عن ھذه األعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولین بالتضامن.

 

تسقط آجال جمیع الدیون التي على الشركة بمجرد حلھا، ویخطر المصفي جمیع الدائنین بكتب مسجلة بافتتاح التصفیة مع
دعوتھم لتقدیم طلباتھم، ویجوز أن یتم اإلخطار بالنشر في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة،
وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، إذا كان الدائنون غیر معلومین أو كانت مواطنھم غیر معلومة، وفي جمیع األحوال

یجب أن یتضمن اإلخطار لتقدیم طلباتھم بالتصفیة مھلة للدائنین ال تقل عن خمسة وسبعین یوماً من تاریخ اإلخطار لتقدیم
طلباتھم، على أن یعاد اإلخطار بالنشر خاللھا بعد مضي شھر من سریانھا، وإذا لم یقدم بعض الدائنین طلباتھم وجب إیداع

قیمة دیونھم خزانة المحكمة المختصة، إلى حین ظھور أصحابھا أو تقادمھا.

 

یسدد المصفي دیون الشركة بعد خصم نفقات التصفیة بما في ذلك أتعاب المصفي، وفقاً للترتیب التالي: 
1- المبالغ المستحقة للعاملین في الشركة. 

2- المبالغ المستحقة للدولة. 
3- اإلیجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة. 

4- المبالغ األخرى المستحقة حسب ترتیب امتیازھا وفق القوانین المعمول بھا.
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المادة 314

المادة 315

المادة 316

المادة 317

المادة 318

على المصفي عند سداد دیون الشركة تجنیب المبالغ الالزمة لسداد الدیون المتنازع علیھا، وتكون للدیون الناشئة عن التصفیة
أولویة على الدیون األخرى.

 

تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضیھا أعمال التصفیة طالما كانت في حدود سلطاتھ، وال تترتب أي مسؤولیة في ذمة
المصفي بسبب مباشرة األعمال المذكورة.

 

یعد المصفي خالل ثالثة أشھر من تاریخ مباشرتھ عملھ باالشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جرداً بجمیع ما
للشركة من أصول وما علیھا من خصوم، وعلى المدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أن یقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقھا

واإلیضاحات والبیانات التي یطلبھا، وعلى المصفي أن یدلي بما یطلبھ الشركاء من إیضاحات أو بیانات عن حالة التصفیة. 
وإذا استمرت التصفیة ألكثر من سنة وجب على المصفي أن یعد میزانیة وحساباً لألرباح والخسائر وتقریراً عن أعمال

ً التصفیة، وتعرض ھذه الوثائق على الشركاء أو الجمعیة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب األحوال، للموافقة علیھا وفقا
لعقد الشركة أو النظام األساسي لھا. 

وفي جمیع األحوال، ال یجوز أن تزید مدة تصفیة الشركة على ثالث سنوات إال بقرار من المحكمة المختصة أو الوزیر.

 

على المصفي بعد سداد دیون الشركة أن یرد إلى الشركاء قیمة حصصھم النقدیة من رأس المال، وأن یوزع علیھم الفائض
بنسبة نصیب كل منھم في الربح. 

وتقسم أموال الشركة العینیة بین الشركاء قسمة إفراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ینص عقد
الشركة على غیر ذلك.
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المادة 319

المادة 320

المادة 321

الباب الثاني عشر: الرقابة على الشركات

تتولى الوزارة مراقبة شركات المساھمة العامة وشركات المساھمة الخاصة وشركات التوصیة باألسھم والشركات ذات
المسؤولیة المحدودة للتحقق من قیامھا بتنفیذ األحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ وكذلك أنظمتھا

األساسیة.

إذا لم یكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملھا وزعت الخسارة بینھم بحسب النسبة المقررة لتوزیع
الخسائر.

 

یجب على المصفي أن یقدم عند انتھاء التصفیة حساباً ختامیاً إلى الشركاء أو الجمعیة العامة أو المحكمة المختصة عن أعمال
التصفیة، وال تنتھي التصفیة إال بتصدیق الشركاء أو الجمعیة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب األحوال، على الحساب

الختامي، وعلى المصفي إشھار انتھاء التصفیة، وال یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إال من تاریخ اإلشھار، ویطلب المصفي
بعد انتھاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل التجاري.

 

یكون عزل المصفي بالكیفیة التي عین بھا، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي یجب أن یشتمل على تعیین مصف جدید. 
ویشھر عزل المصفي، وال یحتج بھ قبل الغیر إال من تاریخ الشھر.

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (339) من ھذا القانون فیما یتعلق بحقوق الدائنین، ال تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب
أعمال التصفیة بعد انقضاء ثالث سنوات على شھر انتھاء التصفیة، وال تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد
الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المدیرین أو أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفھم.

 

المادة 322

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69706&LawID=6656&language=ar
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المادة 323

تتولى الھیئة وفقاً لتشریعاتھا، االختصاصات التالیة، بشأن شركات المساھمة المدرجة أو التي تدرج في األسواق المالیة: 
1- الموافقة على نشرة االكتتاب التي تصدرھا الشركة والمعتمدة من الوزارة، سواء عند التأسیس أو عند زیادة رأس المال. 

2- تحدید المواعید التي یتم خاللھا طرح األسھم لالكتتاب العام، ومتابعة سیر االكتتاب خالل تلك المواعید. 
3- متابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للشركة بعد اعتمادھا من الوزارة، فیما یتعلق بزیادة رأس المال أو

تخفیضھ أو تجزئة قیمة سھم الشركة أو إجراءات إصدار الشركة لألوراق المالیة األخرى، أو أیة قرارات تتعلق باختصاصات
الھیئة. 

4- وضع إجراءات تنظیم تداول حقوق االكتتاب المستحقة للمساھمین عند زیادة رأس مال الشركة. 
5- وضع شروط وضوابط اإلفصاح عن التقاریر المالیة وعن أوضاع الشركة وتقاریر الحوكمة التي تصدرھا الشركة خالل

العام المالي ومراقبة تطبیقھا وإبداء مالحظاتھا علیھا إن وجدت، والموافقة على نشرھا. 
6- وضع ضوابط السیطرة واالستحواذ واالندماج والتقسیم للشركة، وضوابط التحول إلى شركة مساھمة عامة. 

7- وضع إجراءات تقییم الحصص العینیة للشركة، سواء عند التأسیس أو عند زیادة رأس المال، أو عند التحول إلى شركة
مساھمة عامة مدرجة في السوق المالي. 

ویكون التظلم من قرارات الھیئة في ھذا الشأن، وفقاً لإلجراءات المتبعة بتشریعات الھیئة.

المادة 324

في حالة مخالفة إحدى الشركات ألحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ، یجوز لإلدارة، بعد إخطار المخالف والتحقیق
معھ، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات اآلتیة: 

1- اإلنذار. 
2- اللوم. 

3- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدیر ألي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة. 
4- فرض جزاء مالي بما ال یجاوز مبلغاً مقداره (10.000) عشرة آالف لایر یومیاً عن المخالفة المستمرة. 

5- فرض جزاء مالي بما ال یجاوز مبلغاً مقداره (1.000.000) ملیون لایر. 
وتتولى اإلدارة إبالغ الشركة المخالفة بالقرار الصادر بتوقیع الجزاء، كما یجوز لھا نشر القرار بالوسیلة التي تراھا مناسبة. 
ویجوز التظلم من القرار الصادر من اإلدارة بتوقیع الجزاء للوزیر أو من یفوضھ، وذلك خالل ثالثین یوماً من تاریخ إخطار
الشركة بھ بأیة وسیلة تفید العلم، ویبت في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویبلغ من رفض طلبھ بذلك بأي وسیلة

تفید العلم، ویعتبر مضي ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للتظلم، ویكون قرار البت في التظلم نھائیاً. 
ویجوز لإلدارة التصالح مع الشركة المخالفة وفقاً لإلجراءات والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

المادة 325

یكون لموظفي اإلدارة، الذین یصدر بتخویلھم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام باالتفاق مع الوزیر،
ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ.

المادة 326
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في حالة وقوع جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، یحرر مأمورو الضبط القضائي المشار إلیھم في المادة
السابقة مذكرة، وفقاً للنموذج الذي یصدره الوزیر. 

وتسلم صورة من ھذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص التخاذ الالزم بشأنھا طبقاً للقانون.

المادة 327

یكون لموظفي اإلدارة المخولین صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً ألحكام المادة (325) من ھذا القانون، حق التفتیش على
الشركات المشار إلیھا في المادة (322) من ھذا القانون، وفحص حساباتھا. 

ولھم في سبیل تنفیذ ذلك االطالع على السجالت والدفاتر والمستندات وغیرھا من الوثائق وفحصھا في مقر الشركة أو غیرھا
من األماكن، وعلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات والمدیرین وسائر الموظفین أن یقدموا لھم البیانات

والمستخرجات وصور المستندات التي یطلبونھا لھذا الغرض. 
وتعرض على الوزیر التقاریر التي تسفر عنھا إجراءات اإلشراف والرقابة على الوجھ المتقدم لیتخذ بصددھا اإلجراء الذي

یراه مناسباً.

المادة 328

یندب الوزیر الموظفین المخولین صفة مأموري الضبط القضائي لحضور الجمعیات العامة للشركات دون أي مسؤولیة على
الحكومة في مواجھة المساھمین أو من عداھم من أصحاب المصلحة في الشركة، ویجب على المنوط بھم تحریر محضر
اجتماع الجمعیة العامة أن یثبتوا حضور موظفي الوزارة المنتدبین، وال یكون لھؤالء الموظفین إبداء الرأي أو التصویت،

وتقتصر مھمتھم على تسجیل وقائع االجتماع في محضر خاص یحرر عقب االجتماع.

المادة 329

لكل مساھم ولكل شریك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام ھذا القانون االطالع على المعلومات والوثائق المنشورة
المتعلقة بالشركة والخاصة بھا المحفوظة لدى اإلدارة، والحصول بموافقتھا على صور مصدقة منھا، وأن یحصل بطلب من

المحكمة المختصة على صورة مصدقة عن أي بیانات غیر منشورة مقابل الرسم المنصوص علیھ في القوانین الخاصة.

المادة 330

للمساھمین أو للشركاء الحائزین على (20%) من رأس مال شركة المساھمة أو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة
التوصیة باألسھم، أن یطلبوا من الوزیر األمر بالتفتیش على الشركة فیما ینسب إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات

من مخالفات جسیمة في أداء واجباتھم التي یقررھا القانون أو النظام األساسي، متى وجد من األسباب ما یرجح وجود ھذه
المخالفات. 

ویجب أن یكون الطلب مشتمالً على األدلة التي یستفاد منھا ألن لدى الطالبین من األسباب الجدیة ما یبرر اتخاذ ھذا اإلجراء،
كما یجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء األسھم التي یملكونھا وأن تظل مودعة إلى أن یتم الفصل فیھ. 

ویحیل الوزیر الطلب إلى اإلدارة، التي تسمع أقوال طالبي التفتیش وأعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم
سماع أقوالھم، وتعد تقریراً بنتیجة أعمالھا متضمناً رأیھا، وتعرضھ على الوزیر.

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69692&LawID=6656&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=69689&LawID=6656&language=ar
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المادة 331

للوزیر، بعد االطالع على التقریر المشار إلیھ في المادة السابقة، أن یعین بقرار منھ على نفقة طالبي التفتیش، مراقب حسابات
من بین المقیدین بسجل مراقبي الحسابات إلجراء التفتیش على أعمال الشركة ودفاترھا. 

وعلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة أن یطلعوا المراقب المكلف بالتفتیش على كافة ما یتعلق بشؤون الشركة من
الدفاتر والوثائق واألوراق التي یقومون بحفظھا أو یكون لھم حق الحصول علیھا. 

ویجب على المراقب المكلف بالتفتیش أن یرفع تقریراً مفصالً عن مھمتھ إلى الوزیر خالل األجل الذي یحدد في قرار تعیینھ.

المادة 332

إذا تبین للوزیر أن ما نسبھ طالبو التفتیش إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو المراقبین غیر صحیح، جاز لھ أن یأمر بنشر التقریر
كلھ أو بعضھ أو نتیجتھ في صحیفتین یومیتین محلیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني

للشركة إن وجد، ویلزم طالبي التفتیش بنفقات النشر دون إخالل بمسؤولیتھم عن التعویض إن كان لھ محل. 
وإذا تبین للوزیر صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس اإلدارة أو المراقبین، أمر باتخاذ التدابیر الالزمة ودعوة

الجمعیة العامة على الفور، ویرأس اجتماعھا في ھذه الحالة مندوب من اإلدارة یختاره الوزیر.

المادة 333

للجمعیة العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس اإلدارة أو المراقبین ورفع دعوى المسؤولیة علیھم، ویكون قرارھا صحیحاً متى
وافق علیھ المساھمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن یستبعد منھ نصیب من ینظر في أمر عزلھ من أعضاء

ھذا المجلس. 
وال یجوز إعادة انتخاب األعضاء المعزولین في مجلس اإلدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاریخ صدور القرار الخاص

بعزلھم.

الباب الثالث عشر: العقوبات واألحكام الختامیة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتین، وبالغرامة التي ال تزید على
ملیون لایر، أو بإحدى ھاتین العقوبتین: 

1- كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار األسھم أو السندات أو األوراق المالیة األخرى بیانات كاذبة أو مخالفة ألحكام ھذا
القانون، وكل من یوقع تلك النشرات مع علمھ بما فیھا من مخالفة. 

2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولیة محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزیع حصص رأس المال بین الشركاء أو
بالوفاء بكل قیمتھا مع علمھ بذلك. 

3- كل من قیم بطریق الغش أو التدلیس أو االحتیال حصصاً عینیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة. 

المادة 334
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4- كل مؤسس أو مدیر وجھ الدعوة إلى الجمھور لالكتتاب في أوراق مالیة أیاً كان نوعھا لحساب شركة غیر شركات
المساھمة والتوصیة باألسھم، وكل من عرض ھذه األوراق لالكتتاب لحساب الشركة. 

5- كل من قرر أو وزع بسوء نیة أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خالف أحكام ھذا القانون أو النظام األساسي للشركة، وكل
مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نیة. 

6- كل مراقب حسابات وكل من یعمل في مكتبھ تعمد وضع تقریر كاذب عن نتیجة مراجعتھ، أو أخفى عمداً وقائع جوھریة أو
أغفلھا عمداً في التقریر الذي یقدم للجمعیة العامة وفقاً ألحكام ھذا القانون، أو ضارب بأسھم الشركة التي یدقق حساباتھا أو

أفشى أحد أسرارھا. 
7- كل عضو مجلس إدارة أو مدیر أو مصفي اشترك في إعداد میزانیة أو مركز مالي أو بیانات صادرة عن الشركة غیر
مطابقة للواقع مع علمھ بذلك وبقصد إخفاء حقیقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوھریة بقصد إخفاء حقیقة

الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نیة أموال الشركة أو أسھمھا لتحقیق منافع شخصیة لھ أو لغیره بطریق مباشر أو غیر
مباشر. 

8- كل مصفي تسبب عمداً في اإلضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنین. 
9- كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجاریة اتصل بھ بحكم عملھ، أو أثبت عمداً في تقاریره وقائع غیر

صحیحة، أو أغفل عمداً في ھذه التقاریر وقائع تؤثر في نتیجتھا. 
10- كل من زور في سجالت الشركة أو أثبت فیھا عمداً وقائع غیر صحیحة أو أعد أو عرض تقاریراً على الجمعیة العامة

تضمنت بیانات كاذبة أو غیر صحیحة كان من شأنھا التأثیر على قرارات الجمعیة. 
11- كل رئیس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفیھا أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً
اإلضرار بنشاطھا أو كانت لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع أي جھة تقوم بعملیات یراد بھا إحداث تأثیر في أسعار

األوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة.

المادة 335

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي ال تزید على خمسمائة ألف لایر: 
1- كل من تصرف في حصص التأسیس أو األسھم على خالف القواعد المقررة في ھذا القانون. 

2- كل من قبل تعیینھ عضواً بمجلس إدارة شركة مساھمة أو عضواً منتدباً إلدارتھا أو ظل متمتعاً بالعضویة أو قبل تعیینھ
مراقباً فیھا على خالف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب لإلدارة في شركة تقع فیھا مخالفة من ھذه

المخالفات إذا كان یعلم بھا. 
3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقدیم األسھم التي تخصص لضمان عضویتھ على الوجھ المقرر في النظام األساسي
للشركة في مدة ستین یوماً من تاریخ إبالغھ قرار التعیین، أو تخلف عن تقدیم اإلقرارات الملتزم بتقدیمھا، أو أدلى ببیانات

كاذبة، أو أغفل عمداً بیاناً من البیانات التي یلتزم مجلس اإلدارة بإعداد التقریر بشأنھا، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في
تقاریر الشركة بیانات غیر صحیحة، أو أغفل عمداً بیاناتھا. 

4- كل من منع عمداً موظفي اإلدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من االطالع على دفاتر
ومستندات الشركة التي یكون لھم حق االطالع علیھا وفقاً ألحكام ھذا القانون، وكل من امتنع عن تقدیم المعلومات والمستندات

واإلیضاحات التي یطلبونھا في ھذا الشأن. 
5- كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس اإلدارة في تعطیل دعوة الجمعیة العامة أو انعقادھا. 

6- كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة ألحكام ھذا القانون، وكل من وافق على تقدیم
ذلك القرض أو الضمان.

المادة 336
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في حالة العود أو االمتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فیھا حكم نھائي باإلدانة، تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في
المادتین السابقتین.

المادة 337

مع عدم اإلخالل بحق المطالبة بالتعویض عند االقتضاء، یقع باطالً كل تصرف أو تعامل أو قرار یصدر على خالف األحكام
الواردة في ھذا القانون، وذلك دون إخالل بحقوق الغیر حسن النیة. 

وفي حالة تعدد من یعزى إلیھم سبب البطالن، تكون مسؤولیتھم عن التعویض بالتضامن فیما بینھم. 
وال تقبل دعوى البطالن إذا رفعت بعد مضي سنة من تاریخ علم ذوي الشأن بالعمل المخالف للقانون.

المادة 338

ال یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة العامة سقوط دعوى المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األخطاء
التي تقع منھم في تنفیذ مھامھم. 

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولیة قد عرض على الجمعیة العامة بتقریر من مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات، فإن ھذه
الدعوى تسقط بمضي ثالث سنوات من تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة بالمصادقة على تقریر مجلس اإلدارة، ومع ذلك إذا

كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة یكون جنایة أو جنحة، فال تسقط الدعوى إال بسقوط الدعوى الجنائیة. 
ولإلدارة ولكل مساھم مباشرة ھذه الدعوى، یقع باطالً كل شرط في النظام األساسي للشركة یقضي بالتنازل عن الدعوى أو

بتعلیق مباشرتھا على إذن سابق من الجمعیة العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة 339

فیما عدا شركات المحاصة، یسقط حق الدائنین في إقامة الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بمضي ثالث سنوات على
انقضائھا، وتبدأ ھذه المدة بالنسبة ألعمال المصفین من تاریخ انتھاء أعمال التصفیة.

المادة 340

في جمیع الشركات التجاریة، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد مرور ثالث سنوات على انقضاء الشركة،
أو على خروج أحد الشركاء فیما یختص بالدعاوى الموجھة إلى ھذا الشریك. 

وتسري مدة التقادم من یوم إتمام التأشیر في السجل التجاري في جمیع الحاالت التي یكون التأشیر فیھا واجباً، ومن یوم إعالن
التصفیة في الدعاوى الناشئة عن التصفیة ذاتھا.
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