
 المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
 1,243,267,780حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 

ريال قطري )مليار مئتان ثالثة وأربعين مليون ومئتان 
ريال قطري( موزع سبعة وستين ألف وسبعمائة وثمانين 

ريال قطري )مليار مئتان  1,243,267,780عدد على 
ألف ثالثة وأربعين مليون ومئتان سبعة وستين 

القيمة االسمية للسهم الواحد  (همسوسبعمائة وثمانين 
% 5، مضافًا إليه نسبة ريال )ريال واحد للسهم(  1.00

 مقابل مصروفات اإلصدار.

 1,243,267,780دد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ح
ريال قطري )مليار مئتان ثالثة وأربعين مليون ومئتان 
سبعة وستين ألف وسبعمائة وثمانين ريال قطري( موزع 

سهم )مائة أربعة وعشرين  124,326,778على عدد 
مليون وثالثمائة وستة وعشرين ألف وسبعمائة وثمانية 
وسبعين( القيمة االسمية للسهم الواحد عشرة رياالت 

% مقابل مصروفات 5ة، مضافًا إليه نسبة قطري
 اإلصدار.

(6) 

 

في رأس  النظاماكتتب األعضاء الموقعون على هذا 
مائة ( سهم )000,000,816عددها )المال بأسهم 

( 168,000,000قيمتها ) (وثمانية وستون مليون سهم
ريال قطري )مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري ( ، 

% من قيمة كل سهم 100وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 
في بنك قطر الدولي اإلسالمي المعتمد  عند االكتتاب

 زير االقتصاد والتجارة .بقرار من و 

في رأس  النظامكتتب األعضاء الموقعون على هذا ا
( سهم )ستة عشر 16,800,000المال بأسهم عددها )

( 168,000,000مليونا وثمانمائة ألف سهم( قيمتها )
ريال قطري )مائة وثمانية وستون مليون ريال قطري ( ، 

% من قيمة كل سهم 100وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 
في بنك قطر الدولي اإلسالمي المعتمد  عند االكتتاب

 زير االقتصاد والتجارة .بقرار من و 

(7) 

اتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة 
 (ستمائة واثنان وثالثون مليون ( )000,000,263)

سهمًا لالكتتاب العام لألشخاص الطبيعيين القطريين 
واحد ريال )ريال  1.00 بقيمة اسمية للسهم الواحد

 اإلصدار.% مقابل مصروفات 5مضافًا إليها  (قطري 
 مائةوخمس ألفان( 0025)ويكون الحد األدنى لالكتتاب 

وفيما زاد على الحد األدنى لالكتتاب يكون  سهم
سهم. ويكون الحد األعلى  لفاالكتتاب بمضاعفات األ 

وفي حالة زيادة  سهم. ألف مائة( 000010,لالكتتاب )
 عدد األسهم المطروحة،  االكتتاب على

ألفان ( 0025) يكون الحد األدنى للتخصيص
ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب  ئة سهموخمسما

منسوبًا إلى إجمالي االكتتاب إال إذا كان عدد مرات 
تغطية االكتتاب أو عدد المكتتبين ال يسمح بتخصيص 
الحد األدنى، ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد 

. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة  أقل من األسهم
م جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من التخصيص، يت
، على أن تباع تلك األسهم من خالل  حساب الشركة

 بعد إدراج الشركة للتداول. بورصة قطر

تفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة ا
( )ثالثة وستون مليون ومائتان ألف( 63,200,000)

سهمًا لالكتتاب العام لألشخاص الطبيعيين القطريين 
( عشرة رياالت قطرية 10بقيمة اسمية للسهم الواحد )

 اإلصدار.% مقابل مصروفات 5مضافًا إليها 
( مائتان وخمسون 250ويكون الحد األدنى لالكتتاب )

سهما وفيما زاد على الحد األدنى لالكتتاب يكون 
االكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ويكون الحد األعلى 

( عشرة آالف سهم. وفي حالة زيادة 10,000لالكتتاب )
 عدد األسهم المطروحة،  االكتتاب على

( مائتان وخمسون 250) يكون الحد األدنى للتخصيص
سهما ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوبًا إلى 
إجمالي االكتتاب إال إذا كان عدد مرات تغطية االكتتاب 
أو عدد المكتتبين ال يسمح بتخصيص الحد األدنى، ففي 

.  هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من األسهم
م جمع تلك وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يت

، على أن تباع  الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة
بعد إدراج الشركة  بورصة قطرتلك األسهم من خالل 

 للتداول.

(8) 

 : اإلدارة مجلس عضو في يشترط

 يكون  أـن و ، عاماً  وعشرين واحد عن عمره يقل أال
 .الكاملة باألهلية متمتعاً 

 : اإلدارة مجلس عضو في يشترط

 يكون  أـن و ، عاماً  وعشرين واحد عن عمره يقل أال
 .الكاملة باألهلية متمتعاً 

(32) 



 في او ، جنائية بعقوبة عليه الحكم سبق قد يكون  اال
 من جريمة في او االمانة أو بالشرف مخلة جريمة

( 335) ،(334) المادتين فـي عليها المنصوص الجريمة
 يكون  أن أو ، إليه المشار التجارية الشركات قانون  من

 .إعتباره   إليه رد قــد يكن لم ما بإفالسه، قضي

 مـن سهم 000010, لـعدد مـالكاً  و مساهماً  يكون  أن
 الـشركة حقـوق  لضمان يخصص ، الشركة أسهم

 تقع التي المسئولية عـن والغير والدائنين والمساهمين
 . اإلدارة مجلس أعضاء على

 بدء تاريخ من يوماً  ستين خالل األسهم هذه إيداع ويجب
 مـع إيداعها ويستمر ، المعتمدة البنوك أحد في العضوية

 تنتهي أن إلى الحجز أو الرهن أو للتدوال قابليتها عـدم
 قام مالية سنة آخر ميزانية على وُيصدق العضوية مدة
 اإلدارة مجلس إنقضاء بعد وذلك بأعماله العضو فيها

 (. الُمعين المجلس) األول

 بطلت المذكور الوجه على الضمان العضو يقدم لم وإذا
 للعاملين ممثل أو مستقالً  عضواً  يكن لم ما عضويته
 العضوية ضمان شرط من فيستثنى ، بالشركة

 .المادة هذه من( 3) البند في عليه المنصوص

 اإلعتبارية األشخاص من أو ، طبيعياً  شخصاً  يكون  أن
 . الحكومية المؤسسات أو القطرية

 

 الشركة مال رأس في أسهم يمتلك الترشح وقت يكون  اال
 القوانين أو النظام هذا من( 12) المادة ألحكام بالمخالفة

 وما المالية لألسواق قطر هيئة عن الصادرة أوالتعليمات
 . بالدولة الرقابية الجهات من حكمها في

 

 في او ، جنائية بعقوبة عليه الحكم سبق قد يكون  اال
 من جريمة في او االمانة أو بالشرف مخلة جريمة

( 335) ،(334) المادتين فـي عليها المنصوص الجريمة
 يكون  أن أو ، إليه المشار التجارية الشركات قانون  من

 .إعتباره   إليه رد قــد يكن لم ما بإفالسه، قضي

 أسهم مـن سهم 10,000 لـعدد مـالكاً  و مساهماً  يكون  أن
 والمساهمين الـشركة حقـوق  لضمان يخصص ، الشركة

 أعضاء على تقع التي المسئولية عـن والغير والدائنين
 . اإلدارة مجلس

 بدء تاريخ من يوماً  ستين خالل األسهم هذه إيداع ويجب
 مـع إيداعها ويستمر ، المعتمدة البنوك أحد في العضوية

 تنتهي أن إلى الحجز أو الرهن أو للتدوال قابليتها عـدم
 قام مالية سنة آخر ميزانية على وُيصدق العضوية مدة
 اإلدارة مجلس إنقضاء بعد وذلك بأعماله العضو فيها

 (. الُمعين المجلس) األول

 بطلت المذكور الوجه على الضمان العضو يقدم لم وإذا
 للعاملين ممثل أو مستقالً  عضواً  يكن لم ما عضويته
 العضوية ضمان شرط من فيستثنى ، بالشركة

 .المادة هذه من( 3) البند في عليه المنصوص

 اإلعتبارية األشخاص من أو ، طبيعياً  شخصاً  يكون  أن
 . الحكومية المؤسسات أو القطرية

 

 الشركة مال رأس في أسهم يمتلك الترشح وقت يكون  اال
 القوانين أو النظام هذا من( 12) المادة ألحكام بالمخالفة

 وما المالية لألسواق قطر هيئة عن الصادرة أوالتعليمات
 . بالدولة الرقابية الجهات من حكمها في

 
 


