


 بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
وال يسعنى فى مثل هذه المناسبة إال أن أرفع أسمى أيات التهانى والتبريكات إلى

 أتحدث اليكم اليوم عن قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 واهميته فى تعزيز
 وترسيخ مفاهيم رائدة لتشكل محركًا اساسيًا لنشاط وتنوع القطاع الخاص ودوره فى تحفيز االستثمار
لإلستثمار جاذبة  كبيئة  ملحوظًا  تقدمًا  يشهد  والذى  التنافس  على  الوطنى  االقتصاد  قدرة   وتعزيز 
 العالمي ليس فقط في مجال الطاقة ولكن في مجاالت أخرى مثل الصناعة والبنية التحتية وقطاع
االقتصادي واالستعداد التنوع  تعزيز  الدولة فى  برامج  نجاح  دليًال علي  والذي يعد  والسياحة   النقل 

 لمتطلبات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022

 
أوًال: تعديالت تسعى لتسهيل وتوسيع المشاركة في االقتصاد الوطنى

أوًال: بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة
 في هذا الخصوص سأبدأ بما هو متعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة األوسع أنتشارًا حيث
 ألغي قانون الشركات الجديد الحد االدنى لرأس المال الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك لتحفيز
 صغار المستثمرين على االستثمار في االقتصاد الوطني ولو برؤوس أموال صغيرة. ويعد هذا التعديل
 من أهم التعديالت فى قانون الشركات الجديد نظرًا ألهمية أنخراط صغار المستثمرين فى األقتصاد
 الوطنى وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يخلق فرص عمل جديدة ويساعد على

تحريك عجلة األقتصاد الوطنى

 كما يأتى هذا التعديل فى إطار أن الضمان العام لدائنى هذا النوع من الشركات أنما ال ينصرف
 أساسًا إلى رأس المال تلك الشركات وإنما هو فى حقيقته يتعلق بربحية نشاط تلك الشركات وبذلك
 قد يكون فى هذا مراعاة لما كان يحرص عليه دائنو هذا النوع من الشركات من الحصول على

كفاالت شخصية من الشركاء لضمان التزامات تلك الشركات

 

 وحيث أن قانون الشركات الجديد قد صدر منذ بضعة أشهر فقط كما أشرت سابقًا  فمن الصعب
الستة أشهرالتي المال واألعمال في دولة قطر خصوصًا أن مهلة  بيئة  القانون علي  تأثير   تقييم 
الكثير من أحكام فان  بعد وعليه،  تنتهي  لم  لتوفيق أوضعها  للشركات  الجديد  القانون   أعطاها 
الشركات، خاصة المدة ال تكفي لبعض  البعض أن هذه  القديم الزالت سارية. كما يرى   القانون 
 الكبيرة منها أو العائلية لتوفيق أوضاعها ومعامالتها، ولكن القانون الجديد راعى هذه النقطة حيث
 أجاز لوزير األقتصاد والتجارة مد مهلة الستة أشهر لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ومما ال شك فيه
 فإن القانون الجديد إحتوى علي الكثير من األحكام المهمة التي تسعي ليس فقط لمعالجة بعض
 األمور في قانون الشركات القديم بل وتسعى للمساهمة في جذب االستثمار في دولة قطر والحفاظ

علي ريادتها في مجتمع األعمال الدولي
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مقام حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى 

 أمير البالد المفدى

وإلى سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى

 وإلى الحضور بمناسبة اليوم الوطنى

.



لتنظيم أساسية  ركيزة  يعتبر  الشركات  قانون  ان   وحيث 
االستثمار علي  الخاص  القطاع  لتحفيز  التجارية   األعمال 
من العوائق  وإزالة  الوطنى  االقتصاد  في   والمشاركة 
 أمامه. كما تأتي خطة وزارة األقتصاد والتجارة في إطار
من للتطوير  محرك  بمثابة  فهي   2030 قطر   رؤية 
 خالل توفيرها فرصًا أكثر وحياة أفضل، فتنمية أقتصاد
 قطر بمعنى ايجاد توازن بين االقتصاد القائم على النفط
 وبين اقتصاد اكثر اعتماد على المعرفة وذلك سعيا الى
مستقر أعمال  مناخ  وضمان  الوطني  االقتصادي   التنوع 
 وتعزيز المنافسة وتحفيز النمو التجاري وذلك كله بهدف
حيث من  الدول  أفضل  ضمن  قطر  دولة   وصول 

التنافس العالمي وفقًا لرؤية قطر 2030
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من الجديد  الشركات  قانون  حرص  قد   كما 
 خالل المادة 242 على أن مدير الشركة ذات
القضاء أمام  يمثلها  المحدودة   المسئولية 
المشكلة عالج  قد  بذلك  انه  ونعتقد   والغير، 
 التى كانت تثور بشأن التوكيل الذي يصدر عن
 الشركة إلى المحامي الذي يقرر بالطعن بالتمييز
المحدودة المسئولية  ذات  الشركة   نيابة عن 
 مراعاة لحكم المادة 4 من القانون رقم 12
الطعن 2005 بشأن حاالت وإجراءات   لسنة 

بالتمييز في غير المواد الجنائية

الجديد الشركات  قانون  أشير أن   وأود هنا أن 
يؤسس أن  واحد  لشخص  بالسماح  قام   قد 
للمادة وفقًا  محدودة  مسؤولية  ذات   شركة 
وذلك الجديد  الشركات  قانون  من   228 
على المستثمرين  صغار  ولتحفيز   لتسهيل 
 األستثمار وأود أن أوضح وضع شركات الشخص
قد الجديد  القانون  أن  حيث  الحالية   الواحد 
للشخص السماح   228 المادة  فى   ضمن 
 الواحد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
 تالفيًا لما كان يحدث من صورية تأسيس تلك

الشركات بشركاء صورين

ثانيًا: تحديد القيمة األسمية للسهم في الشركات المساهمة
 أما بالنسبة الي الشركات المساهمة، فإن القانون الجديد يسعي أيضًا لتوسيع قاعدة المشاركة من
 جانب المساهمين في الشركات المساهمة من خالل جعل القيمة االسمية للسهم من رياًال واحًدا

الى مائة ريال وذلك وفقًا للمادة 152 وذلك بدًال من 10 رياالت في قانون الشركات القديم
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ثالثًا: تقليص فترة تأسيس الشركات واقرار نظام النافذة الواحد
  

بإنشاء الخاصة  اإلجراءات  تسهيل  ونحو  عامة،   وبصفة 
الشركات قانون  قام  أنواعها،  بمختلف  التجارية   الشركات 
طول مشكلة  بمعالجة   158 مادة  خالل  من   الجديد 
تقييم بتأخر  يتعلق  فيما  خاصة  الشركات  تأسيس   إجراءات 
العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن  الحصص 
والتجارة اإلقتصاد  وزارة  تعينه  خبير  خالل  من  التقييم   يتم 
الوضع كان  كما  المحكمة  إلى  اللجوء  إلى  الحاجة   دون 
تقليص إلى  يؤدي  مما  القديم  الشركات  قانون  فى   عليه 
شركة لتأسيس  المتطلبة  والتكلفة  واإلجراءات   الوقت 
 مساهمة جديدة ويحبذا لو سارعت وزارة األقتصاد والتجارة
ندبهم يمكن  والذين  الكفاءة  ذوى  بالخبراء  قائمة   بعمل 

لهذا األمر والقواعد المنظمة لذلك

بتأسيس المتعلقة   وكما هو معروف، فإن روتين اإلجراءات 
مجتمع أمام  المعوقات  أهم  من  هو  الجديدة   الشركات 
 رجال األعمال فى أى دولة فى العالم. ولتحسين هذا الوضع
إنهاء في  الواحدة  النافذة  نظام  إقرار  تم  قطر،  دولة   فى 
لها الالزمة  التراخيص  وإصدار  الشركات  تأسيس   إجراءات 
وفقًا واحد  مكان  في  الصلة  ذات  الجهات  جميع   بتمثيل 

للمادة 19 من القانون الجديد

إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات الجديد رقم 11
لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى رقم 5 لسنة 2002  

| 6

. 

. 



ثانيًا: تعديالت تسعى لتحسين إدارة الشركات

ادارة كيفية  على  الجديد  الشركات  قانون  ادخلها  التى  المهمة  التعديالت  عن  أتحدث  أن   أود 
  الشركات التجارية فى قطر لتحسينها مع األخذ بعين األعتبار المعايير الدولية

أوال: وضع نظم حوكمة وإدارة مالية للشركات
 نظرًا لألهتمام العالمى المتزايد بنظم الحوكمة وتأثير تطبيقه اإليجابى على الشركات، اهتم قانون
 الشركات الجديد بالحوكمة، وأود أن أوضح أن الحوكمة هو النظام الذي يتم من خالله إدارة
التجارية والتحكم بها، وتحدد قواعد الحوكمة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف  الشركات 
 أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس اإلدارة والمدراء والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين.
التى ال تخضع بالزام الشركات المساهمة الخاصة  القانون الجديد من خالل المادة 18   وقد قام 
االقتصاد وزير  يصدرها  التى  للحوكمة  المنظمة  القرارات  بتطبيق  المركزى  قطر  مصرف   لرقابة 
 والتجارة. كما الزم الشركات المساهمة العامة المدرجة فى السوق المالى بتطبيق قرارات هيئة قطر
الشركات الجديد لم يخضع  الشركات  للحوكمة. إال أن قانون  المنظمة  القرارات  المالية   لألسواق 
 الوطنية المساهمة الخاصة ألحكام هذا القانون إال بالقدر الذى ال يتعارض مع األوضاع واألتفاقيات
التى عقدت فى ظلها أو عند تأسيسها وكنا نتمنى أن ال يستثنى المشرع الشركات الوطنية من ذلك

127 المادة  في  الجديد  القانون  الزم   كما 
في واعتماده  الحوكمة  تقرير  مناقشة   منه 
العمومية الجمعيات  اعمال   جدول 
 للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على
الذى االمر  الشركات،  ادارات   اعمال مجالس 
 يصب في مصلحة المساهمين ويساهم في
المساهمة للشركات  الرشيدة  اإلدارة   تحقيق 
الشركة إدارة  بين  العالقة   وتنظيم 
الحقوق يحفظ  بما  فيها   والمساهمين 

واألموال ويعود بالنفع على الشركة

القانون أن  التعديل  هذا  أهمية   وتكمن 
نظم تطبيق  على  الشركات  الزم   الجديد 
 الحوكمة ولم يجعل هذا األمر أختياريًا كما
فى الدول  من  الكثير  فى  الوضع   هو 

المنطقة وحول العالم
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ثانيًا: مكافآت مجالس اإلدارة
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كما أرباح.  الشركة  تحقيق  حالة  فى   وهذا 
فى ورد  الذى  النص  الجديد  القانون   الغى 
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 و أخيرًا، وفيما يتعلق بالتعديالت التى أوردها
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إن الشركات  إدارة  مجلس  اعضاء   لثلث 
يملكون ال  الذين  المستقلين  من   يكونو 
لتحفيز وذلك  الشركة  لدى   اسهم 
لهم باشخاص  االستعانة  على   المساهمين 
واإلرتقاء اإلدارة  مجال  فى  جيدة   خبرة 
 بالشركة لجعلها تدخل ضمن المنافسة فى
 وقت قصير وهذا يهدف الى تكوين كوادر
باستعانة ويسمح  اإلدارة،  في مجال   قطرية 
الخبرة في مجال وأهل  بالكفاءات   الشركات 

اإلدارة
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 أولوية اإلكتتاب في األسهم الجديدة التي ستطرحها الشركة أو بيع ذلك الحق في مقابل حصوله
 على عائد مادي مما يعود عليه بالنفع ألن ذلك يوفر لحامل السهم والذي التتوافر لديه قدرة مالية

على شراء أسهم جديدة
 وباالضافة الى ذلك فقد حدد قانون الشركات الجديد فى المادة (82 ) المواعيد المنظمة لعملية
 االكتتاب وايضًا عملية بيع حقوق االكتتاب بحيث ال تزيد مدتها عن أسبوعين وال تزيد عن أربعة
 أسابيع فإذا لم يستنفد االكتتاب كل األسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما

الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به

ثالثًا: تعديالت مختلفة

 وأخيرًا، سأتحدث عن تعديالت مختلفة نص عليها قانون الشركات الجديد والتى لها تأثيرات
ايجابية مختلفة وعديدة

ثانيًا: أعطاء المساهم الحق فى بيع حقه فى اإلكتتاب

 أود أن أشير أنه وفقًا للمادة رقم 4 من نظام بيع حقوق
 االكتتاب رقم 3 لسنة 2014 فان حق بيع حقوق االكتتاب
 كان منصوص عليه ولكن لم يفعل إال عند صدور قانون
 الشركات الجديد وأول شركة تم التطبيق عليها هى شركة

الخليج للمخازن
المساهم بيع  الجديد على ميزة  القانون   أود أن أشير إلقرار 
 لحقه في اإلكتتاب في حالة ما إذا كان هناك زيادة في رأس
فحقوق جديدة.  أسهم  طرح  طريق  عن  الشركة   مال 
 اإلكتتاب هي أوراق مالية قابلة لإلدراج و/أو البيع بالبورصة
طرح تريد  التى  بالشركة  المساهم  على  بالنفع  يعود   مما 
 أسهم زيادة رأس مالها من خالل عملية إكتتاب. فبالتالي
بالشركة األصلي  السهم  حامل  اإلكتتاب  حقوق   تعطي 
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الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به

أوًال: السماح للشركات بإصدار صكوك إسالمية
  

 وأود أن أبدأ بتعديل هو فى رأِى مهم للغاية وهو السماح
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لنص وفقًا  وذلك  العامة  الجمعية  موافقة  وبعد   أخرى 
متاحة تكون  قد  الصكوك  تلك  إن  وحيث   .181  المادة 

للتداول
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ثالثًا: طرق زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة

الجديد الشركات  قانون  192 من  المادة  أستحدثته  أمر  المقومة فهو  بالحقوق  يتعلق  فيما   أما 
 مراعاة لما ثار من جدل حول أحدى طرق زيادة رأس المال فى قانون الشركات القديم فجعل أحدى
 الوسائل لزيادة رأس المال هى بزيادة أصول الشركة وليس بمجرد أتباع أداة معينة لتحقيق الزيادة.

وهذه اضافة محمودة أتى بها قانون الشركات الجديد
 

 وختامًا، نأمل أن يكون هذا القانون قد عالج المشكالت التى ثارت سابقًا فى القانون القديم ويكون
خطوة مثمرة نحو أزدهار االقتصاد الوطنى وأعمال التنمية المستدامة

واهللا ولى التوفيق والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ثانيًا: أعطاء المساهم الحق فى بيع حقه فى اإلكتتاب

 أود أن أشير أنه وفقًا للمادة رقم 4 من نظام بيع حقوق
 االكتتاب رقم 3 لسنة 2014 فان حق بيع حقوق االكتتاب
 كان منصوص عليه ولكن لم يفعل إال عند صدور قانون
 الشركات الجديد وأول شركة تم التطبيق عليها هى شركة

الخليج للمخازن
المساهم بيع  الجديد على ميزة  القانون   أود أن أشير إلقرار 
 لحقه في اإلكتتاب في حالة ما إذا كان هناك زيادة في رأس
فحقوق جديدة.  أسهم  طرح  طريق  عن  الشركة   مال 
 اإلكتتاب هي أوراق مالية قابلة لإلدراج و/أو البيع بالبورصة
طرح تريد  التى  بالشركة  المساهم  على  بالنفع  يعود   مما 
 أسهم زيادة رأس مالها من خالل عملية إكتتاب. فبالتالي
بالشركة األصلي  السهم  حامل  اإلكتتاب  حقوق   تعطي 

إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات الجديد رقم 11
لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى رقم 5 لسنة 2002 

| 12

.

.

.




