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   وتعدیالتــــه كمــــا تخــــضع الــــشركة1960 لــــسنة 15 رقــــم تأســــست طبقــــًا ألحكــــام قــــانون الــــشركات التجاریــــة
لمبینــة التنفیذیــة وهــذا النظــام األساســي بــین مــالكي األســهم  ا وتعدیالتــه والئحتــه2012 لــسنة 25 رقــم لقــانون

شـركة مـساهمة كویتیـة ) صناعات الوطنیـة  شـركة الـ( تـسمى عامةأحكامها فیما بعد شركة مساهمة كویتیة 
  ).ع.ك.م.ش(عامة 
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مركز الشركة الرئیسي ومحلهـا القـانوني فـي مدینـة الكویـت بدولـة الكویـت، ویجـوز لمجلـس اإلدارة أن ینـشئ   
  .ثلین لها في دولة الكویت أو في الخارجلها فروعًا أو توكیالت أو مكاتب أو مراكز عملیات أو یعین مم
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  وتعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة " الشركة الوطنية للصناعات الجيرية " كان اسم الشركة في النظام األساسي عند التأسيس  ) 1(
 6/3/2008عادية المنعقدة بتاريخ  ثم تعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير ال" شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء "  إلى االسم  9/8/1999بتاريخ 

  وهو الوارد )  ع .ك.م.ش(شركة مساهمة كويتية عامة " شركة الصناعات الوطنية " ثم تعدل أخيراً إلى " شركة الصناعات الوطنية " إلى االسم 
  . بالمتن أعاله 

   9/8/1999بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 1( عُدلت المادة  )2(
   .6/3/2008م عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  بتاريخ ث  
  . وتعديالته والئحته التنفيذية2012 لسنة 25  للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014ثم عُدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
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مدة هـذه الـشركة غیـر محـددة، وتبـدأ مـن تـاریخ قیـدها فـي الـسجل التجـاري ونـشر المحـرر الرسـمي الخـاص 
  .بتأسیسها في الجریدة الرسمیة
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  :األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما یأتي 
ممارســـة جمیـــع األنـــشطة الـــصناعیة وٕاعـــادة التـــصنیع واألنـــشطة المتـــصلة بهـــا وتنفیـــذها مباشـــرة أو  . 1

 بعد الحصول على التراخیص الصناعیة الالزمة من غیر وذلك لحسابها أو لحساب الغیربواسطة ال
 .الجهات المختصة

  . واألبحاث والتطویر وتقدیم االستشارات في المجاالت الصناعیة بكافة أنواعهاتنفیذ الدراسات . 2
  .ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط الشركة استیرادًا وتصدیرًا وتسویق المنتجات . 3
ــة للمــواد الخــام والمنتجــات وتملــك وســائل النقــل  . 4 أعمــال النقــل والتخلــیص والتخــزین والتغلیــف والتعبئ

  .والتخزین الالزمة
أعمــــال المحــــاجر والمقــــالع واســــتخراج الرمــــال والــــصخور وتجارتهــــا وتــــشكیلها وتــــصنیعها واســــتیراد  . 5

  . المعدات الالزمة لها 
  .تملك واستئجار المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاط الشركة وتسویق منتجاتها . 6
  .تأسیس الشركات أو المشاركة بها مع آخرین لتنفیذ أعمال الشركة . 7
 . فوائض المالیة في محافظ مالیة تدار من قبل شركات متخصصة استثمار ال . 8

 .للشركة القیام باألنشطة أعاله داخل وخارج الكویت . 9

  

                                                           

   9/8/1999 المنعقدة بتاريخ اديةبموجب قرار الجمعية العامة غير الع) 4(عُدلت المادة ) 3(
  .6/3/2008ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
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فقط خمسة وثالثون ملیون وثالثمائة وعشرون (ك . د400/35,320,186 حدد رأس مال الشركة بمبلغ
فقــط ( ســهم 353,201,864مــوزع علــى )  فلــس كــویتي 400 دینــار كــویتي وألــف ومائــة ســتة وثمــانون

قیمــة كــل ســهم )  وواحــد ألــف وثمانمائــة وأربعــة وســتون ســهم نثالثمائــة وثالثــة وخمــسون ملیــون ومائتــا
  . فلس كویتي وجمیع األسهم نقدیة ) 100(
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ـــشركة  ـــة یةاســـمأســـهم ال ـــر الكـــویتیین تملكهـــا وفقـــا ألحكـــام القـــانون والقـــرارات الوزاری  ویجـــوز للكـــویتیین ولغی
  .المنظمة لذلك

  

  

����������������� ) 7 (  
========================= 

 كامـــــل رأس مـــــال الـــــشركة بأســـــهم یبلـــــغ عددهــــــا   فـــــياكتتـــــب المؤســـــسون الموقعـــــون علـــــى عقـــــد التأســـــیس  
موزعـة فیمـا بیـنهم كـل بنـسبة إكتتابـه  قیمتها اإلسمیه ملیون دینار كویتي  عشرة مالیین سهم10.000.000

األهلــي التــي إكتتبــوا بهــا لــدى البنــك ة األســهم كامــل قیمــمــن  % 20المبینــة فــي عقــد التأســیس وقــد تــم دفــع 
  .21/5/1996 المؤرخة  الشهادة المرفقة مع عقد التأسیس وذلك بموجبالكویتي

  
یمة كل سهم خالل خمس سـنوات علـى األكثـر مـن تـاریخ تأسـیس الـشركة وذلـك یجب أن یتم الوفاء بباقي ق

فــي المواعیــد وبالطریقــة التــي یعینهــا مجلــس اإلدارة، علــى أن یعلــن عــن مواعیــد الــدفع قبــل حلولهــا بخمــسة 

                                                           

  )  مليون دينار 30 مليون دينار إلى 1زيادة رأس المال من ( 9/8/1999بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 5(عُدلت المادة ) 4(

  ) مليون دينار 20 مليون دينار إلى 30تخفيض رأس المال من ( 27/11/2002ة غير العادية بتاريخ ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العام  
 مليون دينار لبرنامج الحوافز 20.4 مليون دينار إلى 20زيادة رأس المال من  ( 2/7/2003ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) . للقياديين 
 مليون دينار لتوزيع أسهم 21.4 مليون دينار إلى20.4زيادة رأس المال من (  6/3/2005ار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ثم عدلت بموجب قر  

  ) منحة على المساهمين 
 مليون 31.9 إلى  مليون دينار21.4زيادة رأس المال عن طريق االكتتاب من  (26/12/2005ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  )دينار لتوسع وإزدياد نشاط الشركة 
الغاء زيادة رأس المال عن طريق االكتتاب ، ثم توزيع أسهم منحة على  ( 22/2/2006ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) . المساهمين ، وزيادة رأس المال عن طريق االكتتاب 
 مليون دينار تخص 32.97 مليون دينار إلى 33.04تخفيض رأس المال من  ( 14/3/200ية العامة غير العادية بتاريخ ثم عدلت بموجب قرار الجمع  

  )الرصيد المتبقي الغير مستخدم من أسهم برنامج الحوافز للقياديين
  مليون دينار لتوزيع أسهم 34.6يون دينار إلى  مل32.9زيادة رأس المال من  ( 6/3/2008ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) منحة على المساهمين 
 مليون دينار أسهم منحة 35.3 مليون دينار إلى 34.6زيادة رأس المال من  ( 8/5/2012ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامية غير العادية بتاريخ   

 ).لبرنامج الحوافز توزع على الموظفين 

 . للتوافق مع القرارات الوزارية المنظمة 13/5/2014 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ )6(عُدلت المادة  )5(
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ســبعة  %) 7(عــشر یومــًا علــى األقــل وكــل مبلــغ یتــأخر أداؤه عــن المیعــاد المعــین تــسري علیــه فائــدة بــسعر 
سنویًا لمصلحة الشركة من یـوم اسـتحقاقه، ویحـق لمجلـس اإلدارة أن یقـوم ببیـع األسـهم المتـأخرة فـي بالمائة 

أداء المــستحق مــن قیمتهــا لحــساب المــساهم المتــأخر فــي الــدفع وعلــى ذمتــه وتحــت مــسؤولیته وذلــك بــالمزاد 
والنفقــات ویــرد البــاقي العلنــي ویــستوفي مــن ثمــن البیــع األولویــة علــى جمیــع الــدائنین األقــساط التــي لــم تــسدد 

  .للمساهم فإذا لم یكف ثمن المبیع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة
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تخــضع األوراق المالیــة المــصدرة مــن الــشركة لنظــام اإلیــداع المركــزي لــألوراق المالیــة لــدى وكالــة المقاصــة، 
ویعتبر إیصال إیداع األوراق المالیة لدى وكالة المقاصة سندًا لملكیة الورقـة، ویـسلم كـل مالـك إیـصال بعـدد 

  .ما یملكه من أوراق مالیة
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 جمعیاتهـــا ة الـــسهم قبـــول أحكـــام عقـــد التأســـیس والنظـــام األساســـي للـــشركة وقـــراراتیـــیترتـــب حتمـــًا علـــى ملك  
  .العمومیة
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كــل ســهم یخــول مالكــه الحــق فــي حــصة معادلــة لحــصة غیــره بــال تمییــز فــي ملكیــة موجــودات الــشركة وفــي 
  .األرباح المقتسمة على الوجه المبین فیما بعد
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یكــون للــشركة ســجل خــاص یحفــظ لــدى وكالــة مقاصــة، وتقیــد فیــه أســماء المــساهمین وجنــسیاتهم ومــوطنهم 
وعدد األسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقیمة المدفوعة عن كل سهم، ویتم التأشیر في سجل المساهمین 

 المقاصـة مـن بیانـات، ولكـل بأي تغییرات تطرأ على البیانـات المـسجلة فیـه وفقـا لمـا تتلقـاه الـشركة أو وكالـة
  .ذي شأن أن یطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزویده ببیانات من هذا السجل

  
  
  

                                                           

 . وتعديالته والئحته التنفيذية2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 8(عُدلت المادة  )6(

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 11(عُدلت المادة ) 7(
 .التنفيذية
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ــــــ زیــادة رأس مــال الــشركة المــصرح بــه، وذلــك بنــاء  یجـوز ـــــ بقــرار یــصدر مــن الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة 
قتراح مسبب من مجلس اإلدارة وتقریر من مراقب الحسابات في هـذا الـشأن، علـى أن یتـضمن القـرار على ا

الصادر بزیادة رأس المال مقدار وطرق الزیادة، فیما عدا األسهم الجدیدة التي تصدرها الشركة منحة لكبار 
  .من النظام األساسي) 46( قیادییها وفقا للبند سابعا من المادة 

دة رأس المال المصرح به إال إذا كانت قیمة األسهم األصلیة قد دفعت كاملـة، ویجـوز للجمعیـة ال یجوز زیا
  . العامة غیر العادیة أن تفوض مجلس اإلدارة في تحدید تاریخ تنفیذه
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  .أعضاء ) 5(یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من  
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رة جدیـد فــي المیعــاد مـدة عــضویة مجلـس اإلدارة ثــالث سـنوات قابلــة للتجدیـد، وٕاذا تعــذر انتخـاب مجلــس إدا
المحـــدد لـــذلك اســـتمر المجلـــس القـــائم فـــي إدارة أعمـــال الـــشركة لحـــین زوال األســـباب وانتخـــاب مجلـــس إدارة 

  .جدید
  

                                                           

  .  الستحداث برنامج الحوافز للقياديين 15/3/2003مة غير العادية بتاريخ  بموجب قرار الجمعية العا)12(عُدلت المادة  )8(
  . وتعديالته والئحته التنفيذية2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ عُدلت بموجب ثم   

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 13(عُدلت المادة  )9(
 .يةالتنفيذ

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 14(عُدلت المادة  )10(
 .التنفيذية
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  :یجب أن تتوافر في من یرشح لعضویة مجلس اإلدارة الشروط التالیة
  .ة التصرفـ أن یكون متمتعا بأهلی1
ـ أال یكون قد سبق الحكم علیه في جنایة بعقوبة مقیدة للحریة أو في جریمة إفالس بالتقـصیر أو التـدلیس 2

أو جریمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقیدة للحریة بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات مـا لـم 
  .یكن قد رد إلیه اعتباره

  . الشخص الذي یمثله لعدد من أسهم الشركةـ أن یكون مالكا بصفة شخصیة أو3
  .وٕاذا فقد عضو مجلس اإلدارة أیا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضویة

  ).على األعضاء المستقلین) 3(ال یسري الشرط رقم (
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ـــ ال یجـــوز لـــرئیس أو عـــضو مجلـــس اإلدارة، ولـــو كـــ1 ان ممـــثال لـــشخص طبیعـــي أو اعتبـــاري، أن یـــستغل ـ
المعلومــات التــي وصــلت إلیــه بحكــم منــصبه فــي الحــصول علــى فائــدة لنفــسه أو لغیــره، كمــا ال یجــوز لــه 
التصرف بأي نوع مـن أنـواع التـصرفات فـي أسـهم الـشركة التـي هـو عـضو فـي مجلـس إدارتهـا طیلـة مـدة 

 . المالعضویته إال بعد الحصول على موافقة هیئة أسواق

ال یجــــوز لــــرئیس مجلـــس اإلدارة أو ألي مــــن أعــــضاء المجلــــس، أن یجمـــع بــــین عــــضویة مجلــــس إدارة ــــ  2
ـــشركة أو أن یتجـــر لحـــسابه أو  شـــركتین متنافـــستین ، أو أن یـــشترك فـــي أي عمـــل مـــن شـــأنه منافـــسة ال

یض أو باعتبـار لحساب غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الـشركة ، وٕاال كـان لهـا أن تطالبـه بـالتعو 
مــا لــم یكــن ذلــك بموافقــة الجمعیــة العامــة . العملیــات التــي زاولهــا لحــسابه كأنهــا أجریــت لحــساب الــشركة

  .العادیة
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لـم إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة، خلفه فیه من كان حائزًا ألكثر األصوات من المساهمین الذین 
مــن هــذا النظــام، أمــا إذا ) 13(یفــوزوا بعــضویة مجلــس اإلدارة فــي آخــر انتخــاب، مــع مراعــاة أحكــام المــادة 

بلغــت المراكــز الــشاغرة ربــع المراكــز األصــلیة ولــم یوجــد مــن تتــوافر فیــه الــشروط، فإنــه یتعــین علــى مجلــس 

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012ة  لسن25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 15(عُدلت المادة ) 11(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 16(عُدلت المادة ) 12(
 .التنفيذية



 )7(  

ركـــز، لتنتخـــب مـــن یمـــأل اإلدارة دعـــوة الجمعیـــة العامـــة لتجتمـــع فـــي میعـــاد شـــهرین مـــن تـــاریخ شـــغر آخـــر م
  .المراكز الشاغرة، وفي جمیع هذه األحوال یكمل العضو الجدید مدة سلفه فقط
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ــینتخـــب مجلـــس اإلدارة ـ  رئیـــسا للمجلـــس ونائبـــا للـــرئیس ، ویمثـــل رئـــیس مجلـــس اإلدارة ـــــــ بـــاالقتراع الـــسري ـــــ
القاتهـــا مـــع الغیـــر وأمـــام القـــضاء إلـــى جانـــب االختـــصاصات األخـــرى المبینـــة بعقـــد الـــشركة، الـــشركة فـــي ع

ویعتبـــر توقیعـــه كتوقیـــع مجلـــس اإلدارة فـــي عالقـــة الـــشركة بـــالغیر، وعلیـــه تنفیـــذ قـــرارات المجلـــس وأن یتقیـــد 
  .تهبتوصیاته، ویحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابه، أو قیام مانع لدیه من ممارسة اختصاصا
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یكون للشركة رئیس تنفیذي أو أكثر یعینه مجلـس اإلدارة مـن أعـضاء المجلـس أو مـن غیـرهم ینـاط بـه إدارة 
الــشركة ویحــدد المجلــس مخصــصاته وصــالحیاته فــي التوقیــع عــن الــشركة وال یجــوز الجمــع بــین منــصبي 

  .الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة و 
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لمجلس اإلدارة أن یوزع العمل بین أعضائه وفقا لطبیعة أعمال الشركة كما یجوز للمجلس أن یفـوض أحـد  
وجه أعضائه  أو لجنة من بین أعضائه أو احدا من الغیر في القیام بعمل معین أو أكثر أو اإلشراف على 

  . من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو اإلختصاصات المنوطة بالمجلس
  

  
  
  

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 18(عُدلت المادة ) 13(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 19(عُدلت المادة ) 14(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014امة غير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية الع) 20(عُدلت المادة ) 15(
 .التنفيذية
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 مجلس اإلدارة صحیحا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء علـى أال یقـل عـدد الحاضـرین اجتماعال یكون 
 الحدیثـة تـصال باسـتخدام وسـائل االجتمـاعنـسبة أو عـدد أكبـر، ویجـوز االعن ثالثـة، ویجـوز االتفـاق علـى 

 .واتخاذ قرارات بالتمریر بموافقة جمیع أعضاء المجلس

ویجــب أن یجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الــسنة الواحــدة، ویجــوز االتفــاق علــى عــدد 
  .مرات أكثر
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 .ات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرین وأمین سر المجلساجتماعن محاضر تدوّ 

وتــصدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبیــة أصــوات األعــضاء الحاضــرین وٕاذا تــساوت األصــوات رجــح الجانــب 
ـــت اعتراضـــه فـــي ـــم یوافـــق علـــى قـــرار اتخـــذه المجلـــس أن یثب ـــذي ل ـــرئیس وللعـــضو ال ـــه ال ـــذي فی  محـــضر ال

  .جتماعاال
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إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثالث جلسات متتالیة بدون عذر مشروع جـاز إعتبـاره مـستقیًال 
  .بقرار من مجلس اإلدارة
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مكافـآت رئـیس وأعــضاء مجلـس اإلدارة بـأكثر مــن عـشرة بالمائـة مــن الـربح الــصافي ال یجـوز تقـدیر مجمــوع 
ات وتوزیــــع ربــــح ال یقــــل عــــن خمــــسة بالمائــــة مــــن رأس المــــال علــــى حتیاطیــــبعــــد اســــتنزال االســــتهالك واال

 ). ویجوز االتفاق على نسبة أعلى( المساهمین 

 مجلـس اإلدارة ولكـل عـضو مـن أعــضاء ویجـوز توزیـع مكافـأة سـنویة ال تزیـد علـى سـتة آالف دینـار لـرئیس
هــذا المجلــس مــن تــاریخ تأســیس الــشركة لحــین تحقیــق األربــاح التــي تــسمح لهــا بتوزیــع المكافــآت وفقــا لمــا 

  . نصت علیه الفقرة السابقة

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 21(عُدلت المادة  )16(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 22(مادة عُدلت ال) 17(
 .التنفيذية

 والئحته  وتعديالته2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 24(عُدلت المادة ) 18(
  .التنفيذية
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ویجــوز بقــرار یــصدر عــن الجمعیــة العامــة العادیــة للــشركة اســتثناء عــضو مجلــس اإلدارة المــستقل مــن الحــد 
 .المذكورةاألعلى للمكافآت 

  
ویلتزم مجلس اإلدارة بتقدیم تقریر سنوي یعرض على الجمعیة العامة العادیة للشركة للموافقة علیه علـى أن 
یتــضمن علــى وجــه دقیــق بیانــا مفــصال عــن المبــالغ والمنــافع والمزایــا التــي حــصل علیهــا مجلــس اإلدارة أیــا 

  .كانت طبیعتها ومسماها
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لمجلـــس اإلدارة أن یـــزاول جمیـــع األعمـــال التـــي تقتـــضیها إدارة الـــشركة وفقـــا ألغراضـــها، وال یحـــد مـــن هـــذه 
 .السلطة إال ما نص علیه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعیة العامة

ت، أو التحكـیم، أو الـصلح ویجوز لمجلس اإلدارة بیع أو رهن عقارات الشركة، أو االقتراض أو عقد الكفـاال
  .أو التبرعات
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ـــامهم بمهـــام  ـــشركة بـــسبب قی ـــق بتعهـــدات ال ـــأي إلتـــزام شخـــصي فیمـــا یتعل ال یلتـــزم أعـــضاء مجلـــس اإلدارة ب
  .وظائفهم ضمن حدود وكالتهم
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رئــیس مجلــس اإلدارة وأعــضاؤه مــسئولون عــن أعمــالهم تجــاه الــشركة والمــساهمین والغیــر عــن جمیــع أعمــال 
 .الغش وٕاساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في اإلدارة

ة مجلـــس اإلدارة، وال یجـــوز وال یحـــول دون إقامـــة دعـــوى المـــسئولیة إقتـــراع مـــن الجمعیـــة العامـــة بـــإبراء ذمـــ
ــة العامــة الخاصــة بــإبراء ذمــتهم مــن  ألعــضاء مجلــس اإلدارة اإلشــتراك فــي التــصویت علــى قــرارات الجمعی
المــسؤولیة عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لهــم أو ألزواجهــم أو أقــاربهم مــن الدرجــة األولــى أو 

  .بخالف قائم بینهم وبین الشركة
  
  

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 25(عُدلت المادة ) 19(
  .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25ن الشركات  للتوافق مع قانو13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 27(عُدلت المادة ) 20(
  .التنفيذية
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 جتمـاع الجمعیـة العامـة متـضمنة جـدول األعمـال وزمـان ومكـان انعقـاد االاجتمـاعتوجه الدعوة إلى حضور 
 :بأحد الطرق التالیة

  .عین على األقل بأسبو جتماع االالنعقادـ خطابات مسجلة ترسل إلى جمیع المكتتبین قبل الموعد المحدد 1
ـ اإلعالن، ویجب أن یكون اإلعالن مرتین على أن یـتم اإلعـالن فـي المـرة الثانیـة بعـد مـضي مـدة ال تقـل 2

  .  بسبعة أیام على األقلجتماععن سبعة أیام من  تاریخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد اال
ــا قبــل3 ــدعوة بالیــد إلــى المــساهمین أو مــن ینــوب عــنهم قانون  بیــوم علــى األقــل، جتمــاع موعــد االـــ تــسلیم ال

  . االستالمویؤشر على صورة الدعوة بما یفید 
 لـسنة 25 الحدیثـة المبینـة بالالئحـة التنفیذیـة لقـانون الـشركات رقـم تـصالـ أي وسـیلة أخـرى مـن وسـائل اال4

  . وتعدیالته2012
 قبـل انعقـاده بـسبعة جتمـاعویجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابیـا بجـدول األعمـال وبمیعـاد ومكـان اال

  .أیام على األقل وذلك لحضور ممثلها
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ال یجــوز للجمعیــة العامــة مناقــشة موضــوعات غیــر مدرجــة فــي جــدول األعمــال إال إذا كانــت مــن األمــور 
أو إذا طلبــت ذلــك إحــدى الجهــات الرقابیــة أو ، جتمــاعالعاجلــة التــي طــرأت بعــد إعــداد الجــدول أو أثنــاء اال

ـــشركة، وٕاذا تبـــین أثنـــاء  ـــة مـــن رأســـمال ال مراقـــب الحـــسابات أو عـــدد مـــن المـــساهمین یملكـــون خمـــسة بالمائ
   مـــــدةجتمـــــاعالمناقـــــشة عـــــدم كفایـــــة المعلومـــــات المتعلقـــــة بـــــبعض المـــــسائل المعروضـــــة، تعـــــین تأجیـــــل اال

ن المــساهمین یمثلــون ربــع أســهم رأس المــال المــصدر، ال تزیــد عــن عــشرة أیــام عمــل إذا طلــب ذلــك عــدد مــ
  . المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جدیدة للدعوةجتماعوینعقد اال

  
  
  
  
  

                                                           

  .2/7/2003بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 28(عُدلت المادة    )21(
 .يذية وتعديالته والئحته التنف2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ثم عُدلت   

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 29(عُدلت المادة   )22(
  .التنفيذية
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لكل مساهم أیـا كـان عـدد أسـهمه حـق حـضور الجمعیـة العامـة، ویكـون لـه عـدد مـن األصـوات یـساوي عـدد 
وات المقـــررة لـــذات الفئـــة مـــن األســـهم، وال یجـــوز للمـــساهم التـــصویت عـــن نفـــسه أو عمـــن یمثلـــه فـــي األصـــ

المسائل التـي تتعلـق بمنفعـة خاصـة لـه، أو بخـالف قـائم بینـه وبـین الـشركة، ویقـع بـاطال كـل شـرط أو قـرار 
یض یخــالف ذلــك، ویجــوز للمــساهم أن یوكــل غیــره فــي الحــضور عنــه وذلــك بمقتــضى توكیــل خــاص أو تفــو 

 .تعده الشركة لهذا الغرض

ویجــوز لمــن یــدعي حقــا علــى األســهم یتعــارض مــع مــا هــو ثابــت فــي ســجل مــساهمي الــشركة أن یتقــدم إلــى 
قاضــي األمــور الوقتیــة الستــصدار أمــر علــى عریــضة بحرمــان األســهم المتنــازع علیهــا مــن التــصویت لمــدة 

 المحكمــــة المختــــصة وذلــــك وفقــــا یحــــددها القاضــــي اآلمــــر أو لحــــین الفــــصل فــــي موضــــوع النــــزاع مــــن قبــــل
   .لإلجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنیة التجاریة
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ــــــــذوفـــــــحــم ــ ــ ـــــــ ــ ــ   . ة ــ
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 الجمعیة العامـة بـصفاتها المختلفـة وعلـى األغلبیـة الالزمـة انعقادجب توافره لصحة تسري على النصاب الوا
  . القرارات، أحكام قانون الشركات التجاریةالتخاذ
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عیة العامة طریقة یكون التصویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یعینها رئیس الجلسة إال إذا قررت الجم
  .جلس اإلدارة واإلقالة من العضویةمعینة للتصویت، ویجب أن یكون التصویت سریًا في انتخاب أعضاء م

  

����������������� ) 34 (  
========================= 

یجتمع المؤسسون المساهمون خالل ثالثین یومًا من تاریخ قیـد الـشركة فـي الـسجل التجـاري ونـشر المحـرر 
 ویقـــدم المفوضـــون فـــي اتخـــاذ ةســـمیة فـــي شــكل جمعیـــة تأسیـــسیســمي الخـــاص بتأسیـــسها فـــي الجریـــدة الر الر 
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إجراءات تأسیس الشركة تقریرًا عن جمیع عملیات التأسیس مـع المـستندات المؤیـدة لـه وتتثبـت الجمعیـة مـن 
ر فیمـا تقدمــه نظامهـا األساسـي كمـا تنظـو صـحة عملیـات التأسـیس وموافقتهـا للقـانون ولعقـد تأسـیس الـشركة 

وزارة التجارة والصناعة من تقاریر في هذا الشأن وتنتخب أعـضاء مجلـس اإلدارة وتعیـین مراقبـي الحـسابات 
  .وتعلن تأسیس الشركة نهائیاً 
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رة خـــالل األشـــهر الثالثـــة التالیـــة تنعقـــد الجمعیـــة العامـــة العادیـــة الـــسنویة بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن مجلـــس اإلدا
النتهاء السنة المالیة، وذلك في الزمان والمكان اللذین یعینهمـا مجلـس اإلدارة، وللمجلـس أن یـدعو الجمعیـة 

 بنـاء جتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس اإلدارة أن یوجه دعوة الجمعیة لالجتماعالعامة لال
ن یملكـون عـشرة بالمائـة مـن رأسـمال الـشركة، أو بنـاء علـى طلـب على طلب مسبب من عـدد مـن المـساهمی

مراقب الحسابات، وذلك خالل خمسة عشر یوما من تاریخ الطلب، وتعد جدول األعمال الجهة التـي تـدعو 
 .جتماعإلى اال

ویـــسري علـــى إجـــراءات دعـــوة الجمعیـــة العامـــة ونـــصاب الحـــضور والتـــصویت األحكـــام الخاصـــة بالجمعیـــة 
  . وتعدیالته والئحته التنفیذیة2012 لسنة 25منصوص علیها بقانون الشركات رقم التأسیسیة ال

   

����������������� ) 36 ( )26(  
========================= 

هـا الـسنوي باتخـاذ قـرارات فـي المـسائل اجتماعمع مراعاة أحكام القانون تختص الجمعیـة العامـة العادیـة فـي 
 :جه الخصوص ما یليالتي تدخل في اختصاصاتها وعلى و 

 .تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالیة المنتهیة_ 1

  .تقریر مراقب الحسابات عن البیانات المالیة للشركة_ 2
  .تقریر بأیة مخالفات رصدتها الجهات الرقابیة وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة_ 3
  .البیانات المالیة للشركة_ 4
  .قتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزیع األرباحا_ 5
  .إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة_ 6
  .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم، وتحدید مكافآتهم_ 7
  .تعیین مراقب حسابات الشركة، وتحدید أتعابه أو تفویض مجلس اإلدارة في ذلك_ 8
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لــصلة، وتعــرف األطــراف ذات الــصلة طبقــا تقریــر التعــامالت التــي تمــت أو ســتتم مــع األطــراف ذات ا_ 9
  .لمبادئ المحاسبة الدولیة
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یقدم مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة المنعقدة بـصفة عادیـة تقریـرًا یتـضمن بیانـا عـن سـیر أعمـال الـشركة 
انـا لحـساب األربـاح والخـسائر وبیانـا عـن مكافـآت أعـضاء ، ومیزانیة الشركة وبیواالقتصادیةوحالتها المادیة 

  . بتوزیع األرباحواقتراحامجلس اإلدارة، وأجور المراقبین 
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تناقش الجمعیة العامة منعقدة بصفة عادیة تقریـر مجلـس اإلدارة وتقـرر مـا تـراه فـي شـأنه والنظـر فـي تقریـر 
  .قبي الحسابات وفي تقریر وزارة التجارة والصناعة إن وجدمرا

وتعـین مراقبـي الحـسابات للـسنة المالیـة ) 13(  فـي المـادةءمـا جـاوتنتخب أعضاء مجلس اإلدارة مـع مراعـاة 
  .المقبلة وتحدد أتعابهم

  

����������������� ) 39 ( )27(  
==========================  

ادیــة بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة، أو بنــاء علــى طلــب مــسبب مــن تجتمــع الجمعیــة العامــة غیــر الع
مساهمین یمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الـشركة المـصدر أو مـن وزارة التجـارة والـصناعة، ویجـب 

 خــالل ثالثــین یومــا مــن تــاریخ تقــدیم جتمــاععلــى مجلــس اإلدارة أن یــدعو الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة لال
 .الطلب

لــم یقــم مجلــس اإلدارة بــدعوة الجمعیــة العامــة خــالل المــدة المنــصوص علیهــا بــالفقرة الــسابقة تقــوم وزارة وٕاذا 
 خالل مـدة خمـسة عـشر یومـا مـن تـاریخ انتهـاء المـدة المـشار إلیهـا فـي جتماعالتجارة والصناعة بالدعوة لال

   . الفقرة السابقة
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مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ینص علیها القـانون تخـتص الجمعیـة العامـة غیـر العادیـة بالمـسائل 
 :التالیة

  . تعدیل عقد الشركةـ1

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014لعامة غير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية ا) 39(عُدلت المادة  )27(
  .التنفيذية
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  . بیع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فیه بأي وجه آخرـ2
  . حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامهاـ3
  .مال الشركة أو تخفیضه زیادة رأسـ4
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 ، بشأن إنشاء هیئة أسـواق المـال وتنظـیم نـشاط األوراق المالیـة 2010 لسنة 7 رقم القانون أحكام مراعاة مع
 حـسابات مراقـب تعیین الشركة لمؤسسي وزویج العادیة، العامة الجمعیة تعینه أكثر أو حسابات مراقب یكون

  .التأسیسیة الجمعیة انعقاد حین إلى أكثر أو

 قبـل مـن المعین الحسابات مراقب فیها یباشر ال التي والطارئة االستثنائیة الحاالت في اإلدارة لمجلس ویجوز

 اجتمـاع أول فـي األمـر هـذا یعـرض أن علـى محلـه یحـل مـن یعین أن األسباب من سبب ألي مهمته الجمعیة

  . فیه للبت الجمعیة تعقده
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 دیــسمبر مــن كــل ســنة ویــستثنى مــن ذلــك الــسنة 31تبــدأ الــسنة المالیــة للــشركة مــن أول ینــایر وتنتهــي فــي 
  .دیسمبر من السنة التالیة 31ي في هالمالیة األولى للشركة، فتبدأ من تاریخ إعالن قیام الشركة نهائیًا وتنت

� �

� �
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 المنــصوص علیهــا فــي قــانون الــشركات التجاریــة ولــه بوجــه االلتزامــاتیكــون للمراقــب الــصالحیات وعلیــه 
خاص الحق في اإلطالع في أي وقت على جمیع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وفـي طلـب البیانـات 

 وٕاذا لــم یــتمكن .التــي یــرى ضــرورة الحــصول علیهــا، ولــه كــذلك أن یتحقــق مــن موجــودات الــشركة والتزاماتهــا
مـن اسـتعمال هـذه الـصالحیات أثبـت ذلـك كتابـة فـي تقریـر یقـدم إلـى مجلـس اإلدارة ویعـرض علـى الجمعیــة 

  .العامة وله حق دعوة الجمعیة العامة لهذا الغرض
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على مراقب الحســابات أو مـن ینیبـه مـن المحاســــبین الـذین اشـتركوا معـه فـي أعمـال المراجعـة ، أن یحـضر 
ات الجمعیـــة العامـــة العادیـــة وأن یقـــدم تقریـــرًا عـــن البیانـــات المالیـــة للـــشركة ، وعمـــا إذا كانـــت هـــذه اجتماعـــ

 نهایة السنة المالیـة ونتـائج أعمـال الـشركة لتلـك الـسنة ، وبیـان مـا البیانات تظهر الوضع المالي للشركة في
إذا كانت البیانات الواردة في تقریر مجلس اإلدارة متفقه مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلـك 

 .وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها وما نص علیه القانون 

حــسابات تعــین علــیهم إعــداد تقریــر موحــد ، وفــي حالــة وجــود اخــتالف وٕاذا كــان للــشركة أكثــر مــن مراقــب لل
 .بینهم حول بعض األمور یجب إثبات ذلك في التقریر مع بیان وجهة نظر كل منهم 

 :ویجب أن یكون التقریر مشتمًال  على وجه الخصوص على البیانات التالیة 

 .ها ألداء مأموریته ـ ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي یرى ضرورت1

 ـ ما إذا كانت المیزانیة وحسابات األرباح والخسائر متفقة مع الواقع ،وتتضمن كل مـا نـص علیـه القـانون 2
 . للشركة ه ووضوح عن المركز المالي الحقیقيوعقد الشركة ، وتعبر بأمان

 . ـ ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة 3

 .وفقًا لألصول المرعیة ـ ما إذا كان الجرد قد أجرى 4

 .ـ ما إذا كانت البیانات الواردة في تقریر مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة 5

ـ ما إذا كانت هناك مخالفات ألحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خـالل الـسنة المالیـة ، مـع بیـان مـا 6
 .في حدود المعلومات التي توافرت لدیه إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمة ، وذلك 

  .ـ  أیة  بیانات أخرى تحددها الالئحة التنفیذیة7
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 موجودات الشركة أو الستهالكیقتطع من إجمالي األرباح غیر الصافیة نسبة مئویة یحددها مجلس اإلدارة 
تستعمل هذه األمـوال لـشراء المـواد واآلالت والمنـشآت الالزمـة أو إلصـالحها، للتعویض عن نزول قیمتها، و 

  .وال یجوز توزیع هذه األموال على المساهمین
  
  

                                                           

ته والئحته  وتعديال2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 44(عُدلت المادة  )30(
  .التنفيذية

 



 )16(  

����������������� ) 46 ( )31(  
========================= 

 ـ:توزع األرباح الصافیة على الوجه اآلتي

العادیـة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة، نـسبة ال تقـل  یقتطع سنویا، بقرار یصدر من الجمعیـة العامـة :أوال
  .    اإلجباريحتیاطيعن عشرة بالمائة من األرباح الصافیة لحساب اال

 . اإلجباري على نصف رأس مال الشركة المصدرحتیاطيویجوز للجمعیة وقف هذا اإلقتطاع إذا زاد اال

ر الــــشركة أو لتــــأمین توزیــــع أربــــاح علــــى  اإلجبــــاري إال فــــي تغطیــــة خــــسائحتیــــاطيوال یجــــوز اســــتخدام اال
المساهمین بنسبة ال تزید على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فیهـا أربـاح 

 إختیـــاري یـــسمح بتوزیـــع هـــذه النـــسبة مـــن احتیـــاطيالـــشركة بتوزیـــع هـــذه النـــسبة، وذلـــك بـــسبب عـــدم وجـــود 
  . األرباح

اإلجبــاري مــا اقتطــع منــه عنــدما تــسمح بــذلك أربــاح الــسنوات التالیــة، مــا لــم  حتیــاطيویجــب أن یعــاد إلــى اال
  .  یزید على نصف رأس المال المصدرحتیاطيیكن هذا اال

  .  القانونيحتیاطيلمؤسسة الكویت للتقدم العلمي وذلك بعد احتساب اال% 1 تقتطع نسبة :ثانیا
یحــددها مجلــس اإلدارة بعـــد أخــذ رأي مراقـــب  یقتطــع ســـنویا مــن األربــاح غیـــر الــصافیة نــسبة مئویـــة :ثالثــا

الحسابات الستهالك موجودات الشركة أو التعویض عن نزول قیمتها، وتـستعمل هـذه األمـوال لـشراء المـواد 
  .واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال یجوز توزیع هذه األموال على المساهمین

 إقتطــاع نــسبة مــن األربــاح لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة  یجــب علــى الجمعیــة العامــة العادیــة أن تقــرر:رابعــا
ویجـوز إنـشاء صـندوق خـاص لمـساعدة عمـال . یـةجتماععلى الشركة بموجب  قوانین العمـل والتأمینـات اال

  . الشركة ومستخدمیها
 یجوز أن یقتطع سنویا، بقرار یصدر من الجمعیـة العامـة العادیـة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة، :خامسا

 اختیـاري یخـصص لألغـراض التـي احتیـاطينسبة ال تزید على  عشرة بالمائة من األرباح الـصافیة لتكـوین 
  .  تحددها الجمعیة

عـشرة بالمائـة % ) 10(  یقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعیة العامـة العادیـة بحیـث ال یزیـد عـن :سادسا
  .من الباقي من األرباح  لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 یقتطــع جــزء مــن األربــاح بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة وتقــرره الجمعیــة العامــة العادیــة یخــصص :ابعاســ
لشراء أو إلصدار أسهم للشركة توزع على كبار قیادییها كأسهم منحة وفقـا لألسـس والـضوابط التـي یـضعها 

  .مجلس اإلدارة

                                                           

  .  للتوافق مع القوانين المنظمة والستحداث برنامج الحوافز للقياديين29/5/2001بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 46(عُدلت المادة     )31(
  .مة والستحداث برنامج الحوافز للقياديين للتوافق مع القوانين المنظ15/3/2003عُدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ثم 
 . وتعديالته والئحته التنفيذية2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014عُدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ثم 



 )17(  

دارة أن توزع في نهایـة الـسنة المالیـة أرباحـا  یجوز للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإل:ثامنا
ـــادئ المحاســـبیة  ـــا للمب ـــة، ووفق ـــاح حقیقی ـــع أن یكـــون مـــن أرب علـــى المـــساهمین، ویـــشترط لـــصحة هـــذا التوزی

  .المتعارف علیها، وأال یمس هذا التوزیع رأس المال المدفوع للشركة
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  . األرباح إلى المساهمین في المكان وفي المواعید التي یحددها مجلس اإلدارة تدفع حصص 
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 بناء على قرار مجلس اإلدارة فیما یكون أوفـى بمـصالح الـشركة، وال یجـوز توزیـع حتیاطيیستعمل المال اال
ما یجوز استعماله لتأمین توزیع أرباح علـى المـساهمین تـصل إلـى  اإلجباري على المساهمین وٕانحتیاطياال
 حتیـاطيفي الـسنوات التـي ال تـسمح فیهـا أربـاح الـشركة بتـأمین هـذا الحـد، وٕاذا زاد اال) خمسة بالمائة(% 5

اإلجباري على نصف رأس مال الشركة جـاز لهـا أن تقـرر إسـتعمال مـا زاد علـى هـذا الحـد فـي الوجـوه التـي 
  .تراها لصالح الشركة ومساهمیها
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ارة الحـــد تـــودع أمـــوال الـــشركة النقدیـــة لـــدى بنـــك أو عـــدة بنـــوك یحـــددها مجلـــس اإلدارة، ویحـــدد مجلـــس اإلد
  .األعلى من المال النقدي الذي یجوز ألمین الصندوق أن یحتفظ به في صندوق الشركة
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 مـن قـانون الـشركات 308 حتـى 297ب المنـصوص علیهـا فـي المـواد مـن رقـم تنقضي الشركة بأحد األسـبا
 . وتعدیالته والالئحة التنفیذیة2012 لسنة 25رقم 

@ @

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25ع قانون الشركات للتوافق م 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 50(عُدلت المادة  )32(
 .التنفيذية
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   مـــن قـــانون الـــشركات 326 حتـــى 309تجـــري تـــصفیة الـــشركة علـــى النحـــو المبـــین بأحكـــام المـــواد مـــن رقـــم 
  . وتعدیالته والالئحة التنفیذیة2012 لسنة 25رقم 

@ @
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 وتعدیالتـه والئحتـه التنفیذیـة فـي كـل مـا لـم یـرد 2012 لـسنة 25تطبق أحكام قـانون الـشركات التجاریـة رقـم 
  .بشأنه نص خاص في عقد التأسیس أو النظام األساسي
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  :یقر المؤسسـون

مــن ) 69( بــأن أحكــام عقــد التأســیس والنظــام األساســي مطابقــان للنمــوذج المنــصوص علیــه فــي المــادة :أوال
  .قانون الشركات التجاریة

البنـــك األهلـــي إســـم الـــشركة ولحـــسابها فـــي  قـــد اكتتبـــوا بجمیـــع األســـهم وأودعـــوا كامـــل قیمتهـــا بم بـــأنه:ثانیـــاً 
  .الكویتي

 بأنهم قد عینوا الهیئات اإلداریة الالزمة إلدارة الشركة ویتم اختیار الهیئـة اإلداریـة األولـى للـشركة فـي :ثالثا
  . للمساهمین بصفتهم جمعیة تأسیسیةاجتماعأول 
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قرار من مجلس إدارة الشركة زیادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به ، علـى أن یجوز ب
 .یكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل

 

 

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 51(عُدلت المادة  )33(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014عادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة غير ال) 52(عُدلت المادة  )34(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014ة غير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية العام) 54(تم إضافة المادة  )35(
 .التنفيذية



 )19(  

����������������� ) 55( ) 36(  
========================= 

 : تتم تغطیة زیادة رأس المال بأسهم تسدد قیمتها بإحدى الطرق التالیة

 .رح أسهم الزیادة لالكتتاب العامـ ط1

 حتیـاطي االختیاري أو من األرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد األدنـى لالحتیاطيـ تحویل أموال من اال2
 . القانوني إلى أسهم

 .ـ  تحویل دین على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم3

 .ـ تقدیم حصة عینیة4

 شــریك أو شـــركاء جــدد یعرضــهم مجلـــس اإلدارة وتوافــق علـــیهم ـــ إصــدار أســـهم جدیــدة تخــصص إلدخـــال5
 .الجمعیة العامة غیر العادیة

 .ـ أیة طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفیذیة6

  .وفي جمیع األحوال تكون القیمة االسمیة ألسهم الزیادة مساویة للقیمة االسمیة لألسهم األصلیة
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إذا تقـــرر زیـــادة رأس المـــال عـــن طریـــق طـــرح أســـهم لالكتتـــاب العـــام یكـــون للمـــساهمین حـــق األولویـــة فـــي 
االكتتاب في األسهم الجدیدة بنسبة ما یملكه كل منهم من أسهم، وذلك خالل خمسة عـشر یومـا مـن تـاریخ 

لغیــر بمقابــل مــادي أو بــدون ویجــوز للمــساهم التنــازل عــن حــق األولویــة لمــساهم آخــر أو ل. إخطــارهم بــذلك
 .مقابل وفقا لما یتم االتفاق علیه بین المساهم والمتنازل إلیه
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في حالة طرح أسهم زیادة رأس المال لالكتتاب العام تكون دعوة الجمهـور لالكتتـاب فـي أسـهم الـشركة بنـاء 
 2010 لسنة 7منة البیانات ومستوفیة لإلجراءات المنصوص علیها في القانون رقم على نشرة اكتتاب متض

  .بشأن إنشاء هیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة
 

 

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 55 (تم إضافة المادة )36(
 .التنفيذية

والئحته  وتعديالته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 56(تم إضافة المادة  )37(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 57(تم إضافة المادة  )38(
 .التنفيذية
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تقرر إما الرجـوع عـن الزیـادة فـي إذا لم تتم تغطیة أسهم زیادة رأس المال جاز للجهة التي قررت الزیادة أن 
 .رأس المال أو االكتفاء بالقدر الذي تم االكتتاب فیه
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یجــوز للجمعیــة العامــة غیــر العادیــة أن تقــرر إضــافة عــالوة إصــدار إلــى القیمــة االســمیة لألســهم الجدیــدة، 
وذلـــك علـــى النحـــو المبـــین بالالئحـــة . حتیـــاطيار ثـــم تـــضاف إلـــى االتخـــصص للوفـــاء بمـــصروفات اإلصـــد

 . وتعدیالته 2012 لسنة 25التنفیذیة للقانون رقم 
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 مـن 11إذا كانت أسهم زیادة رأس المال مقابل تقدیم حصة عینیة وجب أن یتم تقویمها وفقـا ألحكـام المـادة 
 وتعدیالتـــه والئحتـــه التنفیذیـــة ، وتقـــوم الجمعیـــة العامـــة العادیـــة مقـــام 2012 لـــسنة 25قـــانون الـــشركات رقـــم 

 .الجمعیة التأسیسیة في هذا الشأن
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أو مـــن األربـــاح  االختیـــاري حتیـــاطيفـــي حـــال تغطیـــة الزیـــادة فـــي رأس المـــال عـــن طریـــق التحویـــل مـــن اال
 القـــانوني، تقـــوم الـــشركة بإصـــدار أســـهم مجانیـــة بالقیمـــة حتیـــاطيالمحتجـــزة أو مـــا زاد عـــن الحـــد األدنـــى لال

 .االسمیة ودون عالوة إصدار وتوزع هذه األسهم على المساهمین بنسبة ما یملكه كل منهم في رأس المال
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فـي حـال تغطیــة الزیـادة فــي رأس المـال عـن طریــق تحویـل دیــن علـى الـشركة أو الــسندات أو الـصكوك إلــى 
 وتعدیالتـه 2012 لـسنة 25أسهم، یتبع في هذا الـشأن األحكـام المنـصوص علیهـا فـي قـانون الـشركات رقـم 

 .والئحته التنفیذیة

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 قانون الشركات للتوافق مع 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 58(تم إضافة المادة  )39(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 59(تم إضافة المادة  )40(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014ير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة غ) 60(تم إضافة المادة  )41(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 61(تم إضافة المادة  )42(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 62(لمادة تم إضافة ا )43(
 .التنفيذية
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عیة العامة غیر العادیة، بناء على اقتراح مسبب مـن مجلـس اإلدارة، أن تقـرر بعـد موافقـة هیئـة أسـواق للجم
 :المال تخفیض رأس مال الشركة وذلك في الحاالت التالیة

 .ـ إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة1

 .ـ إذا أصیبت الشركة بخسائر ال یحتمل تغطیتها من أرباح الشركة2

 .خرى المحددة بالالئحة التنفیذیة لقانون الشركاتـ الحاالت األ3
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إذا كــان قــرار التخفــیض بــسبب زیــادة رأس المــال عــن حاجــة الــشركة، یتعــین علــى الــشركة قبــل تنفیــذ قــرار 
ة للوفـاء بالـدیون اآلجلـة، ویجـوز لـدائني التخفیض أن تقوم بالوفـاء بالـدیون الحالیـة وتقـدیم الـضمانات الكافیـ

الشركة في حالة عدم الوفاء بدیونهم الحالیـة أو عـدم كفایـة ضـمانات الـدیون اآلجلـة، االعتـراض علـى قـرار 
 .التخفیض أمام المحكمة المختصة وفقا للمقرر بالالئحة التنفیذیة لقانون الشركات
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 :یتم تخفیض رأس المال بإحدى الطرق التالیة

 . ـ تخفیض القیمة االسمیة للسهم بما ال یقل عن الحد األدنى المقرر1

 . ـ  إلغاء عدد من األسهم بقیمة المبلغ المقرر تخفیضه من رأس المال2

 .ـ  شراء الشركة لعدد من أسهمها بقیمة المبلغ الذي ترید تخفیضه من رأس المال3

 2012 لـسنة 25وتتبع اإلجراءات الخاصة بذلك على النحو المبین بالالئحة التنفیذیة لقانون الـشركات رقـم 
 .وتعدیالته

 

                                                           

الته والئحته  وتعدي2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 63(تم إضافة المادة  )44(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 64(تم إضافة المادة  )45(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25فق مع قانون الشركات للتوا 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 65(تم إضافة المادة  )46(
 .التنفيذية
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 بــشأن إنــشاء هیئــة أســواق المــال وتنظــیم نــشاط 2010 لــسنة 7یخــضع تــداول األســهم ألحكــام القــانون رقــم 
  .والئحته التنفیذیة وما تصدره هیئة أسواق المال من قواعد بهذا الشأن. وراق المالیةاأل
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ال یجوز الحجز على أموال الشركة استیفاء لدیون مترتبة في ذمة أحد المساهمین، وٕانما یجوز حجز أسـهم 
 ویؤشر بالحجز على السهم في سجل المساهمین، ویتم بیع األسـهم حتـى ولـو لـم المدین وأرباح هذه األسهم

یقدم الدائن الحاجز أصل اإلیصال الخاص بإیداعها، ویتم إجراء التعدیالت الالزمة على سـجل المـساهمین 
 .لدى وكیل المقاصة وفقا لما تسفر عنه إجراءات البیع

هـا بالكامـل، ویقیـد الـرهن فـي سـجل المـساهمین بحـضور ویجوز رهن األسهم حتى لو لم تكن قد دفعـت قیمت
  . الراهن والمرتهن أو من ینوب عنهما

 .ویجوز للمدین أن یتنازل للدائن المرتهن عن حقه في حضور الجمعیات العامة للشركة والتصویت فیها

سري بـه علـى وتسري على الحاجز والمرتهن جمیع القرارات التي تتخذها الجمعیة العامة على النحو الذي تـ
  .المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن
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 :یجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحاالت اآلتیة

ـــ أن یكــون ذلــك بغــرض المحافظــة علــى اســتقرار ســعر الــسهم، وبمــا ال یجــاوز النــسبة التــي تحــددها هیئــة 1
 .ل من مجموع أسهم الشركةأسواق الما

 .ـ تخفیض رأس المال2

 .ـ عند استیفاء الشركة لدین مقابل هذه األسهم3

 .ـ أي حاالت أخرى تحددها الهیئة4

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 66(تم إضافة المادة  )47(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014امة غير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعية الع) 67(تم إضافة المادة  )48(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 68(تم إضافة المادة  )49(
 .التنفيذية



 )23(  

وال تدخل األسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة فـي األحـوال التـي تتطلـب تملـك المـساهمین نـسبة معینـة 
 الجمعیــة العامــة، اجتمــاعتــساب النــصاب الــالزم لــصحة وفــي جمیــع المــسائل الخاصــة باح. مــن رأس المــال

 . والتصویت على القرارات بالجمعیة العامة

 .تلتزم الشركة بقرارات هیئة أسواق المال الخاصة بتنظیم شراء الشركة ألسهمها واستخدامها والتصرف فیها
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 رد القیمـــة االســـمیة لـــبعض –د الحـــصول علـــى موافقـــة الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة  بعـــ–یجـــوز للـــشركة 
 . االختیاري للشركةحتیاطيأسهمها للمساهمین وتؤخذ هذه القیمة من األرباح غیر الموزعة واال

ویمــنح أصــحاب األســهم المــستهلكة أســهم تمتــع یكــون لهــا كافــة الحقــوق المقــررة لألســهم العادیــة فیمــا عــدا 
 .د القیمة االسمیة عند تصفیة الشركةاستردا
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 وتعدیالتـه 2012 لـسنة 25 الـواردة بقـانون الـشركات رقـم 207 وحتى رقم 178تطبق أحكام المواد من رقم 
 .والئحته التنفیذیة
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 :یتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالیة

 .ـ قبض األرباح والحصول على أسهم المنحة التي یتقرر توزیعها1

ـ المشاركة في إدارة الشركة عن طریق العضویة فـي مجلـس اإلدارة وحـضور الجمعیـات العامـة واالشـتراك 2
 .م، ویقع باطال أي اتفاق على خالف ذلكفي مداوالتها، وذلك طبقا ألحكام قانون الشركات وهذا النظا

 الجمعیــة العامــة بــسبعة أیــام علــى األقــل علــى البیانــات المالیــة للــشركة عــن الفتــرة اجتمــاعـــ الحــصول قبــل 3
 . المحاسبیة المنقضیة وتقریر مجلس اإلدارة وتقریر مراقب الحسابات

ــ التــصرف فــي األســهم المملوكــة لــه واألولویــة فــي االكتتــاب باألســهم4  الجدیــدة والــسندات والــصكوك وفقــا ـ
 .ألحكام قانون الشركات وهذا العقد

 .ـ الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة بعد الوفاء بما علیها من دیون5

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 69(افة المادة تم إض )50(
 .التنفيذية

وتعديالته والئحته  2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 70(تم إضافة المادة  )51(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 71(تم إضافة المادة  )52(
 .التنفيذية



 )24(  
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 :یلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما یلي

المــستحقة علــى مــا یملكــه مــن أســهم عنــد حلــول مواعیــد االســتحقاق ودفــع التعــویض عــن ـــ تــسدید األقــساط 1
 .التأخیر في السداد

ـ دفع النفقات التي تكون الشركة قـد تحملتهـا فـي سـبیل اسـتیفاء األقـساط غیـر المدفوعـة مـن قیمـة أسـهمه، 2
 .وللشركة التنفیذ على األسهم استیفاء لحقوقها

 . رها الجمعیة العامة للشركةـ تنفیذ القرارات التي تصد3

ـــ االمتنـــاع عـــن أي عمـــل یـــؤدي إلـــى اإلضـــرار بالمـــصالح المالیـــة أو األدبیـــة للـــشركة وااللتـــزام بتعـــویض 4 ـ
 .األضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك

  .ـ إتباع القواعد واإلجراءات المقررة بشأن تداول األسهم5
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 :ال یجوز للجمعیة العامة للمساهمین القیام بما یلي

 .ـ  زیادة أعباء المساهم المالیة أو زیادة قیمة السهم االسمیة1

 .ـ  إنقاص النسبة المئویة الواجب توزیعها من األرباح الصافیة على المساهمین والمحددة في عقد الشركة2

 عقـد التأسـیس وهــذا النظـام تتعلـق بأحقیــة المـساهم فــي ــ  فـرض شــروط جدیـدة غیـر الــشروط المـذكورة فــي3
 .حضور الجمعیات العامة والتصویت فیها
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یجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا تعیین ممثلین له في مجلـس إدارة الـشركة بنـسبة مـا 
ویــستنزل عــدد أعــضاء مجلــس اإلدارة المختــارین بهــذه الطریقــة مــن مجمــوع أعــضاء یملكــه مــن أســهم فیهــا، 

مجلس اإلدارة الذین یتم انتخابهم، وال یجوز للمـساهمین الـذین لهـم ممثلـون فـي مجلـس اإلدارة االشـتراك مـع 
ة المــساهمین اآلخــرین فــي انتخــاب بقیــة أعــضاء مجلــس اإلدارة، إال فــي حــدود مــا زاد عــن النــسبة المــستخدم

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 72(تم إضافة المادة  )53(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 73(تم إضافة المادة  )54(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014ة العامة غير العادية بتاريخ بموجب قرار الجمعي) 74(تم إضافة المادة  )55(
 .التنفيذية



 )25(  

في تعیین ممثلیه في مجلس اإلدارة، ویجـوز لمجموعـة مـن المـساهمین أن یتحـالفوا فیمـا بیـنهم لتعیـین ممثـل 
ـــتهم مجتمعـــة ویكـــون لهـــؤالء الممثلـــین مـــا لألعـــضاء . أو أكثـــر عـــنهم فـــي مجلـــس اإلدارة وذلـــك بنـــسبة ملكی

اه الــــشركة ودائنیهــــا ویكــــون المــــساهم مــــسؤوال عــــن أعمــــال ممثلیــــه تجــــ. المنتخبــــین مــــن الحقــــوق والواجبــــات
 .ومساهمیها
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ال یجوز للشخص، ولو كان ممثال لشخص طبیعي أو اعتباري، أن یكون عضوا في مجلس إدارة أكثر مـن 
ركة خمــس شــركات مــساهمة عامــة مركزهــا فــي الكویــت وال أن یكــون رئیــسا لمجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن شــ

مـساهمة واحـدة مركزهــا فـي الكویــت، ویترتـب علــى مخالفـة هــذا الـشرط بطــالن عـضویته فــي الـشركات التــي 
تزید علـى العـدد المقـرر وفقـا لحداثـة التعیـین فیهـا، ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار، ویلتـزم مـن یخـالف هـذا 

 .ن مكافآت أو مزایاالشرط بأن یرد إلى الشركة التي أبطلت عضویته فیها ما یكون قد حصل علیه م
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 .ُیطبق نظام التصویت باألغلبیة المطلقة في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة 

� �
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ات الجمعیــة العامــة أو إلــى اجتماعــفــي غیــر ال یجــوز ألعــضاء مجلــس اإلدارة أن یفــصحوا إلــى المــساهمین 
الغیر عما وقفوا علیه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وٕاال وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعویض 

 .األضرار الناتجة عن المخالفة
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دارة أو لرئیس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحـد أعـضاء ال یجوز أن یكون لمن له ممثل في مجلس اإل
ـــي العقـــود  ـــر مباشـــرة ف ـــاربهم مـــن الدرجـــة الثانیـــة مـــصلحة مباشـــرة أو غی ـــة أو أزواجهـــم أو أق اإلدارة التنفیذی

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 75(تم إضافة المادة  )56(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 76(تم إضافة المادة  )57(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 77(تم إضافة المادة  )58(
 .التنفيذية

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 78(تم إضافة المادة ) 59(
 .التنفيذية



 )26(  

والتـــصرفات التـــي تبـــرم مـــع الـــشركة أو لحـــسابها إال إذا كـــان ذلـــك بتـــرخیص یـــصدر عـــن الجمعیـــة العامـــة 
 .العادیة
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ال یجــوز للــشركة أن تقــرض أحــد أعــضاء مجلــس إدارتهــا أو الــرئیس التنفیــذي أو أزواجهــم أو أقــاربهم حتــى 
الدرجة الثانیة أو الشركات التابعة لهم، ما لم یكن هناك تفـویض مـن الجمعیـة العامـة العادیـة للـشركة، وكـل 

  . ال ینفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخالل بحقوق الغیر حسن النیةتصرف یتم بالمخالفة لذلك
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  .ین وقعوه بعد تالوته على الحاضر النظام األساسيوبما ذكر تحرر هذا 

                                                           

 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25للتوافق مع قانون الشركات  13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 79(تم إضافة المادة  )60(
 .التنفيذية


