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النظام األساسي
الفصل األول  -تأسيس الشركة
 - 1عناصر تأسيس الشركة
مادة ()1
تأسست الشركة طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي من مالكي
األسهم املبينــة أحكامهــا فيمـا بعـد شركــة مساهمـة كويتية مقفلة تسمى شركة (شركة
الساحل للتنمية واإلستثمار ش.م.ك .مقفلة).
مادة ()2
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في دولة الكويت ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشئ
لها فروعاً أو توكيالت أو مكاتب أو مراكز عمليات في دولة الكويت أو في اخلارج .
مادة ()3
مدة هذه الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر احملرر
الرسمي اخلاص بتأسيسها في اجلريدة الرسمية.
مادة ()4
األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما يأتي:
 - 1اإلستثمار في مجاالت التجارة واملشروعات.
 - 2اإلستثمار في مجال العقارات والصناديق العقارية حلسابها أو حلساب الغير.
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 - 3اإلستثمار في عمليات اإلنشاء والتعمير واإلسكان وكافة عمليات التنمية في أي
مجال.
 - 4جميع األعمال املتعلقة باألوراق املالية مبا في ذلك بيع وشراء أسهم وسندات الشركات
والهيئات احلكومية وشبه احلكومية سواء حلسابها أو حلساب الغير.
 - 5تقدمي وإعداد البحوث والدراسات واإلستشارات الفنية واالقتصادية والتقيمية ودراسة
املشاريع املتعلقة باإلستثمار وإعداد الدراسات الالزمة لذلك للمؤسسات والشركات
وكافة قطاعات العمل بالدولة.
 - 6تقوم الشركة مبباشرة جميع نشاطاتها في دولة الكويت وخارجها.
 - 7القيام بجميع أعمال السمسرة املتعلقة بها.
 - 8إدارة احملافظ املالية وإستثمار وتنمية أموال عمالئها بتوظيفها في أوجه اإلستثمار
محلياً وعاملياً.
 - 9القيام بكافة املعامالت املالية من إقراض وإقتراض وكفاالت وإص��دار سندات على
إختالف أنواعها بضمان أو بدون ضمان في السوقني احمللي والعاملي.
 - 10القيام بأعمال الهيكلة واإلستشارات وشراء وبيع األصول التي تتعلق بعمليات التوريق
حلساب الشركة أو حلساب الغير على أن تكون ممارسة الشركة لذلك النشاط بعد
احلصول على املوافقة املسبقة من بنك الكويت املركز لكل عملية توريق.
 - 11القيام باألعمال اخلاصة بوظائف مديري اإلصدار وأمناء اإلستثمار للسندات التي
تصدرها الشركات أو الهيئات.
 - 12إنشاء وإدارة صناديق اإلستثمار حلسابها وحلساب الغير وطرح وحداتها لإلكتتاب
والقيام بوظيفة أمني اإلستثمار أو مدير اإلستثمار للصناديق اإلستثمارية في الداخل
واخلارج طبقاً للقوانني والقرارات السارية في الدولة.
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النظام األساسي
 - 13إدارة أموال املؤسسات العامة واخلاصة وإستثمار وتنمية هذه األموال في مختلف
القطاعات اإلقتصادية.
 - 14التعامل واملتاجرة في سوق القطع األجنبي وس��وق املعادن الثمينة داخ��ل الكويت
وخارجها حلساب الشركة فقط وذلك مع عدم اإلخالل باحلظر املقرر مبقتضى القرار
الوزاري الصادر بشأن رقابة البنك املركزي على شركات اإلستثمار.
 - 15القيام بكافة اخلدمات املالية واإلستشارية واإلستثمارية التي تساعد على تطوير
وتدعيم قدرة السوق املالي والنقدي في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود
القانون وما يصدر عن بنك الكويت املركز من إجراءات أو تعليمات.
 - 16متلك حقوق امللكية الصناعية وب��راءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية
والرسومات التجارية وحقوق امللكية األدبية والفكرية املتعلقة بالبرامج واملؤلفات
وإستغاللها وتأجيرها للجهات األخرى.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها في الكويت وفي اخلارج ولها أن
تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
 - 2رأس املال
مادة ()5
حـدد رأس املـال الشركة مببلغ ق��دره ( )62،529،315/200دينار كويتي م��وزع على
 625،293،152سهم قيمة كل سهم مائة فلس كويتي.
مادة ()6
أسهم الشركة أسمية يجوز لغير الكويتني متلكها فقاً إلحكام املرسوم بقانون رقم ()25
لسنه  2012بأصدار قانون الشركات وتعديالته والقررات الوزارية املنظمة لذلك.
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مادة ()7
دفع املؤسسون ( )٪ 50خمسون باملائة من القيمة اإلسمية ألسهمهم في البنك األهلي
الكويتي طبقاً للشهادة الصادرة من البنك املذكور ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم
خالل خمسة أعوام على األكثر من تأسيس الشركة نهائياً وذلك في املوعد وبالطريقة التي
يحددها مجلس اإلدارة على أن يعلن عن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على
األقل .وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن امليعاد املعني جتري عليه حتماً فائدة بسعر ( )٪ 7سبعة
باملائة سنوياً ملصلحة الشركة من يوم إستحقاقه ويحق ملجلس االدارة أن يقوم ببيع األسهم
املتأخر أداء املستحق من قيمتها حلساب املساهم املتأخر عن الدفع ،وعلى ذمته وحتت
مسؤوليته بال حاجة إلى تنبيه رسمي باملزاد العلني ويستوفي من ثمن البيع باألولوية على
جميع الدائنني األقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف
ثمن البيع رجعت الشركة بالباقي على املساهم في أمواله اخلاصة.
مادة ()8
إكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة.
مادة ()9
يسلم مجلس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ إعالن قيام الشركة نهائياً
سندات مؤقتة تقوم مقام األسهم التي ميلكها .ويسلم مجلس اإلدارة شهادة األسهم خالل
ثالثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط األخير.
مادة ()10
تترتب حتماً على ملكية السهم قبول أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
وقرارات جمعيتها العامة.
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النظام األساسي
مادة ()11
كل سهم يخول مالكه احلق في حصة معادلة حلصة غيره بال متييز في ملكية موجودات
الشركة وفي األرباح املقتسمة على الوجه املبني فيما بعد.
مادة ()12
وملا كانت جميع أسهم الشركة إسمية فإن آخر مالك لها مقيد إسمه في سجل الشركات
يكون له وحده احلق في قبض املبالغ املستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في األرباح أو
نصيباً في موجودات الشركة.
مادة ()13
يجوز  -بقرار يصدر من اجلمعية العامة غير العادية  -بعد موافقة هيئة أسواق املال
زيادة رأسمال الشركة املصرح به وذلك بناء على إقتراح مسبب من مجلس اإلدارة وتقرير من
مراقب احلسابات في هذا الشأن ،بشرط سداد رأس املال املصدر بالكامل ،وعلى أن يتضمن
القرار الصادر بزيادة رأس املال مقدار وطرق الزيادة ،وال يجوز زيادة رأس املال املصرح به
إال إذا كانت قيمة االسهم األصلية قد دفعت كاملة ،ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن
تفوض مجلس اإلدارة في حتديد تاريخ تنفيذه.
مادة ( )13مكرر
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها حلسابها في احلاالت اآلتية:
 - 1أن يكون ذلك بغرض احملافظة على إستقرار سعر السهم ،ومبا ال يجاوز النسبة التي
حتددها هيئة أسواق املال من مجموع أسهم الشركة.
 - 2تخفيض رأس املال.
 - 3عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه األسهم.
 - 4أي حاالت أخرى حتددها الهيئة.

6

ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲤﻠﻚ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ,ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﺼﺤﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ,ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 - 1ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳌﺎﺩﺓ )(14
ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ
ينتخبهمﺧﻤﺴﺔ
أعضاءﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ﻋﺪﺩ ﻻ
ﺃﻋﻀﺎﺀبالتصويت
املساهمون
ﻣﻜﻮﻥمنﻣﻦستة
ﺇﺩﺍﺭﺓمكون
ﻣﺠﻠﺲإدارة
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔمجلس
ﺇﺩﺍﺭﺓالشركة
ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة
يتولى
ً
ً
ً
ﺗﻌﻴﲔ
ﹱ
ﺎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳ
ﺃﻭ
ﹱ
ﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻴ
ﹱ
ﺎ
ﺷﺨﺼ
ﻛﺎﻥ
ﺳﻮﺍﺀ
ﻣﺴﺎﻫﻢ
ﻟﻜﻞ
ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺴﺮﻱ,
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﻮﻥ
السري ،ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيني ممثلني له في مجلس
ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻳﺴﺘﻨﺰﻝ
ﺃﺳﻬﻢ
فيها،ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻠﺲماﺍﺩﺍﺭﺓ
ﳑﺜﻠﲔ ﻟﻪ
ﻋﺪﺩاملختارين
اإلدارة
ﻓﻴﻬﺎ,مجلس
أعضاء
ويستنزلﻣﻦعدد
أسهم
ميلكه من
ﻓﻲبنسبة
الشركة
ادارة
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ,
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓوالﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀيتمﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
مجموعﺑﻬﺬﻩ
ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﻳﻦ
يجوزﻳﺘﻢللمساهمني
انتخابهم،
ﻣﺠﻤﻮﻉ الذين
ﻣﻦ اإلدارة
مجلس
أعضاء
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ من
ﻣﺠﻠﺲالطريقة
بهذه
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ
ﻣﺠﻠﺲمعﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔفيﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺠﻮﺯ
ﻭﻻ
إنتخاب بقية
اآلخرين في
املساهمني
االشتراك
ﻟﻬﻢ اإلدارة
مجلس
لهم ممثلون
الذين
ﺗﻌﻴﲔ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
النسبةﺯﺍﺩ ﻋﻦ
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ
ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻓﻲ
ممثليه في
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔفي تعيني
املستخدمة
ﻓﻲ عن
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ,ماﺇﻻزاد
ﻣﺠﻠﺲ حدود
ﺃﻋﻀﺎﺀ إال في
ﺑﻘﻴﺔاإلدارة،
مجلس
أعضاء
ﻟﺘﻌﻴﲔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﺤﺎﻟﻔﻮﺍ
ﺃﻥ
ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﻣﻦ
ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ,
ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﻲ
ﳑﺜﻠﻴﻪ
مجلس اإلدارة ،ويجوز ملجموعة من املساهمني أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيني ممثل أو أكثر
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
ملكيتهمﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ
فيﺃﻛﺜﺮ
ﳑﺜﻞ ﺃﻭ
مجتمعة.
ﻣﺠﻠﺲ بنسبة
اإلدارة وذلك
مجلس
عنهم
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﻣﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ,ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ
ﻣﺴﺆﻭﻻﹱ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳑﺜﻠﻴﻪ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺩﺍﻧﺌﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.
ﺍﳌﺎﺩﺓ )(15
ﻳﻌﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ,ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺳﺘﻤﺮ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﲔ
ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ.
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النظام األساسي
املادة ()16
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:
 - 1أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 - 2أال يكون قد سبق احلكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جرمية إفالس
بالتقصير أو التدليس أو جرمية مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية
بسبب مخالفته ألحكام املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2012بإصدار قانون الشركات
وتعديالته ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
 - 3فيما عدا أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني  ،يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو
يكون الشخص الذي ميثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
إذا فقد عضو مجلس اإلدارة ،أي فى الشروط املتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة فى
هذا القانون أو القوانني األخرى زالت عنه صفة العضوية فى تاريخ فقدان ذلك الشرط.
املادة ()17
ال يجوز أن يكون ملن له ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة
أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو حلسابها إال إذا كان ذلك
بترخيص يصدر عن اجلمعية العامة العادية.
كما ال يجوز لرئيس مجلس االدارة أو ألي من أعضاء املجلس ،أن يجمع بني عضوية
مجلس إدارة شركتني متنافستني ،أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن
يتجر حلسابه أو حلساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،وإال كان لها أن
تطالبه بالتعويض أو بإعتبار العمليات التي زاولها حلسابه كأنها أجريت حلساب الشركة ،ما
لم يكن مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
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ال لشخص طبيعي أو إعتباري،
وال يجوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة  ،ولو كان ممث ً
أن يستغل املعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في احلصول على فائدة لنفسه أو لغيره،
كما ال يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في
مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إال بعد احلصول على موافقة هيئة أسواق املال.
كما ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفصحوا إلى املساهمني في غير إجتماعات
اجلمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها
وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض األضرار الناجتة عن املخالفة.
مادة ()18
إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة ،خلفه فيه من كان حائزاً ألكثر األصوات من
املساهمني الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة في آخر إنتخاب ،وأما إذا بلغت املراكز
الشاغرة ربع املراكز االصلية أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعني على مجلس
اإلدارة دعوة اجلمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من
ميأل املراكز الشاغرة ،وفي جميع هذه األحوال يكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
مادة ()19
ينتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ملدة ثالث سنوات
على أن ال تزيد على مدة عضويتهما ،ورئيس املجلس هو الذي ميثل الشركة لدى القضاء
وأمام الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها املجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس
عند غيابه أو قيام مانع به.
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مادة ()20
يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس اإلدارة من أعضاء املجلس أو من غيرهم
يناط به إدارة الشركة ،ويحدد املجلس مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة وال
يجوز اجلمع بني منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
مادة ()21
ميلك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه .كما ميلك
الرئيس التنفيذي حق التوقيع عن الشركة وفقاً للصالحيات احملددة له من مجلس اإلدارة،
وملجلس اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة ،كما يجوز للمجلس
أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معني
أو أكثر أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو
اإلختصاصات املنوطة باملجلس.
مادة ()22
يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة الواحدة بناءاً على دعوة من
رئيسه ,ويجتمع أيضاً بصفة طارئة إذا طلب إليه ذلك إثنني من أعضائه على األقل .واليكون
اجتماع املجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على أال يقل عدد
احلاضرين عن ثالثة ،ويجوز اإلتفاق على نسبة أو عدد أكبر ،وال يجوز احلضور بالوكالة
في إجتماعات املجلس ،ويجوز اإلجتماع بإستخدام وسائل اإلتصال احلديثة وإتخاذ قرارات
بالتمرير مبوافقة جميع أعضاء املجلس ،وتدون محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من
قبل األعضاء احلاضرين وأمني سر املجلس ،وللعضو الذي لم يوافق على قرار إتخذه املجلس
أن يثبت إعتراضه في محضر اإلجتماع.
مادة ()23
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء احلاضرين وإذا تساوت األصوات رجح
اجلانب الذي فيه الرئيس  ،ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات املجلس ويوقعه
الرئيس ويجوز للعضو املعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
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مادة ()24
إذا تخلف أحد أعضاء املجلس عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز
ال بقرار من مجلس اإلدارة.
إعتباره مستقي ً
مادة ()25
ال يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بأكثر من عشرة باملائة من
الربح الصافي بعد إستنزال اإلستهالك واإلحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن خمسة باملائة
من رأس املال على املساهمني ،كما يجوز توزيع مكافآة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار
لرئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو من أعضاء هذا املجلس من تاريخ تأسيس الشركة حلني
حتقيق األرب��اح التي تسمح لها بتوزيع املكافآت .ويجوز بقرإر يصدر عن اجلمعية العامة
للشركة إستثناء عضو مجلس اإلدارة املستقل من احلد االعلى للمكافآت املذكورة .ويلتزم
مجلس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه
ال عن املبالغ واملنافع واملزايا التي حصل عليها
على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفص ً
مجلس اإلدارة أيا كانت طبيعتها ومسماها.
مادة ()26
ملجلس اإلدارة أوسع سلطة إلدارة الشركة والقيام بجميع األعمال التي تقتضيها إدارة
الشركة وفقاً ألغراضها مبا في ذلك حق اإلقتراض أو الرهن وإعطاء الكفاالت على أنواعها
لدى كافة اجلهات املعنية ويجوز له بيع عقارات الشركة أو رهنها ،وال يحد من هذه السلطة
إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات اجلمعية العامة.
مادة ()27
ال يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأي إلتزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب
قيامهم مبهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
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مادة ()28
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملساهمني والغير عن جميع
أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة ،وعن كل مخالفة للمرسوم بقانون رقم ( )25لسنة
 2012بإصدار قانون الشركات وتعديالته أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ في اإلدارة .وال يحول
دون إقامة دعوى املسئولية إقتراع من اجلمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة ،وال يجوز
ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة بإبراء
ذمتهم من املسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق مبنفعة خاصة لهم او ألزواجهم أو أقاربهم من
الدرجة األولى أو بخالف قائم بينهم وبني الشركة.
وتكون املسؤولية املنصوص عليها أعاله ،إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات ،وإما
مشتركة فيما بني أعضاء مجلس اإلدارة جميعاً .وفي احلالة األخيرة يكون األعضاء مسئولني
جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إال من إعترض على القرار الذي رتب املسئولية
وأثبت إعتراضه في احملضر.
مادة ()29
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل األشهر
الثالثة التالية إلنتهاء السنة املالية ،وذلك في الزمان واملكان اللذين يعينهما مجلس اإلدارة،
وللمجلس أن يدعو اجلمعية العامة لإلجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وعلى مجلس
اإلدارة أن يوجه دعوة اجلمعية لإلجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من املساهمني ميلكون
عشرة باملائة من رأسمال الشركة ،أو بناء على طلب مراقب احلسابات ،وذلك خالل خمسة
عشر يوماً من تاريخ الطلب ،وتعد جدول األعمال اجلهة التي تدعو إلى اإلجتماع .وتوجه
الدعوة حلضور إجتماع اجلمعية العامة متضمنة جدول األعمال ومكان وزمان اإلجتماع وفقاً
ألحكام املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2012باصدار قانون الشركات وتعديالته والئحته
التنفيذية.
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مادة ()30
ي��رأس إجتماع اجلمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس
اإلدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه اجلمعية العامة من املساهمني أو من غيرهم .وال يجوز
للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور
العاجلة التي طرأت بعد إعداد اجلدول أو تكشفت في أثناء اإلجتماع ،أو إذا طلبت ذلك
إحدى اجلهات الرقابية أو مراقب احلسابات أو عدد من املساهمني ميلكون خمسة باملائة
من رأسمال الشركة ،وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل
املعروضة ،تعني تأجيل اإلجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من
املساهمني ميثلون ربع أسهم رأس املال املصدر ،وينعقد اإلجتماع املؤجل دون احلاجة إلى
إجراءات جديدة للدعوة.
مادة ()31
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون له عدد من األصوات
يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من األسهم ،وال يجوز للمساهم التصويت عن نفسه
أو عمن ميثله في املسائل التي تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو بخالف قائم بينه وبني الشركة،
ال كل شرط أو قرار يخالف ذلك ،ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في احلضور عنه
ويقع باط ً
وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض.
ويجوز ملن يدعي حقاً على األسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن
يتقدم إلى قاضي األمور الوقتية إلستصدار أمر على عريضة بحرمان األسهم املتنازع عليها
من التصويت ملدة يحددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل في موضوع النزاع من قبل احملكمة
املختصة وذلك وفقاً لإلجراءات املقررة في قانون املرافعات املدنية والتجارية.
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مادة ()32
يسجل املساهمون أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل املوعد
احملدد إلنعقاد اجلمعية العامة بأربع وعشرون ساعة على األقل ،ويتضمن التسجيل إسم
املساهم وعدد األسهم التي ميلكها وعدد األسهم التي ميثلها وأسماء مالكيها مع تقدمي سند
الوكالة ،ويعطي املساهم بطاقة حلضور اإلجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها
أصالةووكالة.
مادة ()33
تسري على النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد اجلمعية العامة بصفاتها املختلفة على
األغلبية الالزمة إلتخاد القرارات وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية.
مادة ()34
يكون التصويت في اجلمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس املجلس إال إذا قررت
اجلمعية العامة طريقة معينة للتصويت ،ويجب أن يكون التصويت سرياً في إنتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة واإلقالة من العضوية.
مادة ()35
يجتمع املؤسسون خالل ثالثني يوماً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ونشر
احملرر الرسمي اخلاص بتأسيسها في اجلريدة الرسمية في شكل جمعية تأسيسية ويقدمون
لها تقريراً عن جميع عمليات التأسيس مع املستندات املؤيدة له وتتثبت اجلمعية من صحة
املعلومات الواردة في التقرير وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي
كما تنظر فيما تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن وتنتخب أعضاء
مجلس اإلدارة ومراقبي احلسابات وتعلن تأسيس الشركة نهائياً.
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مادة ()36
تنعقد اجلمعية العامة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناءاً على دعوة مجلس
اإلدارة خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة املالية للشركة ،وملجلس اإلدارة دعوة هذه اجلمعية
كلما رأى ذلك ويتعني عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك عدد من املساهمني ميلكون ما ال
يقل عن عشر رأس املال ،كما تنعقد اجلمعية العامة أيضاً إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة
والصناعة.
مادة ()37
تختص اجلمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما إحتفظ
به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية
تأسيسية.
مادة ()38
يقدم مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة منعقدة ،بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً
وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها املالية واإلقتصادية وميزانية الشركة وبياناً حلساب
األرباح واخلسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأجور املراقبني وإقتراحاً بتوزيع
األرباح.
مادة ()39
مع مراعاة أحكام املرسوم بقانون رقم ( )25لسنه  2012بإصدار قانون الشركات
وتعديالته تختص اجلمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بإتخاذ قرارات في املسائل
التي تدخل في إختصاصاتها وعلى وجه اخلصوص ما يلي:
 .1تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للسنة املالية املنتهية.
 .2تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للشركة.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تقرير بأية مخالفات رصدتها اجلهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
البيانات املالية للشركة.
إقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم ،وحتديد مكافآتهم.
تعيني مراقب حسابات الشركة ،وحتديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.
تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة ،وتعًرف األطراف ذات
الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.

مادة ()40
جتتمع اجلمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة ،أو بناء على طلب
مسبب من مساهمني ميثلون خمسة عشر باملائة من رأسمال الشركة املصدر أو من وزارة
التجارة والصناعة ،ويجب على مجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غير العادية لإلجتماع
خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب.
وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص عليها بالفقرة
السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة لإلجتماع خالل مدة خمسة عشر يوماً من
تاريخ إنتهاء املدة املشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة ()41
مع مراعاة اإلختصاصات األخرى التي ينص عليها املرسوم بقانون رقم ( )25لسنه 2012
بإصدار قانون الشركات وتعديالته تختص اجلمعية العامة غير العادية باملسائل التالية:
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 .1تعديل عقد الشركة.
 .2بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
 .3حل الشركة أو إندماجها أو حتولها أو إنقسامها.
 .4زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وكل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غير العادية ال
يكون نافذاً إال بعد إتخاذ إجراءات الشهر.
ويجب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة
أو أغراضها أو رأسمالها فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح
حققتها الشركة أونتيجة إضافة إحتياطياتها اجلائز إستعمالها إلى رأس املال.
مادة ()42
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من سجل مراقبي احلسابات املعتمدين لدى
هيئة أسواق املال تعينه اجلمعية العامة العادية ،ويجوز أيضاً ملجلس اإلدارة في احلاالت
اإلستثنائية والطارئة التي ال يباشر فيها مراقب احلسابات املعني من قبل اجلمعية العامة
مهمته ألي سبب من األسباب أن يعني من يحل محله على أن يعرض هذا األمر في أول
إجتماع تعقده اجلمعية للبت فيه.
مادة ()43
تبدأ السنة املالية للشركة من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام ويستثنى من
ذلك السنة املالية األولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في 31
ديسمبر من السنة املالية التالية.
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مادة ()44
تكون للمراقب الصالحيات وعليه اإللتزامات املنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية وله بوجه خاص احلق في اإلطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها
ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة احلصول عليها وله كذلك أن يتحقق من
موجودات الشركة وإلتزاماتها وإذا لم ميكن من إستعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة
في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة وله دعوة اجلمعية العامة
لهذا الغرض.
مادة ()45
على مراقب احلسابات أو من ينيبه من احملاسبني الذين إشتركوا معه في أعمال املراجعة
أن يحضر إجتماعات اجلمعية العامة العادية ،وأن يقدم تقريراً عن البيانات املالية للشركة،
وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع املالي للشركة في نهاية السنة املالية ونتائج أعمال
الشركة لتلك السنة ،وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع
ما هو في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وما نص
عليه املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2012بإصدار قانون الشركات وتعديالته وإذا كان
للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعني عليهم إعداد تقرير موحد ،وفي حالة وجود إختالف
بينهم حول بعض األمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم ،ويلتزم
مراقب احلسابات باحملافظة أثناء وبعد إنتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات واملعلومات
التي وصلت إليه بحكم عمله ،وال يستعمل هذه البيانات واملعلومات في حتقيق منفعة لنفسه
أو لغيره ،وال يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة ،وإذا خالف املراقب واجباته املشار إليها جاز
عزله ومطالبته بالتعويض عند اإلقتضاء ،ويكون املراقب مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة
ال عن مجموع املساهمني ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة أن
في تقريره بوصفه وكي ً
يناقش املراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره ،كما يكون مراقب احلسابات مسؤوالً عن
األضرار التي تلحق بالشركة نتيجة إستقالته في وقت غير مناسب ،ولك مساهم اثناء عقد
اجلمعية العامة العادية أن يناقش املراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
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مادة ()46
يقتطع سنوياً من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة بعد أخذ رأي
مراقب احلسابات إلستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه
األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال يجوز توزيع هذه األموال
على املساهمني.
مادة ()47
توزيع األرباح الصافية على الوجه األتى :
 - 1يقتطع سنويا ،بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة،
نسبة ال تقل عن عشرة باملائة من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا اإلقتطاع إذا زاد اإلحتياطي اإلجباري على نصف رأسمال
الشركة املصدر .وال يجوز إستخدام االحتياطي اإلجباري إال في تغطية خسائر الشركة
أو لتأمني توزيع أرباح على املساهمني بنسبة ال تزيد على خمسة باملائة من رأس املال
املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ،وذلك بسبب
عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح .ويجب أن يعاد إلى
االحتياطي اإلجباري ما إقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ،مالم
يكن هذا اإلحتياطي يزيد على نصف رأس املال املصدر.
 - 2يقتطع نسبة  ٪ 1تخصص حلساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 - 3يجوز أن يقتطع سنوياً ،بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس
اإلدارة ،نسبة ال تزيد على عشرة باملائة من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي اختياري
يخصص لألغراض التي حتددها اجلمعية العامة العادية.
 - 4يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها  ٪ 5للمساهمني عن املدفوع
من قيمة أسهمهم.
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 - 5يخصص بعد كل ما تقدم مبلغ ال يزيد عن  ٪ 10من الربح الصافي كمكافآت ألعضاء
مجلس إدارة الشركة بعد إستنزال اإلستهالك واإلحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن ٪ 5
من رأس املال على املساهمني.
 - 6يجب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر إقتطاع نسبة من األرباح ملواجهة اإللتزامات
املترتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل والتأمينات اإلجتماعية .ويجوز إنشاء
صندوق خاص ملساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
 - 7يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نهاية السنة املالية
أرباحاً على املساهمني ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ،ووفقاً
للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
مادة ()48
تدفع حصص األرباح إلى املساهمني في املكان وفي املواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.
مادة ()49
يستعمل امل��ال االحتياطي بناء على ق��رار مجلس اإلدارة فيما يكون أوف��ى مبصالح
الشركة.
وال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على املساهمني وإمنا يجوز إستعماله لتأمني توزيع
أرباح على املساهمني تصل إلى  ٪ 5فى السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمني
هذا احلد ،وللجمعية العامة العادية وقف اإلقتطاع اإلحتياطي اإلجباري إذا زاد على نصف
رأس املال كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد على هذا احلد في الوجوه التي تراها
لصالح الشركة ومساهميها.
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مادة ()50
تودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس اإلدارة ،ويحدد مجلس
اإلدارة احلد األعلى من املال النقدي الذي يجوز ألمني الصندوق أن يحتفظ به في صندوق
الشركة.
الفصل الثالث  -انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة ()51
تنقضي الشركة بأحد األمور املنصوص عليها في املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2012
بإصدار قانون الشركات وتعديالته.
مادة ()52
جتري تصفية الشركة عند انقضائها وفقاً لألحكام الواردة في املرسوم بقانون رقم ()25
لسنه  2012بإصدار قانون الشركات وتعديالته.
مادة ()53
تطبق أحكام املرسوم بقانون رقم ( )25لسنه  2012بإصدار قانون الشركات تعديالته
والئحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس او في هذا النظام.
مادة ()54
حتفظ نسخة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها اإللكتروني.
كما حتفظ نسخة أصلية من هذا العقد مبلف الشركة لدى اإلدارة املختصة بوزارة التجارة
والصناعة .ولكل شخص يريد احلصول على نسخة مطابقة لألصل أن يطلبها من الشركة
مقابل رسم معني حتدده الشركة.
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