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 تأسیس الشركة   -الفصل األول 

 

 عناصر تأسیس الشركة  - 1

 ) 1مادة (

تأسست طبقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة وھذا النظام األساسي من مالكي األسھم المبنیة أحكامھا فـیما  
 - عامة تسمى: بعد شركة مساھمة كویتیة  

 . عامة)   (شركة الساحل للتنمیة واالستثمار ش.م.ك. 
 

 ) 2مادة (

مركز الشركة الرئیسي ومحلھا القانوني فـي مدینة الكویت، ویجوز لمجلس اإلدارة أن ینشئ لھا فروعاً،  
 أو توكیالت، أو مكاتب، أو مراكز عملیات فـي الكویت أو فـي الخارج. 

 

 ) 3مادة (

محدودة تبدأ من تاریخ قیدھا فـي السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص  مدة ھذه الشركة غیر  
 بتأسیسھا فـي الجریدة الرسمیة. 

 

 ) 4مادة (

 األغراض التي أسست من أجلھا الشركة ھي ما یأتي: 
 

 اإلستثمار في مجال التجارة والمشروعات.  -1

بیعاً وشراء وتملكاً لمصلحة الشركة واإلستثمار في الصنادیق العقاریة  اإلستثمار في مجال العقارات    -2
 لحسابھا أو لحساب الغیر. 

اإلستثمار في عملیات اإلدارة والتطویر واإلنشاء والتعمیر العقاري واإلسكان وكافة عملیات التنمیة    -3
 في أي مجال. 

باأل   -4 المتعلقة  والھیئات  جمیع األعمال  الشركات  أسھم وسندات  بیع وشراء  ذلك  بما في  المالیة  وراق 
 الحكومیة وشبھ الحكومیة سواء لحسابھا أو لحساب الغیر. 
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تقدیم وإعداد البحوث والدراسات واإلستشارات الفنیة واإلقتصادیة والتقییمیة ودراسة المشاریع المتعلقة    -5
 للمؤسسات والشركات وكافة قطاعات العمل بالدولة. باإلستثمار وإعداد الدراسات الالزمة لذلك 

 تقوم الشركة بمباشرة جمیع نشاطاتھا في دولة الكویت وخارجھا.  -6

 القیام بجمیع أعمال الوساطة المالیة وأعمال السمسرة المتعلقة بھا.  -7

 محلیاً وعالمیاً. إدارة المحافظ المالیة وإستثمار وتنمیة أموال عمالئھا بتوظیفھا في أوجھ اإلستثمار  -8

القیام بكافة المعامالت المالیة من إقراض وإقتراض وكفاالت وإصدار سندات على إختالف أنواعھا    -9
 بضمان أو بدون ضمان في السوقین المحلي والعالمي.  

القیام بأعمال الھیكلة واإلستشارات وشراء وبیع األصول التي تتعلق بعملیات التوریق لحساب الشركة    -10
حساب الغیر على أن تكون ممارسة الشركة لذلك النشاط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من  أو ل

 بنك الكویت المركزي لكل عملیة توریق  

القیام باألعمال الخاصة بوظائف مدیري اإلصدار وأمناء اإلستثمار للسندات التي تصدرھا الشركات    -11
 أو الھیئات. 

ار لحسابھا ولحساب الغیر وطرح وحداتھا لإلكتتاب والقیام بوظیفة  إنشاء وإدارة صنادیق اإلستثم  -12
أمین اإلستثمار أو مدیر اإلستثمار للصنادیق اإلستثماریة في الداخل والخارج طبقاً للقوانین والقرارات  

 الساریة في الدولة. 

لف القطاعات  إدارة أموال المؤسسات العامة وأمالك الغیر الخاصة وإستثمار ھذه األموال في مخت  -13
 بما فیھا إدارة المحافظ العقاریة وتوظیفھا في جمیع أوجھ اإلستثمار محلیاً وعالمیاً.   اإلقتصادیة

التعامل والمتاجرة في سوق القطع األجنبي وسوق المعادن الثمینة داخل الكویت وخارجھا لحساب    -14
زاري الصادر بشأن رقابة  الشركة فقط وذلك مع عدم اإلخالل بالحظر المقرر بمقتضى القرار الو

 البنك المركزي على شركات اإلستثمار  

القیام بكافة الخدمات المالیة واإلستثماریة التي تساعد على تطویر وتدعیم قدرة السوق المالي والنقدي    -15
المركزي من   الكویت  بنك  القانون وما یصدر عن  كلھ في حدود  الكویت وتلبیة حاجاتھ وذلك  في 

 مات. إجراءات أو تعلی

والرسومات    -16 والصناعیة  التجاریة  والعالمات  اإلختراع  وبراءات  الصناعیة  الملكیة  حقوق  تملك 
التجاریة وحقوق الملكیة األدبیة والفكریة المتعلقة بالبرامج والمؤلفات وإستغاللھا وتأجیرھا للجھات  

 األخرى. 

تي تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا  ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي وجھ مع الھیئات ال 
أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضھا في الكویت وفي الخارج ولھا أن تشتري ھذه الھیئات أو أن  

 تلحقھا بھا. 
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 رأس المال   - 2

 ) 5مادة (

سھم   465,026,902كویتي موزع على    دینار  46،502،690.200  قدرهحدد رأس مال الشركة بمبلغ  
 مائھ فلس كویتي. قیمة كل سھم 

 

 ) 6مادة (

بإصدار    2021لسنة    25أسھم الشركة أسمیة یجوز لغیر الكویتیین تملكھا وفقاً ألحكام المرسوم بقانون رقم  
 قانون الشركات وتعدیالتھ والقرارات الوزاریة المنظمة لذلك.

 

 ) 7مادة (

بالمائة من القیمة االسمیة ألسھمھم فـي البنك األھلي الكویتي طبقاً للشھادة    خمسون )  %50(دفع المؤسسون  
الصادرة من البنك المذكور ویجب أن یتم الوفاء بباقي قیمة كل سھم خالل خمسة أعوام على األكثر من  

عید  تأسیس الشركة نھائیاً وذلك فـي الموعد وبالطریقة التي یحددھا مجلس اإلدارة على أن یعلن عن موا 
الدفع قبل حلولھا بخمسة عشر یوماً على األقل. وكل مبلغ یتأخر أداؤه عن المیعاد المعین تجري علیھ حتماً  

بالمائة سنویاً لمصلحة الشركة من یوم استحقاقھ ویحق لمجلس اإلدارة أن یقوم    سبعة )  %7(فائدة بسعر  
الم المساھم  لحساب  قیمتھا  من  المستحق  أداء  المتأخر  األسھم  وتحت  ببیع  ذمتھ  وعلى  الدفع،  عن  تأخر 

مسؤولیتھ بال حاجة إلى تنبیھ رسمي بالمزاد العلني ویستوفى من ثمن البیع باألولویة على جمیع الدائنین  
األقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ویرد الباقي للمساھم فإذا لم یكف ثمن البیع رجعت الشركة بالباقي  

 ة. على المساھم فـي أموالھ الخاص

 

 ) 8مادة (
 اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسیس فـي كامل رأس مال الشركة. 

 

 ) 9مادة (
یسلم مجلس اإلدارة لكل مساھم خالل ثالثة أشھر من تاریخ إعالن قیام الشركة نھائیاً سندات مؤقتة تقوم  

من تاریخ الوفاء بالقسط    مقام األسھم التي یملكھا. ویسلم مجلس اإلدارة شھادة األسھم خالل ثالثة أشھر
 األخیر. 
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 ) 10مادة (
 تترتب حتما على ملكیة السھم قبول أحكام عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة وقرارات جمعیتھا العامة.

 

 ) 11مادة (
كل سھم یخول مالكھ الحق فـي حصة معادلة لحصة غیره بال تمییز فـي ملكیة موجودات الشركة وفـي  

 المقتسمة على الوجھ المبین فـیما بعد. األرباح 

 

 ) 12مادة (

ولما كانت جمیع أسھم الشركة إسمیة فإن آخر مالك لھا مقید أسمھ فـي سجل الشركة یكون لھ وحده الحق  
 فـي قبض المبالغ المستحقة عن السھم سواء كانت حصصاً فـي األرباح أو نصیباً فـي موجودات الشركة. 

 

 ) 13مادة (

بعد موافقة ھیئة أسواق المال زیادة رأسمال الشركة    -یصدر من الجمعیة العامة غیر العادیة  بقرار    - یجوز
المصرح بھ وذلك بناء على إقتراح مسبب من مجلس اإلدارة وتقریر من مراقب الحسابات في ھذا الشأن،  

المال رأس  بزیادة  الصادر  القرار  یتضمن  أن  وعلى  بالكامل،  المصدر  المال  رأس  سداد  مقدار    بشرط 
وطرق الزیادة. وال یجوز زیادة رأس المال المصرح بھ إال إذا كانت قیمة األسھم االصلیة قد دفعت كاملة،  

 . ویجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تفوض مجلس اإلدارة في تحدید تاریخ تنفیذه 

 

 1) مكرر13مادة (

 اآلتیة: یجوز للشركة أن تشتري أسھمھا لحسابھا في الحاالت 
أن یكون ذلك بغرض المحافظة على إستقرار سعر السھم، وبما ال یجاوز النسبة التي تحددھا ھیئة   .1

 أسواق المال من مجموع أسھم الشركة. 
 تخفیض رأس المال.   .2
 عند إستیفاء الشركة لدین مقابل ھذه األسھم.   .3
 أي حاالت أخرى تحددھا الھیئة.  .4
 

المشتراة في مجموع أسھم الشركة في األحوال التي تتطلب تملك المساھمین نسبة معینة  وال تدخل األسھم  
العامة،   الجمعیة  النصاب الالزم لصحة إجتماع  بإحتساب  الخاصة  المسائل  المال، وفي جمیع  من رأس 

 والتصویت على القرارات بالجمعیة العامة، وذلك على النحو الذي تنظمھ ھیئة أسواق المال. 
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 2 ) مكرر 13مادة (

بغرض المحافظة على الموظفـین األكفاء للعمل فـي الشركة وتعزیز والئھم لھا فإن لمجلس اإلدارة الحق  
یسمى   نظام  استحداث  للموظفـینفـي  األسھم  القرار    خیار شراء  علیھا  نص  التي  للشروط  وفقاً  وذلك 

 وھي:  2004لسنة  337الوزاري رقم 

بموجب خیار شراء األسھم للموظفـین یجوز استخدام أسھمھم الخزینة أو  لمقابلة التزامات الشركة   )1
% خالل  10زیادة رأس مال الشركة على أال تتجاوز إجمالي الزیادات التي تتم لرأس المال المدفوع عن 

 فترة أقصاھا عشر سنوات منذ بدایة تطبیق البرنامج. 

 فقرة من البرنامج. أن یتضمن تقریر مجلس اإلدارة السنوي إلى المساھمین  )2

 یعرض نظام خیار شراء األسھم للموظفـین وبرنامجھ على الجمعیة العامة للموافقة علیھ.  )3

 

 إدارة الشركة  -الفصل الثاني  

 مجلس اإلدارة   - 1

 ) 14مادة (
 

یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ینتخبھم المساھمون بالتصویت السري، ویجوز  
مساھم سواء كان شخصاً طبیعیاً أو إعتباریاً تعیین ممثلین لھ في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما یملكھ  لكل 

من أسھم فیھا، ویستنزل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المختارین بھذه الطریقة من مجموع أعضاء مجلس  
اإل مجلس  في  ممثلون  لھم  الذین  للمساھمین  یجوز  وال  إنتخابھم،  یتم  الذین  مع  اإلدارة  اإلشتراك  دارة 

المساھمین اآلخرین في إنتخاب بقیة أعضاء مجلس اإلدارة، إال في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة  
في تعیین ممثلیھ في مجلس اإلدارة. ویجوز لمجموعة من المساھمین أن یتحالفوا فیما بینھم لتعیین ممثل  

مجت ملكیتھم  بنسبة  وذلك  اإلدارة  مجلس  في  عنھم  أكثر  لألعضاء  أو  ما  الممثلین  لھؤالء  ویكون  معة. 
ودائنیھا   الشركة  تجاه  ممثلیھ  أعمال  عن  مسؤوالً  المساھم  ویكون  والواجبات،  الحقوق  من  المنتخبین 

 ومساھمیھا. 

 

 ) 15مادة (

یعین أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید، وإذا تعذر إنتخاب مجلس إدارة جدید في  
لذلك إستمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حین زوال األسباب وإنتخاب مجلس  المیعاد المحدد  

 إدارة جدید. 
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 ) 16مادة (
 یجب أن تتوافر فیمن یرشح لعضویة مجلس اإلدارة الشروط التالیة: 

 یكون متمتعاً بأھلیة التصرف.  أن  -1
أو في جریمة إفالس بالتقصیر، أو التدلیس،    مقیدة للحریة أال یكون قد سبق الحكم علیھ في جنایة بعقوبة -2

األمانة، أو بعقوبة مقیدة للحریة بسبب مخالفتھ ألحكام المرسوم بقانون   أو جریمة مخلة بالشرف، أو
 إلیھ إعتباره.  بإصدار قانون الشركات وتعدیالتھ ما لم یكن قد رد  2012) لسنة 25رقم (

ً فیما عدا أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین، ی -3 بصفة شخصیة أو یكون الشخص الذي   جب أن یكون مالكا
 یمثلھ مالكاً لعدد من أسھم الشركة. 

فقد عضو  القانون   إذا  ھذا  في  الواردة  الشروط  من  غیرھا  أو  المتقدمة  الشروط  من  أي  اإلدارة  مجلس 
 القوانین األخرى زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدان ذلك الشرط.  أو
 

 ) 17مادة (
یجوز أن یكون لمن لھ ممثل في مجلس اإلدارة أو لرئیس أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء  ال  

العقود   في  مباشرة  أو غیر  مباشرة  الثانیة مصلحة  الدرجة  من  أقاربھم  أو  أزواجھم  أو  التنفیذیة  اإلدارة 
 الجمعیة العامة العادیة.والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابھا إال إذا كان ذلك بترخیص یصدر عن  

إدارة   بین عضویة مجلس  یجمع  أن  المجلس،  أعضاء  أو ألي من  اإلدارة  لرئیس مجلس  یجوز  كما ال 
شركتین متنافستین، أو أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر لحسابھ أو لحساب  

أن تطالبھ بالتعویض أو بإعتبار العملیات  غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة، وإال كان لھا  
 التي زاولھا لحسابھ كأنھا أجریت لحساب الشركة، ما لم یكن ذلك بموافقة الجمعیة العامة العادیة. 

یستغل   أن  إعتباري،  أو  طبیعي  لشخص  ممثالً  كان  ولو  اإلدارة،  مجلس  عضو  أو  لرئیس  یجوز  وال 
ول على فائدة لنفسھ أو لغیره، كما ال یجوز لھ التصرف  المعلومات التي وصلت إلیھ بحكم منصبھ في الحص 

بأي نوع من أنواع التصرفات في أسھم الشركة التي ھو عضو في مجلس إدارتھا طیلة مدة عضویتھ إال  
 بعد الحصول على موافقة ھیئة أسواق المال. 

عیة العامة أو  كما ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن یفصحوا إلى المساھمین في غیر إجتماعات الجم
إلى الغیر عما وقفوا علیھ من أسرار الشركة بسبب مباشرتھم إلدارتھا وإال وجب عزلھم ومساءلتھم عن  

 تعویض األضرار الناتجة عن المخالفة. 

 

 ) 18مادة (

إذا شغر مركز عضو فـي مجلس اإلدارة خلفھ فـیھ من كان حائزا ألكثر األصوات من المساھمین الذین  
یة مجلس اإلدارة فـي آخر إنتخاب، وأما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلیة  لم یفوزوا بعضو 

أو لم یوجد من تتوافر فـیھ الشروط فإنھ یتعین على مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة لتجتمع فـي میعاد  
حوال یكمل  شھرین من تاریخ شغر آخر مركز لتنتخب من یمأل المراكز الشاغرة، وفـي جمیع ھذه األ

 العضو الجدید مدة سلفھ فقط. 
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 ) 19مادة (

للرئیس لمدة ثالث سنوات على أال تزید على مدة   ونائباً  ینتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع السري رئیساً 
عضویتھما، ورئیس المجلس ھو الذي یمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغیر وعلیھ تنفـیذ القرارات التي  

 نائب الرئیس مقام الرئیس عند غیابھ أو قیام مانع بھ. یصدرھا المجلس ویقوم  
 

 ) 20مادة (

یكون للشركة رئیس تنفیذي أو أكثر یعینھ مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس أو من غیرھم یناط بھ إدارة  
الشركة، ویحدد المجلس مخصصاتھ وصالحیاتھ في التوقیع عن الشركة، وال یجوز الجمع بین منصبي  

 رة والرئیس التنفیــذي. رئیس مجلس اإلدا
 

 ) 21مادة (
یملك حق التوقیع عن الشركة على إنفراد كل من رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ. كما یملك الرئیس التنفیذي  
حق التوقیع عن الشركة وفقاً للصالحیات المحددة لھ من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة أن یوزع العمل  

لطبیعة   بین  بین أعضائھ وفقاً  لجنة من  أو  أحد أعضائھ  یفوض  أن  للمجلس  الشركة، كما یجوز  أعمال 
أعضائھ أو أحداً من الغیر في القیام بعمل معین او أكثر أو اإلشراف على وجھ من وجوه نشاط الشركة  

 . أو في ممارسة بعض السلطات او اإلختصاصات المنوطة بالمجلس

 

 ) 22مادة (

قل خالل السنة الواحدة بناءاً على دعوة من رئیسھ ، ویجتمع  یجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األ
أیضاً بصفة طارئة إذا طلب إلیھ ذلك إثنین من أعضائھ على األقل ، وال یكون إجتماع مجلس اإلدارة  
صحیحاً إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على أال یقل عدد الحاضرین عن ثالثة ، ویجوز اإلتفاق على  

أكبر ،  أو عدد  بإستخدام    نسبة  ، ویجوز اإلجتماع  المجلس  إجتماعات  بالوكالة في  الحضور  یجوز  وال 
محاضر   وتدون   ، المجلس  أعضاء  جمیع  بموافقة  بالتمریر  قرارات  وإتخاذ  الحدیثة  اإلتصال  وسائل 
إجتماعات مجلس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء الحاضرین وأمین سر المجلس ، وللعضو الذي لم یوافق  

 إتخذه المجلس أن یثبت إعتراضھ في محضر اإلجتماع. على قرار 
 

 ) 23مادة (

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة األعضاء الحاضرین وإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فـیھ  
الرئیس، ویعد سجل خاص تثبت فـیھ محاضر جلسات المجلس ویوقعھ الرئیس ویجوز للعضو المعارض  

 أن یطلب تسجیل رأیھ. 
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 ) 24ة (ماد 

إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور ثالث جلسات متتالیة بدون عذر مشروع جاز إعتباره مستقیال  
 بقرار من مجلس اإلدارة. 

 

 ) 25مادة (
ال یجوز تقدیر مجموع مكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي  

وت  واالحتیاطیات  اإلستھالك  إستنزال  على  بعد  المال  رأس  من  بالمائة  خمسة  عن  یقل  ال  ربح  وزیع 
المساھمین، كما یجوز توزیع مكافأة سنویة ال تزید على ستة آالف دینار لرئیس مجلس اإلدارة ولكل عضو  
من أعضاء ھذا المجلس من تاریخ تأسیس الشركة لحین تحقیق األرباح التي تسمح لھا بتوزیع المكافآت.  

لجمعیة العامة للشركة إستثناء عضو مجلس اإلدارة المستقل من الحد األعلى  ویجوز بقرار یصدر عن ا
للمكافآت المذكورة. ویلتزم مجلس اإلدارة بتقدیم تقریر سنوي یعرض على الجمعیة العامة العادیة للشركة  

علیھا    للموافقة علیھ على أن یتضمن على وجھ دقیق بیاناً مفصالً عن المبالغ والمنافع والمزایا التي حصل 
 مجلس اإلدارة أیاً كانت طبیعتھا ومسماھا. 

 

 ) 26مادة (

وفقاً   الشركة  إدارة  تقتضیھا  التي  األعمال  بجمیع  والقیام  الشركة  إلدارة  سلطة  أوسع  اإلدارة  لمجلس 
ألغراضھا بما فـي ذلك حق اإلقتراض أو الرھن وإعطاء الكفاالت على أنواعھا لدى كافة الجھات المعنیة  

 عقارات الشركة أو رھنھا،    ویجوز لھ بیع

 وال یحد من ھذه السلطة إال ما نص علیھ القانون أو ھذا النظام أو قرارات الجمعیة العامة. 

 

 ) 27مادة (

بمھام   قیامھم  بسبب  الشركة  بتعھدات  یتعلق  فـیما  شخصي  إلتزام  بأي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  یلتزم  ال 
 وظائفھم ضمن حدود وكالتھم. 

 

 ) 28مادة (
مجلس االدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركھ والمساھمین والغیر عن جمیع أعمال الغش وإساءة  رئیس  

) رقم  بقانون  للمرسوم  مخالفة  كل  وعن  السلطة،  لسنة  25إستعمال  الشركات    2012)  قانون  بإصدار 
إقتر المسئولیة  إقامة دعوى  الخطأ في اإلدارة. وال یحول دون  الشركة، وعن  لعقد  اع من  وتعدیالتھ أو 

الجمعیة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة، وال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصویت على  
قرارات الجمعیة العامة الخاصة بإبراء ذمتھم من المسؤولیة عن إدارتھم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لھم  

 بین الشركة. أو ألزواجھم أو أقاربھم من الدرجة األولى أو بخالف قائم بینھم و
مسؤولیة شخصیة تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فیما   إما علیھا أعاله،  المنصوص  المسؤولیة  وتكون 

 بین أعضاء مجلس اإلدارة جمیعاً.  
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وفي الحالة األخیرة یكون األعضاء مسئولین جمیعاً على وجھ التضامن بأداء التعویض، إال من إعترض  
 المحضـر.  في وأثبت إعتراضھ المسئولیة  على القرار الذي رتب 

 

 الجمعیة العامة  -2

 ) 29مادة (
تنعقد الجمعیة العامة العادیة السنویة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل األشھر الثالثة التالیة إلنتھاء  
السنة المالیة، وذلك في الزمان والمكان اللذین یعینھما مجلس اإلدارة، وللمجلس أن یدعو الجمعیة العامة  
لإلجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس اإلدارة أن یوجھ دعوة الجمعیة لإلجتماع بناء على  
طلب مسبب من عدد من المساھمین یملكون عشرة بالمائة من رأسمال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب  

جھة التي تدعو إلى  الحسابات ، وذلك خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ الطلب ، وتعد جدول األعمال ال
اإلجتماع . وتوجھ الدعوة لحضور إجتماع الجمعیة العامة متضمنة جدول األعمال ومكان وزمان اإلجتماع  

 بإصدار قانون الشركات وتعدیالتھ والئحتھ التنفیذیھ.  2012) لسنة 25وفقاً ألحكام المرسوم بقانون رقم (

 

 ) 30مادة (

اإلدارة أو نائبھ أو من ینتدبھ مجلس اإلدارة لذلك الغرض أو  یرأس اجتماع الجمعیة العامة رئیس مجلس  
وال یجوز للجمعیة العامة مناقشة موضوعات      من تنتخبھ الجمعیة العامة من المساھمین أو من غیرھم. 

غیر مدرجة في جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت  
في أثناء اإلجتماع ، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجھات الرقابیة أو مراقب الحسابات أو عدد من المساھمین  

ل الشركة، وإذا تبین أثناء المناقشة عدم كفایة المعلومات المتعلقة ببعض  یملكون خمسة بالمائة من رأسما
من   عدد  ذلك  إذا طلب  أیام عمل  تزید عن عشرة  ال  مدة  اإلجتماع  تأجیل  تعین   ، المعروضة  المسائل 
المساھمین یمثلون ربع أسھم رأس المال المصدر ، وینعقد اإلجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات  

 عوة. جدیدة للد 

 

 ) 31مادة (

لكل مساھم أیا كان عدد أسھمھ حق حضور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من األصوات یساوي عدد 
األصوات المقررة لذات الفئة من األسھم، وال یجوز للمساھم التصویت عن نفسھ أو عمن یمثلھ في المسائل  

رط أو قرار یخالف ذلك،  أو بخالف قائم بینھ وبین الشركة، ویقع باطالً كل ش  لھ،التي تتعلق بمنفعة خاصة  
ویجوز للمساھم أن یوكل غیره في الحضور عنھ وذلك بمقتضى توكیل خاص أو تفویض تعده الشركة  

 الغرض.لھذا 

ویجوز لمن یدعي حقاً على األسھم یتعارض مع ما ھو ثابت في سجل مساھمي الشركة أن یتقدم إلى  
سھم المتنازع علیھا من التصویت لمدة  قاضي األمور الوقتیة إلستصدار أمر على عریضة بحرمان األ



12 

 

یحددھا القاضي اآلمر أو لحین الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً لإلجراءات  
 المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 

 

 ) 32مادة (
جنسیاتھم وموطنھم وعدد یكون للشركة سجل خاص یحفظ لدى وكالة المقاصة تقید فیھ أسماء المساھمین و

األسھم المملوكة لكل منھم ونوعھا والقیمة المدفوعة عن كل سھم. ویتم التأشیر في سجل المساھمین بأي  
 تغییرات تطرأ على البیانات المسجلة فیھ وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بیانات. 

 

 ) 33مادة (

اد الجمعیة العامة بصفاتھا المختلفة على األغلبیة الالزمة  تسري على النصاب الواجب توافره لصحة إنعق
 التخاذ القرارات أحكام قانون الشركات التجاریة. 

 

 ) 34مادة (

العامة   الجمعیة  إذا قررت  المجلس إال  التي یعینھا رئیس  العامة بالطریقة  الجمعیة  التصویت فـي  یكون 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة من    طریقة معینة للتصویت، ویجب أن یكون التصویت سریا فـي 

 العضویة. 
 

 ) 35مادة (

یجتمع المؤسسون خالل ثالثین یوماً من تاریخ قید الشركة فـي السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي  
 الخاص بتأسیسھا فـي الجریدة الرسمیة فـي شكل جمعیة تأسیسیة. 

مع   التأسیس  عملیات  جمیع  عن  تقریراً  لھا  من صحة  ویقدمون  الجمعیة  وتتثبت  لھ  المؤیدة  المستندات 
 المعلومات الواردة فـي التقریر وموافقتھا للقانون ولعقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي. 

كما تنظر فـیما تقدمھ وزارة التجارة والصناعة من تقاریر فـي ھذا الشأن وتنتخب أعضاء مجلس اإلدارة  
 نھائیاً.  ومراقبي الحسابات وتعلن تأسیس الشركة 

 

 ) 36مادة (

تنعقد الجمعیة العامة العادیة السنویة بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل الثالثة أشھر التالیة إلنتھاء السنة  
المالیة، وذلك في الزمان والمكان اللذین یعینھما مجلس اإلدارة، وللمجلس أن یدعو الجمعیة لإلجتماع كلما  

إلدارة أن یوجھ دعوة الجمعیة لإلجتماع بناء على طلب مسبب  دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس ا
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من عدد من المساھمین یملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات  
، وذلك خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ الطلب ، وتعد جدول األعمال الجھة التي تدعو إلى اإلجتماع .  

 دعوة الجمعیة ونصاب الحضور والتصویت األحكام الخاصة بالجمعیة التأسیسیة. ویسري على إجراءات 

 

 ) 37مادة (

تختص الجمعیة العامة منعقدة بصفة عادیة بكل ما یتعلق بأمور الشركة عدا ما إحتفظ بھ القانون أو ھذا  
 النظام للجمعیة العامة منعقدة بصفة غیر عادیة أو بصفتھا جمعیة تأسیسیة. 

 

 ) 38مادة (

وافـیاً عن سیر أعمال   یتضمن بیاناً  یقدم مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة منعقدة بصفة عادیة تقریراً 
الشركة وحالتھا المالیة واالقتصادیة ومیزانیة الشركة وبیاناً لحساب األرباح والخسائر وبیاناً عن مكافآت  

 . أعضاء مجلس اإلدارة وأجور المراقبین واقتراحاً بتوزیع األرباح 

 

 )  39مادة (

) رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  مراعاة  لسنة  25مع  تختص    2012)  وتعدیالتھ  الشركات  قانون  بإصدار 
الجمعیة العامة العادیة في إجتماعھا السنوي بإتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في إختصاصاتھا وعلى  

 وجھ الخصوص ما یلي: 
 زھا المالي للسنة المالیة المنتھیة. تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومرك .1
 تقریر مراقب الحسابات عن البیانات المالیة للشركة.  .2
 تقریر بأیة مخالفات رصدتھا الجھات الرقابیة وأوقعت بشأنھا جزاءات على الشركة.  .3
 البیانات المالیة للشركة.  .4
 إقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزیع األرباح.  .5
 أعضاء مجلس اإلدارة. إبراء ذمة  .6
 إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلھم، وتحدید مكافآتھم.  .7
 تعیین مراقب حسابات الشركة، وتحدید أتعابھ أو تفویض مجلس اإلدارة في ذلك.  .8
الصلة طبقاً   .9 ذات  الصلة، وتعًرف األطراف  أو ستتم مع األطراف ذات  التي تمت  التعامالت  تقریر 

 لدولیة. لمبادئ المحاسبة ا
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 ) 40مادة (

من   مسبب  بناء على طلب  أو  اإلدارة،  مجلس  من  دعوة  على  بناء  العادیة  غیر  العامة  الجمعیة  تجتمع 
مساھمین یمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ویجب  

یوماً  ثالثین  العادیة لإلجتماع خالل  العامة غیر  الجمعیة  یدعو  أن  اإلدارة  تقدیم  على مجلس  تاریخ   من 
 الطلب.

وإذا لم یقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعیة العامة خالل المدة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة تقوم وزارة  
التجارة والصناعة بالدعوة لإلجتماع خالل مدة خمسة عشر یوماً من تاریخ إنتھاء المدة المشار إلیھا في  

 الفقرة السابقة. 
 

 ) 41مادة (

بإصدار قانون    2012) لسنة  25مراعاة اإلختصاصات األخرى التي ینص علیھا المرسوم بقانون رقم (مع  
 الشركات وتعدیالتھ تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بالمسائل التالیة: 

 تعدیل عقد الشركة.  .1
 بیع كل المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر.  .2
 كة أو إندماجھا أو تحولھا أو إنقسامھا. حل الشر .3
زیادة رأسمال الشركة أو تخفیضھ. وكل قرار یصدر عن الجمعیة العامة غیر العادیة ال یكون نافذاً إال   .4

بعد إتخاذ إجراءات الشھر، ویجب الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار متعلقاً  
أسمالھا فیما عدا زیادة رأس المال عن طریق إصدار أسھم مقابل أرباح  بإسم الشركة أو أغراضھا أو ر

 حققتھا الشركة أو نتیجة إضافة إحتیاطیاتھا الجائز إستعمالھا إلى رأس المال. 

 

 حسابات الشركة  - 3

 ) 42مادة (

نھ  یكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من سجل مراقبي الحسابات المعتمدین لدى ھیئة أسواق المال تعی 
الجمعیة العامة العادیة، ویجوز أیضاً لمجلس اإلدارة في الحاالت اإلستثنائیة والطارئة التي ال یباشر فیھا  
مراقب الحسابات المعین من قبل الجمعیة العامة مھمتھ ألي سبب من األسباب أن یعین من یحل محلھ على  

 أن یعرض ھذا األمر في أول إجتماع تعقده الجمعیة للبت فیھ. 

 

 ) 43دة (ما

دیسمبر من كل عام، ویستثنى من ذلك السنة المالیة    31تبدأ السنة المالیة للشركة من أول ینایر وتنتھي في  
 دیسمبر من السنة المالیة التالیة.  31األولى فتبدأ من تاریخ قید الشركة في السجل التجاري وتنتھي في 
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 ) 44مادة (
في كل وقت الحق في اإلطالع على جمیع دفاتر الشركة وسجالتھا ومستنداتھا وفي    لمراقب الحسابات 

طلب البیانات التي یرى ضرورة الحصول علیھا ولھ كذلك أن یتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتھا.  
وعلیھ في حال عدم تمكینھ من إستعمال ھذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقریر یقدم إلى مجلس اإلدارة  

 ویعرض على الجمعیة العامة العادیة وتخطر بھ الوزارة والھیئة. 

 

 ) 45مادة (

الذین إشتركوا معھ في أعمال المراجعة أن یحضر   المحاسبین  ینیبھ من  الحسابات أو من  على مراقب 
بیانات  إجتماعات الجمعیة العامة العادیة، وأن یقدم تقریراً عن البیانات المالیة للشركة، وعما إذا كانت ھذه ال

 تظھر الوضع  

المالي للشركة في نھایة السنة المالیة ونتائج أعمال الشركة لتلك السنة ، وبیان ما إذا كانت البیانات الواردة  
المحاسبیة   للمبادئ  وفقاً  وذلك  ومستنداتھا  الشركة  دفاتر  في  ھو  ما  مع  متفقة  اإلدارة  مجلس  تقریر  في 

بإصدار قانون الشركات وتعدیالتھ    2012) لسنة  25ون رقم (المتعارف علیھا وما نص علیھ المرسوم بقان 
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعین علیھم إعداد تقریر موحد ، وفي حالة وجود إختالف  
مراقب   ویلتزم   ، منھم  نظر كل  بیان وجھة  مع  التقریر  في  ذلك  إثبات  األمور یجب  بعض  بینھم حول 

عد إنتھاء عملھ بالشركة على سریة البیانات والمعلومات التي وصلت إلیھ  الحسابات بالمحافظة أثناء وب
بحكم عملھ ، وال یستعمل ھذه البیانات والمعلومات في تحقیق منفعة لنفسھ أو لغیره ، وال یذیع أیة أسرار  

ضاء  تتعلق بالشركة ، وإذا خالف المراقب واجباتھ المشار إلیھا جاز عزلھ ومطالبتھ بالتعویض عند اإلقت
، ویكون المراقب مسؤوالً عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیالً عن مجموع المساھمین  
ولكل مساھم أثناء عقد الجمعیة العامة أن یناقش المراقب وأن یستوضحھ عما ورد في تقریره ، كما یكون  

ي وقت غیر مناسب ، ولكل  مراقب الحسابات مسؤوالً عن األضرار التي تلحق بالشركة نتیجة إستقالتھ ف
 الجمعیة العامة العادیة أن یناقش المراقب وأن یستوضحھ عما ورد في تقریره.    مساھم أثناء عقد 

 

 ) 46مادة (
أو مجلس اإلدارة بعد أخذ رأي    عقد الشركة یقتطع سنویاً من األرباح غیر الصافیة نسبة مئویة یحددھا  

 و التعویض عن نزول قیمتھا. مراقب الحسابات الستھالك موجودات الشركة أ
وتستعمل ھذه األموال لشراء المواد واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحھا وال یجوز توزیع ھذه األموال  

 على المساھمین. 
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 ) 47مادة (

 توزع األرباح الصافیة على الوجھ اآلتي: 

قتراح مجلس اإلدارة، نسبة ال تقل  یقتطع سنویاً، بقرار یصدر من الجمعیة العامة العادیة بناءاً على إ  -1
ھذا   وقف  للجمعیة  ویجوز  للشركة،  إجباري  إحتیاطي  لتكوین  الصافیة  األرباح  من  بالمائة  عشرة  عن 
إستخدام   یجوز  وال  المصدر،  الشركة  مال  رأس  نصف  على  اإلجباري  اإلحتیاطي  زاد  إذا  اإلقتطاع 

ن توزیع أرباح على المساھمین بنسبة ال تزید  اإلحتیاطي اإلجباري إال في تغطیة خسائر الشركة أو لتأمی
 على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح 

ھذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود إحتیاطي إختیاري یسمح بتوزیع ھذه النسبة   فیھا أرباح الشركة بتوزیع  
من األرباح، ویجب أن یعاد إلى اإلحتیاطي اإلجباري ما اقتطع منھ عندما تسمح بذلك ارباح السنوات  

 التالیة، مالم یكن ھذا اإلحتیاطي یزید على نصف رأس المال المصدر. 

 % تخصص لحساب مؤسسة الكویت للتقدم العلمي.  1طع نسبة یقت -2

یجوز أن یقتطع سنویاً بقرار یصدر من الجمعیة العامة العادیة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة نسبة ال    -3
% من األرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي إختیاري یخصص لألغراض التي تحددھا الجمعیة    10تزید على  

 العامة العادیة. 

% للمساھمین عن المدفوع من قیمة    5یقتطع المبلغ الالزم لتوزیع حصة أولى من األرباح قدرھا    -4
 أسھمھم. 

% من الربح الصافي كمكافآت ألعضاء مجلس إدارة    10یخصص بعد كل ما تقدم مبلغ ال یزید عن    -5
عن   یقل  ال  ربح  وتوزیع  واإلحتیاطیات  اإلستھالك  إستنزال  بعد  من    5الشركة  على  %  المال  رأس 

 المساھمین. 

یجب على الجمعیة العامة العادیة أن تقرر إقتطاع نسبة من األرباح لمواجھة اإللتزامات المترتبة على    -6
الشركة بموجب قوانین العمل والتأمینات اإلجتماعیة، ویجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة  

 ومستخدمیھا. 

 

لى إقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نھایة السنة المالیة أرباحأ على  یجوز للجمعیة العامة بناء ع  -  7
المساھمین، ویشترط لصحة ھذا التوزیع أن یكون من أرباح حقیقیة ، ووفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف  

 علیھا ، وأال یمس ھذا التوزیع رأس المال المدفوع للشركة. 

 

 ) 48مادة (

 فـي المكان وفـي المواعید التي یحددھا مجلس اإلدارة.  تدفع حصص األرباح إلى المساھمین 
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 ) 49مادة (

الشركة. وال یجوز   بمصالح  أوفى  یكون  فـیما  اإلدارة  بناء على قرار مجلس  المال اإلحتیاطي  یستعمل 
توزیع اإلحتیاطي اإلجباري على المساھمین وإنما یجوز إستعمالھ لتأمین توزیع أرباح على المساھمین  

ـي السنوات التي ال تسمح فـیھا أرباح الشركة بتأمین ھذا الحد، وللجمعیة العامة العادیة  % ف5تصل إلى  
وقف اإلقتطاع اإلحتیاطي اإلجباري إذا زاد على نصف رأس المال كما یجوز لھا أن تقرر إستعمال ما  

 زاد على ھذا الحد فـي الوجوه التي تراھا لصالح الشركة ومساھمیھا. 
 

 ) 50مادة (

ال الشركة النقدیة لدى بنك أو عدة بنوك یعینھا مجلس اإلدارة، ویحدد مجلس اإلدارة الحد األعلى  تودع أمو
 من المال النقدي الذي یجوز ألمین الصندوق إن یحتفظ بھ فـي صندوق الشركة. 

 

 إنقضاء الشركة وتصفـیتھا  -الفصل الثالث 

 ) 51مادة (

) بقانون رقم  المرسوم  المنصوص علیھا في  الشركة إلحدى األمور  لسنة  25تنقضي  بإصدار    2012) 
 .وتعدیالتھقانون الشركات 

 

 ) 52مادة (

  2012) لسنة 25تجري تصفیة الشركة عند إنقضائھا وفقاً لألحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم (
 بإصدار قانون الشركات وتعدیالتھ. 

 
 
 

 ) 53(مادة 

بإصدار قانون الشركات وتعدیالتھ والئحتھ   2012) لسنة 25تطبق أحكام المرسوم بقانون رقم ( -
 التنفیذیة في كل مالم یرد بشأنھ نص خاص في عقد التأسیس أو في ھذا النظام. 

 )  54مادة (

اإللكتروني. كما تحفظ نسخة  تحفظ نسخة أصلیة من ھذا العقد بمركز الشركة الرئیسي وعلى موقعھا 
أصلیة من ھذا العقد بملف الشركة لدى اإلدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ولكل شخص یرید  

 الحصول على نسخة مطابقة لألصل أن یطلبھـا مـن الشركـة مقابـل رسـم معـین تحـدده الشركـة.


