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عقد التأسيس

المادة 1 
مبوجــب هــذا العقــد أسســت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ووزارة املاليــة وإدارة شــؤون القصــر شــركة 

مســاهمة كويتيــة عامــة طبقــاً ألحــكام القانــون.

المادة 1 مكرر
يقــرر املؤسســون بــأن الشــركة تأسســت طبقــاً ألحــكام املرســوم بالقانــون رقــم 72 لســنة 1977، كمــا تخضــع 
الشــركة ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفية 
وتعدياتــه، وقانــون الشــركات رقــم 2012/25 وتعدياتــه والئحتــه التنفيذيــة، والقانــون رقــم 7 لســنة 2010 

بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة، وأحــكام هــذا العقــد.
وتتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية اعتباراً من تاريخ صدور املرسوم بقانون تأسيسها.

المادة 2
اسم الشركة وعنوانها التجاري »بيت التمويل الكويتي« شركة مساهمة كويتية عامة »ش.م.ك.ع«.

المادة 3
مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي فــي مدينــة الكويــت، ويجــوز ملجلــس اإلدارة أن ينشــئ لهــا فروعــاً أو 

مكاتــب أو توكيــات فــي الكويــت أو فــي اخلــارج.

المادة 4
مــدة هــذه الشــركة غيــر محــدودة، وتبــدأ مــن تاريــخ صــدور املرســوم املرخــص بتأسيســها وتنقضــي بأحــد 

أســباب االنقضــاء القانونيــة.
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المادة 5
األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:

أواًل: القيــام بجميــع اخلدمــات والعمليــات املصرفيــة حلســابها أو حلســاب الغيــر علــى غيــر أســاس الربــا، ســواًء 
فــي صــورة فوائــد أو أيــة صــورة أخــرى، فللشــركة - علــى ســبيل املثــال ال احلصــر - القيــام مبــا يلــي:

قبــول الودائــع النقديــة علــى اختــاف صورهــا ســواًء حلفظهــا أو إعــادة اســتثمارها بشــروط أو بــدون . 1
شــروط، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

شراء وبيع السبائك الذهبية وتوفير العمات األجنبية وبيع وشراء حواالتها.. 2
ــع أحــكام . 3 ــارض م ــه ومبــا ال يتع ــق علي ــد جتــاري متف ــة بعائ ــان أوراق جتاري ــرة بضم ــل آلجــال قصي التموي

الشــريعة اإلســامية.
فتح االعتمادات وتقدمي سائر التمويات املصرفية بكفالة أو بدون كفالة.. 	
إصدار الكفاالت ملنفعة شخص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة.. 5
ــة . 6 ــاالت والصكــوك وبوالــص الشــحن واملســتندات األخــرى لقــاء عمول ــل بــدالت احلــواالت والكمبي حتصي

حلســاب العمــاء وغيرهــم.
تلقي االكتتابات في مراحل تأسيس الشركات املساهمة ورفع رأس املال.. 7
شــراء األســهم وشــهادات االســتثمار ومــا فــي حكمهــا مــن أوراق ماليــة )ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام . 8

الشــريعة اإلســامية( وذلــك حلســاب الشــركة أو حلســاب الغيــر.
حفــظ جميــع أنــواع النقــود واملعــادن الثمينــة واجلواهــر والوثائــق والطــرود والــرزم وتأجيــر اخلزائــن . 9

اخلاصــة.
القيام بأعمال األمني والوكيل وقبول التوكيات وتعيني الوكاء بعمولة أو بدون عمولة.. 10

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة احلــق فــي القيــام بســائر األعمــال واخلدمــات املصرفيــة واألعمــال التــي جتيزهــا 
القوانــني واألنظمــة واللوائــح املرعيــة للمصــارف، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.



	

ثانيــًا: القيــام بأعمــال االســتثمار مباشــرة أو بشــراء مشــروعات أو بتمويــل مشــروعات أو أعمــال مملوكــة للغيــر، 
وذلــك أيضــاً علــى غيــر أســاس الربــا، فللشــركة احلــق - علــى ســبيل املثــال ال احلصــر- القيــام مبــا يلــي:

تأسيس شركات جديدة أو االشتراك في ما هو قائم منها أو متويله.. 1
القيــام بكافــة الدراســات وأعمــال اخلبــرة واالســتقصاء وتقــدمي املشــورة املتعلقــة بتوظيــف رؤوس األمــوال، . 2

وتقــدمي كافــة اخلدمــات اخلاصــة بهــذه العمليــات للغيــر مــن األفــراد والهيئــات احلكوميــة.
ــع . 3 ــة أو م ــا أو تأجيرهــا خالي ــد جتزئته ــة أو بع ــا األصلي ــا بحالته ــارات بقصــد بيعه شــراء األراضــي والعق

ــدات. ــة واملع ــة املنشــآت واألبني إضاف
التمويل االستثماري في نشاط املقاوالت على اختاف أنواعها.. 	
مزاولــة أنشــطة األوراق املاليــة مبــا فيهــا الصكــوك ومستشــار اســتثمار ووكيــل اكتتــاب مبــا ال يتعــارض مــع . 5

أحــكام الشــريعة اإلســامية .

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي حتقــق أغراضهــا املصرفيــة واالســتثمارية مباشــرة 
أو بالتعــاون مــع الهيئــات والشــركات واحلكومــات ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

المادة 6
مبوجــب هــذا العقــد أسســت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ووزارة املاليــة وإدارة شــؤون القّصــر شــركة 

مســاهمة كويتيــة طبقــاً ألحــكام النظــام األساســي امللحــق بهــذا العقــد.

المادة 7
تُنشأ في الشركة هيئة مستقلة تسمى »هيئة الفتوى والرقابة الشرعية«.

تضــم عــدداً مــن املتخصصــني فــي الفقــه اإلســامي، ويجــب أن يكونــوا حاصلــني علــى مؤهــل جامعــي علــى األقــل 
فــي هــذا املجــال، وال يقــل عددهــم عــن ثاثــة تعينهــم اجلمعيــة العامــة للشــركة.

وتختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية باآلتي:

إبداء الرأي الشرعي اإلسامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.أ( 
التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسامية.ب( 
تقــدمي تقريــر ســنوي إلــى اجلمعيــة العامــة للشــركة يشــتمل علــى رأيهــا فــي مــدى توافــق أعمــال الشــركة ج( 

ــه  ــد مبــا تبدي ــزام إدارة الشــركة بالتقي ــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية، ومــدى الت ونشــاطها وتصرفاته
هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن آراء فــي هــذا الشــأن، ومــا يكــون لديهــا مــن ماحظــات علــى أعمــال الشــركة.

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتُؤخــذ اآلراء باألغلبيــة. وفــي حالــة تعــذر حتقيــق األغلبيــة ووجــود خــاف بــني أعضــاء الهيئــة الشــرعية حــول 

احلكــم الشــرعي، يتــم إحالــة موضــوع اخلــاف إلــى هيئــة الفتــوى فــي وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية.
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المادة 8
مقــدار رأس املــال املصــرح بــه للشــركة 8,570,712.700	1,3 دينــاًرا كويتًيــا )مليــار وثاثمائــة وثمانيــة 
وأربعــون مليونــاً وخمســمائة وســبعون ألفــاً وســبعمائة واثنــا عشــر دينــاراً كويتًيــا وســبعمائة فلًســا( موزعــة علــى 
ــاً  ــاً وســبعمائة وســبعة ألف ــني مليون ــة وخمســة وثمان ــار وأربعمائ ــة عشــر ملي 85,707,127	,13 ســهًما )ثاث

ومائــة وســبعة وعشــرين ســهًما(، قيمــة كل ســهم مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة.

مقــدار رأس املــال املصــدر واملدفــوع للشــركة 800.	2,223,32	1,3 دينــاًرا كويتًيــا )مليــار وثاثمائــة واثنــان 
ــة فلــس(  ــا وثمامنائ ــاًرا كويتًي ــة وأربعــة وعشــرون دين ــا وثاثمائ ــة وعشــرون ألًف ــان وثاث ــا ومائت وأربعــون مليوًن
موزعــة علــى 8	22,233,2	,13 )ثاثــة عشــر مليــاًرا وأربعمائــة واثنــني وعشــرين مليوًنــا ومائتــني وثاثــة 

ــا ومائتــني وثمانيــة وأربعــني( ســهًما قيمــة كل ســهم مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة. وثاثــني ألًف

المادة 9
يكتتــب املؤسســون فــي رأس مــال الشــركة بأســهم يبلــغ عددهــا أربعــة مايــني وتســعمائة ألــف ســهم علــى الوجــه 

اآلتي:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية: تسعمائة ألف سهم قيمتها تسعمائة ألف دينار كويتي.

•  وزارة املالية: مليوني سهم قيمتها مليوني دينار كويتي.
•  إدارة شؤون القّصر: مليوني سهم قيمتها مليوني دينار كويتي.

ويتعهد بدفع 25% من قيمتها في أي من البنوك العامة في دولة الكويت.
ويتم طرح باقي األسهم لاكتتاب العام في الكويت.

المادة 10
املصروفــات التــي تلتــزم الشــركة بأدائهــا بســبب تأسيســها تقــدر بخمســني ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً وتخصــم 

مــن حســاب املصروفــات العامــة.

*

* مت تعديــل املــادة بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة املــؤرخ 	1 نوفمبــر 2022 مبوجــب تفويــض صــادر مــن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
املنعقــدة فــي 25 يوليــو 2022.
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المادة 11
يقــوم املؤسســون باإلجــراءات الازمــة كافــة إلمتــام تأســيس الشــركة نهائيــاً واإلجــراءات املتعلقــة بطــرح األســهم 
فــي االكتتــاب العــام، ولهــم أن يوكلــوا تنفيــذ هــذه اإلجــراءات إلــى جلنــة تشــكل بقــرار منهــم. ويحــدد املؤسســون 
فــي القــرار األشــخاص الذيــن يقــع عليهــم اســتيفاء املســتندات الازمــة ومــن لهــم حــق إيــداع مبالــغ االكتتــاب 

وحــق الســحب علــى حســاب مصاريــف التأســيس وإمتــام عمليــة التخصيــص بالطريقــة املناســبة.

المادة 12
يتــم االحتفــاظ بنســخة أصليــة مــن عقــد الشــركة فــي مركزهــا الرئيســي وعلــى موقعهــا اإللكترونــي، كمــا حتفــظ 

نســخة أصليــة مــن هــذا العقــد فــي ملــف الشــركة لــدى اإلدارة املختصــة بــوزارة التجــارة والصناعــة.

وعلــى كل  مــن يرغــب فــي احلصــول علــى نســخة مطابقــة لألصــل، أن يطلبهــا مــن الشــركة مقابــل رســم معــني 
حتــدده الشــركة.

المادة 13
يجــوز زيــادة رأس مــال الشــركة أو اســتخدام أســهم اخلزينــة بغــرض تشــجيع املوظفــني األكفــاء للعمــل بالشــركة 
واســتحداث نظــام خيــار شــراء األســهم للموظفــني الــذي يعــده مجلــس اإلدارة، وتكــون األولويــة فــي أســهم زيــادة 
رأس مــال الشــركة للموظفــني الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط االســتفادة مــن هــذا النظــام ويتنــازل املســاهمون عــن 

حــق األولويــة املقــرر لهــم بالنســبة ملــا يخصــص مــن أســهم للموظفــني مبوجــب النظــام املشــار إليــه.
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النظام األساسي

المادة 1 
تأسســت الشــركة طبقــاً ألحــكام املرســوم بالقانــون رقــم 72 لســنة 1977، كمــا تخضــع ألحــكام قانــون الشــركات 
رقــم 2012/25 وتعدياتــه والئحتــه التنفيذيــة. وهــذا النظــام األساســي بــني مالكــي األســهم املبينــة أحكامهــا 
فيمــا بعــد، شــركة تســمى شــركة بيــت التمويــل الكويتــي، شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة )ش.م.ك.ع( وذلــك مــع 
عــدم اإلخــال باألحــكام التــي اســتثنيت منهــا هــذه الشــركة مــن أحــكام القوانــني القائمــة واملوضحــة فــي هــذا 

النظــام، والتــي يعتبــر القانــون الصــادر بالترخيــص فــي قيــام هــذه الشــركة إقــراراً لهــا.
وتخضــع شــركة بيــت التمويــل الكويتــي ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت 

املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتعدياتــه.

المادة 2
مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي فــي دولــة الكويــت الكائــن فــي منطقــة املرقــاب، شــارع الشــيخ 
عبــداهلل املبــارك الصبــاح، وهــو املوطــن الــذي يعتــد بــه فــي توجيــه املراســات واإلعانــات القضائيــة، وال يعتــد 
بتغييــر هــذا املوطــن إال إذا مت قيــد التغييــر فــي الســجل التجــاري، ويجــوز ملجلــس اإلدارة أن ينشــئ لهــا فروعــاً 

أو توكيــات أو مكاتــب فــي دولــة الكويــت أو فــي اخلــارج.

المادة 3
مدة الشركة غير محدودة.

المادة 4
ــة، فــإن األغــراض  ــه التنفيذي ــه والئحت ــون الشــركات رقــم 2012/25 وتعديات مــع عــدم اإلخــال بأحــكام قان

التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة هــي:
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أواًل: القيــام بجميــع اخلدمــات والعمليــات املصرفيــة حلســابها، أو حلســاب الغيــر علــى غيــر أســاس الربــا، ســواًء 
فــي صــورة فوائــد أو أيــة صــورة أخــرى، فللشــركة - علــى ســبيل املثــال ال احلصــر - القيــام مبــا يلــي:

ــدون . 1 ــا، أو إلعــادة اســتثمارها بشــروط أو ب ــى اختــاف صورهــا ســواًء حلفظه ــة عل ــع النقدي ــول الودائ قب
شــروط، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

شراء وبيع السبائك الذهبية وتوفير العمات األجنبية وبيع وشراء حواالتها.. 2
ــه، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام . 3 ــة بعائــد جتــاري متفــق علي ــرة بضمــان أوراق جتاري التمويــل آلجــال قصي

الشــريعة اإلســامية.
فتح االعتمادات وتقدمي سائر التمويات املصرفية بكفالة أو بدون كفالة.. 	
إصدار الكفاالت ملنفعة شخص ثالث بضمانة أو بدون ضمانة.. 5
ــة . 6 ــاالت والصكــوك وبوالــص الشــحن واملســتندات األخــرى لقــاء عمول ــل بــدالت احلــواالت والكمبي حتصي

حلســاب العمــاء وغيرهــم.
تلقي االكتتابات في مراحل تأسيس الشركات املساهمة ورفع رأس املال.. 7
شــراء األســهم وشــهادات االســتثمار ومــا فــي حكمهــا مــن أوراق ماليــة )ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام . 8

الشــريعة اإلســامية( وذلــك حلســاب الشــركة أو حلســاب الغيــر.
حفظ جميع أنواع العقود واملعادن الثمينة واجلواهر والوثائق والطرود والرزم وتأجير اخلزائن اخلاصة.. 9

القيام بأعمال األمني والوكيل وقبول التوكيات وتعيني الوكاء بعمولة أو بدون عمولة.. 10
و علــى وجــه العمــوم للشــركة القيــام بســائر األعمــال واخلدمــات املصرفيــة واألعمــال التــي جتيزهــا القوانــني 

واألنظمــة واللوائــح املرعيــه للمصــارف ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

ثانيــًا: القيــام بأعمــال االســتثمار مباشــرًة أو بشــراء مشــروعات أو بتمويــل مشــروعات أو أعمــال مملوكــة للغيــر، 
وذلــك أيضــاً علــى غيــر أســاس الربــا، فللشــركة - علــى ســبيل املثــال ال احلصــر - القيــام مبــا يلــي:

1. تأسيس شركات جديدة أو االشتراك في ما هو قائم منها أو متويله.
2. القيــام بالدراســات وأعمــال اخلبــرة واالســتقصاء كافــة وتقــدمي املشــورة املتعلقــة بتوظيــف رؤوس األمــوال، 

وتقــدمي كل اخلدمــات اخلاصــة بهــذه العمليــات للغيــر مــن األفــراد والهيئــات احلكوميــة.
3. شــراء األراضــي والعقــارات بقصــد بيعهــا بحالتهــا األصليــة أو بعــد جتزئتهــا أو تأجيرهــا خاليــة أو مــع 

إضافــة املنشــآت واألبنيــة واملعــدات.
	. التمويل االستثماري في نشاط املقاوالت على اختاف أنواعها.

5. مزاولــة أنشــطة األوراق املاليــة مبــا فيهــا الصكــوك ومستشــار اســتثمار ووكيــل اكتتــاب، مبــا ال يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســامية.

وعلــى وجــه العمــوم للشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي حتقــق أغراضهــا املصرفيــة واالســتثمارية مباشــرة 
أو بالتعــاون مــع الهيئــات والشــركات واحلكومــات، ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
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المادة 5
ــه مبوجــب املرســوم  ــق علي ــخ 5/17/	200 واملواف ــة بتاري ــر العادي ــة غي ــة العام ــرار اجلمعي ــاة مبوجــب ق ملغ

للســنة.  279

المادة 6
ــه مبوجــب املرســوم  ــق علي ــخ 5/17/	200 واملواف ــة بتاري ــر العادي ــة غي ــة العام ــرار اجلمعي ــاة مبوجــب ق ملغ

للســنة.  279

المادة 7
مقــدار رأس املــال املصــرح بــه للشــركة 8,570,712.700	1,3 دينــاًرا كويتًيــا )مليــار وثاثمائــة وثمانيــة 
وأربعــون مليونــاً وخمســمائة وســبعون ألفــاً وســبعمائة واثنــا عشــر دينــاراً كويتًيــا وســبعمائة فلًســا( موزعــة علــى 
ــاً  ــاً وســبعمائة وســبعة ألف ــني مليون ــة وخمســة وثمان ــار وأربعمائ ــة عشــر ملي 85,707,127	,13 ســهًما )ثاث

ومائــة وســبعة وعشــرين ســهًما(، قيمــة كل ســهم مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة.

مقــدار رأس املــال املصــدر واملدفــوع للشــركة 800.	2,223,32	1,3 دينــاًرا كويتًيــا )مليــار وثاثمائــة واثنــان 
ــة فلــس(  ــا وثمامنائ ــاًرا كويتًي ــة وأربعــة وعشــرون دين ــا وثاثمائ ــة وعشــرون ألًف ــان وثاث ــا ومائت وأربعــون مليوًن
موزعــة علــى 8	22,233,2	,13 )ثاثــة عشــر مليــاًرا وأربعمائــة واثنــني وعشــرين مليوًنــا ومائتــني وثاثــة 

ــا ومائتــني وثمانيــة وأربعــني( ســهًما قيمــة كل ســهم مائــة فلــس وجميعهــا أســهم نقديــة. وثاثــني ألًف

المادة 8
يكتتــب املؤسســون فــي رأس مــال الشــركة بأســهم يبلــغ عددهــا أربعــة مايــني وتســعمائة ألــف ســهم ويتعهــدون 
بدفــع 25% مــن قيمتهــا وقــدره أربعــة مايــني وتســعمائة ألــف دينــار فــي أحــد البنــوك املعتمــدة فــي الكويــت 
وتطــرح باقــي األســهم ومقدارهــا خمســة مايــني ومائــة ألــف ســهم لاكتتــاب العــام فــي الكويــت ويحــدد 

املؤسســون إجــراءات هــذا الطــرح  وشــروطه.

المادة 9
يجوز للكويتيني ولغير الكويتيني متلك أسهم الشركة وفقاً ألحكام القانون.

*

* مت تعديــل املــادة بنــاًء علــى قــرار مجلــس اإلدارة املــؤرخ 	1 نوفمبــر 2022 مبوجــب تفويــض صــادر مــن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
املنعقــدة فــي 25 يوليــو 2022.
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المادة 10
ــاء بباقــي قيمــة كل ســهم خــال  ــم الوف ــاب، ويجــب أن يت ــد اإلكتت ــب 25% مــن قيمــة األســهم عن يدفــع املكتت
خمــس ســنوات علــى األكثــر مــن تاريــخ صــدور مرســوم التأســيس، وذلــك فــي املواعيــد وبالطريقــة التــي يحددهــا 
مجلــس اإلدارة. ويحــق ملجلــس اإلدارة أن يبيــع األســهم التــي تأخــر أداء املســتحق مــن قيمتهــا حلســاب املســاهم 
املتأخــر عــن الدفــع وعلــى ذمتــه وحتــت مســؤوليته بــا حاجــة إلــى تنبيــه رســمي، علــى أن يكــون البيــع باملــزاد 
ــرد  ــم تســدد وي ــي ل ــع الدائنــني األقســاط والنفقــات الت ــى جمي ــة عل ــع باألولوي ــتوفى مــن ثمــن البي ــي وتُس العلن

الباقــي للمســاهم، فــإذا لــم يكــف ثمــن البيــع، رجعــت الشــركة بالباقــي علــى املســاهم مــن أموالــه اخلاصــة.

المادة 11
ــزي وتنظيــم املهنــة  مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املرك
املصرفيــة وتعدياتــه، ال يجــوز أن ميتلــك أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري مــن أســهم الشــركة مــا يتجــاوز %5 

مــن رأس املــال.
تستثنى من احلد املشار إليه األسهم التي تشتريها بعض الشركات حلساب احلكومة.

المادة 12
يســلم مجلــس اإلدارة كل مســاهم خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان قيــام الشــركة نهائيــاً، ســندات مؤقتــة 
تقــوم مقــام األســهم التــي ميلكهــا، ويســلم املجلــس األســهم خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ وفــاء القســط األخيــر.

المادة 12 مكرر
ــة املقاصــة،  ــدى وكال ــة ل ــألوراق املالي ــزي ل ــداع املرك ــن الشــركة لنظــام اإلي ــة املصــدرة م تخضــع األوراق املالي
ويعتبــر أصــل إيــداع األوراق املاليــة لــدى وكالــة املقاصــة ســنداً مللكيــة الورقــة ويُســلم كل مالــك إيصــاالً بعــدد مــا 

ميلكــه مــن أوراق ماليــة.

المادة 12 مكرر 1
يكــون للشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة مقاصــة، وتقّيــد فــي الســجل أســماء املســاهمني وجنســياتهم 

وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة املدفوعــة عــن كل ســهم.
ويتــم التأشــير فــي ســجل املســاهمني بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة فيــه وفقــاً ملــا تتلقــاه الشــركة 
أو وكالــة املقاصــة مــن بيانــات، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة املقاصــة تزويــده ببيانــات مــن 

هــذا الســجل.

المادة 12 مكرر 2
يخضــع تــداول األســهم ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة ومــا تصــدره هيئــة أســواق املــال 

مــن قواعــد فــي هــذا الشــأن.
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المادة 12 مكرر 3
ــى أوراق الشــركة اســتيفاًء لديــون مترتبــة فــي ذمــة أحــد املســاهمني، وإمنــا يجــوز حجــز  ال يجــوز احلجــز عل
أســهم املديــن وأربــاح هــذه األســهم، ويؤشــر باحلجــز علــى الســهم فــي ســجل املســاهمني، ويتــم بيــع األســهم حتــى 
لــو لــم يقــدم الدائــن احلاجــز أصــل اإليصــال اخلــاص بإيداعهــا، ويتــم إجــراء التعديــات الازمــة علــى ســجل 

املســاهمني لــدى وكيــل املقاصــة وفقــاً ملــا تســفر عنــه إجــراءات البيــع.
ويجــوز رهــن األســهم حتــى لــو لــم تكــن قــد دفعــت قيمتهــا بالكامــل، ويقّيــد الرهــن فــي ســجل املســاهمني 

وبحضــور الراهــن واملرتهــن أو مــن ينــوب عنهمــا.
ويجــوز للمديــن أن يتنــازل للدائــن املرتهــن عــن حقــه فــي حضــور اجلمعيــات العامــة للشــركات والتصويــت فيهــا. 
وتســري علــى احلاجــز واملرتهــن جميــع القــرارات التــي تتخذهــا اجلمعيــة العامــة علــى النحــو الــذي تســري بــه 

ــى املســاهم احملجــوزة أســهمه أو الراهــن. عل

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية األسهم قبول النظام األساسي للشركة وقرارات اجلمعية العامة.

المادة 14
كل ســهم يخــول صاحبــه احلــق فــي حصــة معادلــة حلصــة غيــره، بــا متييــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي 

األربــاح املقتســمة علــى الوجــه املبــني فيمــا بعــد.
وملّــا كانــت أســهم الشــركة إســمية، فــإن آخــر مالــك لهــا مقّيــد اســمه فــي ســجل الشــركة قــد يكــون لــه وحــده 
احلــق فــي قبــض املبالــغ املســتحقة للســهم، ســواًء كانــت حصصــاً فــي األربــاح أو نصيبــاً فــي موجــودات الشــركة.

المادة 15
يجــوز بقــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد موافقــة اجلهــات الرقابيــة زيــادة رأس مــال الشــركة 
املصــرح بــه، وذلــك بنــاًء علــى اقتــراح مســبب مــن مجلــس اإلدارة وتقريــر مراقــب احلســابات فــي هــذا الشــأن، 

علــى أن يتضمــن القــرار الصــادر بزيــادة رأس املــال مقــدار الزيــادة وطــرق الزيــادة.

ال يجــوز زيــادة رأس املــال املصــرح بــه إال إذا كانــت قيمــة األســهم األصليــة قــد دفعــت كاملــة، ويجــوز بقــرار مــن 
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تفــوض مجلــس اإلدارة فــي حتديــد تاريــخ تنفيــذه.

ويجــوز زيــادة رأس مــال الشــركة أو اســتخدام أســهم اخلزينــة بغــرض تشــجيع املوظفــني األكفــاء للعمــل بالشــركة 
واســتحداث نظــام خيــار شــراء األســهم للموظفــني الــذي يعــده مجلــس اإلدارة، وتكــون األولويــة فــي أســهم زيــادة 
رأس مــال الشــركة للموظفــني الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط االســتفادة مــن هــذا النظــام، ويتنــازل املســاهمون 

عــن حــق األولويــة املقــرر لهــم بالنســبة ملــا يخصــص مــن أســهم للموظفــني مبوجــب النظــام املشــار إليــه.
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المادة 15 مكرر
تتم تغطية زيادة رأس املال بأسهم تسدد قيمتها بإحدى الطرق التالية:

طرح أسهم الزيادة لاكتتاب العام.. 1
حتويــل أمــوال مــن االحتياطــي االختيــاري أو مــن األربــاح احملتجــزة أو ممــا زاد عــن احلد األدنــى لاحتياطي . 2

القانونــي إلى أســهم.
حتويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم.. 3
تقدمي حصة عينية.. 	
إصــدار أســهم جديــدة تخصــص إلدخــال شــريك أو شــركاء جــدد يعرضهــم مجلــس اإلدارة وتوافــق اجلمعيــة . 5

العامــة غيــر العاديــة.
أية طرق أخرى تنظمها الائحة التنفيذية لقانون الشركات.. 6

وفي جميع األحوال تكون القيمة اإلسمية ألسهم الزيادة مساوية للقيمة اإلسمية لألسهم األصلية.

المادة 15 مكرر 1
إذا تقــرر زيــادة رأس املــال عــن طريــق طــرح أســهم لاكتتــاب العــام وفقــاً للبنــد 1 مــن املــادة 15 مكــرر، يكــون 
للمســاهمني حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي األســهم اجلديــدة بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم، وذلــك 

خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إخطارهــم بذلــك.

ويجــوز للمســاهم التنــازل عــن حــق األولويــة ملســاهم آخــر أو للغيــر مبقابــل مــادي أو بــدون مقابــل وفقــاً ملــا يتــم 
االتفــاق عليــه بــني املســاهم واملتنــازل إليــه

المادة 15 مكرر 2
فــي حــال طــرح أســهم زيــادة رأس املــال لاكتتــاب العــام تكــون دعــوة اجلمهــور لاكتتــاب فــي أســهم الشــركة 
بنــاًء علــى نشــرة اكتتــاب متضمنــة البيانــات ومســتوفية لإلجــراءات املنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 7 لســنة 

2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال.

المادة 15 مكرر 3
إذا لــم تتــم تغطيــة أســهم زيــادة رأس املــال، جــاز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي قــررت الزيــادة أن تقــرر إمــا 
الرجــوع عــن الزيــادة فــي رأس املــال أو االكتفــاء بالقــدر الــذي مت االكتتــاب بــه، وتبــنّي الائحــة التنفيذيــة لقانــون 

الشــركات اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن.

المادة 15 مكرر 4
يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر إضافــة عــاوة إصــدار إلــى القيمــة اإلســمية لألســهم اجلديــدة، 
ــى النحــو املبــني فــي الائحــة  ــى االحتياطــي، وذلــك عل ــم تضــاف إل تخصــص للوفــاء مبصروفــات اإلصــدار ث

التنفيذيــة لقانــون الشــركات وتعليمــات هيئــة أســواق املــال.



13

المادة 15 مكرر 5
إذا كانــت أســهم زيــادة رأس املــال مقابــل تقــدمي حصــة عينيــة، وجــب أن يتــم تقوميهــا وفقــاً ألحــكام املــادة 11 

مــن قانــون الشــركات.

المادة 15 مكرر 6
فــي حــال تغطيــة الزيــادة فــي رأس املــال عــن طريــق التحويــل مــن االحتياطــي االختيــاري أو مــن األربــاح 
احملتجــزة أو مــا زاد عــن احلــد األدنــى لاحتياطــي القانونــي، تقــوم الشــركة بإصــدار أســهم مجانيــة بالقيمــة 
اإلســمية ودون عــاوة إصــدار، وتــوزع هــذه األســهم علــى املســاهمني بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم فــي رأس املــال.

المادة 15 مكرر 7
فــي حــال تغطيــة الزيــادة عــن طريــق حتويــل ديــن علــى الشــركة أو الســندات أو الصكــوك إلــى أســهم، تتبــع فــي 

هــذا الشــأن األحــكام املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات وتعدياتــه والائحــة التنفيذيــة.

المادة 15 مكرر 8
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، بنــاًء علــى اقتــراح مســبب مــن مجلــس اإلدارة، أن تقــرر بعــد موافقــة بنــك الكويــت 

املركــزي وهيئــة أســواق املــال تخفيــض رأس مــال الشــركة وذلــك فــي احلــاالت التاليــة:
إذا زاد رأس املال عن حاجة الشركة.. 1
إذا أصيبت الشركة بخسائر ال يحتمل تغطيتها من أرباحها.. 2
احلاالت األخرى احملددة في الائحة التنفيذية لقانون الشركات.. 3

المادة 15 مكرر 9
إذا كان قــرار التخفيــض بســبب زيــادة رأس املــال عــن حاجــة الشــركة، يتعــني علــى الشــركة قبــل تنفيــذ قــرار 
ــة،  ــون اآلجل ــاء بالدي ــة للوف ــات الكافي ــدمي الضمان ــا وتق ــون املســتحقة عليه ــاء بالدي ــوم بالوف ــض أن تق التخفي
ويجــوز لدائنــي الشــركة فــي حالــة عــدم الوفــاء بديونهــم املســتحقة لهــم أو عــدم كفايــة ضمانــات الديــون اآلجلــة، 

االعتــراض علــى قــرار التخفيــض أمــام احملكمــة وفقــاً للمقــرر فــي الائحــة التنفيذيــة لقانــون الشــركات.

المادة 15 مكرر 10
يتم تخفيض رأس املال بإحدى الطرق التالية:

تخفيض القيمة اإلسمية للسهم مبا ال يقل عن احلد األدنى املقرر.. 1
إلغاء عدد من األسهم بقيمة املبلغ املقرر تخفيضه من رأس املال.. 2
شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة املبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس املال.. 3

وتتبع اإلجراءات اخلاصة بذلك على النحو املبني في الائحة التنفيذية لقانون الشركات.
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المادة 15 مكرر 11
يجوز للشركة شراء أو بيع أو التصرف في أسهمها وتفوض اجلمعية العامة العادية للمساهمني مجلس اإلدارة 
بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة مبا ال يجاوز 10% من رأس املال املصدر واملدفوع في احلاالت اآلتية:

أن يكــون ذلــك بغــرض احملافظــة علــى اســتقرار ســعر الســهم ومبــا ال يجــاوز النســبة التــي يحددهــا بنــك . 1
الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال مــن مجمــوع أســهم الشــركة.

تخفيض رأس املال.. 2
عند استيفاء الشركة لدين على الغير مقابل هذه األسهم.. 3
سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.. 	
توزيعهــا علــى املســاهمني دون أن يترتــب علــى ذلــك زيــادة فــي رأس املــال أو زيــادة فــي عــدد األســهم . 5

املصــدرة وذلــك بعــد صــدور قــرار مــن اجلمعيــة العامــة للمســاهمني باملوافقــة علــى ذلــك وفقــاً للقواعــد 
املنظمــة واملعتمــدة مــن اجلمعيــة العامــة للمســاهمني.

عمليــات املبادلــة فــي حــاالت االســتحواذ أو الدمــج الكامــل للشــركة بعــد احلصــول علــى موافقــة بنــك . 6
الكويــت املركــزي.

بيــع أو منــح موظفــي الشــركة كل أو جــزء مــن أســهمها ضمــن برنامــج خيــار شــراء األســهم للموظفــني وذلــك . 7
بعــد صــدور قــرار مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمني باملوافقــة علــى ذلــك ووفقــاً للقواعــد املنظمــة 

واملعتمــدة مــن اجلمعيــة العامــة للمســاهمني.
أي حــاالت أخــرى تقضــي بهــا القوانــني والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة أو يحددهــا بنــك الكويــت املركــزي . 8

أو الهيئــة مســتقبًا.
ــك املســاهمني نســبة  ــب متل ــي تتطل وال تدخــل األســهم املشــتراة فــي مجمــوع أســهم الشــركة فــي األحــوال الت
معينــة مــن رأس املــال، وفــي جميــع املســائل اخلاصــة باحتســاب النصــاب الــازم لصحــة اجتمــاع اجلمعيــة 

ــال. ــة أســواق امل ــذي تنظمــه هيئ ــى النحــو ال ــة العامــة عل ــرارات باجلمعي ــى الق ــت عل ــة، والتصوي العام

المادة 16
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن أربعــة عشــر عضــواً منهــم أربعــة أعضــاء مســتقلني وتنتخــب 
اجلمعيــة العامــة العاديــة جميــع األعضــاء باالقتــراع الســري، وتكــون مــدة العضويــة فــي املجلــس ثــاث ســنوات 
قابلــة للتجديــد وأن مــدة عضويــة العضــو املســتقل تنتهــي بانتهــاء دورة املجلــس التــي مت اختيــاره لهــا، ويجــوز 
للجمعيــة العامــة العاديةاختيــاره لــدورة أخــرى واحــدة، وذلــك مــع مراعــاة مــا هــو مقــرر فــي قانــون الشــركات 

وتعدياتــه وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة.
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المادة 17
يجب أن تتوافر في من يُرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:

أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.. 1
أاّل يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي جرميــة إفــاس بالتقصيــر أو . 2

التدليــس أو جرميــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام قانــون 
الشــركات مــا لــم يكــن قــد ُرد إليــه اعتبــاره.

فيمــا عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني، يجــب أن يكــون مالــًكا بصفــة شــخصية أو يكــون الشــخص . 3
الــذي ميثلــه مالــًكا لعــدد مــن أســهم الشــركة. وإذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة أي مــن الشــروط املتقدمــة 
أو غيرهــا مــن الشــروط الــواردة فــي قانــون الشــركات أو القوانــني األخــرى زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن 

تاريــخ فقــدان ذلــك الشــرط.

المادة 17 مكرر
يجــوز لــكل مســاهم، ســواًء كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، تعيــني ممثلــني لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة 
بنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا، ويســتنزل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة املختاريــن بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع 
ــون فــي مجلــس اإلدارة  ــم انتخابهــم. وال يجــوز للمســاهمني الذيــن لهــم ممثل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يت
االشــتراك مــع املســاهمني اآلخريــن فــي انتخــاب بقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، إاّل فــي حــدود مــا زاد عــن النســبة 
املســتخدمة فــي تعيــني ممثليــه فــي مجلــس اإلدارة. ويجــوز ملجموعــة املســاهمني أن تتحالــف فيمــا بينهــا لتعيــني 

ممثــل أو أكثــر عنهــا فــي مجلــس اإلدارة وذلــك بنســبة ملكيتــه مجتمعــة.

ويكون لهؤالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات.

ويكون املساهم مسؤوالً عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
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المادة 18
مــع مراعــاة مــا هــو مقــرر فــي القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم 

املهنــة املصرفيــة وتعدياتــه.

ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة مماثلــة أو منافســة، أو يكــون تاجــراً 
فــي جتــارة مشــابهة أو منافســة لتجــارة الشــركة، أو أن تكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود 
والصفقــات التــي تبــرم مــع الشــركة أو حلســابها أو أن تكــون لــه مصلحــة تتعــارض مــع مصالــح الشــركة مــا لــم 
يكــن شــيء مــن ذلــك بترخيــص خــاص مــن اجلمعيــة العامــة وبنفــس الشــروط التي تتعامل بها الشــركة مــع الغير.

وال يجــوز لرئيــس املجلــس وألي عضــو مــن أعضائــه - ولــو كان ممثــًا لشــخص اعتبــاري  - أن يســتغل املعلومات 
التــي وصلــت إليــه بحكــم منصبــه فــي احلصــول علــى فائــدة لنفســه أو لغيــره، كمــا ال يجــوز لــه التصــرف بــأي 
نــوع مــن أنــواع التصرفــات فــي أســهم الشــركة التــي هــو عضــو مجلــس إدارتهــا طيلــة مــدة عضويتــه فيهــا إال 

بعــد احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.

المادة 18 مكرر
ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أن يفصحــوا إلــى املســاهمني فــي غيــر اجتماعــات اجلمعيــة العامــة أو إلــى 
الغيــر عمــا وقفــوا عليــه مــن أســرار الشــركة بســبب مباشــرتهم إلدارتهــا، وإاّل وجــب عزلهــم ومســاءلتهم عــن 

تعويــض األضــرار الناجتــة عــن املخالفــة.

المادة 18 مكرر 1
يلتــزم رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــني باحملافظــة علــى ســرية البيانــات واملعلومــات اخلاصــة بالشــركة 
وبعمائهــا، والبيانــات واملعلومــات اخلاصــة بعمــاء الشــركات األخــرى التــي وصلــت إليهــم بحكــم عملهــم فــي 

الشــركة.

المادة 19
إذا شــغر مركــز عضــو مجلــس إدارة منتخــب، خلفــه فيــه مــن كان حائــزاً ألكثــر األصــوات مــن املســاهمني الذيــن 

لــم يفــوزوا بعضويــة مجلــس اإلدارة فــي آخــر انتخــاب.

أمــا إذا بلغــت املراكــز الشــاغرة ربــع املراكــز األصليــة ولــم يوجــد مــن تتوافــر فيــه الشــروط، فإنــه يتعــني علــى 
ــو آخــر مركــز،  ــة العامــة للمســاهمني لتجتمــع فــي ميعــاد شــهرين مــن تاريــخ خل مجلــس اإلدارة دعــوة اجلمعي

وذلــك لتنتخــب مــن يشــغل املراكــز الشــاغرة.

وفي جميع هذه األحوال، يكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
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المادة 20
ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيساً له ونائباً للرئيس ملدة ثاث سنوات.

المادة 21
رئيــس مجلــس اإلدارة هــو الــذي ميثــل الشــركة فــي عاقاتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء إلى جانــب االختصاصات 
األخــرى املبينــة فــي هــذا النظــام، ويعتبــر توقيعــه كتوقيــع مجلــس اإلدارة فــي عاقــة الشــركة بالغيــر، وعليــه 
تنفيــذ قــرارات املجلــس وأن يتقيــد بتوصياتــه، ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع 

لديــه مــن ممارســة اختصاصــه.

المادة 22
يكــون للشــركة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه مجلــس اإلدارة مــن أعضــاء املجلــس أو مــن غيرهــم ينــاط بــه إدارة 
الشــركة، ويحــدد املجلــس مخصصاتــه وصاحياتــه فــي التوقيــع عــن الشــركة، وال يجــوز اجلمــع بــني منصبــي 

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي.

المادة 23
يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــال الســنة الواحــدة، بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو مــن نائــب 

الرئيــس عنــد غيــاب الرئيــس أو بنــاًء علــى طلــب ثاثــة مــن أعضائــه علــى األقــل.
ويكون اجتماع املجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وال يجوز احلضور بالوكالة في اجتماعات املجلس.

وفي حال انعقاد املجلس بغياب الرئيس ونائب الرئيس، يترأس اجللسة أكبر األعضاء سناً.
ــر  ــه اتخــاذ القــرارات بالتمري ــة، كمــا يجــوز ل ــس أن ينعقــد باســتخدام وســائل االتصــال احلديث ويجــوز للمجل

ــس. مبوافقــة كافــة أعضــاء املجل
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتعيني أمني سر له.

المادة 24
تصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبيــة أصــوات األعضــاء احلاضريــن. وإذا تســاوت األصــوات ُرجــح اجلانب الذي 
فيــه رئيــس اجللســة، وتـُـدون محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتُوقــع مــن قبــل األعضــاء احلاضريــن وأمــني ســر 

املجلــس. وللعضــو الــذي لــم يوافــق علــى قــرار اتخــذه املجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.
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المادة 25
يفقــد عضــو مجلــس اإلدارة عضويتــه فــي املجلــس إذا حتققــت فيــه أحــدى احلــاالت املنصــوص عليهــا فــي املــادة 
)68( مــن القانــون رقــم 32 لســنة 1968 وتعدياتــه أو إذا تخلــف عــن حضــور أربــع جلســات متتاليــة بــدون عــذر 

وذلــك بقــرار مــن مجلــس اإلدارة.

المادة 26 
حتــدد اجلمعيــة العامــة العاديــة مجمــوع مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبــا ال يجــاوز عشــرة باملائــة 
مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهاك واالحتياطــات. وفــي هــذه احلالــة يجــب أن ال يقــل الربــح املقــرر 

توزيعــه علــى املســاهمني عــن خمســة باملائــة مــن رأس املــال.
ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني والرئيس التنفيذي.

ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتقــدمي تقريــر ســنوي يعــرض علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــه، 
علــى أن يتضمــن علــى وجــه دقيــق بيانــاً مفصــًا عــن املبالــغ واملنافــع واملزايــا التــي حصــل عليهــا مجلــس اإلدارة 

أيــاً كان طبيعتهــا ومســماها.

المادة 26 مكرر
تــؤول إلــى املؤسســات العامــة والهيئــات العامــة والشــركات اململوكــة للدولــة بالكامــل املبالــغ املســتحقة عــن 
ــغ  ــك املبال ــس إدارة الشــركة أداء تل ــى رئيــس مجل ــي تســاهم فيهــا. وعل ــس إدارة الشــركة الت ــا فــي مجل متثيله
مباشــرة إلــى تلــك اجلهــات املذكــورة خــال أســبوع مــن تاريــخ اســتحقاقها، ولتلــك اجلهــات أن حتــدد املكافــآت 

ــك الشــركات. ــا فــي مجالــس إدارات تل ــي تصــرف ملمثليه ــات الت واملرتب

المادة 26 مكرر 1
ال يجــوز أن يكــون ملــن لــه ممثــل فــي مجلــس اإلدارة أو لرئيــس أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة  أو أحــد أعضــاء 
الســلطة التنفيذيــة أو أزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة الثانيــة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود 
والتصرفــات التــي تبــرم مــع الشــركة أو حلســابها، أاّل إذا كان ذلــك بترخيــص يصــدر عــن اجلمعيــة العامــة 

العاديــة للشــركة.

المادة 27
ملجلس اإلدارة أوســع ســلطة إلدارة الشــركة والقيام بجميع األعمال التي تقتضيها إدارة الشــركة وفقاً ألغراضها، 
وال يحــد مــن هــذه الســلطة إال مــا نــص عليــه القانــون أو هــذا النظــام أو قــرارات اجلمعيــة العامــة. وملجلــس اإلدارة 
علــى وجــه اخلصــوص أن يدفــع الرســوم واملصروفــات االبتدائيــة الازمــة لتأســيس الشــركة مــن تســجيل ونشــر 
ومباشــرة تنفيــذ الشــروط املدونــة بعقــد التأســيس، والقيــام بــكل اإلجــراءات القانونيــة الازمــة لذلــك، وحتديــد 

املصروفــات العموميــة لــإلدارة، ووضــع اللوائــح واألنظمــة الازمــة لترتيــب العمــل، وتعيــني املديريــن أو رؤســاء 
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العمــل واملوظفــني والــوكاء ومســاعديهم بجميــع املســتويات اإلداريــة، وتوصيــف وظائفهــم، وحتديــد اختصــاص كل 
منهــم ومســؤوليته وحتديــد املرتبــات واملكافــآت، مــع مراعــاة أن يتضمــن نظــام منــح املكافــآت املاليــة مقاييــس أداء 

مناســبة مرتبطــة بــأداء الشــركة علــى املــدى الطويــل.
ويبذل مجلس إدارة الشركة عناية الرجل احلريص في ممارسة سلطاته واختصاصاته.

المادة 27 مكرر
ملجلــس اإلدارة أن يــوزع العمــل بــني أعضائــه وفقــاً لطبيعــة أعمــال الشــركة، كمــا يجــوز للمجلــس أن يفــّوض أحــد 
أعضائــه أو أحــداً مــن الغيــر القيــام بعمــل معــني أو أكثــر، أو اإلشــراف علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة، أو 

ممارســة بعــض الســلطات أو االختصاصــات املنوطــة باملجلــس.

المادة 27 مكرر 1
يعــنّي مجلــس اإلدارة بعــد انتخابــه عــدداً كافيــاً مــن أعضائــه فــي اللجــان الرئيســية املنبثقــة عنــه بعــد تشــكيلها، بهــدف 
تعزيــز فاعليــة رقابــة املجلــس علــى العمليــات املهمــة فــي الشــركة، علــى أن تقــوم هــذه اللجــان برفــع تقاريــر دوريــة إلــى 
املجلــس فــي ضــوء طبيعــة مهــام كل منهــا، ومــن اللجــان الرئيســية جلنــة احلوكمــة وجلنــة املخاطــر وجلنــة التدقيــق، 

باإلضافــة إلــى جلنــة املكافــآت والترشــيحات.

المادة 28
ملجلــس اإلدارة احلــق فــي شــراء وبيــع املنقــوالت والعقــارات، كمــا أن لــه حــق التصــرف فــي أصــول الشــركة كلهــا 
أو بعضهــا بالبيــع أو بغيــره مــن عقــود املعاوضــات لقــاء الثمــن الــذي يــراه مجزيــاً، وعلــى وجــه اخلصــوص لقــاء 
األســهم أو احلصــص وغيرهــا مــن األوراق املاليــة التــي تصدرهــا شــركة أخــرى، وكذلــك لــه احلــق فــي اقتــراض 
األمــوال أو احلصــول عليهــا بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة فــي الداخــل واخلــارج، واالســتئجار والتأجيــر، ولــه 

احلــق فــي القيــام بــكل مــا يلــزم ملباشــرة كل عمــل يدخــل فــي أغــراض الشــركة.
ــا، وإعطــاء الكفــاالت، وعقــد القــروض بضمــان عقــارات  ــع عقــارات الشــركة ورهنه ــس اإلدارة بي ويجــوز ملجل
الشــركة، وكل ذلــك بــدون ربــا. كمــا يحــق ملجلــس اإلدارة التصريــح برفــع كل دعــوى والدفــاع عــن مصلحــة 
ــم وشــطب  ــح والتحكي ــرام الصل ــه إب ــا، ول ــة أو مّدعــى عليه ــت الشــركة مدعي الشــركة أمــام القضــاء ســواًء كان
القيــود، والتنــازل عــن احلقــوق ســواًء كان التنــازل مبقابــل أو بغيــر مقابــل، وتقريــر كيفيــة اســتعمال أمــوال 

ــى الوجــه األصــح. ــال الشــركة عل ــى وجــه العمــوم إدارة أعم ــا االحتياطــي، وعل ــك ماله ــي ذل الشــركة مبــا ف

المادة 29
ال يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأي التــزام شــخصي فــي مــا يتعلــق بتعهــدات الشــركة لســبب قيامهــم مبهــام 

وظائفهــم ضمــن حــدود وكاالتهــم.
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المادة 30
رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاؤه مســؤولون جتــاه الشــركة واملســاهمني والغيــر عــن جميــع أعمــال الغــش وإســاءة 

اســتعمال الســلطة، وعــن كل مخالفــة للقانــون أو لهــذا النظــام عــن اخلطــأ فــي اإلدارة.
وال يحول دون إقامة دعوى املسؤولية اقتراع من اجلمعية العامة العادية بإبراء ذمة مجلس اإلدارة.

ــراء  ــة العامــة اخلاصــة بإب ــى قــرارات اجلمعي وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة االشــتراك فــي التصويــت عل
ذمتهــم مــن املســؤولية عــن إدارتهــم أو التــي تتعلــق مبنفعــة خاصــة لهــم أو ألزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة 

األولــى أو فــي خــاف قائــم بينهــم وبــني الشــركة.

المادة 30 مكرر
ــا  ــذات، وإم ــا مســؤولية شــخصية تلحــق عضــواً بال ــادة الســابقة إم ــي امل ــا ف ــون املســؤولية املنصــوص عليه تك
ــاً  ــرة يكــون األعضــاء مســؤولني جميع ــة األخي ــاً. وفــي احلال ــس اإلدارة جميع مشــتركة فيمــا بــني أعضــاء مجل
ــى القــرار الــذي رتــب املســؤولية وأثبــت اعتراضــه  ــأداء التعويــض، إاّل مــن اعتــرض عل ــى وجــه التضامــن ب عل

فــي احملضــر.

المادة 30 مكرر 1
ــا أضــرار  ــي تنشــأ عنه ــس اإلدارة بســبب األخطــاء الت ــى أعضــاء مجل ــع دعــوى املســؤولية عل للشــركة أن ترف

ــع الدعــوى. ــي رف ــى املصف ــة، توّل ــي دور التصفي ــت الشــركة ف ــإذا كان للشــركة، ف

المادة 30 مكرر 2
ــام الشــركة برفعهــا. وفــي  ــة عــن الشــركة فــي حــال عــدم قي لــكل مســاهم رفــع دعــوى املســؤولية منفــرداً نياب
هــذه احلالــة، يجــب اختصــام الشــركة ليحكــم لهــا بالتعويــض إن كان لــه متقــٍض، ويجــوز للمســاهم رفــع دعــواه 

الشــخصية بالتعويــض إذا كان اخلطــأ قــد أحلــق بــه ضــرراً. ويقــع باطــًا كل اتفــاق يقضــي بغيــر ذلــك.
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المادة 31
ــاًء علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة خــال األشــهر الثاثــة التاليــة  تنعقــد اجلمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بن
النتهــاء الســنة املاليــة، وذلــك فــي الزمــان واملــكان اللذيــن يعينهمــا مجلــس اإلدارة. وللمجلــس أن يدعــو اجلمعيــة 
العامــة لاجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. وعلــى مجلــس اإلدارة أن يوجــه دعــوة اجلمعيــة لاجتمــاع 
بنــاًء علــى طلــب مســبب مــن عــدد مــن املســاهمني ميلكــون عشــرة باملئــة مــن رأس مــال الشــركة، أو بنــاء علــى 
طلــب مراقــب احلســابات، وذلــك خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ الطلــب. وتعــد اجلهــة التــي تدعــو إلــى 

االجتمــاع جــدول األعمــال.

توجــه الدعــوة إلــى املســاهمني حلضــور اجتماعــات اجلمعيــة العامــة أيــاً كانــت صفتهــا، متضمنــًة جــدول األعمال 
وزمــان ومــكان انعقــاد االجتمــاع بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال التالية:

إعــان علــى صحيفتــني يوميتــني علــى األقــل تصــدران باللغــة العربيــة ويجــب أن يتــم نشــر اإلعــان مرتــني، . 1
علــى أن يتــم اإلعــان فــي املــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ نشــر اإلعــان 
ــدة  ــي اجلري ــي ف ــع نشــر اإلعــان الثان ــل، م ــى األق ــام عل ــة بســبعة أي ــة العام ــاد اجلمعي ــل انعق األول، وقب

الرســمية باإلضافــة إلــى صحيفتــني يوميتــني.
البريد اإللكتروني.. 2
الفاكس.. 3

ويحــب أن تتــم الدعــوة فــي املــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ الدعــوة األولــى وقبــل 
انعقــاد االجتمــاع بســبعة أيــام علــى األقل.

المادة 31 مكرر
يشــترط لصحــة اإلعــان فــي الوســائل املشــار إليهــا فــي املــادة الســابقة أن يكــون املســاهم قــد زّود الشــركة أو 
وكالــة املقاصــة ببيانــات عنــوان بريــده اإللكترونــي أو رقــم الفاكــس اخلــاص بــه، ووافــق علــى إعانــه مــن خــال 

هــذه الوســائل.

وال يعتــد بــأي تغييــر مــن قبــل املســاهم ألي مــن البيانــات املشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة مــا لــم يكــن قــد 
ــام علــى األقــل. ــة املقاصــة بهــذا التغييــر قبــل إعانــه بخمســة أي أخطــر الشــركة أو وكال

وفــي حــال النــزاع حــول تســلم اإلعــان فإنــه يعتــد فــي هــذا الشــأن بشــهادة تصــدر مــن مشــغل اخلدمــة لوســيلة 
االتصــال التــي اســتخدمت فــي إجــراء اإلعــان.
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المادة 32
يوجــه املؤسســون الدعــوة إلــى املســاهمني خــال ثاثــني يومــاً مــن تاريــخ إغــاق بــاب االكتتــاب لعقــد اجلمعيــة 
العامــة بصفتهــا جمعيــة تأسيســية، ويُقــدم لهــا تقريــراً عــن عمليــات التأســيس مــع كافــة املســتندات املؤيــدة لهــا.

وعلــى اجلمعيــة العامــة التأسيســية أن تســتوثق مــن صحــة املعلومــات الــواردة فــي التقريــر وموافقتهــا للقانــون 
ولعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي، كمــا تنظــر فــي مــا تقدمــه وزارة التجــارة والصناعــة مــن تقاريــر 
فــي هــذا الشــأن، وتنتخــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتعــني مراقبــي احلســابات وتعلــن تأســيس الشــركة نهائيــاً.

المادة 33
لــكل مســاهم أيــاً كان عــدد أســهمه حــق حضــور اجلمعيــة العامــة، ويكــون لــه عــدداً مــن األصــوات يســاوي عــدد 
األصــوات املقــررة لــذات الفئــة مــن األســهم، وال يجــوز للمســاهم التصويــت عــن نفســه أو عّمــن ميثلــه فــي 
املســائل التــي تتعلــق مبنفعــة خاصــة لــه، أو بخــاف قائــم بينــه وبــني الشــركة، ويقــع باطــًا كل شــرط أو قــرار 
يخالــف ذلــك، ويجــوز للمســاهم أن يــوكل غيــره فــي احلضــور عنــه، وذلــك مبقتضــى توكيــل خــاص أو تفويــض 

تعــده الشــركة لهــذا الغــرض.

ويجــوز ملــن يدعــي حقــاً علــى األســهم يتعــارض مــع مــا هــو ثابــت فــي ســجل مســاهمي الشــركة أن يتقــدم 
ــت  ــن التصوي ــا م ــازع عليه ــان األســهم املتن ــى عريضــة بحرم ــر عل ــة الســتصدار أم ــور الوقتي ــى قاضــي األم إل
ملــدة يحددهــا القاضــي اآلمــر أو حلــني الفصــل فــي موضــوع النــزاع مــن قبــل احملكمــة املختصــة، وذلــك وفقــاً 

ــة. ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــي قان ــررة ف لإلجــراءات املق

المادة 34
يســجل املســاهمون أســماءهم فــي ســجل خــاص يعــد لذلــك فــي مركــز الشــركة قبــل املوعــد احملــدد النعقــاد 

اجلمعيــة بأربــع وعشــرين ســاعة علــى األقــل.

ويعطى املساهم بطاقة حلضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها.

المادة 35
ال يكــون انعقــاد اجلمعيــة العامــة العاديــة صحيحــاً إاّل إذا حضــره مســاهمون لهــم حــق التصويــت ميثلــون أكثــر 

مــن نصــف عــدد أســهم رأس املــال املصــدر.

فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة اجلمعيــة العامــة إلــى اجتمــاع ثــان جلــدول األعمــال ذاتــه يعقــد خــال 
مــدة ال تقــل عــن ســبعة أيــام وال تزيــد عــن ثاثــني يومــاً مــن تاريــخ االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي 

صحيحــاً أيــا كان عــدد احلاضريــن.

ويجــوز أال توجــه دعــوة جديــدة لاجتمــاع الثانــي إذا كان قــد حــدد تاريخــه فــي الدعــوة إلــى االجتمــاع األول. 
وتصــدر القــرارات باألغلبيــة املطلقــة لألســهم احلاضــرة فــي االجتمــاع.
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المادة 36
يكــون التصويــت فــي اجلمعيــة العامــة بالطريقــة التــي يعينهــا رئيــس اجللســة إال إذا قــررت اجلمعيــة العامــة 
طريقــة معينــة للتصويــت. ويجــب أن يكــون التصويــت ســرياً فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلقالــة مــن 

العضويــة.

المادة 36 مكرر
يــرأس اجتمــاع اجلمعيــة العامــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة لهــذا الغــرض أو 

مــن تنتخبــه اجلمعيــة العامــة مــن املســاهمني أو مــن غيرهــم.

المادة 37 
تنعقــد اجلمعيــة العامــة بصفــة عاديــة مــرة علــى األقــل فــي الســنة بنــاًء علــى دعــوة مجلــس اإلدارة خــال ثاثــة 

أشــهر مــن انتهــاء الســنة  املاليــة للشــركة.

ــه ذلــك عــدد مــن  ــب إلي ــه دعوتهــا كلمــا طل ــة كلمــا رأى ذلــك، ويتعــني علي وملجلــس اإلدارة دعــوة هــذه اجلمعي
املســاهمني ميلكــون مــا ال يقــل عــن عشــر رأس املــال. كمــا تنعقــد اجلمعيــة العامــة إذا مــا طلبــت ذلــك وزارة 

التجــارة والصناعــة.

المادة 38
مــع مراعــاة أحــكام القانــون وعقــد الشــركة، تختــص اجلمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا الســنوي باتخــاذ 

قــرارات فــي املســائل التــي تدخــل فــي اختصاصهــا، وعلــى وجــه اخلصــوص:

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للسنة املالية املنتهية.. 1
تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للشركة.. 2
تقرير بأية مخالفات رصدتها اجلهات الرقابية وصدرت بشأنها جزاءات على الشركة.. 3
البيانات املالية للشركة.. 	
اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح.. 5
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.. 6
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم، وحتديد مكافآتهم.. 7
تعيني مراقب حسابات الشركة، وحتديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.. 8
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة اإلسامية.. 9

تعيني هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وحتديد أتعاب أعضائها أو تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.. 10
تقرير التعامات مع األطراف ذات الصلة، وتعرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.. 11
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المادة 39
يتقــدم مجلــس اإلدارة إلــى اجلمعيــة العامــة املنعقــدة بصفــة عاديــة بتقريــر يتضمــن بيانــاً وافيــاً عــن ســير أعمــال 
ــاً عــن مكافــآت  ــاح واخلســائر، وبيان ــاً حلســاب األرب ــا، وبيان ــة وميزانيته ــة واالقتصادي ــا املالي الشــركة، وحالته

أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأجــور مراقبــي احلســابات واقتراحــاً بتوزيــع األربــاح.

المادة 39 مكرر
علــى مجلــس اإلدارة اتبــاع مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية ألصحــاب املصالــح واجلهــات ذات العاقــة بالشــركة 
مــن مســاهمني ومودعــني ومشــاركني فــي الســوق، إذ يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي إفصاحــاً مــن اإلدارة 

ــة واإلشــرافية. ــر نّصــت عليهــا اجلهــات الرقابي ــة تقاري ــة حــول أداء البنــك وخططــه املســتقبلية وأي التنفيذي

المادة 40
ــة مناقشــة موضوعــات غيــر مدرجــة فــي جــدول األعمــال، أاّل إذا كانــت مــن  ــة العامــة العادي ال يجــوز للجمعي
األمــور العاجلــة التــي طــرأت بعــد إعــداد اجلــدول أو تكشــفت فــي أثنــاء االجتمــاع، أو إذا طلبــت ذلــك إحــدى 
اجلهــات الرقابيــة أو مراقــب احلســابات أو عــدد مــن املســاهمني ميلكــون خمســة باملائــة مــن رأس مــال الشــركة. 
وإذا تبــني أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة املعلومــات املتعلقــة ببعــض املســائل املعروضــة، تّعــني تأجيــل االجتمــاع ملــدة 
ال تزيــد علــى عشــرة أيــام عمــل، إذا طلــب ذلــك عــدد مــن املســاهمني ميثلــون ربــع أســهم رأس املــال املصــدر، 

وينعقــد االجتمــاع املؤجــل دون احلاجــة إلــى إجــراءات جديــدة للدعــوة.

المادة 40 مكرر
ــى  ــون أو لعقــد الشــركة، وعل ــم تكــن مخالفــة للقان ــة العامــة مــا ل ــذ قــرارات اجلمعي ــى مجلــس اإلدارة تنفي عل
مجلــس اإلدارة إعــادة عــرض القــرارات التــي يــرى أنهــا مخالفــة للقانــون أو لعقــد الشــركة علــى اجلمعيــة العامــة 

فــي اجتمــاع تتــم الدعــوة لــه ملناقشــة أوجــه املخالفــة.

المادة 41 
تســري علــى اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة األحــكام املتعلقــة باجلمعيــة العامــة العاديــة، مــع مراعــاة األحــكام 

املنصــوص عليهــا فــي املــواد أرقــام 7	2 حتــى 251 مــن قانــون الشــركات.

المادة 41 مكرر
ــب مســبب مــن  ــى طل ــاًء عل ــس اإلدارة، أو بن ــى دعــوة مــن مجل ــاًء عل ــة بن ــر العادي ــة غي ــة العام جتتمــع اجلمعي
مســاهمني ميثلــون خمســة عشــر باملئــة مــن رأس املــال املصــدر، أو مــن وزارة التجــارة والصناعــة، ويجــب علــى 
مجلــس اإلدارة أن يدعــو اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لاجتمــاع خــال ثاثــني يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب.

وإذا لــم يقــم مجلــس اإلدارة بدعــوة اجلمعيــة خــال املــدة املنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة، تقــوم الــوزارة 
بالدعــوة لاجتمــاع خــال مــدة خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة.
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المادة 41 مكرر 1
ال يكــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً مــا لــم يحضــره مســاهمون ميثلــون ثاثــة أربــاع رأس 
مــال الشــركة املصــدر، فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب وجهــت الدعــوة الجتمــاع ثــان يكــون صحيحــاً إذا حضــره 

مــن ميثــل أكثــر مــن نصــف رأس مــال الشــركة املصــدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة املصدر.

المادة 42
املسائل اآلتية ال تنظرها إال اجلمعية العامة غير العادية:

تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة.. 1
بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.. 2
حل الشركة أو انضمامها أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.. 3
تخفيض رأس مال الشركة أو زيادته.. 	
علــى أنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن ميــس التعديــل أو التصــرف أو االندمــاج أو االنضمــام أو أي . 5

إجــراء يهــدف إلــى مزيــد مــن قــدرة الشــركة علــى التمويــل بقاعــدة عــدم التعامــل بالربــا فــي جميــع صــوره.

كل تعديــل فــي نظــام الشــركة ال يكــون نافــذاً إال بعــد موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة وبنــك الكويــت املركــزي، 
واتخــاذ كافــة اإلجــراءات املنصــوص عليهــا فــي قانــون النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة 

وقانــون الشــركات.

ــادة رأس املــال عــن طريــق  كمــا أن أي تعديــل يتعلــق بأســم الشــركة أو أغراضهــا أو رأس مالهــا فيمــا عــدا زي
إصــدار أســهم مقابــل أربــاح حققتهــا الشــركة أو نتيجــة إضافــة احتياطياتهــا اجلائــز اســتعمالها إلــى رأس املــال 

ال يكــون نافــذاً إال بعــد اتخــاذ إجــراءات الشــهر.

المادة 43
تقبل الشركة الودائع من نوعني:

ودائع بدون تفويض باالستثمار وتأخذ حكم احلسابات اجلارية.. 1
ودائع مع التفويض باالستثمار ويكون التفويض مقيداً أو غير مقيد.. 2

المادة 44
الودائع التي ال يفوض أصحابها الشركة في استثمارها يجوز سحبها كلها أو بعضها في أي وقت.
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المادة 45
الودائــع التــي ال يفــوض أصحابهــا الشــركة فــي اســتثمارها تدخــل فــي جملــة األمــوال املخصصــة لاســتثمار فــي 

املشــروعات التــي تقــوم بهــا الشــركة ســواًء مباشــرة أو عــن طريــق متويــل املشــروعات للغيــر.
ويجــوز أن يكــون التفويــض مقيــداً باالســتثمار فــي مشــروع معــني - عقــاري - أو صناعــي  - أو مالــي أو غيــر 

ذلــك فــي مشــروعات الشــركة كمــا يجــوز أن يكــون التفويــض مطلقــاً.
ويكون اإليداع ملدة محددة في عقد اإليداع أو ملدة غير محددة.

وفــي حــال اإليــداع ملــدة غيــر محــددة، يجــب أن ينــص عقــد اإليــداع علــى املــدة الــازم إشــعار الشــركة قبلهــا 
لســحب الوديعــة وإجــراء تصفيــة حســاب االســتثمار اخلــاص بهــا.

أمــا الوديعــة ملــدة محــددة، فاألصــل هــو عــدم ســحبها قبــل املوعــد احملــدد فــي عقــد اإليــداع، إمنــا يجــوز 
االســتثناء فــي حــاالت خاصــة بنــاًء علــى طلــب صاحــب الوديعــة، ومبوافقــة مجلــس إدارة الشــركة، ســحب 
الوديعــة قبــل موعدهــا والتنــازل عــن حصــة صاحبهــا فــي األربــاح عــن الســنة املاليــة التــي يتــم الســحب خالهــا 

ــس اإلدارة. ــا يقــرره مجل ــاً مل ــا وفق ــا أو بعضه كله

المادة 46
حتتسب أرباح الودائع مع التفويض باالستثمار وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.

المادة 47
تنظــم األعمــال املصرفيــة العاديــة التــي تقــوم بهــا الشــركة الئحــة خاصــة يضعهــا مجلــس اإلدارة ويبــني فيهــا 
علــى وجــه اخلصــوص فئــات املصــارف والعمــوالت التــي تتقاضاهــا الشــركة عــن هــذه اخلدمــات وال يجــوز أن 

تتضمــن هــذه الفئــات أيــة صــورة ربويــة.

المادة 48
يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع خطــة اســتثمار أمــوال الشــركة واملودعــني فــي قطاعــات االقتصــاد املختلفــة، وآلجــال قصيــرة 

ومتوســطة وطويلــة مبــا يحقــق أغــراض الشــركة فــي إطــار املصلحــة العامــة.

المادة 49
يشكل مجلس اإلدارة جلنة خاصة دائمة ملعاونته على تنفيذ اخلطة املشار إليها في املادة الثامنة واألربعني.
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المادة 50
ــزي وتنظيــم املهنــة  مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املرك

املصرفيــة وتعدياتــه.
يحــدد مجلــس اإلدارة النســبة التــي ال يتجاوزهــا متويــل أي مشــروع جديــد أو قائــم مــن رأس املــال، ســواًء 

بالنســبة للمشــروع الواحــد أو جلملــة املشــروعات املتوســطة وطويلــة األجــل.
ويقــرر مجلــس اإلدارة النســبة املئويــة التــي تســاهم بهــا الشــركة فــي إنشــاء مشــروع جديــد، أو فــي متويــل 
مشــروع قائــم، فــي حــدود مــا تســمح بــه األوضــاع املاليــة للشــركة، واالعتبــارات الفنيــة الواجبــة بحكــم القانــون 

أو العــرف.

المادة 51
ملغــاة مبوجــب قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 5/17/	200 واملوافــق عليــه مبوجــب املرســوم 279 

لســنة 	200.

المادة 52
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 يكــون للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر مــن احملاســبني 
القانونيــني، تعينهــم اجلمعيــة العامــة وحتــدد مقابــل أتعابهــم ملراقبــة حســابات الســنة املاليــة التــي عينــوا لهــا.

المادة 52 مكرر
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة 
املصرفيــة وتعدياتــه، ال يجــوز أن يكــون مراقــب احلســابات رئيســاً أو عضــواً فــي مجلــس إدارة الشــركة أو منوطــاً 
بــه القيــام بــأي عمــل إداري فيهــا، أو مشــرفاً علــى حســاباتها أو قريبــاً حتــى الدرجــة الثانيــة ملــن يشــرف علــى 
اإلدارة أو حســاباتها، وال يجوز له شــراء أســهم الشــركة أو بيعها أو أداء أي عمل استشــاري خال فترة املراقبة.

المادة 53
تبــدأ الســنة املاليــة للشــركة فــي أول ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة، ويســتثنى مــن ذلــك الســنة 

املاليــة األولــى، وتبــدأ مــن تاريــخ إعــان قيــام الشــركة نهائيــاً وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن الســنة التاليــة.

المادة 54
تكــون للمراقــب الصاحيــات وعليــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة، ولــه بوجــه 
خــاص احلــق فــي االطــاع فــي أي وقــت علــى جميــع دفاتــر الشــركة وســجاتها ومســتنداتها، وفــي طلــب 
البيانــات التــي يــرى ضــرورة احلصــول عليهــا، ولــه كذلــك أن يحقــق فــي موجــودات الشــركة والتزاماتهــا. وإذا لــم 
يتمكــن مــن اســتعمال هــذه الصاحيــات، أثبــت ذلــك كتابــًة فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة، ويعــرض علــى 

اجلمعيــة العامــة ولــه دعــوة اجلمعيــة العامــة لهــذا الغــرض.
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المادة 55
يقــدم املراقــب إلــى اجلمعيــة العامــة تقريــراً بيــن فيــه مــا إذا كانــت امليزانيــة وحســابات األربــاح واخلســائر متفقــًة مــع 
الواقــع وتعّبــر بأمانــة ووضــوح عــن املركــز املالــي احلقيقــي للشــركة، ومــا إذا كانــت الشــركة متســك حســابات منتظمــة، 
ــس اإلدارة  ــر مجل ــواردة فــي تقري ــات ال ــت البيان ــة، ومــا إذا كان ومــا إذا كان اجلــرد قــد أجــري وفقــاً لألصــول املرعي
متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي دفاتــر الشــركة، ومــا إذا كانــت هنــاك مخالفــات للقانــون أو ألحــكام نظــام الشــركة تكــون قــد 
وقعــت خــال الســنة املاليــة علــى وجــه يؤثــر فــي نشــاطها أو فــي مركزهــا املالــي، مــع بيــان مــا إذا كانــت هــذه املخالفــات 

ال تــزال قائمــة وذلــك فــي حــدود املعلومــات التــي توافــرت لديــه.
ويجــب أن يتضمــن التقريــر بيانــاً عــن احلوكمــة بيــن فيــه مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق قواعــد ونظــم ودليــل 
احلوكمــة وفقــاً للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي، كمــا يجــب أن يتضمــن التقريــر بيانــاً عــن أنظمــة 

ــة. ــة الداخلي الرقاب
ويكــون املراقــب مســؤوالً عــن صحــة البيانــات الــواردة فــي تقريــره بصفتــه وكيــًا عــن مجمــوع املســاهمني، ويعــد 
مســؤوالً عــن كل ضــرر يصيــب الشــركة أو املســاهمني أو الغيــر بســبب األخطــاء التــي تقــع منــه أثنــاء وبســبب عملــه. 
ويكــون املراقبــان مســؤولني بالتضامــن إاّل إذا أثبــت أحدهمــا عــدم اشــتراكه فــي اخلطــأ املوجــب للمســؤولية، ويكــون 

مراقــب احلســابات مســؤوالً عــن األضــرار التــي تلحــق بالشــركة نتيجــة اســتقالته فــي وقــت غيــر مناســب.
ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة أن يناقش املراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

المادة 56
ــون  ــن االحتياطــات اخلاصــة، كاحتياطــي الدي ــس اإلدارة لتكوي ــة يحددهــا مجل ــة نســبة مئوي ــاح اإلجمالي يقتطــع مــن األرب
واحتياطــي تقلبــات أســعار العملــة، وذلــك باإلضافــة إلــى االســتهاكات واالحتياطــات واملخصصــات التــي يفرضهــا القانــون 

أو العــرف أو يــرد بشــأنها نــص فــي هــذا النظــام.

المادة 57
يقتطــع مــن األربــاح اإلجماليــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس اإلدارة الســتهاك موجــودات الشــركة أو التعويــض 

عــن نــزول قيمتهــا، وتســتعمل هــذه األمــوال لشــراء املــواد واآلالت واملنشــآت الازمــة إلصاحهــا.
كمــا يقتطــع جــزء مــن األربــاح اإلجماليــة أيضــاً وبنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تقــره اجلمعيــة العامــة العاديــة 

ملواجهــة االلتزامــات املترتبــة علــى الشــركة مبوجــب قوانــني العمــل.
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المادة 58
توزع األرباح الصافية على الوجه التالي:

تقتطع نسبة 10% تخصص حلساب االحتياطي اإلجباري.. 1
تقتطع نسبة 10% تخصص حلساب االحتياطي االختياري.. 2

ــني  ــي الفقرت ــواردة ف ــادة النســبة ال ــس اإلدارة زي ــراح مجل ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العادي ــة العام ويجــوز للجمعي
الســابقتني بالقــدر الــذي تــراه مائمــاً، كمــا لهــا أن توقــف هــذا االقتطــاع بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة 

وموافقــة بنــك الكويــت املركــزي.
يقتطع املبلغ الازم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها 5% للمساهمني.. 3
يخصــص كمكافــأة ملجلــس اإلدارة مبلــغ توافــق عليــه اجلمعيــة العامــة العاديــة بحيــث ال يزيــد فــي مجموعــه . 	

عــن نســبة 10% مــن صافــي األربــاح بعــد االســتقطاعات الســابقة.
ــى . 5 ــاًء عل ــاح أو يُرحــل بن ــة مــن األرب ــى املســاهمني كحصــة إضافي ــك عل ــد ذل ــاح بع ــوزع الباقــي مــن األرب ي

اقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى الســنة املقبلــة أو يخصــص إلنشــاء احتياطــي تســوية األربــاح، لتأمــني التوزيــع 
ــة. ــة أو لتكويــن مخصصــات غيــر عادي ــاح الصافي املناســب فــي الســنوات التــي تقــل فيهــا األرب

المادة 58 مكرر
ــرات نصــف  ــى فت ــاح عل ــع أرب ــس اإلدارة أن تقــرر توزي ــراح مجل ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العامــة العادي يجــوز للجمعي
ســنوية، كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة - فــي إجتماعهــا الســنوي - تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ 
قرارهــا والســماح لــه بتوزيــع أربــاح عــن النصــف األول مــن الســنة املاليــة بالنســب التــي يقررهــا املجلــس، 
ويشــترط لصحــة هــذا التوزيــع أن تكــون األربــاح حقيقيــة وفقــاً للمبــادىء احملاســبية املتعــارف عليهــا، وعلــى أال 

ميــس التوزيــع بــرأس املــال املدفــوع.

المادة 59
تُدفع حصص األرباح إلى املساهمني في املكان وفي املواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

المادة 60
يُستعمل املال االحتياطي، بناًء على قرار مجلس اإلدارة، في ما يكون أوفى مبصالح الشركة.

وال يجــوز توزيــع االحتياطــي اإلجبــاري علــى املســاهمني وإمنــا يجــوز اســتعماله لتأمــني توزيــع أربــاح علــى 
املســاهمني تصــل إلــى 5% فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا أربــاح الشــركة بتأمــني هــذا احلــد.

وإذا زاد االحتياطــي اإلجبــاري علــى نصــف رأس مــال الشــركة، جــاز للجمعيــة العموميــة أن تقــرر وقــف اقتطاعــه 
أو اســتعمال مــا زاد علــى هــذا احلــد فــي الوجــوه التــي تراهــا لصالــح الشــركة ومســاهميها.

مت إضافة املادة في اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022/03/21 *

*
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المادة 61
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 2/16/	200 

المادة 62
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 2/16/	200

المادة 63
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 2/16/	200

المادة 64
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 2/16/	200

المادة 64 مكرر 1
ــم  ــة يت ــا عــن ثاث ــى أاّل يقــل عــدد أعضائه ــة شــرعية عل ــوى ورقاب ــة فت ــي هيئ ــل الكويت ــت التموي تُنشــأ فــي بي

ــا. ــا رئيســاً له ــني أعضائه ــة مــن ب ــار الهيئ ــة، وتخت ــة العام ــرار مــن اجلمعي ــم بق تعيينه

المادة 64 مكرر 2
يُنــاط بهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية مســؤولية إبــداء الــرأي حــول مــدى التــزام بيــت التمويــل الكويتــي 
فــي جميــع معاماتــه وعملياتــه بأحــكام الشــريعة اإلســامية، وفــي ســبيل ذلــك تتولــى الهيئــة فحــص العقــود 
ــوى  ــة الفت ــر. ويحــق لهيئ ــع الغي ــي م ــل الكويت ــت التموي ــا بي ــي يجريه ــات والسياســات واملعامــات الت واالتفاقي
والرقابــة الشــرعية اإلطــاع الكامــل وبــدون قيــود علــى الســجات واملعامــات كافــة لــدى بيــت التمويــل الكويتــي 
للتأكــد مــن التزامــه بأحــكام الشــريعة اإلســامية، وعلــى إدارة بيــت التمويــل الكويتــي تزويــد الهيئــة بــكل البيانات 

واملعلومــات التــي تطلبهــا ألداء مهامهــا، وتكــون قراراتهــا ملزمــة.
كما تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مبا يلي:

تقــدمي تقريــر ســنوي يُعــرض علــى اجلمعيــة العامــة فــي شــأن توافــق أعمــال بيــت التمويــل الكويتــي وأحــكام . 1
الشــريعة اإلسامية.

اإلشراف على أعمال املراقبني الشرعيني الذين تستعني بهم قطاعات بيت التمويل الكويتي.. 2
تنظيــم دورات شــرعية للعاملــني فــي بيــت التمويــل الكويتــي لتمكينهــم مــن ممارســة أعمالهــم مبــا يتفــق مــع . 3

أحــكام الشــريعة اإلســامية وللهيئــة أن تقتــرح علــى مجلــس اإلدارة إقامــة النــدوات واملؤمتــرات التــي لهــا 
عاقــة باالقتصــاد اإلســامي.

أي أعمال أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس اإلدارة.. 	
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المادة 64 مكرر 3
فــي حــال وجــود خــاف بــني أعضــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية حــول احلكــم الشــرعي، يجــوز ملجلــس 
اإلدارة إحالــة اخلــاف إلــى هيئــة الفتــوى فــي وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية التــي تعتبــر املرجــع النهائــي 

فــي هــذا الشــأن.

المادة 64 مكرر 4
تعقــد الهيئــة اثنــي عشــر اجتماعــاً ســنوياً علــى األقــل بدعــوة مــن رئيســها وتكــون اجتماعاتهــا فــي املقــر املعــد 

لهــا فــي بيــت التمويــل الكويتــي.

المادة 65
تنقضــي الشــركة بــأي واحــد مــن األســباب املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة والقانــون رقــم 32 

لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتدخــل فــي دور التصفيــة.
وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة مع تعديل عقد التأسيس مبا يتفق وهذه التعديات.

المادة 66
جتــري تصفيــة أمــوال الشــركة عنــد انقضائهــا وفقــاً لألحــكام الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة وقانــون 

النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة.

المادة 67
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية بتاريخ 3/23/	201.
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