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عقد التأسيس
المادة 1
مبوجب هذا العقد �أ�س�ست وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ووزارة املالية و�إدارة �شئون الق�صر
�شركة م�ساهمة كويتية عامة طبقاً لأحكام القانون.
المادة  1مكرر
ً
يقر امل�ؤ�س�سون ب�أن ال�شركة ت�أ�س�ست طبقا لأحكام املر�سوم بالقانون رقم  72ل�سنة  ،1977كما تخ�ضع
ال�شركة لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�صرفية وتعديالته ،وقانون ال�شركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته التنفيذية ،والقانون رقم 7
ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية ،و�أحكام
هذا العقد.
وتتمتع ال�شركة بال�شخ�صية االعتبارية اعتباراً من تاريخ �صدور املر�سوم بقانون ت�أ�سي�سها.
المادة 2
ا�سم ال�شركة وعنوانها التجاري “بيت التمويل الكويتي” �شركة م�ساهمة كويتية عامة “�ش.م.ك.ع”.
المادة 3
مركز ال�شركة الرئي�سي وحملها القانوين يف مدينة الكويت ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها فروعاً
�أو مكاتب �أو توكيالت يف الكويت �أو يف اخلارج.
المادة 4
مدة هذه ال�شركة غري حمدودة ،وتبد�أ من تاريخ �صدور املر�سوم املرخ�ص بت�أ�سي�سها وتنق�ضي ب�أحد
�أ�سباب االنق�ضاء القانونية.
المادة 5
الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي:
�أوالً :القيام بجميع اخلدمات والعمليات امل�صرفية حل�سابها �أو حل�ساب الغري على غري �أ�سا�س الربا،
�سوا ًء يف �صورة فوائد �أو �أية �صورة �أخرى ،فلل�شركة ـ على �سبيل املثال ال احل�صر ـ القيام مبا يلي:
 .1قبول الودائع النقدية على اختالف �صورها �سوا ًء حلفظها �أو �إعادة ا�ستثمارها ب�شروط �أو بدون
�شروط ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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� .2شراء وبيع ال�سبائك الذهبية وتوفري العمالت الأجنبية وبيع و�شراء حواالتها.
 .3التمويل لآجال ق�صرية ب�ضمان �أوراق جتارية بعائد جتاري متفق عليه ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
 .4فتح االعتمادات وتقدمي �سائر التمويالت امل�صرفية بكفالة �أو بدون كفالة.
� .5إ�صدار الكفاالت ملنفعة �شخ�ص ثالث ب�ضمانة �أو بدون �ضمانة.
 .6حت�صيل بدالت احلواالت والكمبياالت وال�صكوك وبوال�ص ال�شحن وامل�ستندات الأخرى لقاء
عمولة حل�ساب العمالء وغريهم.
 .7تلقي االكتتابات يف مراحل ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة ورفع ر�أ�س املال.
� .8شراء الأ�سهم و�شهادات اال�ستثمار وما يف حكمها من �أوراق مالية )ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية( وذلك حل�ساب ال�شركة �أو حل�ساب الغري.
 .9حفظ جميع �أنواع النقود واملعادن الثمينة واجلواهر والوثائق والطرود والرزم وت�أجري اخلزائن
اخلا�صة.
 .10القيام ب�أعمال الأمني والوكيل وقبول التوكيالت وتعيني الوكالء بعمولة �أو بدون عمولة.
وعلى وجه العموم لل�شركة احلق يف القيام ب�سائر الأعمال واخلدمات امل�صرفية والأعمال التي جتيزها
القوانني والأنظمة واللوائح املرعية للم�صارف ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ثانياً :القيام ب�أعمال اال�ستثمار مبا�شرة �أو ب�شراء م�شروعات �أو بتمويل م�شروعات �أو �أعمال مملوكة
للغري ،وذلك �أي�ضاً على غري �أ�سا�س الربا ،فلل�شركة احلق  -على �سبيل املثال ال احل�صر -القيام مبا يلي:
 .1ت�أ�سي�س �شركات جديدة �أو اال�شرتاك فيما هو قائم منها �أو متويله.
 .2القيام بكافة الدرا�سات و�أعمال اخلربة واال�ستق�صاء وتقدمي امل�شورة املتعلقة بتوظيف ر�ؤو�س
الأموال ،وتقدمي كافة اخلدمات اخلا�صة بهذه العمليات للغري من الأفراد والهيئات احلكومية.
� .3شراء الأرا�ضي والعقارات بق�صد بيعها بحالتها الأ�صلية �أو بعد جتزئتها �أو ت�أجريها خالية �أو مع
�إ�ضافة املن�ش�آت والأبنية واملعدات.
 .4التمويل اال�ستثماري يف ن�شاط املقاوالت على اختالف �أنواعها.
 .5مزاولة �أن�شطة الأوراق املالية مبا فيها ال�صكوك ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وعلى وجه العموم لل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي حتقق �أغرا�ضها امل�صرفية واال�ستثمارية
مبا�شرة �أو بالتعاون مع الهيئات وال�شركات واحلكومات ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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المادة 6
الق�صر
مبوجب هذا العقد �أ�س�ست وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ووزارة املالية و�إدارة �شئون
ّ
�شركة م�ساهمة كويتية طبقاً لأحكام النظام الأ�سا�سي امللحق بهذا العقد.
المادة 7
تُن�ش�أ يف ال�شركة هيئة م�ستقلة ت�سمى “هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية”.
ت�ضم عدداً من املتخ�ص�صني يف الفقه الإ�سالمي ،ويجب �أن يكونوا حا�صلني على م�ؤهل جامعي على
الأقل يف هذا املجال ،وال يقل عددهم عن ثالثة تعينهم اجلمعية العامة لل�شركة.
وتخت�ص هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية بالآتي:
�أ( �إبداء الر�أي ال�شرعي الإ�سالمي حول �أن�شطة ال�شركة وت�صرفاتها.
ب( التحقق من التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ج( تقدمي تقرير �سنوي �إىل اجلمعية العامة لل�شركة ي�شتمل على ر�أيها يف مدى توافق �أعمال ال�شركة
ون�شاطها وت�صرفاتها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ومدى التزام �إدارة ال�شركة بالتقيد مبا تبديه
هيئة الرقابة ال�شرعية من �آراء يف هذا ال�ش�أن ،وما يكون لديها من مالحظات على �أعمال ال�شركة.
ويُدرج هذا التقرير �ضمن التقرير ال�سنوي لل�شركة.
وتُ�ؤخذ الآراء بالأغلبية ،ويف حالة تعذر حتقيق الأغلبية ووجود خالف بني �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية حول
احلكم ال�شرعي ،يتم �إحالة مو�ضوع اخلالف �إىل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية.
المادة 8
ً
ً
مقدار ر�أ�س مال ال�شركة �ستمائة و�أربعة وثالثون مليونا ومائتان و�ستة وع�شرون �ألفا ومائتان وواحد
وت�سعون ديناراً ومائة فل�س موزعة على �ستة �آالف وثالثمائة و �إثنني و�أربعني مليوناً ومائتني و�إثنني
و�ستني �ألفاً وت�سعمائة و�أحد ع�شر �سهماً قيمة كل �سهم مائة فل�س وجميعها �أ�سهم نقدية.
المادة 9
يكتتب امل�ؤ�س�سون يف ر�أ�س مال ال�شركة ب�أ�سهم يبلغ عددها �أربعة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم على
الوجه الآتي:
• وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية :ت�سعمائة �ألف �سهم قيمتها ت�سعمائة �ألف دينار كويتي.
• وزارة املالية :مليوين �سهم قيمتها مليوين دينار كويتي.
الق�صر :مليونا �سهم قيمتها مليوين دينار كويتي.
• �إدارة �شئون
ّ
ويتعهدون بدفع  %25من قيمتها يف �أي من البنوك العاملة يف دولة الكويت.
ويتم طرح باقي الأ�سهم لالكتتاب العام يف الكويت.
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المادة 10
امل�صروفات التي تلتزم ال�شركة ب�أدائها ب�سبب ت�أ�سي�سها تقدر بخم�سني �ألف دينار كويتي تقريباً
وتخ�صم من ح�ساب امل�صروفات العامة.
المادة 11
يقوم امل�ؤ�س�سون بجميع الإجراءات الالزمة لإمتام ت�أ�سي�س ال�شركة نهائياً والإجراءات املتعلقة بطرح
الأ�سهم يف االكتتاب العام ،ولهم �أن يوكلوا تنفيذ هذه الإجراءات �إىل جلنة ت�شكل بقرار منهم ،ويحدد
امل�ؤ�س�سون يف القرار الأ�شخا�ص الذين يقع عليهم ا�ستيفاء امل�ستندات الالزمة ومن لهم حق �إيداع
مبالغ االكتتاب وحق ال�سحب على ح�ساب م�صاريف الت�أ�سي�س و�إمتام عملية التخ�صي�ص بالطريقة
املنا�سبة.
المادة 12
يتم االحتفاظ بن�سخة �أ�صلية من عقد ال�شركة يف مركزها الرئي�سي وعلى موقعها الإلكرتوين ،كما
حتفظ ن�سخة �أ�صلية من هذا العقد مبلف ال�شركة لدى الإدارة املخت�صة بوزارة التجارة وال�صناعة.
ولكل من يرغب يف احل�صول على ن�سخة مطابقة للأ�صل ،عليه �أن يطلبها من ال�شركة مقابل ر�سم
معني حتدده ال�شركة.
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النظام األساسي
المادة 1
ً
ت�أ�س�ست ال�شركة طبقا لأحكام املر�سوم بالقانون رقم  72ل�سنة  ،1977كما تخ�ضع ال�شركة لأحكام قانون
ال�شركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته التنفيذية .وهذا النظام الأ�سا�سي بني مالكي الأ�سهم املبينة
�أحكامها فيما بعد� ،شركة ت�سمى �شركة بيت التمويل الكويتي� ،شركة م�ساهمة كويتية عامة )�ش.م.ك.ع(
وذلك مع عدم الإخالل بالأحكام التي ا�ستثنيت منها هذه ال�شركة من �أحكام القوانني القائمة واملو�ضحة
بهذا النظام ،والتي يعترب القانون ال�صادر بالرتخي�ص يف قيام هذه ال�شركة �إقراراً لها.
وتخ�ضع �شركة بيت التمويل الكويتي لأحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت
املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية وتعديالته.
المادة 2
مركز ال�شركة الرئي�سي وحملها القانوين يف دولة الكويت الكائن يف منطقة املرقاب� ،شارع ال�شيخ
عبداهلل املبارك ال�صباح ،وهو املوطن الذي يعتد به يف توجيه املرا�سالت والإعالنات الق�ضائية ،وال
يعتد بتغيري هذا املوطن �إال �إذا مت قيد التغيري بال�سجل التجاري ،ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها
فروعاً �أو توكيالت �أو مكاتب بدولة الكويت �أو باخلارج.
المادة 3
مدة ال�شركة غري حمدودة.
المادة 4
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته التنفيذية ،ف�إن الأغرا�ض
التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة هي-:
�أوالً :القيام بجميع اخلدمات والعمليات امل�صرفية حل�سابها� ،أو حل�ساب الغري على غري �أ�سا�س الربا،
�سوا ًء يف �صورة فوائد �أو �أية �صورة �أخرى ،فلل�شركة – على �سبيل املثال ال احل�صر  -القيام مبا يلي:
 .1قبول الودائع النقدية على اختالف �صورها �سوا ًء حلفظها� ،أو �إعادة ا�ستثمارها ب�شروط �أو بدون
�شروط ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
� .2شراء وبيع ال�سبائك الذهبية وتوفري العمالت الأجنبية وبيع و�شراء حواالتها.
 .3التمويل لآجال ق�صرية ب�ضمان �أوراق جتارية بعائد جتاري متفق عليه ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
 .4فتح االعتمادات وتقدمي �سائر التمويالت امل�صرفية بكفالة �أو بدون كفالة.
� .5إ�صدار الكفاالت ملنفعة �شخ�ص ثالث ب�ضمانة �أو بدون �ضمانة.
 .6حت�صيل بدالت احلواالت والكمبياالت وال�صكوك وبوال�ص ال�شحن وامل�ستندات الأخرى لقاء
عمولة حل�ساب العمالء وغريهم.
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 .7تلقي االكتتابات يف مراحل ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة ورفع ر�أ�س املال.
� .8شراء الأ�سهم و�شهادات اال�ستثمار وما يف حكمها من �أوراق مالية )ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية( وذلك حل�ساب ال�شركة �أو حل�ساب الغري.
 .9حفظ جميع �أنواع النقود واملعادن الثمينة واجلواهر والوثائق والطرود والرزم وت�أجري اخلزائن
اخلا�صة.
 .10القيام ب�أعمال الأمني والوكيل وقبول التوكيالت وتعيني الوكالء بعمولة �أو بدون عمولة.
وعلى وجه العموم لل�شركة القيام ب�سائر الأعمال واخلدمات امل�صرفية ،والأعمال التي جتيزها
القوانني والأنظمة واللوائح املرعية للم�صارف ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ثانياً :القيام ب�أعمال اال�ستثمار مبا�شر ًة �أو ب�شراء م�شروعات �أو بتمويل م�شروعات �أو �أعمال مملوكة
للغري ،وذلك �أي�ضاً على غري �أ�سا�س الربا ،فلل�شركة – على �سبيل املثال ال احل�صر  -القيام مبا يلي:
 .1ت�أ�سي�س �شركات جديدة �أو اال�شرتاك فيما هو قائم منها �أو متويله.
 .2القيام بكافة الدرا�سات و�أعمال اخلربة واال�ستق�صاء وتقدمي امل�شورة املتعلقة بتوظيف ر�ؤو�س
الأموال ،وتقدمي كافة اخلدمات اخلا�صة بهذه العمليات للغري من الأفراد والهيئات احلكومية.
� .3شراء الأرا�ضي والعقارات بق�صد بيعها بحالتها الأ�صلية �أو بعد جتزئتها �أو ت�أجريها خالية �أو مع
�إ�ضافة املن�ش�آت والأبنية واملعدات.
 .4التمويل اال�ستثماري يف ن�شاط املقاوالت على اختالف �أنواعها.
 .5مزاولة �أن�شطة الأوراق املالية ما فيها ال�صكوك ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وعلى وجه العموم لل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي حتقق �أغرا�ضها امل�صرفية واال�ستثمارية
مبا�شرة �أو بالتعاون مع الهيئات وال�شركات واحلكومات ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
المادة 5
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  2004/5/17واملوافق عليه مبوجب املر�سوم
 279لل�سنة.
المادة 6
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  2004/5/17واملوافق عليه مبوجب املر�سوم
 279لل�سنة.
المادة 7
مقدار ر�أ�س مال ال�شركة �ستمائة و�أربعة وثالثون مليوناً ومائتان و�ستة وع�شرون �ألفاً ومائتان وواحد
وت�سعون ديناراً ومائة فل�س موزعة على �ستة �آالف وثالثمائة و �إثنني و�أربعني مليوناً ومائتني و�إثنني
و�ستني �ألفاً وت�سعمائة و�أحد ع�شر �سهماً قيمة كل �سهم مائة فل�س وجميعها �أ�سهم نقدية.
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المادة 8
يكتتب امل�ؤ�س�سون يف ر�أ�س مال ال�شركة ب�أ�سهم يبلغ عددها �أربعة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم،
ويتعهدون بدفع  %25من قيمتها وقدره �أربعة ماليني وت�سعمائة �ألف دينار كويتي يف �أحد البنوك
املعتمدة بالكويت.
وتطرح باقي الأ�سهم ومقدارها خم�سة ماليني ومائة �ألف �سهم لالكتتاب العام يف الكويت ،ويحدد
امل�ؤ�س�سون �إجراءات هذا الطرح و�شروطه.
المادة 9
ويجوز للكويتيني ولغري الكويتيني متلك �أ�سهم ال�شركة وفقاً لأحكام القانون.
المادة 10
يدفع املكتتب  %25من قيمة الأ�سهم عند االكتتاب .ويجب �أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل �سهم خالل
خم�س �سنوات على الأكرث من تاريخ �صدور مر�سوم الت�أ�سي�س ،وذلك يف املواعيد وبالطريقة التي
يحددها جمل�س الإدارة ،ويحق ملجل�س الإدارة �أن يبيع الأ�سهم التي ت�أخر �أداء امل�ستحق من قيمتها
حل�ساب امل�ساهم املت�أخر عن الدفع وعلى ذمته وحتت م�س�ؤوليته بال حاجة �إىل تنبيه ر�سمي ،على �أن
يكون البيع باملزاد العلني ويُ�ستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنني الأق�ساط والنفقات
التي مل ت�سدد ويرد الباقي للم�ساهم ،ف�إذا مل يكف ثمن البيع ،رجعت ال�شركة بالباقي على امل�ساهم
من �أمواله اخلا�صة.
المادة 11
مع مراعاة �أحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�صرفية وتعديالته ،ال يجوز �أن ميتلك �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري من �أ�سهم ال�شركة ما يتجاوز
 %5من ر�أ�س املال.
يُ�ستثنى من احلد امل�شار �إليه الأ�سهم التي ت�شرتيها بع�ض ال�شركات حل�ساب احلكومة.
المادة 12
ي�سلم جمل�س الإدارة كل م�ساهم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إعالن قيام ال�شركة نهائياً� ،سندات
م�ؤقتة تقوم مقام الأ�سهم التي ميلكها ،وي�سلم املجل�س الأ�سهم خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ وفاء
الق�سط الأخري.
المادة  12مكرر
تخ�ضع الأوراق املالية امل�صدرة من ال�شركة لنظام الإيداع املركزي للأوراق املالية لدى وكالة املقا�صة،
ويعترب �أ�صل �إيداع الأوراق املالية لدى وكالة املقا�صة �سنداً مللكية الورقة ويُ�سلم كل مالك �إي�صال بعدد
ما ميلكه من �أوراق مالية.
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المادة  12مكرر 1
يكون لل�شركة �سجل خا�ص يحفظ لدى وكالة مقا�صة ،وتق ّيد يف ال�سجل �أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم
وموطنهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل �سهم.
ويتم الت�أ�شري يف �سجل امل�ساهمني ب�أي تغيريات تطر�أ على البيانات امل�سجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه
ال�شركة �أو وكالة املقا�صة من بيانات ،ولكل ذي �ش�أن �أن يطلب من ال�شركة �أو وكالة املقا�صة تزويده
ببيانات من هذا ال�سجل.
المادة  12مكرر 2
يخ�ضع تداول الأ�سهم لأحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية وما ت�صدره هيئة �أ�سواق
املال من قواعد بهذا ال�ش�أن.
المادة  12مكرر 3
ال يجوز احلجز على �أموال ال�شركة ا�ستيفا ًء لديون مرتتبة يف ذمة �أحد امل�ساهمني ،و�إمنا يجوز حجز
�أ�سهم املدين و�أرباح هذه الأ�سهم ،وي�ؤ�شر باحلجز على ال�سهم يف �سجل امل�ساهمني ،ويتم بيع الأ�سهم
حتى ولو مل يقدم الدائن احلاجز �أ�صل الإي�صال اخلا�ص ب�إيداعها ،ويتم �إجراء التعديالت الالزمة
على �سجل امل�ساهمني لدى وكيل املقا�صة وفقاً ملا ت�سفر عنه �إجراءات البيع.
ويجوز رهن الأ�سهم حتى ولو مل تكن قد دفعت قيمتها بالكامل ،ويق ّيد الرهن يف �سجل امل�ساهمني
وبح�ضور الراهن واملرتهن �أو من ينوب عنهما.
ويجوز للمدين �أن يتنازل للدائن املرتهن عن حقه يف ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركات والت�صويت
فيها .وت�سري على احلاجز واملرتهن جميع القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة على النحو الذي
ت�سري به على امل�ساهم املحجوزة �أ�سهمه �أو الراهن.
المادة 13
يرتتب حتماً على ملكية الأ�سهم قبول النظام الأ�سا�سي لل�شركة وقرارات اجلمعية العامة.
المادة 14
كل �سهم يخول �صاحبه احلق يف ح�صة معادلة حل�صة غريه ،بال متييز يف ملكية موجودات ال�شركة
ويف الأرباح املقت�سمة على الوجه املبني فيما بعد.
وملّا كانت �أ�سهم ال�شركة �إ�سمية ،ف�إن �آخر مالك لها مقيداً ا�سمه يف �سجل ال�شركة قد يكون له وحده
احلق يف قب�ض املبالغ امل�ستحقة لل�سهم� ،سوا ًء كانت ح�ص�صاً يف الأرباح �أو ن�صيباً يف موجودات
ال�شركة.

11

المادة 15
يجوز بقرار ي�صدر من اجلمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات الرقابية ،زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صرح به ،وذلك بنا ًء على اقرتاح م�سبب من جمل�س الإدارة وتقرير مراقب احل�سابات يف
هذا ال�ش�أن ،على �أن يت�ضمن القرار ال�صادر بزيادة ر�أ�س املال مقدار الزيادة وطرق الزيادة.
ال يجوز زيادة ر�أ�س املال امل�صرح به �إ ّال �إذا كانت قيمة الأ�سهم الأ�صلية قد دفعت كاملة ،ويجوز بقرار
من اجلمعية العامة غري العادية �أن تف ّو�ض جمل�س الإدارة يف حتديد تاريخ تنفيذه.
المادة  15مكرر
تتم تغطية زيادة ر�أ�س املال ب�أ�سهم ت�سدد قيمتها ب�إحدى الطرق التالية:
 .1طرح �أ�سهم الزيادة لالكتتاب العام.
 .2حتويل �أموال من االحتياطي االختياري �أو من الأرباح املحتجزة �أو مما زاد عن احلد الأدنى
لالحتياطي القانوين �إىل �أ�سهم.
 .3حتويل دين على ال�شركة �أو ال�سندات �أو ال�صكوك �إىل �أ�سهم.
 .4تقدمي ح�صة عينية.
� .5إ�صدار �أ�سهم جديدة تخ�ص�ص لإدخال �شريك �أو �شركاء جدد يعر�ضهم جمل�س الإدارة وتوافق
اجلمعية العامة غري العادية.
� .6أية طرق �أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات.
ويف جميع الأحوال تكون القيمة اال�سمية لأ�سهم الزيادة م�ساوية للقيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية.
المادة  15مكرر 1
�إذا تقرر زيادة ر�أ�س املال عن طريق طرح �أ�سهم لالكتتاب العام وفقاً للبند  1من املادة  15مكرر ،يكون
للم�ساهمني حق الأولوية يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بن�سبة ما ميلكه كل منهم من �أ�سهم ،وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ �إخطارهم بذلك.
ويجوز للم�ساهم التنازل عن حق الأولوية مل�ساهم �آخر �أو للغري مبقابل مادي �أو بدون مقابل وفقاً ملا
يتم االتفاق عليه بني امل�ساهم واملتنازل �إليه.
المادة  15مكرر 2
يف حالة طرح �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال لالكتتاب العام تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة
بنا ًء على ن�شرة اكتتاب مت�ضمنة البيانات وم�ستوفية للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم 7
ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال.
المادة  15مكرر 3
�إذا مل تتم تغطية �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال جاز للجمعية العامة غري العادية التي قررت الزيادة �أن تقرر
وتبي الالئحة التنفيذية
�إما الرجوع عن الزيادة يف ر�أ�س املال �أو االكتفاء بالقدر الذي مت االكتتاب بهّ ،
لقانون ال�شركات الإجراءات الواجب اتخاذها يف هذا ال�ش�أن.
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المادة  15مكرر 4
يجوز للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر �إ�ضافة عالوة �إ�صدار �إىل القيمة اال�سمية للأ�سهم
اجلديدة ،تخ�ص�ص للوفاء مب�صروفات الإ�صدار ثم ت�ضاف �إىل االحتياطي.
وذلك على النحو املبني بالالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات وتعليمات هيئة �أ�سواق املال.
المادة  15مكرر 5
�إذا كانت �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال مقابل تقدمي ح�صة عينية ،وجب �أن يتم تقوميها وفقاً لأحكام املادة
 11من قانون ال�شركات.
المادة  15مكرر 6
يف حالة تغطية الزيادة يف ر�أ�س املال عن طريق التحويل من االحتياطي االختياري �أو من الأرباح
املحتجزة �أو ما زاد عن احلد الأدنى لالحتياطي القانوين ،تقوم ال�شركة ب�إ�صدار �أ�سهم جمانية
بالقيمة اال�سمية ودون عالوة �إ�صدار ،وتوزع هذه الأ�سهم على امل�ساهمني بن�سبة ما ميلكه كل منهم
يف ر�أ�س املال.
المادة  15مكرر 7
يف حالة تغطية الزيادة عن طريق حتويل دين على ال�شركة �أو ال�سندات �أو ال�صكوك �إىل �أ�سهم ،يُتبع
يف هذا ال�ش�أن الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات وتعديالته والالئحة التنفيذية.
المادة  15مكرر 8
للجمعية العامة غري العادية ،بنا ًء على اقرتاح م�سبب من جمل�س الإدارة� ،أن تقرر بعد موافقة بنك
الكويت املركزي وهيئة �أ�سواق املال تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة وذلك يف احلاالت التالية:
� .1إذا زاد ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة.
� .2إذا �أ�صيبت ال�شركة بخ�سائر ال يحتمل تغطيتها من �أرباح ال�شركة.
 .3احلاالت الأخرى املحددة بالالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات.
المادة  15مكرر 9
�إذا كان قرار التخفي�ض ب�سبب زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،يتعني على ال�شركة قبل تنفيذ
قرار التخفي�ض �أن تقوم بالوفاء بالديون امل�ستحقة عليهم وتقدمي ال�ضمانات الكافية للوفاء بالديون
الآجلة ،ويجوز لدائني ال�شركة يف حالة عدم الوفاء بديونهم امل�ستحقة عليهم �أو عدم كفاية �ضمانات
الديون الآجلة ،االعرتا�ض على قرار التخفي�ض �أمام املحكمة وفقاً للمقرر بالالئحة التنفيذية لقانون
ال�شركات.
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المادة  15مكرر 10
يتم تخفي�ض ر�أ�س املال ب�إحدى الطرق التالية:
 .1تخفي�ض القيمة اال�سمية لل�سهم مبا ال يقل عن احلد الأدنى املقرر.
� .2إلغاء عدد من الأ�سهم بقيمة املبلغ املقرر تخفي�ضه من ر�أ�س املال.
� .3شراء ال�شركة لعدد من �أ�سهمها بقيمة املبلغ الذي تريد تخفي�ضه من ر�أ�س املال.
وتُتبع الإجراءات اخلا�صة بذلك على النحو املبني بالالئحة التنفيذية لقانون ال�شركات.
المادة  15مكرر 11
يجوز لل�شركة �أن ت�شرتي �أ�سهمها حل�سابها يف احلاالت التالية:
� .1أن يكون ذلك بغر�ض املحافظة على ا�ستقرار �سعر ال�سهم ،ومبا ال يجاوز الن�سبة التي يحددها
بنك الكويت املركزي وهيئة �أ�سواق املال من جمموع �أ�سهم ال�شركة.
 .2تخفي�ض ر�أ�س املال.
 .3عند ا�ستيفاء ال�شركة لدين مقابل هذه الأ�سهم.
� .4أي حاالت �أخرى حتددها الهيئة.
وال تدخل الأ�سهم امل�شرتاة يف جمموع �أ�سهم ال�شركة يف الأحوال التي تتطلب متلّك امل�ساهمني ن�سبة
معينة من ر�أ�س املال ،ويف جميع امل�سائل اخلا�صة باحت�ساب الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماع اجلمعية
العامة ،والت�صويت على القرارات باجلمعية العامة ،على النحو الذي تنظمه هيئة �أ�سواق املال.
تفو�ض اجلمعية العامة العادية جمل�س الإدارة ب�شراء �أو بيع �أو الت�صرف يف �أ�سهم ال�شركة مبا ال
يتجاوز  %10من عدد �أ�سهمها وفقاً لأحكام القانون.
المادة 16
مع مراعاة ما هو مقرر يف قانون ال�شركات رقم  2012/25وتعديالته والئحته التنفيذية ،يتوىل �إدارة
ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة باالقرتاع ال�سري ،وتكون مدة
الع�ضوية يف املجل�س ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
المادة 17
يجب �أن تتوافر يف من يُر�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة ال�شروط التالية:
� .1أن يكون متمتعاً ب�أهلية الت�صرف.
� .2أ ّال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية �أو يف جرمية �إفال�س بالتق�صري �أو
التدلي�س �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو بعقوبة مقيدة للحرية ب�سبب خمالفته لأحكام قانون
ال�شركات ما مل يكن قد ُرد �إليه اعتباره.
� .3أن يكون مالكاً ب�صفة �شخ�صية �أو ال�شخ�ص الذي ميثله لعدد ما ال يقل عن خم�سة و�سبعني �ألف
�سهم من �أ�سهم ال�شركة.
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ويخ�ص�ص هذا القدر من الأ�سهم ل�ضمان �إدارة الع�ضو ويجب �إيداعها خالل �شهر من تاريخ التعيني
لدى ال�شركة ،وي�ستمر �إيداعها مع عدم قابليتها للتداول �إىل �أن تنتهي مدة الع�ضوية ،ويُ�صدق على
ميزانية �آخر �سنة مالية قام فيها الع�ضو ب�أعماله.
و�إذا فقد ع�ضو جمل�س الإدارة �أياً من ال�شروط املتقدمة وكذلك ال�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون
رقم  32ل�سنة  1968وتعديالته امل�شار �إليها زالت عنه �صفة الع�ضوية.
المادة  17مكرر
ً
ً
ً
يجوز لكل م�ساهم �سوا ًء كان �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا تعيني ممثلني له يف جمل�س �إدارة ال�شركة
بن�سبة ما ميلكه من �أ�سهم فيها ،وي�ستنزل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة املختارين بهذه الطريقة من
جمموع �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذي يتم انتخابهم ،وال يجوز للم�ساهمني الذين لهم ممثلون يف جمل�س
الإدارة اال�شرتاك مع امل�ساهمني الآخرين يف انتخاب بقية �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إ ّال يف حدود ما زاد
عن الن�سبة امل�ستخدمة يف تعيني ممثليه يف جمل�س الإدارة ،ويجوز ملجموعة امل�ساهمني �أن يتحالفوا
فيما بينهم لتعيني ممثل �أو �أكرث عنهم يف جمل�س الإدارة وذلك بن�سبة ملكيتهم جمتمعة.
ويكون له�ؤالء املمثلني ما للأع�ضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات.
ويكون امل�ساهم م�سئوالً عن �أعمال ممثليه جتاه ال�شركة ودائنيها وم�ساهميها.
المادة 18
مع مراعاة ما هو مقرر يف القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم
املهنة امل�صرفية وتعديالته.
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن يكون ع�ضواً يف جمل�س �إدارة �شركة مماثلة �أو مناف�سة� ،أو يكون
تاجراً يف جتارة م�شابهة �أو مناف�سة لتجارة ال�شركة� ،أو �أن تكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف العقود وال�صفقات التي تربم مع ال�شركة �أو حل�سابها �أو �أن تكون له م�صلحة تتعار�ض مع م�صالح
ال�شركة ما مل يكن �شيء من ذلك برتخي�ص خا�ص من اجلمعية العامة وبنف�س ال�شروط التي تتعامل
بها ال�شركة مع الغري.
وال يجوز لرئي�س املجل�س وال لأي ع�ضو من �أع�ضائه  -ولو كان ممث ً
ال ل�شخ�ص اعتباري � -أن ي�ستغل
املعلومات التي و�صلت �إليه بحكم من�صبه يف احل�صول على فائدة لنف�سه �أو لغريه ،كما ال يجوز له
الت�صرف ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات يف �أ�سهم ال�شركة التي هو ع�ضو جمل�س �إدارتها طيلة مدة
ع�ضويته فيها �إ ّال بعد احل�صول على موافقة هيئة �أ�سواق املال.
المادة  18مكرر
ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يف�صحوا �إىل امل�ساهمني يف غري اجتماعات اجلمعية العامة �أو
�إىل الغري عما وقفوا عليه من �أ�سرار ال�شركة ب�سبب مبا�شرتهم لإدارتها ،و�إ ّال وجب عزلهم وم�ساءلتهم
عن تعوي�ض الأ�ضرار الناجتة عن املخالفة.
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المادة  18مكرر 1
يلتزم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والعاملني باملحافظة على �سرية البيانات واملعلومات اخلا�صة
بال�شركة وبعمالئها ،والبيانات واملعلومات اخلا�صة بعمالء ال�شركات الأخرى التي و�صلت �إليهم بحكم
عملهم بال�شركة.
المادة 19
ً
�إذا �شغر مركز ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب ،خلفه فيه من كان حائزا لأكرث الأ�صوات من امل�ساهمني
الذين مل يفوزوا بع�ضوية جمل�س الإدارة يف �آخر انتخاب.
�أما �إذا بلغت املراكز ال�شاغرة ربع املراكز الأ�صلية ومل يوجد من تتوافر فيه ال�شروط ،ف�إنه يتعني على
جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة للم�ساهمني لتجتمع يف ميعاد �شهرين من تاريخ خلو �آخر مركز،
وذلك لتنتخب من ي�شغل املراكز ال�شاغرة.
ويف جميع هذه الأحوال يكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه فقط.
المادة 20
ً
ً
ينتخب جمل�س الإدارة باالقرتاع ال�سري رئي�سا له ونائبا للرئي�س ملدة ثالث �سنوات.
المادة 21
رئي�س جمل�س الإدارة هو الذي ميثل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء �إىل جانب
االخت�صا�صات الأخرى املبينة يف هذا النظام ،ويعترب توقيعه كتوقيع جمل�س الإدارة يف عالقة ال�شركة
بالغري ،وعليه تنفيذ قرارات املجل�س و�أن يتقيد بتو�صياته ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند
غيابه �أو قيام مانع لديه من ممار�سة اخت�صا�صه.
المادة 22
يكون لل�شركة رئي�س تنفيذي �أو �أكرث يعينه جمل�س الإدارة من �أع�ضاء املجل�س �أو من غريهم يناط به
�إدارة ال�شركة ،ويحدد املجل�س خم�ص�صاته و�صالحياته يف التوقيع عن ال�شركة ،وال يجوز اجلمع بني
من�صبي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.
المادة 23
يجتمع جمل�س الإدارة �ست مرات على الأقل خالل ال�سنة الواحدة ،بناء على دعوة من رئي�سه �أو من
نائب الرئي�س عند غياب الرئي�س �أو بنا ًء على طلب ثالثة من �أع�ضائه على الأقل.
ويكون اجتماع املجل�س �صحيحاً بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه وال يجوز احل�ضور بالوكالة يف اجتماعات
املجل�س.
ويف حالة انعقاد املجل�س بغياب الرئي�س ونائب الرئي�س يرت�أ�س اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء �سناً.
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ويجوز للمجل�س �أن ينعقد با�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة ،كما يجوز للمجل�س اتخاذ القرارات
بالتمرير مبوافقة جميع �أع�ضاء املجل�س.
ويلتزم جمل�س �إدارة ال�شركة بتعيني �أمني �سر له.
المادة 24
ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات ُرجح
اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة ،وتُدون حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وتوقع من قبل الأع�ضاء
احلا�ضرين و�أمني �سر املجل�س ،وللع�ضو الذي مل يوافق على قرار اتخذه املجل�س �أن يثبت اعرتا�ضه
يف حم�ضر االجتماع.
المادة 25
يفقد ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضويته يف املجل�س �إذا حتققت فيه �أحد احلاالت املن�صو�ص عليها يف
مادة ) (68من القانون رقم  32ل�سنة  1968وتعديالته �أو �إذا تخلف عن ح�ضوره �أربع جل�سات متتالية
بدون عذر وذلك بقرار من جمل�س الإدارة.
المادة 26
حتدد اجلمعية العامة العادية جمموع مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا ال يجاوز ع�شرة
باملائة من الربح ال�صايف بعد ا�ستنزال اال�ستهالك واالحتياطيات ،ويف هذه احلالة يجب �أن ال يقل
الربح املقرر توزيعه على امل�ساهمني عن خم�سة باملائة من ر�أ�س املال.
ويحدد جمل�س الإدارة مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني والرئي�س التنفيذي.
ويلتزم جمل�س الإدارة بتقدمي تقرير �سنوي يعر�ض على اجلمعية العامة العادية لل�شركة للموافقة
عليه ،على �أن يت�ضمن على وجه دقيق بياناً مف�ص ً
ال عن املبالغ واملنافع واملزايا التي ح�صل عليها
جمل�س الإدارة �أياً كانت طبيعتها وم�سماها.
المادة  26مكرر
ت�ؤول �إىل امل�ؤ�س�سات العامة والهيئات العامة وال�شركات اململوكة للدولة بالكامل املبالغ امل�ستحقة
عن متثيلها يف جمل�س �إدارة ال�شركة التي ت�ساهم فيها ،وعلى رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة �أداء تلك
املبالغ مبا�شرة �إىل تلك اجلهات املذكورة خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستحقاقها ،ولتلك اجلهات �أن حتدد
املكاف�آت واملرتبات التي ت�صرف ملمثليها يف جمال�س �إدارات تلك ال�شركة.
المادة  26مكرر 1
ال يجوز �أن يكون ملن له ممثل يف جمل�س الإدارة �أو لرئي�س �أو �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد
�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية �أو �أزواجهم �أو �أقاربهم من الدرجة الثانية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف العقود والت�صرفات التي تربم مع ال�شركة �أو حل�سابها� ،إ ّال �إذا كان ذلك برتخي�ص ي�صدر عن
اجلمعية العامة العادية لل�شركة.
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المادة 27
ملجل�س الإدارة �أو�سع �سلطة لإدارة ال�شركة والقيام بجميع الأعمال التي تقت�ضيها �إدارة ال�شركة وفقاً
لأغرا�ضها .وال يحد من هذه ال�سلطة �إال ما ن�ص عليه القانون �أو هذا النظام �أو قرارات اجلمعية
العامة ،وملجل�س الإدارة على وجه اخل�صو�ص �أن يدفع كافة الر�سوم وامل�صروفات االبتدائية الالزمة
لت�أ�سي�س ال�شركة من ت�سجيل ون�شر ومبا�شرة تنفيذ ال�شروط املدونة بعقد الت�أ�سي�س ،والقيام بكل
الإجراءات القانونية الالزمة لذلك ،وحتديد امل�صروفات العمومية للإدارة ،وو�ضع اللوائح والأنظمة
الالزمة لرتتيب العمل ،وتعيني املديرين �أو ر�ؤ�ساء العمل واملوظفني والوكالء وم�ساعديهم بجميع
امل�ستويات الإدارية ،وتو�صيف وظائفهم ،وحتديد اخت�صا�ص كل منهم وم�س�ؤوليته وحتديد املرتبات
واملكاف�آت ،مع مراعاة �أن يت�ضمن نظام منح املكاف�آت املالية مقايي�س �أداء منا�سبة مرتبطة ب�أداء
ال�شركة على املدى الطويل.
ويبذل جمل�س �إدارة ال�شركة عناية الرجل احلري�ص يف ممار�سة �سلطاته واخت�صا�صاته.
المادة  27مكرر
ملجل�س الإدارة �أن يوزع العمل بني �أع�ضائه وفقاً لطبيعة �أعمال ال�شركة ،كما يجوز للمجل�س �أن يف ّو�ض
�أحد �أع�ضائه �أو جلنة من بني �أع�ضائه �أو �أحداً من الغري يف القيام بعمل معني �أو �أكرث� ،أو الإ�شراف
على وجه من وجوه ن�شاط ال�شركة� ،أو يف ممار�سة بع�ض ال�سلطات �أو االخت�صا�صات املنوطة باملجل�س.
المادة  27مكرر 1
يعي جمل�س الإدارة بعد انتخابه عدداً كاف من �أع�ضائه يف اللجان الرئي�سية املنبثقة عن جمل�س
ّ
الإدارة بعد ت�شكيلها ،بهدف تعزيز فاعلية رقابة املجل�س على العمليات املهمة يف ال�شركة ،على �أن
تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية �إىل املجل�س يف �ضوء طبيعة مهام كل جلنة ،ومن اللجان الرئي�سية
جلنة احلوكمة وجلنة املخاطر وجلنة التدقيق ،بالإ�ضافة �إىل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات.
المادة 28
ملجل�س الإدارة احلق يف �شراء وبيع املنقوالت والعقارات ،كما �أن له حق الت�صرف يف �أ�صول ال�شركة
كلها �أو بع�ضها بالبيع �أو بغريه من عقود املعاو�ضات لقاء الثمن الذي يراه جمزياً ،وعلى وجه
اخل�صو�ص لقاء الأ�سهم �أو احل�ص�ص وغريهما من الأوراق املالية التي ت�صدرها �شركة �أخرى ،وكذلك
له احلق يف اقرتا�ض الأموال �أو احل�صول عليها بالطريقة التي يراها منا�سبة بالداخل واخلارج،
واال�ستئجار والت�أجري ،وله القيام بكل ما يلزم ملبا�شرة كل عمل يدخل يف �أغرا�ض ال�شركة.
ويجوز ملجل�س الإدارة بيع عقارات ال�شركة ورهنها ،و�إعطاء الكفاالت ،وعقد القرو�ض ب�ضمان عقارات
ال�شركة ،وكل ذلك بدون ربا .وكذلك ملجل�س الإدارة الت�صريح برفع كل دعوى والدفاع عن م�صلحة
ال�شركة �أمام الق�ضاء �سوا ًء كانت ال�شركة مدعية �أو مدعى عليها ،وله �إبرام ال�صلح والتحكيم و�شطب
القيود ،والتنازل عن احلقوق �سوا ًء كان التنازل مبقابل �أو بغري مقابل وتقرير كيفية ا�ستعمال �أموال
ال�شركة مبا يف ذلك مالها االحتياطي ،وعلى وجه العموم �إدارة �أعمال ال�شركة على الوجه الأ�صح.
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المادة 29
ال يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أي التزام �شخ�صي فيما يتعلق بتعهدات ال�شركة ل�سبب قيامهم مبهام
وظائفهم �ضمن حدود وكاالتهم.
المادة 30
رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضا�ؤه م�س�ؤولون جتاه ال�شركة وامل�ساهمني والغري عن جميع �أعمال الغ�ش
و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،وعن كل خمالفة للقانون �أو لهذا النظام وعن اخلط�أ يف الإدارة.
وال يحول دون �إقامة دعوى امل�سئولية اقرتاع من اجلمعية العامة العادية ب�إبراء ذمة جمل�س الإدارة.
وال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة اخلا�صة ب�إبراء
ذمتهم من امل�سئولية عن �إدارتهم �أو التي تتعلق مبنفعة خا�صة لهم �أو لأزواجهم �أو �أقاربهم من الدرجة
الأوىل �أو بخالف قائم بينهم وبني ال�شركة.
المادة  30مكرر
تكون امل�سئولية املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة �إما م�سئولية �شخ�صية تلحق ع�ضواً بالذات ،و�إما
م�شرتكة فيما بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة جميعاً .ويف احلالة الأخرية يكون الأع�ضاء م�سئولني جميعاً
على وجه الت�ضامن ب�أداء التعوي�ض� ،إ ّال من اعرت�ض على القرار الذي رتب امل�سئولية و�أثبت اعرتا�ضه
يف املح�ضر.
المادة  30مكرر 1
لل�شركة �أن ترفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�سبب الأخطاء التي تن�ش�أ عنها �أ�ضرار
لل�شركة ،ف�إذا كانت ال�شركة يف دور الت�صفية توىل امل�صفي رفع الدعوى.
المادة  30مكرر 2
لكل م�ساهم رفع دعوى امل�سئولية منفرداً نيابة عن ال�شركة يف حالة عدم قيام ال�شركة برفعها ،ويف
هذه احلالة يجب اخت�صام ال�شركة ليحكم لها بالتعوي�ض �إن كان له مقت�ض .ويجوز للم�ساهم رفع
دعواه ال�شخ�صية بالتعوي�ض �إذا كان اخلط�أ قد �أحلق به �ضرراً .ويقع باط ً
ال كل اتفاق يق�ضي بغري
ذلك.
المادة 31
تنعقد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية بنا ًء على دعوة من جمل�س الإدارة خالل الأ�شهر الثالثة التالية
النتهاء ال�سنة املالية ،وذلك يف الزمان واملكان اللذين يعينهما جمل�س الإدارة ،وللمجل�س �أن يدعو
اجلمعية العامة لالجتماع كلما دعت ال�ضرورة �إىل ذلك ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يوجه دعوة اجلمعية
لالجتماع بنا ًء على طلب م�سبب من عدد من امل�ساهمني ميلكون ع�شرة باملئة من ر�أ�س مال ال�شركة،
�أو بناء على طلب مراقب احل�سابات ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ الطلب ،وتعد جدول
الأعمال اجلهة التي تدعو �إىل االجتماع.
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توجه الدعوة �إىل امل�ساهمني حل�ضور اجتماعات اجلمعية العامة �أياً كان �صفتها ،مت�ضمن ًة جدول
الأعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع ب�أي و�سيلة من و�سائل االت�صال التالية:
� .1إعالن يف �صحيفتني يوميتني على الأقل ت�صدران باللغة العربية ويجب �أن يتم ن�شر الإعالن مرتني،
على �أن يتم الإعالن يف املرة الثانية بعد م�ضي مدة ال تقل عن �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر الإعالن
الأول ،وقبل انعقاد اجلمعية العامة ب�سبعة �أيام على الأقل ،مع ن�شر الإعالن الثاين يف اجلريدة
الر�سمية بالإ�ضافة �إىل �صحيفتني يوميتني.
 .2الربيد الإلكرتوين.
 .3الفاك�س.
على �أن تتم الدعوة يف املرة الثانية بعد م�ضي مدة ال تقل عن �سبعة �أيام من تاريخ الدعوة الأوىل وقبل
انعقاد االجتماع ب�سبعة �أيام على الأقل.
المادة  31مكرر
ي�شرتط ل�صحة الإعالن بالو�سائل امل�شار �إليها باملادة ال�سابقة �أن يكون امل�ساهم قد ز ّود ال�شركة �أو
وكالة املقا�صة ببيانات عنوان بريده الإلكرتوين �أو رقم الفاك�س اخلا�ص به ،ووافق على �إعالنه من
خالل هذه الو�سائل.
وال يعتد ب�أي تغيري من قبل امل�ساهم لأي من البيانات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ما مل يكن قد
�أخطر ال�شركة �أو وكالة املقا�صة بهذا التغيري قبل �إعالنه بخم�سة �أيام على الأقل.
ويف حالة النزاع حول ت�سلم الإعالن ف�إنه يعتد يف هذا ال�ش�أن ب�شهادة ت�صدر من م�شغل اخلدمة
لو�سيلة االت�صال التي ا�ستخدمت يف �إجراء الإعالن.
المادة 32
يوجه امل�ؤ�س�سون الدعوة �إىل امل�ساهمني خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إغالق باب االكتتاب لعقد
اجلمعية العامة ب�صفتها جمعية ت�أ�سي�سية ،ويُقدم لها تقريراً عن جميع عمليات الت�أ�سي�س مع
امل�ستندات امل�ؤيدة لها.
وعلى اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية �أن ت�ستوثق من �صحة املعلومات الواردة يف التقرير وموافقتها
للقانون ولعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي ،كما تنظر فيما تقدمه وزارة التجارة وال�صناعة
من تقارير يف هذا ال�ش�أن ،وتنتخب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعني مراقبي احل�سابات وتعلن ت�أ�سي�س
ال�شركة نهائياً.
المادة 33
لكل م�ساهم �أياً كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية العامة ،ويكون له عدداً من الأ�صوات ي�ساوي
عدد الأ�صوات املقررة لذات الفئة من الأ�سهم ،وال يجوز للم�ساهم الت�صويت عن نف�سه �أو عمن ميثله
يف امل�سائل التي تتعلق مبنفعة خا�صة له� ،أو بخالف قائم بينه وبني ال�شركة ،ويقع باط ً
ال كل �شرط �أو
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قرار يخالف ذلك ،ويجوز للم�ساهم �أن يوكل غريه يف احل�ضور عنه ،وذلك مبقت�ضى توكيل خا�ص �أو
تفوي�ض تعده ال�شركة لهذا الغر�ض.
ويجوز ملن يدعي حقاً على الأ�سهم يتعار�ض مع ما هو ثابت يف �سجل م�ساهمي ال�شركة �أن يتقدم �إىل
قا�ضي الأمور الوقتية ال�ست�صدار �أمر على عري�ضة بحرمان الأ�سهم املتنازع عليها من الت�صويت ملدة
يحددها القا�ضي الآمر �أو حلني الف�صل يف مو�ضوع النزاع من قبل املحكمة املخت�صة ،وذلك وفقاً
للإجراءات املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية.
المادة 34
ي�سجل امل�ساهمون �أ�سماءهم يف �سجل خا�ص يعد لذلك يف مركز ال�شركة قبل املوعد املحدد النعقاد
اجلمعية ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل.
ويعطى امل�ساهم بطاقة حل�ضور االجتماع يذكر فيها عدد الأ�صوات التي ي�ستحقها.
المادة 35
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحاً �إ ّال �إذا ح�ضره م�ساهمون لهم حق الت�صويت ميثلون
�أكرث من ن�صف عدد �أ�سهم ر�أ�س املال امل�صدر.
ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب وجب دعوة اجلمعية العامة �إىل اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد
خالل مدة ال تقل عن �سبعة �أيام وال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ االجتماع الأول ،ويكون االجتماع
الثاين �صحيحاً �أيا كان عدد احلا�ضرين.
ويجوز �أ ّال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين �إذا كان قد حدد تاريخه يف الدعوة �إىل االجتماع الأول.
وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأ�سهم احلا�ضرة يف االجتماع.
المادة 36
يكون الت�صويت يف اجلمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئي�س اجلل�سة �إال �إذا قررت اجلمعية العامة
طريقة معينة للت�صويت ،ويجب �أن يكون الت�صويت �سرياً يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإقالة
من الع�ضوية.
المادة  36مكرر
ير�أ�س اجتماع اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه �أو من ينتدبه جمل�س الإدارة لهذا الغر�ض
�أو من تنتخبه اجلمعية العامة من امل�ساهمني �أو من غريهم.
المادة 37
تنعقد اجلمعية العامة ب�صفة عادية مرة على الأقل يف ال�سنة بنا ًء على دعوة جمل�س الإدارة خالل
ثالثة �أ�شهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة.
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وملجل�س الإدارة دعوة هذه اجلمعية كلما ر�أى ذلك ،ويتعني عليه دعوتها كلما طلب �إليه ذلك عدد من
امل�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن ع�شر ر�أ�س املال .كما تنعقد اجلمعية العامة �أي�ضاً �إذا ما طلبت ذلك
وزارة التجارة وال�صناعة.
المادة 38
مع مراعاة �أحكام القانون وعقد ال�شركة ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها ال�سنوي
باتخاذ قرارات يف امل�سائل التي تدخل يف اخت�صا�صها ،وعلى وجه اخل�صو�ص:
 .1تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل لل�سنة املالية املنتهية.
 .2تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املالية لل�شركة.
 .3تقرير ب�أية خمالفات ر�صدتها اجلهات الرقابية و�صدرت ب�ش�أنها جزاءات على ال�شركة.
 .4البيانات املالية لل�شركة.
 .5اقرتاحات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع الأرباح.
� .6إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 .7انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو عزلهم ،وحتديد مكاف�آتهم.
 .8تعيني مراقب ح�سابات ال�شركة ،وحتديد �أتعابه �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة يف ذلك.
 .9تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية عن توافق �أعمال ال�شركة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 .10تعيني هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية ،وحتديد �أتعاب �أع�ضائها �أو تفوي�ض جمل�س الإدارة يف ذلك.
 .11تقرير التعامالت التي مع الأطراف ذات ال�صلة ،وتعرف الأطراف ذات ال�صلة طبقاً ملبادئ
املحا�سبة الدولية.
المادة 39
يتقدم جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة املنعقدة ب�صفة عادية بتقرير يت�ضمن بياناً وافياً عن �سري
�أعمال ال�شركة ،وحالتها املالية واالقت�صادية وميزانية ال�شركة ،وبياناً حل�ساب الأرباح واخل�سائر،
وبياناً عن مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�أجور مراقبي احل�سابات واقرتاحاً بتوزيع الأرباح.
المادة  39مكرر
على جمل�س الإدارة اتباع مبد�أ الإف�صاح وال�شفافية لأ�صحاب امل�صالح واجلهات ذات العالقة بال�شركة
من م�ساهمني ومودعني وم�شاركني يف ال�سوق� ،إذ يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي �إف�صاحاً من الإدارة
ن�صت عليها اجلهات الرقابية والإ�شرافية.
التنفيذية حول �أداء البنك وخططه امل�ستقبلية و�أية تقارير ّ
المادة 40
ال يجوز للجمعية العامة العادية مناق�شة مو�ضوعات غري مدرجة يف جدول الأعمال� ،إ ّال �إذا كانت من
الأمور العاجلة التي طر�أت بعد �إعداد اجلدول �أو تك�شفت يف �أثناء االجتماع� ،أو �إذا طلبت ذلك �إحدى
اجلهات الرقابية �أو مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميلكون خم�سة باملائة من ر�أ�س مال
تعي ت�أجيل
ال�شركة .و�إذا تبني �أثناء املناق�شة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببع�ض امل�سائل املعرو�ضة؛ ّ
االجتماع ملدة ال تزيد على ع�شرة �أيام عمل� ،إذا طلب ذلك عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع �أ�سهم ر�أ�س
املال امل�صدر ،وينعقد االجتماع امل�ؤجل دون احلاجة �إىل �إجراءات جديدة للدعوة.
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المادة  40مكرر
على جمل�س الإدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ،ما مل تكن القرارات خمالفة للقانون �أو عقد
ال�شركة .وعلى جمل�س الإدارة �إعادة عر�ض القرارات التي يرى �أنها خمالفة للقانون �أو عقد ال�شركة
على اجلمعية العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناق�شة �أوجه املخالفة.
المادة 41
ت�سري على اجلمعية العامة غري العادية الأحكام املتعلقة يف اجلمعية العامة العادية ،مع مراعاة
الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد �أرقام  247حتى  251من قانون ال�شركات.
المادة  41مكرر
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على دعوة من جمل�س الإدارة� ،أو بنا ًء على طلب م�سبب من
م�ساهمني ميثلون خم�سة ع�شر باملئة من ر�أ�س املال امل�صدر� ،أو من وزارة التجارة وال�صناعة ،ويجب
على جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل ثالثني يوماً من تاريخ
تقدمي الطلب.
و�إذا مل يقم جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية خالل املدة املن�صو�ص عليها بالفقرة ال�سابقة؛ تقوم الوزارة
بالدعوة لالجتماع خالل مدة خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ انتهاء املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
المادة  41مكرر 1
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحاً ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون ثالثة �أرباع
ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر ،ف�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب وجهت الدعوة الجتماع ثان يكون �صحيحاً �إذا
ح�ضره من ميثل �أكرث من ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر.
وت�صدر القرارات ب�أغلبية تزيد على ن�صف جمموع �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر.
المادة 42
امل�سائل الآتية ال تنظرها �إال اجلمعية العامة غري العادية:
 .1تعديل عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
 .2بيع كل امل�شروع الذي قامت به ال�شركة �أو الت�صرف فيه ب�أي وجه �آخر.
 .3حل ال�شركة �أو ان�ضمامها �أو اندماجها يف �شركة �أو هيئة �أخرى.
 .4تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �أو زيادته.
 .5على �أنه ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن مي�س التعديل �أو الت�صرف �أو االندماج �أو االن�ضمام �أو
�أي �إجراء يهدف �إىل مزيد من قدرة ال�شركة على التمويل بقاعدة عدم التعامل بالربا يف جميع �صوره.
كل تعديل يف نظام ال�شركة ال يكون نافذاً �إال بعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة وبنك الكويت
املركزي ،واتخاذ كافة الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�صرفية وقانون ال�شركات.
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كما �أن �أي تعديل يتعلق با�سم ال�شركة �أو �أغرا�ضها �أو ر�أ�س مالها ،فيما عدا زيادة ر�أ�س املال عن طريق
�إ�صدار �أ�سهم مقابل �أرباح حققتها ال�شركة �أو نتيجة �إ�ضافة احتياطياتها اجلائز ا�ستعمالها �إىل ر�أ�س
املال ،ال يكون نافذاً �إال بعد اتخاذ �إجراءات ال�شهر.
المادة 43
تقبل ال�شركة الودائع من نوعني:
 .1ودائع بدون تفوي�ض باال�ستثمار وت�أخذ حكم احل�سابات اجلارية.
 .2ودائع مع التفوي�ض باال�ستثمار ويكون التفوي�ض مقيداً �أو غري مقيد.
المادة 44
الودائع التي ال يفو�ض �أ�صحابها ال�شركة يف ا�ستثمارها يجوز �سحبها كلها �أو بع�ضها يف �أي وقت.
المادة 45
الودائع التي يفو�ض �أ�صحابها ال�شركة يف ا�ستثمارها تدخل يف جملة الأموال املخ�ص�صة لال�ستثمار يف
امل�شروعات التي تقوم بها ال�شركة �سوا ًء مبا�شرة �أو بطريق متويل امل�شروعات للغري.
ويجوز �أن يكون التفاو�ض مقيداً باال�ستثمار يف م�شروع معني – عقاري� -أو �صناعي� -أو مايل �أو غري
ذلك يف م�شروعات ال�شركة كما يجوز �أن يكون التفاو�ض مطلقاً.
ويكون الإيداع ملدة حمددة يف عقد الإيداع �أو ملدة غري حمددة.
ويف حالة الإيداع ملدة غري حمددة ،ين�ص يف عقد الإيداع على املدة الالزم �إ�شعار ال�شركة قبلها
ل�سحب الوديعة و�إجراء ت�صفية ح�ساب اال�ستثمار اخلا�ص بها.
�أما الوديعة ملدة حمددة ،فالأ�صل هو عدم �سحبها قبل املوعد املحدد يف عقد الإيداع و�إمنا يجوز
اال�ستثناء يف حاالت خا�صة بنا ًء على طلب �صاحب الوديعة ،ومبوافقة جمل�س �إدارة ال�شركة� ،سحب
الوديعة قبل موعدها والتنازل عن ح�صة �صاحبها يف الأرباح عن ال�سنة املالية التي يتم ال�سحب
خاللها كلها �أو بع�ضها وفقاً ملا يقرره جمل�س الإدارة.
المادة 46
ً
حتت�سب �أرباح الودائع مع التفوي�ض باال�ستثمار وفقا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
المادة 47
تنظم الأعمال امل�صرفية العادية التي تقوم بها ال�شركة الئحة خا�صة ي�ضعها جمل�س الإدارة ويبني بها
على وجه اخل�صو�ص فئات امل�صارف والعموالت التي تتقا�ضاها ال�شركة عن هذه اخلدمات وال يجوز
�أن تت�ضمن هذه الفئات �أية �صورة ربوية.
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المادة 48
يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع خطة ا�ستثمار �أموال ال�شركة واملودعني يف قطاعات االقت�صاد املختلفة،
ولآجال ق�صرية ومتو�سطة وطويلة مبا يحقق �أغرا�ض ال�شركة يف �إطار امل�صلحة العامة.
المادة 49
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة خا�صة دائمة ملعاونته على تنفيذ اخلطة امل�شار �إليها يف املادة الثامنة
والأربعني.
المادة 50
مع مراعاة �أحكام القانون رقم  32ل�سند  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�صرفية وتعديالته.
يحدد جمل�س الإدارة الن�سبة التي ال يتجاوزها متويل �أي م�شروع جديد �أو قائم من ر�أ�س املال� ,سوا ًء
بالن�سبة للم�شروع الواحد �أو جلملة امل�شروعات املتو�سطة وطويلة الأجل.
ويقرر جمل�س الإدارة الن�سبة املئوية التي ت�ساهم بها ال�شركة يف �إن�شاء م�شروع جديد� ,أو يف متويل
م�شروع قائم ,يف حدود ما ت�سمح به الأو�ضاع املالية لل�شركة ,واالعتبارات الفنية الواجبة بحكم
القانون �أو العرف.
المادة 51
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  2004/5/17واملوافق عليه مبوجب املر�سوم
 279ل�سنة 2004
المادة 52
مع مراعاة �أحكام القانون رقم  7ل�سنة  2010يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من املحا�سبني
القانونيني ,تعينهم اجلمعية العامة وحتدد مقابل �أتعابهم ملراقبة ح�سابات ال�سنة املالية التي عينوا لها.
المادة  52مكرر
مع مراعاة �أحكام القانون رقم  32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة
امل�صرفية وتعديالته ,ال يجوز �أن يكون مراقب احل�سابات رئي�ساً �أو ع�ضواً يف جمل�س �إدارة ال�شركة
�أو منوطاً به القيام ب�أي عمل �إداري فيها� ,أو م�شرفاً على ح�ساباتها �أو قريباً حتى الدرجة الثانية ملن
ي�شرف على الإدارة �أو ح�ساباتها ،وال يجوز له �شراء �أ�سهم ال�شركة �أو بيعها �أو �أداء �أي عمل ا�ست�شاري
خالل فرتة املراقبة.
المادة 53
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة ،وي�ستثنى من ذلك ال�سنة
املالية الأوىل لل�شركة ,وتبد�أ من تاريخ �إعالن قيام ال�شركة نهائياً وتنتهي يف  31دي�سمرب من ال�سنة
التالية.
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المادة 54
تكون للمراقب ال�صالحيات وعليه االلتزامات املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية ,وله بوجه
خا�ص احلق يف االطالع يف �أي وقت على جميع دفاتر ال�شركة و�سجالتها وم�ستنداتها...ويف طلب
البيانات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها ,وله كذلك �أن يحقق يف موجودات ال�شركة والتزاماتها،
و�إذا مل يتمكن من ا�ستعمال هذه ال�صالحيات �أثبت ذلك كتاب ًة يف تقرير يقدم �إىل جمل�س الإدارة,
ويعر�ض على اجلمعية العامة وله دعوة اجلمعية العامة لهذا الغر�ض.
المادة 55
ً
يقدم املراقب �إىل اجلمعية العامة تقريرا يبني فيه ما �إذا كانت امليزانية وح�سابات الأرباح واخل�سائر
متفق ًة مع الواقع وتعرب ب�أمانة وو�ضوح عن املركز املايل احلقيقي لل�شركة ،وما �إذا كانت ال�شركة
مت�سك ح�سابات منتظمة ،وما �إذا كان اجلرد قد �أُجري وفقاً للأ�صول املرعية ،وما �إذا كانت البيانات
الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�شركة ،وما �إذا كانت هناك خمالفات
للقانون �أو لأحكام نظام ال�شركة تكون قد وقعت خالل ال�سنة املالية على وجه ي�ؤثر يف ن�شاط ال�شركة
�أو يف مركزها املايل ،مع بيان ما �إذا كانت هذه املخالفات ال تزال قائم ًة وذلك يف حدود املعلومات
التي توافرت لديه.
ويجب �أن يت�ضمن التقرير بياناً عن احلوكمة يبني فيه مدى التزام ال�شركة بتطبيق قواعد ونظم ودليل
احلوكمة وفقاً للتعليمات ال�صادرة عن بنك الكويت املركزي ،كما يجب �أن يت�ضمن التقرير بياناً عن
�أنظمة الرقابة الداخلية.
ويكون املراقب م�سئوالً عن �صحة البيانات الواردة يف تقريره ب�صفته وكي ً
ال عن جمموع امل�ساهمني،
ويعد م�سئوالً عن كل �ضرر ي�صيب ال�شركة �أو امل�ساهمني �أو الغري ب�سبب الأخطاء التي تقع منه
�أثناء وب�سبب عمله ،ويكون املراقبان م�سئولني بالت�ضامن �إ ّال �إذا �أثبت �أحدهما عدم ا�شرتاكه يف
اخلط�أ املوجب للم�سئولية ،ويكون مراقب احل�سابات م�سئوالً عن الأ�ضرار التي تلحق بال�شركة نتيجة
ا�ستقالته يف وقت غري منا�سب.
ولكل م�ساهم �أثناء عقد اجلمعية العامة �أن يناق�ش املراقب و�أن ي�ستو�ضحه عما ورد يف تقريره.
المادة 56
يقتطع من الأرباح الإجمالية ن�سبة مئوية يحددها جمل�س الإدارة لتكوين االحتياطيات اخلا�صة،
كاحتياطي الديون واحتياطي تقلبات �أ�سعار العملة ،وذلك بالإ�ضافة �إىل اال�ستهالكات واالحتياطيات
واملخ�ص�صات التي يفر�ضها القانون �أو العرف �أو يرد ب�ش�أنها ن�ص يف هذا النظام.
المادة 57
يقتطع من الأرباح الإجمالية ن�سبة مئوية يحددها جمل�س الإدارة ال�ستهالك موجودات ال�شركة �أو
التعوي�ض عن نزول قيمتها وت�ستعمل هذه الأموال ل�شراء املواد والآالت واملن�ش�آت الالزمة لإ�صالحها،
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كما يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية �أي�ضاً وبنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة تقره اجلمعية العامة
العادية ملواجهة االلتزامات املرتتبة على ال�شركة مبوجب قوانني العمل.
المادة 58
توزع الأرباح ال�صافية على الوجه التايل:
 .1تقتطع ن�سبة  %10تخ�ص�ص حل�ساب االحتياطي الإجباري.
 .2تقتطع ن�سبة  %10تخ�ص�ص حل�ساب االحتياطي االختياري.
ويجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة زيادة الن�سبة الواردة يف الفقرتني
ال�سابقتني بالقدر الذي تراه مالئماً ،كما لها �أن توقف هذا االقتطاع بنا ًء على اقرتاح جمل�س
الإدارة وموافقة بنك الكويت املركزي.
 .3يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع ح�صة �أوىل من الأرباح قدرها  %5للم�ساهمني.
 .4يخ�ص�ص كمكاف�أة ملجل�س الإدارة مبلغ توافق عليه اجلمعية العامة العادية بحيث ال يزيد يف
جمموعه عن ن�سبة  %10من �صايف الأرباح بعد اال�ستقطاعات ال�سابقة.
 .5يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو يُرحل بنا ًء على
اقرتاح جمل�س الإدارة �إىل ال�سنة املقبلة �أو يخ�ص�ص لإن�شاء احتياطي ت�سوية الأرباح ،لت�أمني
التوزيع املنا�سب يف ال�سنوات التي تقل فيها الأرباح ال�صافية �أو لتكوين خم�ص�صات غري عادية.
المادة 59
تُدفع ح�ص�ص الأرباح �إىل امل�ساهمني يف املكان ويف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة.
المادة 60
يُ�ستعمل املال االحتياطي ،بنا ًء على قرار جمل�س الإدارة ،فيما يكون �أوفى مب�صالح ال�شركة.
وال يجوز توزيع االحتياطي الإجباري على امل�ساهمني و�إمنا يجوز ا�ستعماله لت�أمني توزيع �أرباح على
امل�ساهمني ت�صل �إىل  %5يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها �أرباح ال�شركة بت�أمني هذا احلد.
و�إذا زاد االحتياطي الإجباري على ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة جاز للجمعية العمومية �أن تقرر وقف
اقتطاعه �أو ا�ستعمال ما زاد على هذا احلد يف الوجوه التي تراها ل�صالح ال�شركة وم�ساهميها.
المادة 61
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 2004/2/16
المادة 62
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 2004/2/16
المادة 63
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 2004/2/16
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المادة 64
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 2004/2/16
المادة  64مكرر 1
تُن�ش�أ يف بيت التمويل الكويتي هيئة فتوى ورقابة �شرعية على �أال يقل عدد �أع�ضا�ؤها عن ثالثة يتم
تعينيهم بقرار من اجلمعية العامة ،وتختار الهيئة من بني �أع�ضائها رئي�ساً لها.
المادة  64مكرر 2
يُناط بهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية م�سئولية �إبداء الر�أي حول مدى التزام بيت التمويل الكويتي
يف جميع معامالته وعملياته ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ويف �سبيل ذلك تتوىل الهيئة فح�ص العقود
واالتفاقيات وال�سيا�سات واملعامالت التي يجريها بيت التمويل الكويتي مع الغري .ويحق لهيئة الفتوى
والرقابة ال�شرعية االطالع الكامل وبدون قيود على جميع ال�سجالت واملعامالت لدى بيت التمويل
الكويتي للت�أكد من التزامه ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وعلى �إدارة بيت التمويل الكويتي تزويد الهيئة
بجميع البيانات واملعلومات التي تطلبها لأداء مهامها وتكون قراراتها ملزمة.
كما تخت�ص هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية مبا يلي:
 .1تقدمي تقرير �سنوي يُعر�ض على اجلمعية العامة يف �ش�أن توافق �أعمال بيت التمويل الكويتي
و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 .2الإ�شراف على �أعمال املراقبني ال�شرعيني الذين ت�ستعني بهم قطاعات بيت التمويل الكويتي.
 .3تنظيم دورات �شرعية للعاملني يف بيت التمويل الكويتي لتمكينهم من ممار�سة �أعمالهم مبا يتفق
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ولها �أن تقرتح على جمل�س الإدارة �إقامة الندوات وامل�ؤمترات التي
لها عالقة باالقت�صاد الإ�سالمي.
� .4أي �أعمال �أخرى تكلف بها الهيئة من قبل جمل�س الإدارة.
المادة  64مكرر 3
يف حالة وجود خالف بني �أع�ضاء هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية حول احلكم ال�شرعي ،يجوز ملجل�س
الإدارة �إحالة اخلالف �إىل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية التي تعترب املرجع النهائي
يف هذا ال�ش�أن.
المادة  64مكرر 4
ً
ً
جتتمع الهيئة اثني ع�شر اجتماعا �سنويا على الأقل بدعوة من رئي�سها وتكون اجتماعاتها يف املقر
املعد لها يف بيت التمويل الكويتي.
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المادة 65
تنق�ضي ال�شركة ب�أي واحد من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شركات التجارية والقانون رقم
 32ل�سنة  1968يف �ش�أن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية وتدخل يف دور الت�صفية.
وذلك بعد موافقة اجلهات املخت�صة مع تعديل عقد الت�أ�سي�س مبا يتفق وهذه التعديالت.
المادة 66
ً
جتري ت�صفية �أموال ال�شركة عند انق�ضائها وفقا للأحكام الواردة يف قانون ال�شركات التجارية
وقانون النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�صرفية.
المادة 67
ملغاة مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ .2014/3/23
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