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وزارة التجارة وال ناعة

قرار وزارل رقم ( )245لسنة  2016في شأن شكيل
لجنة التأديب االستئنافية الخا ة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة وال ناعة:
 بعــد االطــالع علــى المرســوم بقــانون رقــم ( )5لســنة 1981م فــيشأن مزاولة مهنه مراقبة الحسابات.
 وعلــى القــرار الــوزارل رقــم ( )3لعــام  1986م فــي شــأن شــكيلو حديد ا ت ا ات لجنة التأديب االستئنافية الخا ة بمراقبي الحسابات.
 وعلى القرار الوزارل رقم ( )493لعام 2014م فـي شـأن شـكيللجنة التأديب االستئنافية الخا ة بمراقبي الحسابات.
 وعلى الكتاب الـوارد إلينـا مـن وزارة العـدل رقـم ( )4633المـؤرخفـي  2014/7/22بشــأن الموافقــة علــى نـدب الســيد /ــالح الــد
فهد الجرل المستشار بمحكمة االستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين.
 وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.قـ ـ ـ ـ ـ ــرر
مادة ( ) 1
ش ـ ــكل لجن ـ ــة التأدي ـ ــب االس ـ ــتئنافية الخا ـ ــة بمراقب ـ ــي الحس ـ ــابات
المخال ين ألحكام القانون رقم ( )5لسنة  1981م فـي شـأن مزاولـة
مهنة مراقبة الحسـابات ،والمن ـوص عليهـا بـالقرار الـوزارل رقـم ()3
لسنة 1986م ،وذلك على النحو التالي:
 -1السيد /الح الد فهد الجرل
رئيس ـ ـاً
 -2السيد /مشعل من ور لف الهاجرل
عضواً
 -3السيد /الد إبراهيم ال ارس
عضواً
مادة ( ) 2
يتولى السيد /مهدل عمار كانم أمانـة سـر اللجنـة المن ـوص عليهـا
بالمادة السابقة ،وال يكون له وت معدود في المداوالت.
مادة ( ) 3
باشر اللجنة عملها على النحو التالي:
 .1جتمح اللجنة بدعوة من رئيسها.
 .2يكون اجتماع اللجنة حيحا بحضور كامل أعضائها.
 .3در قرارات اللجنة بأغلبية األ وات.
 .4ي ـ ـ ــرف ألعضـ ـ ــاء اللجنـ ـ ــة مكافـ ـ ــأة ماليـ ـ ــة وفق ـ ـ ـاً للقـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
( ) 2008/7ال ادر من مجلس الخدمة المدنية بواقح ال ئة األولى.
مادة ( ) 4
علــى وكيــل وزارة التجــارة وال ــناعة ن يــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه مــن
ــاري ــدوره حتــى ــاري  ،2016/11/20ويلســى كــل مــا يخــالف
أحكامه ،وينشر في الجريدة الرسمية.

در في  17 :شعبان  1437ه
المواف ـ ــس  24 :مايو  2016م

وزير التجارة وال ناعة
د .يوسف محمد العلي

و
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قرار رقم  287لسنة 2016
بإ دار الالئحة التن يذية للقانون رقم  1لسنة
 2016بإ دار قانون الشركات

وزير التجارة وال ناعة:

 -بعد االطالع على القانون رقم  1لسنة  2016بإ دار قانون الشركات.

 وعلــى القــرار الــوزارل رقــم  425لســنة  2013بإ ــدار الالئحــةالتن يذي ــة للمرس ــوم بق ــانون رق ــم  25لس ــنة  2012بإ ــدار ق ــانون

الشركات و عديله .

وبناء على مقتضيات الم لحة العامة.
 ًقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر

مـادة ( ) 1

يعمل بأحكام الالئحة التن يذية لقانون الشركات ال ادر بالقانون رقم

 1لسنة  2016والمرافقة ن و ها لهذا القرار .
مـادة ( ) 2

يلســى القــرار الــوزارل رقــم  425لســنة  2013والقــرارات المعدلــة لــه
الخا ــة بالالئحــة التن يذيــة للمرســوم بقــانون رقــم  25لســنة 2012

بإ ــدار قــانون الشــركات المعــدل بالقــانون رقــم  97لســنة ، 2013

وأية قرارات أ رى خالف أو تعارض مح أحكام الالئحة المن ـوص

عليها بالمادة السابقة.

مـادة ( ) 3

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتباراً من اري نشره.
وزير التجارة وال ناعة

د.يوسف محمد العلي
در في  7 :ش ــوال  1437ه

المواف ـ ــس  12 :يوليو  2016م

الالئحـة التن يذية
الباب األول
ال ل األول
أحكام عامـة
التعري ات
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 -1شركة التضامن

ف ــي طبي ــس أحك ــام ه ــذه الالئح ــة ،يق ــد بالعب ــارات والكلم ــات التالي ــة

 -2شركة التو ية البسيطة

.1القانون :قانون الشركات ال ادر بالقانون رقم  1لسنة 2016.

 -4شركة المحا ة

المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق الن

الف ذلك:

.2الوزير  :وزير التجارة وال ناعة.

.3الوزارة :وزارة التجارة وال ناعة.

 -3شركة التو ية باألسهم
 -5الشركة ذات المسئولية المحدودة
 -6شركة الشخ

.4الهيئة  :هيئة أسواق المال.

الواحد

و سرل على هذه الشركات أحكام هذه الالئحة بما ال يتعارض مح طبيعتها.

.5الجه ــات الرقابي ــة  :ال ــوزارة والهيئ ــة وبن ــك الكوي ــت المرك ــزل بالنس ــبة

مـادة ()3

لها من الهيئة بالعمل كوكالة مقا ة.

أ ) مباشرة أو دعم األنشطة السياسية .

للشركات الخاضعة ألل منها ،أو الجهات األ رى التي يقررها القانون .

. 6وكالة مقا ة  :شركة مر

.7مكتب التـدقيس  :هـو مكتـب التـدقيس المـر

لـه مـن الهيئـة بمزاولـة

نشاط مقيم األ ول فيما يتعلس بالمواد المنظمة لتقويم األ ول.

يحظر على الشركة غير الهادفة للربح القيام بما يلي:
ب) مباشرة أل نشاط اضح ألية جهات رقابية دون الح ول على موافقتها.

ج ) التحول إلى شركة هادفة للربح.

. 8اللجنة ال نية الدائمة  :اللجنة المخت ة بوضح القواعد المحاسبية

مـادة ()4

. 9النافذة الواحدة  :اإلدارة التي يتم إنشاؤها و شكيلها لدى الـوزارة

(غيـ ـ ــر هادفـ ـ ــة للـ ـ ــربح ) علـ ـ ــى جميـ ـ ــح األوراق والمطبوعـ ـ ــات التـ ـ ــي

المقررة قانوناً بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات .
ب ــرض إ ــدار التــرا ي

الالزمــة لمزاولــة الشــركات لنشــاطها و ضــم

ممثلين من الجهات الحكومية ذات ال لة .

.10المؤســس  :كــل مــن يشــترك اشــتراكاً فعلي ـاً فــي أســيس الشــركة

يشــترط إدراج عنــوان الشــركة واســمها ،إن وجــد ،مضــافاً إليهمــا عبــارة
ستخدمها في أعمالها والعقود التي برمها مح السير .
مـادة ()5

ويوقــح عقــدها بن ســه أو مــن ــالل مــن ينــوب عنــه ويســاهم فــي رأس

عتبر أل عوائد افية أو أرباح حققها الشركة وفراً لها  ،وال يجوز
استخدامها إال لتحقيس أغراضها واألهداف التي أنشئت من أجلها و وسعة

.11عقــد الشــركة  :عقــد أســيس الشــركة أو عقــد التأســيس والنظــام

ال يجوز للشركة بأل حال من األحـوال وزيـح أل مـن عوائـدها أو أرباحهـا

مالها بح ة نقدية أو عينية أو عمل .

األساسي إن وجد.

.12القيد  :القيد في السجل التجارل.

.15اإلع ــالن  :اإلع ــالن ف ــي ــحي تين ي ــوميتين محليت ــين
باللسة العربية والموقح االلكتروني إن وجد .

.16متعهــد االكتتــاب  :شــركة مــر

بشكل مباشر أو غير مباشر على أل من الشركاء أو المساهمين.
مـادة ()6

.13النشر  :النشر في الجريدة الرسمية.

. 14الشهر  :القيد مح النشر في الجريدة الرسمية .

أنشطتها .

علــى الشــركة أن قــدم للــوزارة ــالل الثالثــة أشــهر األولــى مــن بدايــة

ــدران

لهــا مــن الهيئــة للقيــام بأعمــال

إدارة اكتتاب ــات األس ــهم و س ــويقها نياب ــة ع ــن الش ــركة الم ــدرة له ــا

السنة المالية قريـراً سـنوياً يتضـمن أعمالهـا وأنشـطتها التـي قامـت بهـا

وم ــادر مويلهــا ،مرفق ـاً بــه ميزانيتهــا م ــدقاً عليهــا مــن الم وضــين

بالتوقيح عن الشركة ومدقس حسابا ها وكذلك أل معلومات أ رى قد
طلبها الوزارة .

النافذة الواحدة

وإع ــداد النش ــرات والقي ــام بجمي ــح الدراس ــات واإلج ــراءات الالزمـــة

إل دار األسهم و سجيلها و سطيتها .

مـادة ()7

نشأ لدى الوزارة إدارة ا ة بالنافذة الواحدة تبح الوزير ويندب لها

.17أسـهم الخزينــة  :هــي االســهم التــي قــوم الشــركة بشــرائها وإعــادة

عدد كاف من مون ي الوزارة ومن غيرها على النحو التالي :

األوراق المالية في حدود النسبة المقررة.

.1قطاع الشئون القانونية

بيعها واستخدامها علـى أسـهمها الم ـدرة والتـي يـتم ـداولها ببور ـة

أ -مون و قطاع الوزارة من :

الشركات التي ال هدف إلى حقيس الربح

.2إدارة السجل التجارل

ؤســس الشــركات التــي ال هــدف إلــى حقيــس الــربح بموجــب عقــد أو

.4إدارة شركات األشخاص

و تخذ الشركة أحد األشكال التالية:

.6إدارة الشئون اإلدارية

مـادة ()2

نظــام يحــدد حقــوق الشــركاء والتزامــا هم وغيــر ذلــك مــن الشــروط ،

.3إدارة مكافحة عمليات غسل األموال و مويل اإلرهاب
.5إدارة شركات المساهمة
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.7إدارة التطوير والتدريب

رأس مال الشركة

.8إدارة نظم المعلومات

مـادة ()13

ب  -مون و الجهات األ رى من :

مــح عــدم اإل ــالل بالحــدود الــدنيا لــرؤوس أمــوال الشــركات المقــررة

 .1إدارة التسجيل العقارل والتوثيس بوزارة العدل .

بــالقوانين الخا ــة أو اللــوائح ال ــادرة عــن الجهــات الرقابيــة أو التــي

 .3وزارة الشئون االجتماعية والعمل .

وال ــناعة ،يكــون الحــد األدنــى لــرأس مــال الشــركات بحســب ن ــوع

 .2بلدية الكويت .

ـ ــدر ـ ــرا ي

 .4الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

الشركة على النحو المبين بالجدول أدناه:

 .5وزارة الدا لية .

 .6غرفة جارة و ناعة الكويت .

 .7الهيئة العامة لتشجيح االستثمار المباشر.

.8ال ندوق الوطني لرعاية و نمية المشروعات ال سيرة والمتوسطة.

ويج ــوز بق ــرار م ــن ال ــوزير أو م ــن ي وض ــه إض ــافة أو إلس ــاء إدارات أو

جهات للعمل بهذه اإلدارة وفقاً لمقتضيات الم لحة العامة .
خت

مـادة ()8

النافذة الواحدة المشار إليها في المادة السابقة بإنجاز جميح

اإلج ــراءات الخا ــة بإ ــدار الت ــرا ي

مزاول ـ ــة لانش ـ ــطة بخ ـ ــالف أو م ـ ــح وزارة التج ـ ــارة

البي ــان

المبلغ

 -1شركة التضامن والتو ية البسيطة والتو ية باألسـهم

 1000د.ك

والشـ ـ ـ ـ ــخ

والمؤسسات ال ردية.

 -2شركة المساهمة المق لة.

 10000د.ك

 -3شركة المساهمة العامة

 25000د.ك

 -4الشــركة القابضــة /الش ــركة المهنيــة /الش ــركات ذات

يحدد رأسمالها

السرض الخاص /الشركة غير الهادفة للربح .

الالزم ــة لمزاول ــة الش ــركات

أسس قويم الح

لنشاطها ووفقاً لإلجراءات التي ي در بها قرار من الوزير .
مـادة ()9

يجب على الجهات التي لها ممثلون في النافذة الواحدة مراعاة ا تيارهم

من ذول الخبرة والك اءة وأن منحهم الحية ا خاذ القرارات وإ دار

الموافقات المطلوبة من جها هم وأن زودهم بالبيانات والمعلومات والنماذج

وكل ما يلزم إلنجاز العمل ضمن ا ت اص لك الجهة.
مـادة ()10

يكــون لــدى الــوزارة قســم لمراقبــة جــودة األداء يتبــح الــوزير ويخــت

باإلشــراف علــى النافــذة الواحــدة ،و لقــي الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا
أ حاب الشأن بخ وص معامال هم لدى النافـذة الواحـدة  ،وا خـاذ

اإلجراءات والقرارات الالزمة في هذا الشأن .
مـادة ()11

يتعــين موافقــة الجهــات الرقابيــة ذات اال ت ــاص  -مســبقاً حســب

األحوال  -على أسيس الشركات وعلى عقد الشركة الخاضعة لرقابة
أل منها وكذلك على أية عديالت طرأ على عقد الشركة .

عقد الشركة
مـادة ()12

ال يجوز للمؤسسين أو الشـركاء  -بحسـب األحـوال  -إغ ـال إدراج
البيانات اإللزامية التي يتطلبها النموذج المعد من قبل الوزارة.

ويكــون له ــم  -ــارج نط ــاق الش ــروط اإللزاميــة المش ــار إليه ــا  -أن
يأ ذوا بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضي وا إليها أية شروط
أ رى بما ال يتعارض مح األحكام ا مرة في القانون وهذه الالئحة.

الواحـ ـ ـ ـ ــد وذات المسـ ـ ـ ـ ــئولية المحـ ـ ـ ـ ــدودة

حسب الشكل

الذل تخذه أل
منها وفقاً للقانون

العينية "مادية أو معنوية"

مـادة ()14

فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة خضح الشركات في قويم

الح

العينية المادية والمعنوية لاحكام الواردة في المواد التالية.

يجــب قــويم الح ـ

مـادة ()15

العينيــة بمعرفــة أحــد مكا ــب التــدقيس ،وذلــك

بناء على طلب مؤسسي الشركة أو القائمين على إدار ها.

وال يجوز إسناد قويم الح

لمراقب حسابات الشركة أو لمراقب

حسابات آ ر يكون شريكاً بالشركة.

مـادة ()16

يلتـ ــزم القـ ــائمون عل ـ ــي إدارة الشـ ــركة أو مق ـ ــدم الح ـ ــة  -بحس ـ ــب

األح ــوال  -بتق ــديم كاف ــة المعلوم ــات لمكت ــب الت ــدقيس الق ــائم عل ــى
عملية التقويم  ،ويكون القائمون علـى إدارة الشـركة أو مقـدم الح ـة
مســئولين عــن إ ــاء أيــة معلومــات أو قــديم معلومــات غيــر ــحيحة

في هذا الشأن .

مـادة ()17

يلتــزم القــائمون علــى إدارة الشــركة بإ طــار الــوزارة بنســخة مــن قريــر

التقويم المعتمد من مكتب التدقيس  ،و ستوفى إجـراءات نقـل ملكيـة
الح ة العينية بقيمتها إلى الشركة بعد إقرارها وفقاً للقانون .

ز) االعتراض على اسم الشركة
مـادة ()18

يش ــترط ح ــال االعت ــراض عل ــى اس ــم ش ــركة م ــا أن يت ــوافر ف ــي طل ــب

الشركة المعترضة ما يلي:

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون

ط

األحد  12ش ـ ـ ــوال  1437هـ 2016/7/ 17 -م

 .1أن يكــون اســم الشــركة المعترضــة مقيــداً فــي الســجل قبــل قيــده

ال ل الثاني

 .2أن مارس الشركة ذات النشاط الذل مارسه الشركة المعترض عليها.

مـادة ()21

للشركة المعترض عليها.

 .3أن يقدم الطلب الل سعين يوماً من اري النشر عن االسم
محل االعتراض .

 .4أن يكون الطلب موقعاً من مدير الشركة أو رئيس مجلـس اإلدارة
أو نائبه بحسب األحوال .

ويرفس بالطلب المشار إليه في ال قرة السابقة المستندات ا ية :

 .1نسخة عقد الشركة المعترضة و عديال ه .
التجارل للشركة .

 .2ورة التر ي

 .3شهادة السجل التجارل للشركة .

 .4اعتماد وقيح المدير أو رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بحسب األحوال.

ويــتم إ طــار الشــركة المعتــرض عليهــا ب ــورة مــن االعت ـراض المقــدم

ض ــدها لل ــرد عل ــى م ــا ج ــاء ب ــه ــالل أس ــبوعين م ــن ــاري س ــلمها

لإل طار ،و قوم الوزارة بالبت فـي هـذا الطلـب ـالل سـتين يومـاً مـن

وفيس أوضاع الشركات
لتزم الشركات القائمة بتوفيس أوضاعها الل ستة أشهر من اري

العمل بأحكام هذه الالئحة على النحو المبين بالمواد التالية.
مـادة ()22

يكون وفيس أوضاع شركات التضامن والتو ية البسـيطة بتعـديل عقـد

الشركة بحيي يشتمل على ما يلي:

 .1محل إقامة الشركاء .

 .2طريقة عيين وعزل مدير الشركة وحدود سلطته و الحيا ه في
ويض السير ا ة فيما يتعلس بالت رفات المن وص عليها في

المادة ( )46من القانون .

 .3بداية السنة المالية للشركة ونهايتها .

 .4األحكام الخا ة بت ية الشركة وقسمة أموالها .

اري قديمـه و قـرر إمـا قبـول الطلـب وإلـزام الشـركة المعتـرض عليهـا

مـادة ()23

بتسيي ــر االس ــم أو رف ــض الطل ــب م ــح إ ط ــار الش ــركتين ف ــي أل م ــن

يكون وفيس أوضاع شركات التو ية باألسهم بتعديل عقدها ليشـتمل

ح ) الشركة ذات السرض الخاص

كان عدد الشركاء أقل من مسة فيجب زيادة عـدد الشـركاء بحيـي

الحالتين بقرارها .

مـادة ()19

على البيانات المبينـة بالمـادة السـابقة مـح مراعـاة أنـه فـي حالـة مـا إذا

ال يقل عن مسة شـركاء علـى أن يكـون مـن بيـنهم ثالثـة علـى األقـل

يطبــس عل ــى شــركات الس ــرض الخــاص إذا علق ــت أغراضــها ب ــاألوراق

من المساهمين .

وفيمــا عــدا هــذه األغ ـراض خضــح ألحكــام هــذه الالئحــة والقــرارات

حسـابات الشــركة  ،و حديــد أ عابـه ،وا خــاذ قــرار مــن الجمعيــة العامــة

و تخذ الشركة أحد األشكال ا ية:

عشــرة بالمائــة ســنوياً مــن األربــاح ال ــافية لتكــوين احتيــاطي إجبــارل

 -الشركة ذات المسئولية المحدودة.

أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ال زيــد عــن مس ـة بالمائــة مــن رأس

و ؤســس الشــركة وفقـاً لإلجــراءات المتبعــة فــي أســيس الشــكل الــذل

هذه النسبة  ،بسبب عدم وجود احتياطي ا تيارل يسمح بتوزيح هذه

الماليــة ،الضــوابط واألحكــام المعمــول بهــا فــي هيئــة أســواق المــال،

وعلى الشركة أن دعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد لتعيين مراقب

الوزارية المتعلقة بها.

غير العادية بتعديل عقد الشركة بمـا يوجـب اقتطـاع نسـبة ال قـل عـن

 -شركة الشخ

الواحد .

 -شركة المساهمة المق لة.

تخ ــذه فيم ــا ع ــدا رأس الم ــال واالحتياطي ــات والجمعي ــات العمومي ــة

وذلك وفقاً للضوابط التي ي در بها قرار من الوزير.

ط ) حس ورسوم االطالع
مـادة ()20

للشــركة ال يســتخدم إال فــي سطيــة ســائر الشــركة  ،أو لتــأمين وزيــح
المال المدفوع في السنوات التي ال سمح فيها أرباح الشركة بتوزيـح

النسبة من األرباح .

مـادة ()24

يك ــون وفي ــس أوض ــاع الش ــركات ذات المس ــؤولية المح ــدودة بتع ــديل

عقدها بحيي ال قل قيمة كل ح ة من ح

رأس المال عن مائة

لكــل ذل شــأن أن يطلــح لــدى الــوزارة علــى عقــد الشــركة ومحاض ــر

دينار على أن يشتمل العقد على أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة

المح ونــة لــديها فــي شــأن الشــركة وذلــك بموجــب طلــب يقــدم إلــى

لحسابات الشركة.

اجتماعات الشركاء وجمعيا ها العامة وغيرها مـن المعلومـات والوثـائس

اإلدارة المخت ــة مبينـ ـاً ب ــه عل ــى وج ــه التحدي ــد المس ــتند المطل ــوب

االطــالع عليــه والح ــول علــى نســخة منــه مطابقــة لا ــل لقــاء رســم

يحدد بقرار من الوزير .

أو بيــان طريقــة عييــنهم ،وعلــى نـ ـ

يوجــب عيــين مراقــب أو أكث ــر

مـادة ()25

يكون وفيس أوضاع شركة المساهمة العامة على النحو التالي :

 .1عــديل عقــد الشــركة بزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة بحيــي

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
ال يقل عن مسة أعضـاء ،وذلـك بالنسـبة للشـركة التـي يـن

على عدد أقل.

ل
عقـدها
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يتم التنازل عن الح

مـادة ()30

فيما بـين الشـركاء بتقـديم طلـب للـوزارة مـن

 .2عــديل عق ــد الش ــركة لبي ــان س ــلطات مجل ــس اإلدارة ف ــي االقتـ ـراض

المتنـازل أو المتنـازل إليـه لتعـديل عقــد الشـركة بمـا ي يـد التنـازل علــى

 .3عديل عقد الشركة بحيي ال قل اجتماعات مجلس اإلدارة عن

وأن يرفس به كتاب مـن الشـركة ي يـد علمهـا بالتنـازل أو إ طـار رسـمي

 . 4عيين رئيس ن يذل للشركة بالنسبة إلـى الشـركات التـي لـيس بهـا

العدل يشتمل على البيانات المذكورة .

 .5ال ــل ب ــين من ــب ال ــرئيس التن ي ــذل ومن ــب رئ ــيس مجل ــس

طرفي التنازل إليه دون حاجة لتوقيح باقي الشركاء مـا لـم يـن

 .6عيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة.

الشركاء أو السير إال من اري القيد .

ورهن عقارات الشركة وعقد الك االت والتحكيم وال لح والتبرعات.
ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة .

هذا المن ب.

اإلدارة في الشركات التي بها جمح لهذين المن بين.

 .7إلساء من ب العضو المنتدب.

أن يتضمن الطلب اسم طرفي التنازل وعدد الح

المتنازل عنها،

معلــن للشــركة علــى يــد منــدوب اإلعــالن التــابح إلدارة التن يــذ بــوزارة

ويــتم عــديل عقــد الشــركة بمــا ي يــد التنــازل بمحــرر رســمي يوقــح عليــه
العقـد

علــى غيــر ذلــك وال يكــون للتنــازل عــن الح ــة أثــر بالنســبة إلــى بــاقي

ب ) التنازل عن الح

مـادة ()26

مـادة ()31

لسير الشركاء

يك ــون وفي ــس أوض ــاع الش ــركة المس ــاهمة المق ل ــة المدرج ــة بس ــوق

في حالة الن

ال ــوارد بالم ــادة الس ــابقة باعتباره ــا ش ــركة مس ــاهمة عام ــة م ــن ــاري

عقد الشركة بما ي يد التنازل  ،على أن يتضمن الطلب اسم المتنـازل

وف ــي ه ــذه الحال ــة س ــتبدل عب ــارة ش ــركة مس ــاهمة كويتي ــة عام ــة أو

ويتم عديل الشركة بمـا ي يـد التنـازل بمحـرر رسـمي يوقـح عليـه طرفـي

الم طلح (ش.م.ك) مق لة المضافة إلى اسم الشركة.

باقي الشركاء أو السير إال من اري القيد .

الكويت لاوراق المالية (بور ة الكويت لاوراق المالية) على النحو

اإلدراج حتى لو م إلساء إدراجها فيما بعد.

في عقد الشركة على جواز التنازل عن الح

لسير

الشـركاء يقـوم المتنـازل أو المتنـازل إليـه بتقـديم طلـب للـوزارة لتعـديل
إليه وعدد الح

المتنازل عنها .

الم ــطلح (ش .م .ك) عامــة بعبــارة شــركة مســاهمة كويتيــة مق لــة أو

التنازل وباقي الشركاء  ،وال يكون للتنازل عن الح ة أثر بالنسبة إلى

مـادة ()27

ج ) استرداد ح ة الشريك في حاالت االنسحاب وال ل والوفاة

يكون وفيس أوضاع شركة المساهمة المق لة على النحو التالي :

وما في حكمها

 .1عــديل عقــد الشــركة لبيــان ســلطات مجلــس اإلدارة فــي االقت ـراض

مـادة ()32

 .2عديل عقد الشركة بحيي ال قل اجتماعـات مجلـس اإلدارة عـن

منها ،و قوم الشـركة حقوقـه فـي هـذه الحالـة با ـاق أغلبيـة بـاقي الشـركاء،

ورهن عقارات الشركة وعقد الك االت والتحكيم وال لح والتبرعات.

يكــون للش ـريك الــذل ال يوافــس علــى عــديل عقــد الشــركة حــس الخــروج

ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة .

فــإن لــم يقبــل بــذلك قومــت حقوقــه وفقـاً لل قــرة األولــى مــن المــادة ()11

 .4إلساء من ب العضو المنتدب .

ويتم عديل عقد الشركة بما ي يد االسترداد بمحرر رسمي يوقح عليـه

 .3عيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة .
مـادة ()28

من القانون  ،و قوم الشركة باسترداد ح

ذلك الشريك .

الشـ ـريك ال ــذل انس ــحب م ــن الش ــركة وب ــاقي الش ــركاء  ،وال يك ــون

يكون وفيس أوضاع الشركة القابضة وفقاً للشكل الذل تخذه .

االسترداد نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو السير إال من اري القيد .

يجب على الشركات القائمة التي زاول أغراضها وفقاً ألحكام الشريعة
اإلسالمية أن وفس أوضاعها على النحو الوارد بالمادة ( )15من القانون.

فــي حالــة ف ــل الش ـريك بموجــب حكــم قضــائي  ،يــتم عــديل عقــد

مـادة ()29

الباب الثاني

شركة التضامن
ال ل األول

الشركة بالقيد.
ويسرل في قويم ح ة هذا الشريك أحكام ال قرة األولى من المادة السابقة .
مـادة ()34

في حالة وفاة الشريك أو الحجر عليه أو شهر افالسه واشتمال عقد
الشركة على ن

الت رف في الح
أ ) التنازل عن الح

مادة ()33

بين الشركاء

يجيز استمرارها بين باقي الشركاء وعـدم إبـداء ورثـة

الشريك المتوفى رغبتهم في االستمرار بالشركة  ،قوم الشركة حقوق

الشريك يوم حقس أل من الحاالت المشار إليها وفقاً ألحكام قويم
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الح

ك

العينية الواردة بال قرة األولى من المادة ( )11من القانون،

و ق ــوم الش ــركة باس ــترداد ح ــة الشـ ـريك بع ــد أداء قيمته ــا ل ــاحب

الحس في سلمها .

ويتم عديل عقد الشركة بما ي يد االسترداد بمحرر رسمي يوقح عليـه

ورثـة الشـريك المتـوفى  ،أو القـيم بالنسـبة للمحجـوز عليـه  ،أو مــدير

الت ليســة بالنســبة للم لــس وبــاقي الشــركاء  ،وال يكــون عــديل عقــد

الشركة نافذاً بالنسبة إلى الشركة أو السير إال من اري القيد .

د) رهن الح

مـادة ()35

يجوز للشريك رهن ح ته في الشـركة  ،وينعقـد الـرهن بالكتابـة  ،وال
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البس ــيطة ،يس ــرى عل ــى التن ــازل ع ــن ح ـ ـ

والحجز عليها ورهنها وف ل الشـريك و عـديل عقـد الشـركة األحكـام
الخا ة بشأن شركة التضامن .

مـادة ()38

ال يجوز  -بأل حال من األحوال  -عيين الشريك المو ى مديراً
للشركة أو أن يتد ل في أعمال إدار ها .

الباب الرابح

شركة التو ية باألسهم
أ ) سجل المساهمين

يسرل الرهن في مواجهة الشركة والسير إال من اري قيده.

ويــتم قيــد الــرهن بالســجل التجــارل بنــاء علــى طلــب يقــدم للــوزارة مــن

الش ــركاء ف ــي الشـ ــركة

مـادة ()39

يكــون للشــركة ســجل ـاص يح ــد لــدى وكالــة مقا ــة  ،قيــد فيــه

الشـ ـريك ال ــراهن وال ــدائن الم ــر هن  ،عل ــى أن يتض ــمن الطل ــب اس ــم

أس ــماء الش ــركاء المس ــاهمين وجنس ــيا هم وم ــوطنهم وع ــدد األس ــهم

ومقدار الدين المضـمون بـالرهن  ،وأن يرفـس بالطلـب ـورة مـن سـند

ويتم التأشير في سـجل المسـاهمين بـأل سييـرات طـرأ علـى البيانـات

معلــن للشــركة علــى يــد منــدوب اإلعــالن التــابح إلدارة التن يــذ بــوزارة

ولك ــل ذل ش ــأن أن يطل ــب م ــن الش ــركة أو وكال ــة المقا ــة زوي ــده

الشـ ـريك ال ــراهن واس ــم ال ــدائن الم ــر هن وع ــدد الح ـ ـ

المرهون ــة

المديونيــة وكتاب ـاً مــن الشــركة ي يــد علمهــا بــالرهن  ،أو إ طــار رســمي
العدل يشتمل على البيانات المذكورة .

ال ل الثاني
عديل عقد الشركة
مـادة ()36

المملوكة لكل منهم والقيمة المدفوعة عن كل سهم .

المسجلة فيه وفقاً لما تلقاه الشركة أو وكالة المقا ة من بيانات .
ببيانات من هذا السجل .

ب ) التنازل عن الح

والحجز عليها ورهنها

مـادة ()40

ال كــون أســهم الشــركاء المتضــامنين قابلــة للتــداول  ،ويجــوز التنــازل

ال يجــوز عــديل عقــد الشــركة إال بقــرار ي ــدر مــن اجتمــاع الشــركاء

عنها والحجز عليها ورهنها وفقـاً لاحكـام الخا ـة بح ـ

وين ذ التعديل بالقيد .

عليها ورهنها وفقاً لاحكام الخا ة بشركة المساهمة المق لة .

الشـركاء

باألغلبي ــة العددي ــة للش ــركاء ال ــذين يملك ــون ثالث ــة أرب ــاع رأس المـ ـال

فــي شــركة التضــامن  ،ويــتم ــداول أســهم الشـريك المســاهم والحجــز

ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة

ج ) عديل عقد الشركة

ومبينـاً بــه التعــديل الــذل ــدر بشــأنه قــرار اجتمــاع الشــركاء  ،ويرفــس

مـادة ()41

 .1نسخة من محضـر اجتمـاع الشـركاء موقعـاً مـن مـدير الشـركة مبينـاً
به مكان االجتماع و اريخـه وأسـماء الشـركاء الـذين حضـروا االجتمـاع

الشركاء المتضامنين باإلضافة إلى عدد مـن المسـاهمين يمثلـون أكثـر

بالطلب المستندات التالية :

والح ـ

القرار والح

المملوكــة لكــل مــنهم وأســماء الشــركاء الــذين وافقــوا علــى
المملوكة لكل منهم .

 .2المستندات الدالة على استي اء اإلجراءات المقررة للدعوة لالجتماع .

 .3نسخة من كشف حضور االجتماع مبيناً به اسـم الشـريك و وقيعـه

ال يجـــوز للجمعيـــة العام ــة عـ ــديل عق ــد الشـ ــركة إال بموافقـــة جميـ ــح
من ن ـف أسـهم الشـركاء المسـاهمين فـي رأس المـال  ،ويسـرل هـذا

التعديل من اري القيد .

ويتم قيد التعديل بناء على طلب يقدم للوزارة موقعاً من مدير الشركة
مبين ـاً بــه التعــديل الــذل ــدر بشــأنه قــرار اجتمــاع الشــركاء  ،ويرفــس
بالطلب المستندات التالية :

أو من ينوب عنه في حالـة الحضـور بموجـب وكيـل ويرفـس ـورة مـن

 .1نسخة موقعة من مـدير الشـركة مـن محضـر اجتمـاع الشـركاء مبينـاً
ب ــه مكـ ــان االجتمـ ــاع و اريخ ــه وأس ــماء الشـ ــركاء المتضـ ــامنين وعـــدد

شركة التو ية البسيطة

موافقة جميح الشركاء المتضامنين باإلضافة إلى عدد من المسـاهمين

فضـ ـ ًـال عـ ــن األحكـ ــام المبينـ ــة بالقـ ــانون فـ ــي شـ ــأن شـ ــركات التو ـ ــية

 .2المستندات الدالة على استي اء اإلجراءات المقررة للدعوة لالجتماع .

سند وكالته .

الباب الثالي
مـادة ()37

األســهم المملوك ــة للمســاهمين الذي ــن حضــروا االجتمــاع ،ومــا ي يــد

يمثلون أكثر من ن ف أسهم الشركاء المساهمين في رأس المال .

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
 .3نسخة من كشف حضور االجتماع مبيناً به اسم الشريك و وقيعه أو من
ينوب عنه في حالة الحضور بموجب وكيل ويرفس ورة من سند وكالته .

الباب الخامس
الشركة المهنية
مـادة ()42

يجوز أسيس شركات مهنية فيما بين أ حاب المهن الحرة ا ية :

 .1المحاماة .

ل

 .9السنة المالية للشركة .

 .10األحكام الخا ة بت ية الشركة وقسمة أموالها .
مـادة ()45

يخض ــح أس ــيس الش ــركة ل ــذات اإلج ــراءات المق ــررة للش ــكل ال ــذل

ا خذ ــه  ،علــى أن يرفــس بطلــب التأســيس كتــاب ي يــد موافقــة الجهــة

المخت ــة قانون ـاً باإلشــراف علــى نظــيم شــئون المهنــة علــى أســيس
الشركة وعدم وجود ح ظات على مسودة عقدها .

و قيد الشركة بالسجل التجارل  ،فض ًـال عـن قيـدها بالسـجل الخـاص

 .2المحاسبة .

المعــد لهــذا الســرض بالجهــة المخت ــة قانون ـاً باإلشــراف علــى نظــيم

 .3الطب .

شئون المهنة  ،ويشهر عقد الشركة وأل عديالت طرأ عليه والتنـازل

 .4الهندسة .

 .5االستش ـ ــارات الت ـ ــي يباش ـ ــرها أرب ـ ــاب المه ـ ــن والمنظم ـ ــة قانونـ ـ ـاً
والمر بمزاولتها من قبل الجهات الرقابية .

وال يجوز أل حاب المهن أسيس شركات جارية لممارسة أعمال المهنة .
مـادة ()43

خض ـ ــح الش ـ ــركات المهنيـ ـ ــة إلش ـ ــراف الجهـ ـ ــات المخت ـ ــة قانون ـ ـ ـاً
باإلشراف على نظيم شئون المهنة التي مارسها الشركة .
وينش ــأ به ــذه الجه ــة س ــجل ــاص قي ــد ب ــه الش ــركات المهني ــة الت ــي
ؤسس وفقاً ألحكام القانون  ،ويجب أن دون به البيانات اال ية :

 .1اسم الشركة وعنوانها .

 .2أسماء الشركاء وجنسيا هم وموطنهم .
 .3عدد األسـهم أو الح ـ
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المملوكـة لكـل شـريك ونوعهـا والقيمـة

المدفوعة عن كل سهم أو ح ة *.

 .4أسماء المدراء أو مجلس اإلدارة وسلطا هم .

 .5أل سييرات طرأ على البيانات المسجلة في السجل .

وللجهـة المشـار إليهـا إ ـدار شـهادات عـن البيانـات المؤشـر بهـا فـي
السجل المشار إليه بال قرة السابقة.

مـادة ()44

يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات ا ية :

 .1اسم الشركة المهني وعنوانها .
 .2مركز الشركة الرئيسي .

 .3السرض من أسيس الشركة .
 .4مدة الشركة إن وجدت .

 .5أســماء الشــركاء وألقــابهم وجنســيا هم ومــؤهال هم العلميــة ومحــل
إقامة كل منهم .

 .6طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن اإلدارة وسلطا هم .

 .7مقدار رأس المـال وح ـة كـل شـريك  ،وبيـان عـن كـل ح ـة غيـر
نقديــة وطبيعتهــا والقيمــة التــي قومــت بهــا  ،واســم مقــدمها والشــروط

الخا ة بتقديمها وحقوق الرهن واالمتياز المتر بة عليها إن وجدت .

 .8االحكام الخا ة بتوزيح العائد بين الشركاء .

أو بيعها أو رهنها بالقيد في السجلين المشـار إليهمـا ،

عن الح

وال كتس ـ ــب الش ـ ــركة الشخ ـ ــية االعتباري ـ ــة وال يج ـ ــوز أن م ـ ــارس
أعمالها إال بعد قيدها في السجل الخاص المشار إليه .
مـادة ()46

يجـ ــب علـ ــى الشـ ــركة زويـ ــد الجهـ ــة المخت ـ ــة بنس ـ ـ مـ ــن محاضـ ــر
اجتماع ـ ــات جمعيا هـ ـ ــا العمومي ـ ــة أو اجتم ـ ــاع الشـ ـ ــركاء  -بحســ ــب

األحوال  -وكذلك بنس من بيانا ها المالية السنوية المعتمدة .
مـادة ()47

يمنح الشريك الذل فقد ـالحية مزاولـة المهنـة مهلـة سـتة أشـهر للتنـازل

عن ح

ه أو أسهمه بالشركة وإال قامت الشركة باستردادها.

و قــوم الح ـ

فــي حالــة االســترداد وفق ـاً لل قــرة األولــى مــن المــادة

( )11مــن القــانون و قــوم االســهم وفقـاً للقيمــة الســوقية لهــا ،ويســرل

ذات الحكـم علــى الشـريك المتــوفى  ،مـا لــم يكـن مــن بـين ورثتــه مــن

هو مر

له بمزاولة المهنة وا س الورثة على حلوله محل مورثهم.
مـادة ()48

ال يجوز للشركاء حل الشركة أو

يتها قبل نهاية مـد ها إال بعـد إ طـار

عمالئهــا ب تــرة ال قــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل البــدء فــي إج ـراءات الحــل
والت ـ ية  ،وال يــتم التأشــير بق ـرار الحــل أو الت ـ ية فــي الســجل المعــد

لذلك لدى الجهة المخت ة باإلشراف على المهنة إال بعد اإل طار .
مـادة ()49

ال يجوز للشركة قديم دما ها لعمالئها إال من الل شركائها ومون يهـا
 ،وال يحس لها مباشرة نشاطها من الل مـون ي أل شـركة أ ـرى مـارس
ذات النشاط وذلك كله ما لم يتم اال اق على الف ذلك .
مـادة ()50

ال يجوز للشـريك أن يكـون شـريكاً فـي أكثـر مـن شـركة مهنيـة واحـدة وال

أن يباشر المهنة لحسابه الخاص أو مستتراً من الل شخ
مـادة ()51

آ ر.

علــى الش ــركة المهني ــة ق ــديم وثيق ــة ــأمين مبرم ــة م ــح ش ــركات ــأمين
محلية أو عالميـة لهـا فـروع بدولـة الكويـت ضـد اإلهمـال أو األ طـاء

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
المهنية التي قح من الشركاء أن سهم أو أحد العاملين لديها .
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بناء على طلب يتقدم به القائمون
ويتم التحول في هذه الحالة بالقيد ً

على أن متد الحية هذه الوثيقة لمدة ثالثة أشـهر بعـد انتهـاء عقـد

على إدارة الشركة إلى إدارة السجل الل ثالثين يوماً مـن حقـس أل

و حدد الجهة المشرفة علـى المهنـة قيمـة هـذه الوثيقـة  ،بمـا يتناسـب

وال يلزم ا خاذ إجراءات التحول إذا كانت الشركة قبل التحول تخذ

يقــل عــن الحــدود المقــررة بقــانون شــركات ووكــالء التــأمين رقــم 24

الحالة بطلب من مالكها يقيد في السجل التجارل .

الشركة  ،ويتم جديدها طوال مدة الشركة .

مح عـدد الشـركاء فـي الشـركة والعـاملين بهـا ودرجـة المخـاطر وبمـا ال

لسنة  61والقرارات المن ذة له .

مزاولة النشـاط مـن الجهـة المشـرفة إال بعـد

وال منح الشركة ر ي
قديم لك الوثيقة .

مـادة ()52

يسأل كل شريك ب ة شخ ية عن طئه المهني جاه الشركة  ،و سـأل

من األسباب المشار إليها في ال قرة السابقة.

شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة  ،ويتم التحول في هذه
مـادة ()57

يشــترط إدراج عنـوان الشــركة واســمها التجــارل ورأس مالهــا مضــافاً إليهمــا
عب ـ ـ ــارة (ش ـ ـ ــركة ش ـ ـ ــخ

والمطبوعات التي ستخدمها في أعمالها والعقود التي برمها مح السير.

الباب السابح

الشركة عن عويض السير عما أ ابه من أضرار بسبب طأ الشريك .

الشركة ذات المسئولية المحدودة

مـادة ()53

الت رف في الح

حــل الشــركة فــي حالــة فقــد جميــح الشــركاء بالشــركة شــروط مزاولــة

المهنة ويتم

أ ) التنازل عن الح

يتها وفقاً للقانون.

الباب السادس

شركة الشخ

الواحد

مـادة ()58

بين الشركاء

فــي حالــة التنــازل عــن الح ـ

فيمــا بــين الشــركاء يقــوم المتنــازل أو

طرفيــه ومبين ـاً بــه عــدد الح ـ

المتنــازل عنهــا ويــتم إثبــات التنــازل

المتنازل إليه بتقـديم طلـب للـوزارة إلثبـات مـا ي يـد التنـازل موقعـاً مـن

مـادة ()54

يســرى  -فيمــا لــم يــرد بــه ن ـ

واح ـ ـ ــد) أو (ش.ش.و) عل ـ ـ ــى جمي ـ ـ ــح األوراق

ــاص  -فــي شــأن شــركة الشــخ

الواحد  ،األحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة الواردة

بالقيد في السجل التجارل .

وال يكون للتنازل عن الح ة أثـر بالنسـبة إلـى بـاقي الشـركاء أو السيـر

في القانون وهذه الالئحة  ،وبما ال يتعارض مح طبيعتها .

إال من وقت القيد .

يكون نظام الشركة وفقاً للنموذج المعـد مـن قبـل الـوزارة  ،ويجـب أن

األســباب عــين علــى الشــركة وفيــس أوضــاعها ــالل ســتة أشــهر مــن

مـادة ()55

يشتمل النظام على البيانات التالية:

وإذا جمعت ملكية كل الح

ـاري حقــس الســبب إمــا بزيــادة عــدد الشــركاء أو حويــل الشــركة إلــى

 .1اسم الشركة وعنوانها .
 .2اسم مالك ح

في يد شريك واحد ألل سبب من

رأس المال ولقبه وجنسيته .

 .3مركز الشركة الرئيس .

شــركة الشــخ

الواحــد أو بحــل الشــركة و ـ يتها وفق ـاً لإلجــراءات

المن وص عليها في القانون وهذه الالئحة .

ب ) التنازل عن الح

 .4مدة الشركة إن وجدت .

 .5األغراض التي أسست من أجلها الشركة .
 . 6مقدار رأس مال الشركة  ،وعدد الح

مـادة ()59

النقدية أو العينية .

لسير الشركاء

فــي حال ــة التنــازل ع ــن الح ــة لسيــر الش ــركاء يجــب الح ــول عل ــى
موافقــة بــاقي الشــركاء  ،وفــي هــذه الحالــة يــتم قــديم طلــب للــوزارة

 .7أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال باإلدارة إن وجد.

بتعديل عقد الشركة من المتنازل أو المتنازل إليه على أن يرفـس بـه مـا

ويسـ ـرل ف ــي ش ــأن ح ــول المؤسس ــات ال ردي ــة إل ــى ش ــركة الش ــخ

وفي هذه الحالة يتم عديل العقد بما ي يد التنازل بموجب محرر رسمي

 .8أحكام

يتها .

ي يد موافقة باقي الشركاء على التنازل و نازلهم عن حس االسترداد .

الواحــد أحكــام ال قــرة الســابقة  ،ويكت ــى فــي شــأن بيــان رأس المــال

موقح من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيح باقي الشركاء  ،وال يكون عديل

مـادة ()56

مـادة ()60

بمركز مالي مدقس  ،ومعتمد من احب المؤسسة.
إذا عدد مالكو ح

رأس مال شركة الشـخ

الواحـد ألل سـبب

مــن األســباب كــالبيح أو الهبــة أو اإلرث وغيره ـا  ،فإنهــا تحــول إلــى

شركة ذات مسئولية محدودة .

عقد الشركة نافذاً بالنسبة إلى الشركاء أو السير إال من وقت القيد .

إذا عذر الح ول على موافقة الشركاء على التنـازل المشـار إليـه فـي

المادة السابقة يجب على المتنازل أن يقدم طلباً للوزارة يشتمل على
البيانات والمستندات اال ية :

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون

ن

 .1اسم الشركة وعنوانها .
 .2عدد الح

الشركاء عن الحد األق ى المقـرر قانونـاً  ،وإال بقيـت هـذه الح ـ

المتنازل عنها ونوعها وقيمتها .

فـي

حكــم الح ــة الواحــدة بالنســبة للشــركة  ،إال إذا ا ــس الورثــة كتابــة علــى

 .3اسم المتنازل إليه وجنسيته وعنوانه .

انتقــال هــذه الح ـ

 .4الشروط التي م بها التنازل .

.5إقرار من المتنازل إليه بقبول التنازل بالشروط الواردة بالبند السابس .
وي ــتم فحـ ـ
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إلــى عــدد مــنهم يــد ل ضــمن الحــد األق ــى لعــدد

الشركاء على أن يرفس هذا اال اق بملف الشركة باإلدارة المخت ة.
مـادة ()62

الطل ــب م ــن ال ــوزارة  ،وبع ــد التأك ــد م ــن بيانا ــه يكل ــف

فــي حالــة إفــالس الش ـريك  ،يجــوز للشــركاء اســترداد ح ــته بالشــركة بعــد

انقض ــت مس ــة عش ــر يومـ ـاً م ــن ــاري النش ــر دون أن يتق ــدم أح ــد

الق ــانون  ،وي ــتم االس ــترداد بطل ــب لل ــوزارة لتع ــديل عق ــد الش ــركة بم ــا ي ي ــد

الطالــب بنشــر شــروط التنــازل بالجريــدة الرســمية علــى ن قتــه  ،فــإذا

ق ــويم ل ــك الح ــة اس ــتنادا ل ــن

ال ق ــرة األول ــى م ــن الم ــادة ( )11م ــن

الشركاء للوزارة بطلب يبدل فيه رغبته في استعمال حقه في استرداد

االسترداد  ،على أن يتضمن الطلب اسـم الشـريك أو الشـركاء المسـت يدين

الخمسة عشر يوماً التالية للمدة سال ة الذكر.

ويتم عديل عقد الشركة بما ي يد االسترداد بمحرر رسمي يوقح عليـه

الح ـ

المتنــازل عنهــا  ،جــاز للمتنــازل الت ــرف فــي ح ــته ــالل

من االسترداد وعدد الح

التي استردها الشريك وقيمتها.

ويتم عديل عقد الشركة بما ي يد التنازل بموجب محرر رسـمي موقـح

من الشركاء المسـت يدين مـن االسـترداد ومـدير الت ليسـة ودون حاجـة

وفي حالة عدم إ مام التنازل الل المدة المذكورة يعتبر الطلب كـأن

الشركاء أو السير إال من وقت القيد .

من طرفي التنازل دون حاجة لتوقيح باقي الشركاء .

لم يكن .

أم ــا إذا رغ ــب أح ــد الش ــركاء ف ــي اس ــترداد الح ــة المتن ــازل عنه ــا فعلي ــه

لتوقي ــح ب ــاقي الش ــركاء  ،وال يس ــرى ه ــذا التع ــديل بالنس ــبة إل ــى ب ــاقي

مـادة ()63

ــالل الخمس ــة عش ــر يومـ ـاً األول ــى م ــن ــاري النش ــر أن يتق ــدم بطل ــب

فــي حالــة رهــن الشـريك لح ــته فــي الشــركة  ،يتعــين أن يكــون الــرهن

المتنازل بكامل قيمـة الح ـة المتنـازل عنهـا  ،و ح ـد ـورة مـن الشـيك

التجارل بموجب طلب يقدم من الدائن المر هن مرفقاً به ورة طبـس

للــوزارة الســترداد الح ــة المتنــازل عنهــا مرفق ـاً بــه شــيكاً م ــدقاً باســم
رفــس الطلــب المقــدم للــوزارة بعــد االطــالع علــى أ ــل الشــيك ورده إلــى
طالب االسترداد مح وقيعه على ال ورة باستالم أ ل الشيك .

وفي حالة عدم إ مـام اإلجـراءات ـالل مسـة عشـر يومـاً مـن ـاري

قــديم طلــب االســترداد أو رفــض المتنــازل إ مــام التنــازل يكــون لكــل

منهما اللجوء إلى القضاء .

عقــد الشـركة علـى حـس بــاقي الشـركاء فـي اسـترداد ح ــة

الشـريك المتـوفى نتقـل ح ـته إلـى ورثتـه  ،ويـتم عـديل عقـد الشــركة

بناء على طلب يتضمن اسم الشريك المتوفى  ،يقدم للوزارة من أحد

الورثة مرفقاً به شهادة وفاة الشريك وح ر إرثه وقسام شرعي مبيناً به
وزيح ح

ويــتم عــديل عقــد الشــركة بمــا ي يــد انتقــال الح ـ

مـادة ()64

يعد بمقر الشركة سجل للشركاء يتضمن اال ي :

 .1أسماء الشركاء وجنسيا هم ومحال إقامتهم .
 .2عدد الح

التي يملكها كل شريك وما إذا كانت نقدية أو عينية .

بالمرسوم بالقانون رقم  68لسنة  1980والتي يلتزم التجار بإمساكها.

مـادة ()61

الشريك على ورثته.

األ ل من سند الرهن و ورة من إ طار الشركة به .

ويجـب علـى الشـركة إمسـاك الـدفا ر المن ـوص عليهـا بقـانون التجـارة ال ـادر

ج) انتقال واسترداد ورهن الح

مـا لـم يـن

بموج ــب مح ــرر رس ــمي موث ــس  ،عل ــى أن ي ــتم قي ــد ال ــرهن بالس ــجل

للورثــة بمحــرر

رسمي يوقح عليه من أحد الورثة ودون حاجـة لتوقيـح بـاقي الشـركاء ،

وال يسرى هذا التعديل في حس الشركاء أو السير إال من وقت القيد .

ويكون لكل شريك حس االطـالع بمقـر الشـركة علـى هـذه السـجالت

ـاطال
والــدفا ر وعلــى حســابات الشــركة ووثائقهــا ومســتندا ها  ،ويقــح بـ ً

كل شرط أو قرار يخالف ذلك .

مـادة ()65

فــي حالــة قــديم طلــب للــوزارة ال خــاذ إجـراءات الــدعوة لعقــد الجمعيــة
العامــة للشــركاء بســبب امتنــاع المــدير عــن وجيــه الــدعوة فــي الحــاالت
المن وص عليها في المادة ( )111من القـانون وإرفـاق مـا ي يـد إنـذار

م ــدير الش ــركة رس ــمياً عل ــى ي ــد من ــدوب اإلع ــالن الت ــابح إلدارة التن ي ــذ

وجود كسور فـي األن ـبة سـجل ح ـة

بــوزارة العــدل ومــرور مســة عشــر يوم ـاً علــى إعالنــه باإلنــذار دون أن

إلدارة المال الشائح طبقاً للمادة  821من القانون المـدني مـن يمثـل

بالدعوة لها الل مسة عشر يوماً من اري سلمها الطلب.
ويحضر ممثل الوزارة االجتماع  ،ويترأس االجتماع من ختاره الجمعية العامة

وإذا نتج عن وزيح الح

الشريك المتوفى باسم الورثة كاملة على أن يختاروا باألغلبيـة الالزمـة

الح ة أمام الشركة والسير .

ويج ــب أال يتر ــب عل ــى انتق ــال ه ــذه الح ـ ـ

إل ــى الورث ــة زي ــادة ع ــدد

يقوم بالبدء في ا خاذ إجراءات الـدعوة لعقـد االجتمـاع ،قامـت الـوزارة

لهذا السرض  ،و سلم ورة من محضر االجتماع موقعاً من رئيس االجتماع

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
لممثل الوزارة و ورة منه لمدير الشركة بمقرها الرئيسي .

الباب الثامن

شركات المساهمة العامة
ال ل األول

شروط التأسيس
أ) إجراءات فتح حساب الشركة حت التأسيس
مـادة ()66

يك ـ ــون ف ـ ــتح حس ـ ــاب للش ـ ــركة المس ـ ــاهمة ح ـ ــت التأس ـ ــيس وف ـ ــس

االجراءات التالية :
.1

المر

در الوزارة كتاباً  -بناء على طلب المؤسسين  -ألحـد البنـوك
لها من بنـك الكويـت المركـزل بتلقـي مبـالغ االكتتـاب ل ـتح

حساب للشركة حت التأسيس ،على أن يبـين فـي هـذا الكتـاب اسـم

الشركة  ،ومقدار رأسمالها  ،وأسـماء المؤسسـين ونسـبة مسـاهما هم،

والمبـالغ الواجــب إيــداعها مــن كــل مــنهم  ،وعــدد األســهم المطروحــة
لالكتتاب ،والمبالغ الواجب أداؤها من المكتتبين.

 . 2يقوم البنك ب تح الحساب و زويد الوزارة برقم الحساب وما ي يد
إيداع المؤسسين للمبالغ الواجب إيداعها منهم .
مـادة ()67

يحــت د البنــك المشــار إليــه بالمــادة السـابقة بجميــح األمــوال التــي ــم
ح يلها من المكتتبين لحساب الشركة حـت التأسـيس  ،وال يجـوز

لــه أن يســلمها إال لمجلــس اإلدارة األول  ،بعــد إعــادة المبلــغ الــذل

جــاوز األســهم المطروحــة  ،وفــي هــذه الحالــة يســتوفي البنــك جميــح
االجــراءات والمســتندات الالزمــة لتحويــل حســاب الشــركة مــن شــركة

حت التأسيس إلى شركة قائمة  ،وذلك ما لـم يقـرر الممثـل القـانوني

للشركة حويل المبالغ لحساب الشركة لدى بنك آ ر .
مـادة ()68

فــي حالــة التــزام المؤسســين بــرد المبــالغ للمكتتبــين يقــوم البنــك بــرد
المبالغ للمكتتبين بناء علـى كشـف يقدمـه المؤسسـون للبنـك يشـتمل

علــى أســماء المكتتبــين والمبلــغ الواجــب رده لكــل مــنهم والبيانــات
الالزمة لتحويل هذه المبالغ لحسابا هم الم رفية .
مـادة ()69

للــوزارة أن طلــب م ــن البنــك الم ت ــوح لديــه حس ــاب الشــركة ح ــت
التأســيس أن يوافيهــا بأيــة بيانــات أو معلومــات عــن هــذا الحســاب ،

وذلك حتى اكتمال إجراءات أسيس الشركة .
مـادة ()70

يق ــدم المؤسس ــون طل ــب أس ــيس الش ــركة إل ــى الناف ــذة الواح ــدة وفقـ ـاً
للنموذج المعد من قبـل الـوزارة مرفقـاً بـه المسـتندات المن ـوص عليهـا
قانوناً  ،وعلى النافذة الواحدة قبل استالم الطلـب أن تحقـس مـن ـوافر
كافة الشروط والمستندات التي يتطلبها القانون لتأسيس الشركة .
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مـادة ()71

قوم النافذة الواحدة بعد فح

الطلب والتأكد من عـدم وجـود أل

موانح لتأسيس الشـركة  ،بإعـداد مشـروع القـرار الـوزارل وعرضـه علـى

الوزير إل داره  ،وذلك الل ثالثين يوماً من اري قديم الطلب.
وعلى النافذة الواحدة التأشير في السجل المشار إليـه بالمـادة 124

م ــن الق ــانون بت ــاري ورق ــم الطل ــب وأس ــماء مقدمي ــه  ،وق ــرار أس ــيس

الشركة و اري

دوره .

مـادة ()72

يخطر المؤسسون بقرار الموافقـة علـى أسـيس الشـركة ودعـو هم للتوقيـح

علــى عقــد الشــركة و وثيقــه ــالل مــدة ال زيــد علــى أســبوع مــن ــاري
دور القرار  ،و ودع نسخة من عقد الشركة بمل ها لدى الوزارة.

وفي حالة رفض أسيس الشـركة يـتم إ طـار المؤسسـين بقـرار الـرفض

مســبباً بموجــب طــاب مســجل  ،أو ســليمه باليــد ألل مــنهم أو مــن

ينوب عنهم قانوناً .

مـادة ()73

بــرم الشــركة الم ــدرة لاســهم مــح متعهــد االكتتــاب ا اقيــة سطيــة

االكتتــاب لتنظــيم العالقــة بينهمــا  ،ويجــب أن شــتمل هــذه اال اقيــة

عل ــى الت ــزام متعه ــد االكتت ــاب بب ــذل أق ــى جه ــد لج ــذب مش ــترين
لاسهم المطروحة لالكتتاب  ،مح التعهد بشـراء جـزء أو كـل األسـهم
الت ــي ــم إ ــدارها وبالس ــعر المت ــس علي ــه بموج ــب ا اقي ــة التعه ــد

بالتسطية المبرمة بينه وبين الشركة الم درة .
مـادة ()74

يمــارس متعهــد االكتتــاب أعمــال سطيــة األســهم المطروحــة لالكتتــاب

وفق ـاً لال اقيــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة  ،ويعمــل نيابــة عــن

الشركة الم درة على سويس هذه األسهم وما يت ل بذلك مـن نشـر

في وسائل اإلعالم .

مـادة ()75

يجــوز للشــركة م ــدرة األســهم أن عهــد بمهــام االكتت ـاب ألكثــر مــن

شركة في االكتتاب الواحد.

ويجــوز لمتعهــد االكتتــاب أن يعهــد إلــى متعهــد اكتتــاب آ ــر أو أكثــر
فــي ن يــذ التزاما ــه  ،أو أن يقــوم بتسطيــة االكتتــاب ل ــالح ن ســه أو

ـؤوال فـي مواجهـة
بالنيابة عن عمالئه  ،وفي جميح األحـوال يكـون مس ً

الشـركة الم ـدرة عـن التزاما ـه الناشــئة عـن ا اقيـة سطيـة االكتتــاب ،
ما لم ن

هذه اال اقية على الف ذلك .
مـادة ()76

لمتعهد االكتتاب إعادة طرح األسهم في اكتتاب عـام أو فـي اكتتـاب
ــاص بــذات الشــروط الــواردة بنشــرة االكتتــاب المعتمــدة مــن الهيئــة

ــالل مــدة أق ــاها ســنة مــن ــاري اعتمــاد لــك النشــرة دون التقيــد

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
بالقيمة االسمية للورقة الواردة بنشره االكتتاب .
مـادة ()77

عل ـ ــى متعه ـ ــد االكتت ـ ــاب  ،وف ـ ــي إط ـ ــار مهام ـ ــه المتعلق ـ ــة بإع ـ ــداد نش ـ ــرة

االكتتاب ،أن يح ل على التعهدات الالزمة مـن الشـركة م ـدرة األسـهم
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بهذا التسيير قبل إعالنه بخمسة أيام على األقل .

وف ــي حال ــة الن ــزاع ح ــول س ــلم االع ــالن فإن ــه يعت ــد ف ــي ه ــذا الش ــأن

بشهادة

در من مشسل دمة البريد االلكتروني .

ال ل الثالي

بأن جميح المعلومات التي يح ل عليها حيحة ودقيقة ومكتملة .

رأس المال

مسؤوال عـن االف ـاح عـن جميـح المعلومـات التـي
ً
يكون متعهد االكتتاب

مـادة ()82

مـادة ()78

أ) شروط إ دار أسهم بأقل من القيمة االسمية

يح ــل عليهــا مــن الشــركة م ــدرة األســهم فــي نشــرة االكتتــاب  ،وعلــى

يجوز لشركة المساهمة إ دار أسهم زيادة رأس المال بقيمة أقل من

ذلك البيانات التي تضمنها نشرة االكتتاب الل فترة االكتتاب.

 .1أن ك ــون الش ــركة مدرج ــة ف ــي س ــوق الكوي ــت ل ــاوراق المالي ــة

الشــركة زويــده بأيــة معلومــات أو عــديالت جوهريــة طـرأ عليهــا  ،بمــا فــي

مائة فلس بالشروط التالية :

ال ل الثاني

(بور ة األوراق المالية) .

الجمعية التأسيسية
مـادة ()79

يجب على المؤسسين فـي حالـة وجـود ح ـ

 .2أن يكـ ــون السـ ــعر السـ ــوقي لسـ ــهم الشـ ــركة فـ ــي سـ ــوق الكويـ ــت
لاوراق المالية (بور ة األوراق المالية) أقل من مائة فلس .

عينيـة  -ماديـة كانـت

 .3أال يكـ ــون لـ ــدى الشـ ــركة س ـ ـائر متراكمـ ــة تجـ ــاوز االحتياطيـ ــات

المعد من أحد مكا ب التدقيس المعتمد من الهيئـة علـى النحـو الـذل

بمقـدار الخسـائر المتراكمـة ولــم يـؤد ذلـك إلـى جــاوز سـعر السـهم فــي

التقريــر الــذل ســيقدم للجمعيــة التأسيســية المتضــمن معلومــات وافيــة

 .4أن كون الشركة قد قررت زيادة رأس المال بالقيمة االسمية دون

المؤيدة لذلك  ،قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام على األقل  ،ويشار

العام كله أو بعضه .

االحت اظ بهذين التقريرين لالطالع عليهما.

يراعــى فــي إ ــدار األســهم بأقــل مــن القيمــة االســمية بالشــركة المبينــة

وج ــه ال ــدعوة لحض ــور الجمعي ــة التأسيس ــية لجمي ــح المؤسس ــين ع ــن

ـتمال علـى المبـررات التـي
 . 1أن تقدم الشركة بطلب إلـى الـوزارة مش ً

 .1البريد االليكتروني .

المبينة بالمادة السابقة .

على أن تم الدعوة مر ين و كون المرة الثانية بعد مضي مـدة ال قـل

قبلهــا أو المدرجــة فــي بور ــة األوراق الماليــة ،وعلــى الهيئــة إ ــدار

أيام على األقل .

بذلك على أن يكون قرار الرفض مسبباً مح إ طار الوزارة بالقرار في

أو معنوية  -في كوين رأس مال الشركة يقدموا قويم هذه الح

واألرب ــاح المرحل ــة أو ك ــون الش ــركة ق ــد قام ــت بتخ ــيض رأس ماله ــا

ن ــت عليــه المــادة "  "11مــن القــانون وأحكــام هــذه الالئحــة  ،ومــح

سوق الكويت لاوراق المالية (بور ة األوراق المالية) إلى مائة فلس.

ع ــن جمي ــح عملي ــات التأس ــيس والمب ــالغ الت ــي أن ق ــت والمس ــتندات

عــالوة إ ــدار ولــم يــتم سطيــة مــا طــرح مــن أســهم الزيــادة لالكتتــاب

ف ـ ــي ال ـ ــدعوة الموجه ـ ــة للمكتتب ـ ــين لحض ـ ــور االجتم ـ ــاع إل ـ ــى مك ـ ــان

مـادة ()83

مـادة ()80

بالمادة السابقة االجراءات التالية :

طريس وسائل اال ال التالية :

وضح حاجتها إلى ا دار لك األسهم وما ي يـد اسـتي اءها الشـروط

 .2ال اكس .

 .2قيــام الــوزارة بإ طــار الهيئــة بطلــب الشــركات المر ــة لهــا مــن

عن سبعة أيام من اري الـدعوة األولـى وقبـل انعقـاد االجتمـاع بسـبعة

قرارها بالقبول أو الـرفض ـالل عشـرة أيـام عمـل مـن ـاري إ طارهـا

ويج ــوز أن تض ــمن ال ــدعوة الموجه ــة لعق ــد االجتم ــاع األول حدي ــد

أل الحالتين .

موعد لالجتماع الثاني في حال عدم اكتمال ن اب االجتماع األول.
مـادة ()81

ب) ضوابط قسيم السهم
مـادة ()84

يشترط ل حة اإلعالن بالوسائل المشار إليهـا فـي المـادة السـابقة أن

يجوز للشـركة قسـيم أسـهمها بشـرط أال قـل القيمـة االسـمية للسـهم

بريده االلكتروني أو رقم ال اكس الخاص به  ،ووافس على إعالنه مـن

من القانون.

وال يعتد بأل سيير من قبـل المسـاهم ألل مـن البيانـات المشـار إليهـا

يج ــب عل ــى الش ــركة الراغب ــة بتقس ــيم أس ــهمها  ،وقب ــل اإلع ــالن ع ــن

يك ــون المس ــاهم ق ــد زود الش ــركة أو وكال ــة المقا ــة ببيان ــات عن ــوان
الل هذه الوسائل .

فــي ال قــرة الســابقة مــا لــم يكــن قــد أ طــر الشــركة أو وكالــة المقا ــة

بعــد التقســيم عــن الحــد األدنــى المن ــوص عليــه فــي المــادة ()150
مـادة ()85

الدعوة النعقاد جمعيتها العامة غير العادية  ،أن تقدم للـوزارة بطلـب

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون
عقد االجتماع مرفقاً به ملخ
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أو كانــت الزيــادة علــى رأس المــال الم ــرح بــه للشــركة  ،فيــتم القيــد

و خطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة والمستندات المرفقـة بـه  ،وعلـى

بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية .

بالقبول أو الرفض على أن يكون قرار الرفض مسبباً  ،وإ طار الوزارة
بالقرار في أل من الحالتين .

أسهم الزيادة غير مكتتب فيها  ،على أن يعدل القيد وفقاً لما يس ر

الهيئــة  -ــالل عشــرة أيــام عمــل مــن ــاري إ طارهــا ا ــدار قرارهــا

مـادة ()86

وفي جميح األحوال يجب أن يبين في قيد زيادة رأس المال أن

عنه االكتتاب .

ويعتبر القيد بمثابة موافقة من الوزارة على قرار المجلس أو الجمعية.

ف ــي حال ــة موافق ــة الهيئ ــة عل ــى طل ــب الش ــركة  ،يع ــرض األم ــر عل ــى

ب ) إجراءات وأحكام التنازل عن حس األولوية في االكتتاب

مـادة ()87

مـادة ()92

الجمعية العامة غير العادية للشركة ال خاذ قرارها بشأنه .

في أسهم الزيادة في رأس مال شركات المساهمة

في حالة ـدور قـرار مـن الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بالموافقـة علـى

أل حاب حس األولوية في االكتتاب في أسهم زيـادة رأس مـال شـركة

وعلــى الهيئــة إ طــار ســوق الكويــت لــاوراق الماليــة (بور ــة األوراق

بالشركة أو غيرهم  ،بمقابل أو بسير مقابل  ،ويكون التنازل في كل أو

و حدد الشركة في اإل طار  -المشار إليـه  -ـاري بـدء طبيـس قـرار

ويكون للمتنازل إليهم االكتتاب في لك األسهم أو التنازل عما آل إليهم

قســيم أســهم الشــركة يــتم إ طــار الهيئــة بــالقرار مــن قبــل الشــركة ،

المساهمة أن يتنازلوا عن هذا الحس الل مدة االكتتاب للمساهمين

المالية) بالنسبة للشركات المدرجة .

بعض أسهم الزيادة التي يحس لكل منهم االكتتاب فيها .

التقسيم بعد اشهار قرار الجمعية على أن يتم اإلعالن عن ذلـك قبـل

هذا التاري بأسبوع على األقل .

مـادة ()88

من حقوق أولوية حتى قبل ق ل باب االكتتاب بخمسة أيام على األقل .
مـادة ()93

يــتم التنــازل عــن حقــوق األولويــة بحضــور المتنــازل والمتنــازل إليــه أو مــن

يطبــس قــرار التقســيم علــى المســاهمين الــواردة أســماؤهم فــي ســجل

ينوب عنهما أمام وكالة المقا ة إلثبات التنازل على النمـوذج الـذل عـده

مبين في المادة السابقة .

االكتتاب في األسهم المتنازل عنها مبيناً بها اسم المتنـازل والمتنـازل إليـه

مساهمي الشركة في نهاية يوم التداول الـذل حدد ـه الشـركة كمـا هـو
مـادة ()89

عدل وكالة المقا ة التي حت د بسجل مساهمي الشركة ما يلزم من

الوزارة لهذا السرض  ،و در الوكالة شهادة للمتنازل إليه يد أحقيته في
وعدد أسهم األولوية التي يحس للمتنازل إليه االكتتاب فيها .
مـادة ()94

قيودات وفقاً لقرار قسيم األسهم الذل م على أسهم المساهمين ،
و قوم بتسجيل ملكية األسهم التي نتجت عن عملية التقسيم .

حقــوق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال قبــل ق ــل

عديل رأس المال

مـادة ()95

ال ل الرابح

أ  -زيادة رأس المال
مـادة ()90

يجوز سطية زيادة رأس المال بأسهم سدد قيمتها بإحدى الطريقتين التاليتين:

 .1حويل ح

القانون إلى أسهم .

األرباح المن وص عليها في المادة ( )176من

 .2إضافة أ ول الشركة المندمجة بالنسبة إلى الشركة الدامجة
وذلك في االندماج بطريس الضم .

مح مراعاة أن كون القيمة االسمية ألسهم الزيادة مساوية للقيمة

االسمية لاسهم األ لية .

مـادة ()91
إذا كان للشركة رأس مال م رح به وآ ر م در و مت الزيادة على رأس
المال الم در فيتم القيد في السجل بالزيادة بموجب قرار مجلس اإلدارة .
أما إذا كان رأس المال الم رح به ال يك ي إل ـدار أسـهم الزيـادة ،

خطــر وكالــة المقا ــة الشــركة م ــدرة األســهم بمــا ــم مــن نــازل عــن

باب االكتتاب بيومي عمل على األقل .

إذا كانــت األســهم محيــده مــن الت ــويت فــإن هــذا التحييــد يشــمل مــا
ينشأ عن لك األسـهم مـن أسـهم زيـادة رأس المـال  ،وال يسـرى هـذا
الحكم على حقوق األولوية الناشئة عن أسهم الخزينة في حالة نازل

الشركة عن هذه الحقوق .

مـادة ()96

عتبـ ــر نش ـ ــرة االكتت ـ ــاب ف ـ ــي أسـ ــهم زي ـ ــادة رأس الم ـ ــال المخ

ـ ــة

لمسـاهمي الشـركة بمثابـة نشـرة اكتتـاب لحقـوق أولويـة االكتتـاب بعـد
ضمينها المعلومات الخا ة بهذه الحقوق .
مـادة ()97

يجــب قــديم نشــرة االكتتــاب إلــى الهيئــة ــالل ســتة أشــهر مــن ــاري

قرار الزيادة  ،كما يجب البدء في إجراءات االكتتاب فـي زيـادة رأس

المال الل ثالثين يوماً من اري موافقة الهيئة على نشرة االكتتاب،
أو من اري اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.
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مـادة ()104

فــي جميــح األحــوال التــي ال يســتن د فيهــا االكتتــاب جميــح األســهم

للجمعية العامة غير العادية  ،بناء على اقتراح مسبب من مجلس

الشركة فتح باب االكتتـاب لمـدة أ ـرى ال جـاوز ثالثـة أشـهر  ،فـإذا

حالة دور قرار بتقسيم الشركة .

المطروحـ ــة ـ ــالل مـ ــدة االكتتـ ــاب األ ـ ـلية  ،يجـ ــوز لمجلـ ــس إدارة
لـم يســتن د االكتتــاب كــل األســهم فـي نهايــة الميعــاد الجديــد  ،يجــب
على الجهـة التـي قـررت زيـادة رأس المـال إمـا الرجـوع عـن زيـادة رأس

المــال أو االكت ــاء بالقــدر الــذل ــم االكتتــاب فيــه  ،و خ ــيض رأس
المال في الحالتين  ،ويتم القيد في السجل بالتخ يض بناء على قرار

هذه الجهة .

مـادة ()99

إذا م االكت ـاء بالقـدر الـذل ـم االكتتـاب فيـه  ،يجـب علـى مجلـس

إدارة الشركة التقدم بطلب إلى الوزارة واالعالن عن ذلك للمكتتبين،

ويكــون ألل مكتتــب حــس الرجــوع عــن اكتتابــه ــالل مــدة ال جــاوز
مســة عشــر يــوم عمــل مــن ــاري اإلعــالن  ،وال يجــوز للــوزارة البــت

فــي طلــب إنقــاص رأس المــال إال بعــد انقضــاء هــذه المــدة  ،فــإذا لــم
جاوز نسبة األسهم التي م الرجوع عن االكتتاب فيها عشـرة بالمائـة

من إجمالي أسهم الزيادة المطروحة لالكتتاب أعتبر االكتتاب نهائياً .
مـادة ()100

اإلدارة  ،وبعد موافقة الهيئة أن قرر خ يض رأس مال الشركة في
مـادة ()105

يك ــون االعتـ ـراض ل ــدائني الش ــركة ال ــذين نش ــأت دي ــونهم قب ــل ق ــرار
خ ــيض رأس الم ــال  ،ب ــحي ة رف ــح وفقـ ـاً لإلج ــراءات المن ــوص

عليها فـي قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ـالل شـهر مـن ـاري
شهر قرار التخ يض .

ويتر ب على رفح الدعوى وقف أيـة وزيعـات علـى المسـاهمين كـون
نا جــة عــن قــرار التخ ــيض  ،وذلــك مــا لــم قــرر المحكمــة الت ــريح

للشركة بإجراء لك التوزيعات .

مـادة ()106

يتم خ يض رأس مال الشركة عن طريس خ يض القيمة االسمية لكل
ســهم مــن أســهما بالتســاول  ،وذلــك مــن ــالل عــديل رأس المــال
والقيم ــة االس ــمية للس ــهم بس ــجل المس ــاهمين ل ــدى وكال ــة المقا ــة
و عتبــر إي ــاالت إيــداع األســهم ملســاة  ،و ســتبدل بإي ــاالت جديــدة

إذا م العدول عن قرار زيادة رأس المـال  ،يجـب علـى مجلـس إدارة

مدون بها القيمة اإلسمية الجديدة باإلضافة إلى البيانات األ رى وما

إلى المكتتبين وما حققته من عائد إن وجد .
و تحمل الشركة في هذه الحالة جميح المبالغ التي أن قت في أعمال الزيادة .

مـادة ()107

في حالة خ يض رأس مال الشركة عن طريس الساء عدد من األسـهم

إذا نهر بعد ق ل باب االكتتاب أنه قد جـاوز األسـهم المطروحـة يـتم

األسهم المملوكة لجميح المساهمين بالنسبة والتناسب بين ما يملكه

ألقرب رقم حيح  ،ويقوم مجلس إدارة الشركة بالت رف في كسور

ويــتم التخ ــيض مــن ــالل عــديل رأس المــال وعــدد األســهم بســجل

مـادة ()102

و س ــتبدل بإي ــاالت جدي ــدة م ــدون به ــا القيم ــة االس ــمية الجدي ــدة

الشـركة اإلعـالن عـن ذلـك  ،ورد المبـالغ المدفوعـة كاملـة علـى ال ــور

مـادة ()101

خ ــي

األســهم للمكتتبــين بنســبة مــا اكتتبــوا بــه  ،ويجــرى التوزيــح

األسهم لحساب الشركة .

تبــح عنــد سطيــة الزيــادة فــي رأس المـال عــن طريــس حويــل ديــن علــى

الشركة إلى أسهم الشروط والمعايير التي ضعها اللجنة ال نية الدائمة

وي در بها قرار وزارل يلحس بهذه الالئحة.

ج) عالوة اإل دار
مـادة ()103

حدد إدارة الشركة عالوة اال ـدار التـي ضـاف إلـى القيمـة االسـمية

للســهم عنــد االكتتــاب فــي زيــادة رأس المــال  ،علــى أن رفــس بطلــب

مشتمال على أسس احتساب عالوة اإل دار .
ً
الزيادة قريراً

وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي ضعها اللجنة ال نية الدائمة والتي
ي در بها قرار وزارل يلحس بهذه الالئحة .

د) خ يض رأس المال

م إجراؤه من قيود على األسهم .

بقيمــة المبلــغ المقــرر خ يضــه مــن رأس المــال  ،يــتم إلســاء جــزء مــن

من أسهم وإجمالي األسهم الملساة .

المســاهمين لــدى وكالــة المقا ــة ،و عتبــر إي ــاالت األســهم ملســاة ،

باإلضــافة للبيانــات األ ــرى ومــا عســى أن يكــون قــد ــم إجــراؤه مــن

قيود على األسهم .

مـادة ()108

في حالة خ يض رأس مال الشركة عن طريس شـراء الشـركة لعـدد مـن
أسهمها بقيمة المبلغ الذل ريد خ يضه مـن رأس المـال يتعـين ا بـاع

االجراءات التالية :

 . 1نشر قرار التخ يض  ،والسعر المحدد لشراء السـهم  ،ومواعيـده
وإجراءا ه بسوق الكويت لاوراق المالية (بور ة األوراق المالية) .

 .2علــى مــن يرغــب مــن المســاهمين فــي بيــح أســهمه للشــركة قــديم

طلـ ــب بـ ــذلك لوكالـ ــة المقا ـ ــة وفق ـ ـاً لإلجـ ــراءات و ـ ــالل المواعيـ ــد
المحددة بإعالن الشركة .
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 . 3إذا زادت طلبات بيح األسهم المقدمة من المساهمين عـن القـدر

و تولى الوزارة دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لالنعقاد النتخاب

مقارنة بإجمالي عدد األسهم المعروضة للبيح .

المجلس ورفض المجلس القائم الدعوة النعقاد الجمعيـة  ،أو فـوات

المطلــوب شــراؤه يــتم الشــراء مــن كــل مســاهم بنســبة مــا عــرض بيعــه
 . 4إذا قلت طلبات البيح عن القدر المطلوب شراؤه من األسهم

لمجلس اإلدارة إما العدول عن قرار الشراء أو شراء القدر المعروض
بيعه من المساهمين و كملة الباقي من الل سوق الكويـت لـاوراق
المالية (بور ة األوراق المالية) أو االكت اء بما م شراؤه.

مجلس إدارة جديد في حالة عدم وجود أسباب حول دون انتخاب
الموعــد المحـدد مــن قبــل الــوزارة  ،والمشــار إليــه فــي ال قــرة الســابقة

دون الدعوة النعقادها .

مـادة ()113

در الوزارة شهادة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشـركة والمخـولين

 .5يــتم التخ ــيض مــن ــالل عــديل رأس المــال وعــدد األســهم بســجل

بالتوقيح عنها  ،و ودع بملف الشركة باإلدارة المخت ة ويؤشر بها في

مـادة ()109

و سرل الحية الشهادة المشار إليها لمدة ال جـاوز مـدة المجلـس

المساهمين لدى وكالة المقا ة ،و عتبر إي االت إيداع األسهم ملساة .

السجل التجارل .

إذا ــم خ ــيض رأس مــال الشــركة وفقــا ألل مــن الحــاالت الســابقة

ما لم يطرأ عليه أل سيير .

الجمعية العامة غير العادية أسـماء هـؤالء المسـاهمين وعـدد أسـهمهم

مجلـ ــس اإلدارة والمخـ ــولين بـ ــالتوقيح والمسـ ــتندات المؤيـ ــدة لـ ــذلك

يجــوز رد القيمــة االســمية لــبعض المســاهمين  ،علــى أن عــرض علــى
ومبررات اسـتهالك أسـهمهم  ،ويـتم التخ ـيض مـن ـالل عـديل رأس

الم ــال وع ــدد األس ــهم بس ــجل المس ــاهمين ل ــدى وكال ــة المقا ــة ،

و عتبر إي االت إيداع األسهم الخا ة بهم ملساة .
ويمنح أ حاب األسهم المستهلكة أسهم متح يكون لها كافة الحقوق
المقررة لاسهم العادية فيما عدا استرداد القيمة االسمية عند ية الشركة

هـ ) داول وإلساء ح

يكون التنازل عن ح

مـادة ()110

األرباح

األرباح بحضـور المتنـازل والمتنـازل إليـه أو

مـن ينــوب عنهمــا أمــام وكالــة المقا ــة التــي حــت د بســجل مســاهمي
الشركة إلثبات التنازل على النموذج الذل عده الوزارة لهذا السرض.

ويجوز التنازل عن ح

األربـاح عـن كـل أو بعـض السـنوات  ،كمـا

يجوز أن يشتمل التنازل عن ح

أرباح الدين الذل نشأت عنه .

و در وكالة المقا ة شهادة للمتنازل إليه بما م التنازل عنه  ،على
أن قوم الوكالة بإ طار الشركة م درة األسهم بما م من نازل .

ُلسـ ــى ح ـ ـ

الح

مـادة ()111

األربـ ــاح إذا انقضـ ــى الحـ ــس الـ ــذل نشـ ــأت بسـ ــببه هـ ــذه

 ،وذلك وفقاً للشروط المت س عليها مح الشركة عند إ دارها.

ال ل الخامس

بدأ مدة العضوية في مجلس اإلدارة من ـاري

الل أسبوع من اري حقس التسيير .

ويــتم عــديل بيانــات الشــهادة وفق ـاً لهــذه التسييــرات بنــاء علــى طلــب
الشــركة أو العضــو المتعلــس بــه التسييــر علــى أن يرفــس بطلبــه فــي هــذه

الحالة ما ي يد إ طار الشركة بذلك .

وللش ــركة ولك ــل ذل ش ــأن طل ــب ــورة معتم ــدة م ــن ه ــذه الش ــهادة

والتعديالت بعد سداد الرسوم المقررة .

مـادة ()114

يكون لمجلس اإلدارة أمين سر من بين مون ي الشركة يدون محاضر
االجتماع ــات وي ــتم وقيعه ــا من ــه وم ــن جمي ــح األعض ــاء الحاض ــرين ،
ويثبت فـي االجتمـاع كـل مـا دار فيـه و ا ـة أيـة اعتراضـات علـى أل
من القرارات التي ا خذها المجلس وأسباب االعتراض .

وله التوقيح على الشهادات ال ادرة عن الشركة بشـأن مـا ـم ا خـاذه

من قرارات في اجتماعات مجلس اإلدارة .

ويكــون الجتماعــات مجلــس اإلدارة ســجل ــاص بالشــركة ــدون فيــه

محاضر االجتماع بأرقام متتابعة للسنة التي عقـد فيهـا االجتمـاع مبينـاً
به مكان االجتماع و اريخه وساعة بدايته ونهايته .
مـادة ()115

ع ــد قائم ــة باألعض ــاء االحتي ــاطيين ال ــذين ل ــم ي ــوزوا ف ــي انتخاب ــات

إدارة شركة المساهمة العامة
مـادة ()112

وعلــى الشــركة أن خطــر الــوزارة بــأل سييــر يطــرأ علــى أســماء أعضــاء

مجلس اإلدارة وبالتر يب وفقاً لعدد األ وات التـي ح ـل عليهـا كـل

مــنهم  ،وفــي حالــة شــسر مركــز عضــو فــي مجلــس اإلدارة ولــم كــن

ـدور قـرار الجمعيـة

المراكز الشاغرة قد بلست ربح المراكز األ لية  ،ل ه من كان حائزاً
ألكثـر األ ـوات فـي لــك القائمـة وإذا قـام لديـه مــانح ل ـه مـن يليــه

فــإن كانــت هنــاك أســباب جديــة يتعــذر معهــا إجــراء االنتخابــات فــي

أمــا إذا كانــت المراكــز الشــاغرة قــد بلســت ربــح المراكــز األ ــلية فيتعــين

الوزارة لهذا السرض .

شهرين من اري شسر آ ر مركز  ،و نتخب من يما المراكز الشاغرة .

العامة بانتخاب أعضاء المجلس.

ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور انتهاء مدة سل ه ،

في التر يب  ،على أن يكمل العضو الجديد مدة سل ه .

موعدها يستمر المجلس في إدارة الشركة حتى الموعد الذل حدده

علــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة لالجتمــاع فــي ميعــاد
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ف ــإذا ل ــم يق ــم مجل ــس اإلدارة بال ــدعوة له ــذه الجمعي ــة ف ــي الميع ــاد

 .6اسم و ة موقح التوكيل  -على أن رفس ورة من الوكالة في

س ــالف ال ــذكر  ،م ــح ع ــدم اإل ــالل بح ــس المس ــاهمين الل ــذين له ــم

 .7اري حرير التوكيل .

المذكور دعت إليها الوزارة ـالل أسـبوعين مـن ـاري انتهـاء الميعـاد

ممثل ــين ف ــي مجل ــس اإلدارة ف ــي عي ــين م ــن يخل ه ــم إذا ش ــسر مرك ــز

أحدهم الل المدة المحددة للمجلس .
مـادة ()116

كيال.
حالة كون موقح التوكيل و ً

راحة على حس الوكيل في حضور

ويتعين لقبول التوكيل الن

الجمعيات العمومية والت ويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون

يجــوز للمســاهمين الــذين عينــوا ممثلــين لهــم فــي مجلــس اإلدارة أن

ادراً الجتماع محدد على أن يتم قديم أ ل التوكيل الم دق
ويح د التوكيل الخاص ويكت ى باالطالع على التوكيل العام شريطة

علــى أســهمهم المســتخدمة فــي التعيــين  ،وال يجــوز لهــم أن يتحــال وا

مـادة ()120

يشاركوا فـي الترشـيح وانتخـاب بـاقي أعضـاء المجلـس بنسـبة مـا يزيـد
مح المساهمين ا رين بهذه النسبة لتعيين ممثـل أو أكثـر عـنهم فـي

مجلس اإلدارة .

مـادة ()117

أن يوقح األ يل ور ه بمطابقة لا ل حت مسئوليته .

عند دور قرار الجمعية العامة بحـل مجلـس اإلدارة و عـذر انتخـاب
مجلــس جديــد فــي ذات االجتمــاع يكــون لهــا أن قــرر إمــا اســتمرار
المجلــس القــديم بــذات التشــكيل فــي ســيير أمــور الشــركة إلــى حــين

ال يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يتولى رئاسة

انتخاب مجلس إدارة جديد أو عيين لجنة إدارية مؤقتة كون مهمتها

ال ل السادس

وفي أل من الحالتين إذا لم تم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامـة

مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أ رى .

الجمعية العامة
مـادة ()118

يحــس لكــل مســاهم مســجل بالســجل الخــاص بالشــركة لــدى وكالــة

المقا ة وأل حاب السندات وال كوك حس حضور الجمعيـة العامـة

باأل الة أو الوكالة  ،ويشترط ل حة الوكالة أن كون بموجب وكيل

يتيح ذلك أو ويض معد لذلك من الشركة أو وكالة مقا ة ومختوماً
بخــا م أل منهمــا بحســب األحــوال  ،وال يكــون أل ــحاب الســندات
وال كوك الحس في الت ويت على القرارات.

ويج ــوز أن يك ــون التوكي ــل المش ــار إلي ــه ف ــي ال ق ــرة األول ــى لحض ــور
اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل

ال ادر لحضور اجتماع معين ـالحاً لحضـور االجتمـاع الـذل يؤجـل
إليه لعدم اكتمال الن اب .

وللمساهم إبداء الرأل في الموضوعات المعروضة على الجمعية

العامة وفقاً لنظام الت ويت االلكتروني متى كان من و اً عليه في
النظام األساس للشركة ووفقاً للضوابط التي ضعها وكالة مقا ة .
مـادة ()119

يتعــين أن يتــوافر فــي التــوكيالت أو الت ــويض المشــار إليــه فــي المــادة

السابقة البيانات التالية:

 .1اسم المساهم رباعياً  ،اسم الشركة أو المؤسسة وفقاً لما هو
مدون في السجل التجارل.

 .2عدد األسهم .

 .3رقم البطاقة المدنية  /السجل التجارل للمساهم .
 .4اسم الوكيل رباعياً .

 .5رقم البطاقة المدنية للوكيل .

األساسية دعوة الجمعية العامة لالنعقاد النتخاب المجلس الجديد .

النتخــاب مجلــس إدارة جديــد ــالل شــهر مــن ــاري حــل المجلــس

قامــت الــوزارة بــدعوة الجمعيــة لالنعقــاد ــالل مســة عشــر يومـاً مــن
اري انتهاء المدة سال ة الذكر .

مـادة ()121

يعد ممثل الوزارة قريراً في حال حضوره اجتمـاع الجمعيـة العامـة بمجريـات
ووقائح االجتماع على أن يتضمن التقرير على األ

 .1الن اب القانوني لعقد االجتماع .

ما يأ ي :

 .2حة وكيالت الحضور .

 .3أية شكاول عرض من المساهمين أثناء االجتماع .
 .4ما ا خذ ه الجمعية من قرارات .

 .5أية مخال ات للقانون أو الالئحة أو عقد الشركة قد حدث أثناء االجتماع

ودون إ ــالل بالحــاالت التــي ــدعو فيهــا الــوزارة الجتمــاع الجمعيــة
العمومي ــة ،ال يج ــوز لممث ــل ال ــوزارة إب ــداء أل رأل فيم ــا يع ــرض م ــن
ــالف أثنــاء االجتمــاع وعلــى مجلــس اإلدارة موافــاة الــوزارة بنســخة

معتمدة من محضر اجتمـاع الجمعيـة مت قـاً مـح مـا ورد بتقريـر مجلـس
الوزراء الل أسبوعين من اري انعقادها.

مـادة ()122
يتعين على مجلس اإلدارة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية الح ول
على موافقة الوزارة إذا كان الموضوع المدرج بجدول األعمال متعلقاً باسم
الشركة أو أغراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريس
إ دار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطا ها الجائز
استعمالها إلى رأس المال  ،وعلى الوزارة أن تحقس من أن القرار ال ادر
عن الجمعية المشار إليها يت س مح ما سبس أن وافقت عليه اإلدارة المخت ة
قبل ا خاذ إجراءات الشهر .
وفي كل األحوال ال كون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة
إال بعد ا خاذ إجراءات شهرها .

الكويت اليوم العدد  1297السنة الثانية والستون

7

مـادة ()123

األحد  12ش ـ ـ ــوال  1437هـ 2016/7/ 17 -م

يجـب علــى الشــركة المدرجــة فــي حالـة إلســاء إدراجهــا بالبور ــة دعــوة الجمعيــة

استبدال مراقب الحسابات  ،وذلك وفقاً لإلجراءات التي ضعها اللجنة
ال نية الدائمة وي در بها قرار وزارل يلحس بهذه الالئحة.

ال ل السابح

شركة المساهمة المق لة

العمومية العادية لالنعقاد لتعرض عليها أسباب إلساء إدراج الشركة .

حسابات الشركة

مـادة ( )127

مـادة ()124

يعــد مجلــس اإلدارة قريــراً ســنوياً عــن الســنة الماليــة المنتهيــة يشــتمل

علــى البيانــات التــي ضــعها اللجنــة ال نيــة الدائمــة وي ــدر بهــا قــرار

وزارل يلحس بهذه الالئحة.

يجــوز أن يكــون للشــركة رئــيس ن يــذل يــتم ا تيــاره مــن بــين أعضــاء

مجلس اإلدارة أو من غيرهم .

ويجوز الجمح بين من بي رئيس مجلـس اإلدارة والـرئيس التن يـذل ،

ويجــوز للشــخ

أن يكــون عضــواً أو رئيس ـاً لمجلــس إدارة أكثــر مــن

شركة مساهمة مق لة .

ال ل الثامن

مراقب الحسابات

مـادة ( ) 128

فضال عن طرق وجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسـية
ً

مـادة ()125

يجب أن يكون التقرير الـذل يقدمـه مراقـب الحسـابات إلـى الجمعيـة

مشتمال على وجه الخ وص البيانات التالية:
ً
العامة العادية

 .1مـ ــا إذا كـ ــان المراقـ ــب قـ ــد ح ـ ــل علـ ــى المعلومـ ــات التـ ــي يـ ــرى
ضرور ها ألداء مأموريته .

 .2م ــا إذا كان ــت الميزاني ــة وحس ــابات األرب ــاح والخس ــائر مت ق ــة م ــح
الواقــح  ،و تضــمن كــل مــا ن ـ

الباب التاسح

عليــه القــانون وعقــد الشــركة  ،و عبــر

بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة .

المن وص عليها في المادة  237من القانون .

وجــه الــدعوة إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية أو غيرهــا مــن

الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للشركة بأحد الطرق التالية :
 .1البريد اإللكتروني .

 .2ال اكس .

علــى أن ــتم الــدعوة مــر ين  ،و كــون المــرة الثانيــة بعــد مضــي مــدة
ال قل عن سبعة أيام من اري الدعوة األولـى وقبـل انعقـاد االجتمـاع
بس ــبعة أي ــام عل ــى األق ــل ويج ــوز أن تض ــمن ال ــدعوة الموجه ــة لعق ــد

 .3ما إذا كانت الشركة مسك حسابات منتظمة .

 .4ما إذا كان الجرد قد أجرل وفقاً لا ول المرعية .
 .5ما إذا كانت البيانات الـواردة فـي قريـر مجلـس اإلدارة مت قـة مـح
ما هو وارد في دفا ر الشركة .

 . 6ما إذا كانت هناك مخال ات ألحكـام القـانون أو عقـد الشـركة قـد

وقعت الل السـنة الماليـة  ،مـح بيـان مـا إذا كانـت هـذه المخال ـات

ال زال قائمة  ،وذلك في حدود المعلومات التي وافرت لديه .

 .7أن إجــراءات التــدقيس قــد مــت وفقـاً لا ــول المهنيــة و عليمــات
الجهات الرقابية في هذا الشأن .

 .8وض ــيح المس ــتندات الت ــي ثب ــت ــحة المرك ــز الم ــالي للش ــركة
و قديمها عند الطلب .

االجتم ــاع األول حدي ــد موع ــد االجتم ــاع الث ــاني ح ــال ع ــدم اكتم ــال

ن اب االجتماع األول .

مـادة ()129

يشترط ل حة اإلعالن بالوسائل المشار إليهـا فـي المـادة السـابقة أن

يك ــون المس ــاهم ق ــد زود الش ــركة أو وكال ــة المقا ــة ببيان ــات عن ــوان
بريده االلكتروني أو رقم ال اكس الخاص به  ،ووافس على إعالنه مـن
الل هذه الوسائل .

وال يعتد بأل سيير من قبـل المسـاهم ألل مـن البيانـات المشـار إليهـا
فــي ال قــرة الســابقة مــا لــم يكــن قــد أ طــر الشــركة أو وكالــة المقا ــة

بهذا التسيير قبل إعالنه بخمسة أيام على األقل .

وف ــي حال ــة الن ــزاع ح ــول س ــلم اإلع ــالن فإن ــه يعت ــد ف ــي ه ــذا الش ــأن

 .9اري التقرير .

 .10اس ــم مكت ــب الت ــدقيس أو الش ــركة المهني ــة الت ــي يعم ــل بأيهمـ ــا
المراقب واسم و وقيح المراقب ورقم ر ته وفئة

ني ه وعنوانه .

 . 11البيانــات األ ــرى التــي ضــعها اللجنــة ال نيــة الدائمــة فــي ضــوء
التعليمات ال ادرة عن الجهة المشرفة عن نظيم المهنة .
مـادة ()126

لمجلس اإلدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون مسة وعشرين بالمائة من

رأس المال الم در طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية ،
وذلك من الل دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في طلب

بشهادة

در من مشسل دمة البريد االلكتروني .
مـادة ()130

علــى الشــركات التــي رغــب فــي زيــادة رأس مالهــا بطريقــة االكتتــاب

العام ،التقدم للوزارة بطلب مرفقاً به موافقة الهيئة  ،أو بنك الكويـت

المركــزل  -إذا كانــت الشــركة اضــعة لرقابــة أل منهمــا  -بتحدي ــد
موعد لعقد جمعية عامة غير عادية للموافقة على الزيادة  ،وفي حالـة

موافقة الجمعية العامـة غيـر العاديـة علـى الزيـادة ـوافى الـوزارة ب ـورة
من محضـر اجتمـاع الجمعيـة إل ـدار قـرار مـن الـوزير بالموافقـة علـى
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و عتبــر الشــركة مــن ــاري

ــدور ق ـرار الــوزير بــالتر ي

8
لهــا بزيــادة رأس

المــال عــن طريــس االكتتــاب العــام قــد حولــت إلــى شــركة مســاهمة عامــة

وعليها وفيس أوضاعها بعاً لذلك وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة.

و لتــزم كــل شــركة مســاهمة مق لــة مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــاوراق
المالية (بور ة األوراق المالية) وقت العمل بالقانون وفيـس أوضـاعها

باعتبارها شركة مساهمة عامة .

وفــي جميــح األحــول عتب ــر كــل شــركة مس ــاهمة مق لــة أدرجــت أس ــهمها

للت ــداول ف ــي س ــوق الكوي ــت ل ــاوراق المالي ــة (بور ــة األوراق المالي ــة)
شــركة مســاهمة عامــة  ،مــن ــاري االدراج وفــي حــال انســحابها أو شــطبها
من بور ة األوراق المالية عود الشركة إلى ما كانت عليه قبل اإلدراج .

الباب العاشر

حول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
ال ل األول
حول الشركات
مـادة () 131

يجــوز ألل شــركة أن تحــول مــن شــكل قــانوني إلــى آ ــر وذلــك وفــس
الشروط ا ية :
 . 1دور قرار من الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة للشـركة بتحولهـا إلـى
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 . 2ورة آ ر ميزانيتين ماليتين موقعتين من مراقب الحسابات والشركاء
بالنسبة لشركات األشخاص ومجلس اإلدارة بالنسبة للشركات المساهمة .
 .3ــورة عق ـد الشــركة وكافــة التعــديالت أو القيــودات التــي أجريــت
عليه حتى اري قديم الطلب .
 .4ورة ر ي

الشركة سارل الم عول لمدة ال قل عن ستة أشهر.

 .5دراسة جدوى اقت ادية لمشروع التحول إذا كان رأس المال يزيد
على مسة ماليين دينار كويتي.
ثاني ـاً  :قيــام الــوزارة ب ح ـ

التحول إذا رأت أن األوراق مستوفاة  ،وفي حالة الـرفض يـتم إ طـار

الشركة بأسباب الرفض .
ثالثاً  :ا خاذ إجراءات النشر واإلعالن على ن قة الشركة .

رابعاً  :عديل عقد الشركة طبقاً للشكل الذل تحول إليه .
امساً  :قيد التحول في السجل التجارل .
وفــي كــل األحــوال يتعــين علــى الشــركة المتقدمــة بطلــب التحــول أن
ســتكمل كافــة إجــراءات التحــول ــالل ســتة أشــهر علــى األكثــر مــن
ــاري ق ــديم الطل ــب وف ــي حال ــة ع ــدم اس ــتكمال إج ــراءات التح ــول
الل لك المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن .

ال ل الثاني

شكل آ ر بذات اإلجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة.

اندماج الشركات

 .2انقضاء سنتين ماليتين على األقل على قيد الشركة في السجل التجارل .
 .3أال كون الشركة في مرحلة الت ية .
 .4أن كـون الشــركة قـد حققــت عائـد ربــح علـى حقــوق الشـركاء فــي الســنتين
الماليتين األ ير ين بنسبة ال قل عن  %5من رأس المال المدفوع .
 .5أال يق ــل رأس الش ــركة الم ــدفوع عن ــد التح ــول ع ــن الح ــد األدن ــى
المقرر لرأس مال الشركة المراد التحول إليها .
 .6أن يكون شكل الشركة المراد التحول إليه مت قاً قانوناً مح أغراضها .
ٍ
معتمد من مراقب الحسـابات بتقـويم أ ـول
 .7إعداد قري ٍر يل ٍي
الشــركة و

ــومها وفقـاً ألحكــام ال قــرة األولــى مــن المــادة ( )11مــن

القانون ونتائج ميزانية السنتين الماليتين األ ير ين.
 .8استي اء اإلجراءات المقررة للتحول المن وص عليها في المادة التالية .
مـادة ()132
في حالة حول الشركة تبح اإلجراءات ا ية :
أوال  :قــديم طلــب التحــول إلــى الــوزارة علــى النمــوذج المعــد ل ـذلك
مرفقاً به ا ي :
 .1ــورة محض ــر اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة أو اجتم ــاع
الشركاء الذل أ خذ فيه قرار التحول.

الطلــب وإ ــدار قرارهــا بالموافقــة علــى

مـادة ()133
يجوز االندماج بين شركتين أو أكثر من الشركات التالية :
 .1شركة التضامن .
 .2شركة التو ية البسيطة .
 .3شركة التو ية باألسهم .
 .4شركة الشخ

الواحد .

 .5الشركة ذات المسئولية المحدودة .
 .6الشركة المساهمة بأنواعها .
 .7الشركات المهنية .
 .8الشركات غير الهادفة للربح .
مـادة ( )134
يشترط الندماج الشركات ما يلي :
أوال  :اعــداد الشــركات الدا لــة فــي االنــدماج مشــروع عقــد االنــدماج
ً
وفقاً للنموذج الذل عده الوزارة علي أن يتضمن البيانات التالية :
 .1دواعي االندماج وأغراضه .
 .2شروط االندماج المت س عليها بين الشركات المندمجة .
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 .3التقدير المبدئي أل ول و

وم كل شركة .
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علي االندماج حسب األحوال.

 .4الجهة التي ولت قويم األ ول والخ وم .

 . 7عهد الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بـالحلول محـل الشـركة

 .5التاري الذل أ خذ كأساس للتقويم .

المندمجــة فــي جميــح حقوقهــا والتزاما هــا وذلــك فــي حالــة االنــدماج

 .6المقابل الذل سيح ل عليه الشـركاء أو المسـاهمون فـي الشـركة

بطريس الضم أو المزج  ،وفي حالة االندماج بطريس االنقسام والضـم

الدامجة أو الشركة الجديدة واألسس التي ا بعت في قديره .

يك ــون التعه ــد بالتض ــامن ب ــين الش ــركات الدامج ــة فيم ــا بينه ــا عل ــى

ثانياً  :موافقة الجهة الرقابية المخت ة على مشروع عقد االندماج .

التزامات الشركة المندمجة .

ثالثاً  :قديم قرير برأل مراقب الحسـابات للشـركة المندمجـة فـي البيانـات

ثانيا :قوم الوزارة ب ح الطلب فإذا رأت إضافة بيانات أ رى على مشروع

الت ــي ــم عل ــى أساس ــها احتس ــاب الح ــة الت ــي ستح ــل عليه ــا الش ــركة

عقد االندماج أ طرت الشركات الدا لة في االندماج إلضافتها وأعاد ه

المندمجة في الشركة الدامجة أو الشركة التي ستؤسس نتيجة لالندماج .

للوزارة مرة أ رى إل دار قرار الموافقة على االندماج أو رفضه .

رابعــا  :إيــداع مشــروع العقــد مرفق ـاً بــه قريــر التقــويم و قريــر مراقــب

ثالثاً  :في حالة الموافقة خطر الوزارة الشركات الدا لة في االندماج

الحســابات ب ــالمركز الرئيس ــي للش ــركات الدا لــة ف ــي االن ــدماج قب ــل

لعقد الجمعية العامة غير العادية إل مام اإلجراءات على نحو ما قدم

انعقاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة بعشـرة أيـام علـى األقـل للنظـر فيـه

وذلك فيما ال يجاوز ثالثين يوماً من اري اإل طار بالموافقة .

وإ طــار المســاهمين أو الشــركاء بــذلك بــذات الطــرق التــي يــتم بهــا

وفي حالة الرفض يتم إ طار الشركات الدا لة في االندماج بأسباب الرفض.

اإلعالن عن الجمعيات العامة للشركة الل الميعاد سالف الذكر .

رابعاً  :في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على االندماج يتم

ويحس لكل مساهم أو شريك الح ول على نسخة منه .

ا خاذ إجراءات النشـر وال يكـون القـرار نافـذاً إال بعـد انقضـاء ثالثـين

امس ــا  :ــدور ق ــرار م ــن الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة للش ــركات

يوماً من اري النشر .

الدا لــة فــي االنــدماج باألغلبيــة المقــررة لتعــديل عقــد الشــركة طبق ـاً

ويجــب علــى الشــركة إ طــار الــوزارة بــأل اعتراضــات مقدمــة إليهــا مــن

ألحكام القانون وهذه الالئحة بالموافقة على قرار االندماج.

الدائنين على االندماج .

ويتم اإلدماج بطرق الضم واالنقسام أو المزج .
سادس ـاً  :الح ــول علــى موافقــة جميــح الشــركاء أو المســاهمين فــي

امساً  :يتم التأشير باالندماج في السجل التجـارل بعـد إفـراغ العقـد فـي
الشكل الذل يتطلبه القانون للشكل الجديد للشركة ال ل الثالي.

الش ــركة عل ــى ق ــرار االن ــدماج إذا ك ــان االن ــدماج س ــيؤدل إل ــى زي ــادة

انقسام الشركات

األعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المسـاس بحقـوقهم فـي أل

مـادة ()136

من الشركات الدا لة في االندماج .

يســرل فــي شــأن انقســام الشــركات ذات الشــروط واإلج ـراءات واألوضــاع

مـادة () 135
في حالة االندماج تبح االجراءات التالية :
أوال  :قـديم طلــب االنــدماج إلــى الـوزارة علــى النمــوذج المعــد لــذلك
ً
مرفقاً به ا ي :
وم الشركة .

 .3ــورة عقــد الشــركة وكافــة التعــديالت أو القيــودات التــي أجريــت
عليه حتى اري قديم الطلب .
 .4ــورة قريــر مراقــب الحســابات برأيــه فــي البيانــات التــي ــم علــى
أساسها احتساب الح ة التي ستح ل عليهـا الشـركة المندمجـة فـي
الشركة الدامجة أو الشركة التي ستؤسس نتيجة االندماج .
 .5ورة ر ي

الباب الحادل عشر
الرقابة والت تيش
مـادة () 137

 .1ورة مشروع عقد االندماج .
 .2ورة التقدير المبدئي أل ول و

الخا ة باندماج الشركات المن ـوص عليهـا في هذه الالئحة .

الشركة .

 .6ورة موافقة الهيئة على مشروع عقد االندماج أو البنك المركزل

ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى قيد به الشكاوى التي قدم من
أ حاب الم لحة  ،ويجوز لكل ذل م لحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة
مرفقاً بها المستندات الدالة على حة الوقائح الواردة بها  ،ويتعين على
الوزارة أن قوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفح ها ولها في
سبيل ذلك أن خاطب من راه من الجهات ذات ال لة للو ول إلى حقيقة
ما جاء بالشكوى وإعداد قرير بشأنها .
قــوم الــوزارة بإ طــار الشــركة المشــكو فــي حقهــا والجهــات الرقابيــة
المخت ة ب ـورة مـن الشـكوى ومرفقا هـا علـى أن قـوم الشـركة بـالرد
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الل ال ترة التي حددها الوزارة .
وفي حالة علس الشكوى بإحدى الشركات المهنية يكون للوزارة أ ذ
رأل الجهة المخت ة قانوناً باإلشراف على نظيم شئون المهنة .
إذا بـين للـوزارة وجـود مخال ــات ألحكـام القـانون أو عقـد الشــركة أو
أن الق ــائمين عل ــى إدار ه ــا أو مؤسس ــيها ق ــد

ــرفوا

ــرفات ض ــر

بم ــالح الشــركة أو الشــركاء أو المســاهمين أو ــؤثر علــى االقت ــاد
ال ــوطني قام ــت الـ ــوزارة بـــدعوة الجمعيـــة العامـ ــة العاديـــة أو اجتمـ ــاع
الشــركاء  -بحســب األحــوال  -لالنعقــاد لت ــحيح هــذه المخال ــات
الل مسة عشر يوماً من اري انعقـاد االجتمـاع وإ طـار الجهـات
الرقابية وجهات التحقيس المخت ة بذلك.
مـادة ()138
علــى مــن يرغــب مــن المســاهمين أو الشــركاء الــذين يملكــون مســة
بالمائــة علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة فــي عيــين مــدقس حســابات
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وزارة الدا لية
(قرار وزارل رقم  2151لسنة )2016
بشأن  :معاملـة ق ـر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدا لية
 بعد االطالع على المرسوم األميرل رقم  59/15بقانون الجنسيةالكويتية والقوانين المعدلة له.
 وعلى كتاب االدارة العامة للجنسية ووثائس الس ر الكويتية رقم 10422المؤرخ  2016/5/30ومرفقا ه.
 -وبناء على عرض وكيل الوزارة .

إلجراء تيش على الشركة  ،أن يتقدموا بطلـب إلـى الـوزارة مبينـاً فيـه

قـ ـ ـ ــرر

مبــررات هــذا الطلــب والوقــائح التــي ينســبوها إلــى المــدير أو أعضــاء

مادة ()1

مجل ــس اإلدارة أو مراق ــب الحس ــابات أو ال ــرئيس التن ي ــذل للش ــركة
والمخال ات التي ار كبوها في أدائهم لواجبا هم  ،ويرفـس بالطلـب مـا
ي يد سـداد الرسـم وقـدره مـائتي دينـار غيـر قابلـة للـرد و عهـد مكتـوب
بأداء كاليف مدقس الحسابات الذل سيعين لهذا السرض .
وعلى اإلدارة المخت ة أن قوم ب ح

الطلب وإذا رأت قبوله قـوم

بتعيين مدقس حسـابات إلجـراء الت تـيش علـى الشـركة وإ طـاره لتن يـذ

يعامـل القا ران ا ي أسماهما أبناء المواطنة/فوزية سعد بدر عبداهلل
الحربي من مطلقها /محسن مسعد طاهر السريحي  -يمني الجنسية
 معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهـما: -1شوق محسن مسعد طاهر السريحي مواليد الكويت في 1999/8/1م.
 -2يوسف محسن مسعد طاهر السريحي مواليد الكويت في 2003/5/25م.

المهمة مح إ طار مقدم الطلب والشركة بـذلك والتنبيـه عليهـا بتزويـد
المدقس المعين بالبيانات المطلوبة .
وفــي حالــة رفــض الــوزارة الطلــب يــتم إ طــار مقدمــه بــالرفض بكتــاب
مسجل أو باليد مبيناً به أسباب الرفض .
وإذ بين من الت تيش أن الوقائح الواردة في الطلب غير حيحة يتم

مادة ()2
على من يعنيهم األمر ن يذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اري
نشره بالجريدة الرسمية .

 -بن ــاء عل ــى رغب ــة المش ــكو ف ــي حق ــه  -نش ــر نتيج ــة التقري ــر ف ــي

نـائـب رئيـس مجلـس ال ــوزراء

ــحي تين يــوميتين وعلــى الموقــح اإللكترونــي للشــركة إن وجــد وذلــك

ووزي ــر الدا ليــة

على ن قة مقدم الطلب .
أما إذا بين من التقرير وجود مخال ات قوم اإلدارة المخت ة با خاذ
اإلجراءات المن وص عليها في القانون وهذه الالئحة.

محمــد ال ــد الحمـ ــد ال بـ ـ ــاح
در فى 18 :رمضان 1437ه ـ ـ ـ
الموافس  23 :يونيو  2016م

