
 

 

 

 

 مرسوم بالترخيص فـي

 تأسيس شركة مساهمة كويتية

 باسم ) بـنـك برقان ( 

 

في شأن الشركات  5691لسنة  51نحن صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد االطالع على القانون رقم 

 التجارية والقوانين المعدلة له . 

 

 المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية . في شأن النقد وبنك الكويت 5691لسنة  23وعلى القانون رقم 

 

وعلى عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة بنك برقان )شركة مساهمة كويتية(.وبناء على عرض وزير التجارة 

 والصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا باآلتي:

 

 مادة أولى

 

برأسمال قدره « بنك برقان»مساهمة كويتية باسم  يرخص لوزير المالية بالنيابة عن حكومة دولة الكويت في تأسيس شركة

 ( د.ك )عشرة ماليين دينار كويتي( .51.111.111)
 

 مادة ثانية

 

المشار إليه يؤذن لهذه الشركة بممارسة المهنة المصرفية في حدود  5691لسنة  23مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 

 نظامها األساسي المرافق لهذا المرسوم .

  ثالثةمادة 
 

على المؤسس بصفته االلتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وترافق هذا المرسوم صورة رسمية من كل منهما 

 وعليه االلتزام بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين األخرى .

 مادة رابعة

 

 أي مسئولية على الحكومة. ال يمنح هذا الترخيص للشركة المذكورة أى احتكار أو التزام وال يترتب عليه
 

 مادة خامسة
 

 على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 أمير دولة الكويت 

 صباح السالم الصباح
 

 رئيس مجلس الوزراء 

 جابر األحمد الجابر الصباح 
 

 وزير التجارة والصناعة 

 عبدالوهاب يوسف النفيسي
 

 هـ5261ذوالحجة  31ف في : صدر بقصر السي

 م  5621ديسمبر  32الموافق : 



 

 

 

 

 وزارة العدل واألوقاف والشئون اإلسالمية 

 إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 

 ) كاتب العدل ( 

 

 بـنـك برقان  

 شركة مساهمة كويتية

 عقد التأسيس 

 

وثالثمائة وخمسة وتسعين هجرية الموافق الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ألف  33/53/5261في يوم األربعاء 

الرابع والعشرين من ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين ميالدية لدى أنا / عبدهللا جواد يلي الموثق  32/53/5621

 بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق حيث انتدبت محمد ناصر البريكان لالنتقال الى مجلس التخطيط .

 وبحضور كل من :

 م. 1/3/5692تاريخ  93511لد أحمد ناصر الجحمة كويتي الجنسية وحامل جنسية رقم ( خا5

 م. 51/2/5691بتاريخ  5511( حمد عبدهللا حسين التمار كويتي الجنسية وحامل جنسية رقم 3

ه نائباً سعادة وزير المالية بصفت -الشاهدين الحائزين لكافة الصفات المطلوبة والمثبتين لشخصية الحاضرين بعد: حضر:

 -عن حكومة دولة الكويت، وطلب توثيق اآلتي نصه :
 

 (5مادة )

 

بموجب هذا أسس وزير المالية بصفته نائباً عن حكومة دولة الكويت، شركة مساهمة كويتية بترخيص من الحكومة 

 هذا العقد.الكويتية، طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والنظام األساسي الملحق ب
 

 (3مادة )

 

 بنك برقان )شركة مساهمة كويتية(.   -اسم هذه الشركة هو:

 (2مادة )

 

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز للشركة أن تنشىء لها فروعاً أو توكيالت في مدينة 

 الكويت وفي الخارج.

 

 (2مادة )
 مدة هذه الشركة غير محدودة.

 

 *(1مادة )
األغراض التي أسست من أجلها الشركة هى القيام بمزاولة الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو 

 لحساب الغير وعلى األخص:

 

قبول الودائع النقدية ودفع بدالت الصكوك أو األوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة  .5

 لحسابه.

 لمال بإصدار سندات القروض.الحصول على ا .3

 شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت األجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها. .2



 

 

 

 

 

قطع الحواالت والكمبياالت وسندات االستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة  .2

 قطعها واستثمار رؤوس األموال. 

 يف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية.اإلقراض والتسل .1

 التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال بدولة الكويت وخارجها. .9

 إصدار الكفاالت بضمانة أو بدونها. .2

 تحصيل بدالت الحواالت والكمبياالت والصكوك وبوالص الشحن والسندات األخرى. .1

 لحساب الشركة أو لحساب غيرها.شراء وبيع األسهم والسندات  .6

 القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة. .51

حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات األخرى والسندات والطرود والرزم  وتأجير الخزائن الحديدية  .55

 الخاصة.

 بدونها.القيام بأعمال األمين والوكيل وقبول الوكاالت وتعيين الوكالء بعمولة أو  .53

 تلقي االكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات المساهمة. .52

 تأسيس وإدارة أنظمة إستثمار جماعي )مدير نظام إستثمار جماعي(. .52

 حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي )أمين الحفظ(. .51

 مراقب االستثمار. .59

 

صرفية والتجارية التي تجيزها القوانين واألنظمة واللوائح وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر األعمال والخدمات الم

المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة 

ه الهيئات أو أن تلحقها بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هـذ

 بها. 

 

 **(9مادة )

 

د.ك )مائتان وخمسون مليون دينار كويتي( موزعـة على  002.222.222/-حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 

اثنين مليار وخمسمائة مليون سهما، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 

دينار كويتي مائتان وخمسة عشر مليون ومائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة واحد عشر د.ك ) 022/020.280.522

وخمسة ألف ومائة  وثمانمائة سبعة وعشرونمليون  ومائة واحد وخمسوناثنين مليار  ( موزعـة على وخمسمائة فلس

 وجميعها أسهم نقدية.عشر  سهما 

 

 (2مادة )

 

)خمسة ماليين ومائة ألف  1.511.111العقد في رأس مال الشركة وبأسهم يبلغ عددها  اكتتـــب المؤسس الموقع على هذا

البنك  -سهم( ويتعهد بدفع قيمتها االسمية بالكامل وقدرها خمسة ماليين ومائة ألف دينار كويتي لدى بنك الكويت الوطني 

بنك الكويت والشرق األوسط. وباقي األسهم وعددها أربعة  -البنك األهلي الكويتي  -بنك الخليج  -التجاري الكويتي 

 ماليين وتسعمائة ألف سهم تطرح لالكتتاب العام طبقاً ألحكام النظام األساسي المرافق لهذا العقد.

 

 

 
 .31/2/3159بتاريخ  25(: عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم 1م )*

 

عيات عمومية غير عادية متتالية ، تناولت رأس المال والقيمة االسمية للسهم، آخرها قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (: عدلت بموجب قرارات جم9م )**
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قيمة كل سهم دينار  مليون دينار كويتي )إحدى وعشرين مليون دينار كويتي( موزعاً على إحدى وعشرين مليون سهماً  35إذ كان رأس مال البنك عند التأسيس 

 كويتي واحد وجميعها أسهم نقدية.

 



 

 

 

 

 (1مادة )

 

المصروفات والنفقات واألجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هى بوجه التقريب مائة ألف دينار 

 كويتي وتخصم من حساب المصروفات العامة.

 

 

 (6مادة )

 

يتعهد المؤسس الموقع على هذا بالسعي في استصدار مرسوم التأسيس والقيام بجميع اإلجراءات الالزمة إلتمام تأسيس هذه 

 الشركة. ولهذا الغرض وّكل عنه لجنة تأسيسية مكونة من السادة: 

 علي الخليفة العذبي الصباح. -5

 ابراهيم يلي أحمد. -3

 خالد أبو السعود. -2

 السديراوي.عبدهللا جاسم  -2

في اتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء المستندات الالزمة وإدخال التعديالت التي ترى الحكومة ضرورة إدخالها في هذا 

العقد أو في النظام األساسي للشركة المرافق له، ولهم توكيل غيرهم أو أحدهم في كل ما ذكر أو في بعضه، وقد تم تكليف 

 حسابات للقيام باإلشراف على عملية االكتتاب والتخصيص.المكتب الكويتي لتدقيق ال

وعلى المؤسس خالل ثالثة أشهر من إغالق باب االكتتاب وقبل اجتماع الجمعية التأسيسية أن يقدم لوزارة التجارة 

 ين وعناوينهم وعددالمكتتبين بدفع األقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبوبقيام والصناعة بياناً بعدد األسهم التي اكتتب بها 

الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته وأسماء المكتتبين األسهم التي 

 االكتتاب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 النظام األساسي

 

 الفصل األول 

 فـي تأسيس الشركة 

  عناصر تأسيس الشركة -5
 

 (5مادة )
 

ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي بين مالكي األسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة تأسست طبقاً 

 مساهمة كويتية تسمى )بنك برقان (.

 (3مادة )
 

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشىء لها فروعاً أو توكيالت في دولة 

 ت أو في الخارج. الكوي

 (2مادة )
 

 مدة هذه الشركة غير محدودة.

 *(2مادة )
 

األغراض التي أسست من أجلها الشركة هى القيام بمزاولة الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو 

 لحساب الغير وعلى األخص:
 

البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة قبول الودائع النقدية ودفع بدالت الصكوك أو األوامر الصادرة على  .5

 لحسابه.

 الحصول على المال بإصدار سندات القروض. .3

 شراء وبيع السبائك الذهبية والعمالت األجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حواالتها. .2

شراؤها قطع الحواالت والكمبياالت وسندات االستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية و .2

 وإعادة قطعها واستثمار رؤوس األموال. 

 اإلقراض والتسليف ومنح االعتمادات وسائر التسهيالت المصرفية. .1

 التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استالم األموال بدولة الكويت وخارجها. .9

 إصدار الكفاالت بضمانة أو بدونها. .2

 ك وبوالص الشحن والسندات األخرى.تحصيل بدالت الحواالت والكمبياالت والصكو .1

 شراء وبيع األسهم والسندات لحساب الشركة أو لحساب غيرها. .6

 القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة. .51

حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات األخرى والسندات والطرود والرزم  وتأجير الخزائن  .55

 الحديدية الخاصة.

 ال األمين والوكيل وقبول الوكاالت وتعيين الوكالء بعمولة أو بدونها.القيام بأعم .53

 تلقي االكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات المساهمة. .52

 تأسيس وإدارة أنظمة إستثمار جماعي )مدير نظام إستثمار جماعي(. .52

 حفظ األصول المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي )أمين الحفظ(. .51

 مراقب االستثمار. .59

 

وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر األعمال والخدمات المصرفية والتجارية التي تجيزها القوانين واألنظمة واللوائح 

المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة 

تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هـذه الهيئات أو أن تلحقها  بأعمالها أو التي قد تعاونها على

 بها. 

 .31/2/3159بتاريخ  25(: عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم 2م )*



 

 

 

 

 

  رأس مال الشركة -3
 

 *(1مادة )
 

د.ك )مائتان وخمسون مليون دينار كويتي( موزعـة على  002.222.222/-حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 

اثنين مليار وخمسمائة مليون سهما، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 

دينار كويتي مائتان وخمسة عشر مليون ومائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة واحد عشر د.ك ) 022/020.280.522

وخمسة ألف ومائة  وثمانمائة سبعة وعشرونمليون  ومائة واحد وخمسون( موزعـة على اثنين مليار  ائة فلسوخمسم

 وجميعها أسهم نقدية.عشر  سهما 

 

 **(9مادة )

 

 أسهم الشركة اسمية وال يجوز لغير الكويتيين تملكها إال وفقاً ألحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 

 (2مادة )

 

 تدفع القيمة االسمية لألسهم بالكامل عند االكتتاب.

 

 (1مادة )

 

يكتتـــب المؤسس الموقع على عقد التأسيس في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها خمسة ماليين ومائة ألف سهم  ويتعهد 

بنك الكويت  -البنك األهلي الكويتي  -بنك الخليج  -البنك التجاري الكويتي  -بدفع قيمتها االسمية فى بنك الكويت الوطني 

 والشرق األوسط.

 

 (6مادة )

 

تطرح باقي األسهم ومقدارها أربعة ماليين وتسعمائة ألف سهم لالكتتاب العام لمدة شهر، ويجري االكتتاب في البنوك 

 اآلتية: 

 بنك الكويت والشرق األوسط. -البنك األهلي الكويتي  -بنك الخليج  -البنك التجاري الكويتي  -بنك الكويت الوطني 

 وإذا ظهر بعد إغالق باب االكتتاب أنه جاوز عدد األسهم المطروحة وزعت األسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.

 

 

 

العامة غير العادية رقم (: عدلت بموجب قرارات جمعيات عمومية غير عادية متتالية، تناولت رأس المال والقيمة االسمية للسهم، آخرها قرار الجمعية 1م )*
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مليون دينار كويتي )إحدى وعشرين مليون دينار كويتي( موزعاً على إحدى وعشرين مليون سهم قيمة كل سهم دينار  35إذ كان رأس مال البنك عند التأسيس 

 كويتي واحد وجميعها أسهم نقدية.

 .31/2/5661بتاريخ  53عدلت بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم  ( :9م )**

 



 

 

 

 

 

 (51مادة )*

 

 يجوز تملك أي نسبة من أسهم البنك في أي وقت وذلك وفقاً للقانون والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي.

 

  (55مادة )

 

 من تاريخ إعالن قيام الشركة نهائيا، السندات الممثلة لألسهم التي يملكها.يسلم مجلس اإلدارة لكل مساهم، خالل ثالثة أشهر 

 

  (53مادة )

 

 تترتب حتماً على ملكية السهم قبول النظام األساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة. 

 

 (52مادة )**

 

الشركة وفي األرباح المقسمة على كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات 

 الوجه المبين فيما بعد.

ويجوز للشركة أن تشترى أسهمها لحسابها أو أن تبيعها أو أن تتصرف فيها وذلك فى الحدود ووفقا للشروط واألحكام المقررة 

 بموجب القانون واللوائح وتعليمات الجهات الرقابية .

لشركة في األحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي وال تدخل األسهم المشتراة في مجموع أسهم ا

 جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة.

 

 

 

 

 

 

% من أسهم البنك بغير طريق 5كما ال يجوز أن يمتلك في أى وقت أكثر من ( النص القديم: ال يجوز ألي شخص أن يكتتب في أكثر من خمسمائة سهم 51م )*

ص القديم تمت الميراث أو الوصية. ويجوز للجمعية العامة أن تستثني من الحد األقصى المشار إليه بعض الشركات أو المؤسسات األخرى. وأثناء سريان الن

 ما يجوز تملكه من أسهم البنك.الموافقة على إستثناء الجهات التالية من الحد األقصى ل

 الشركة الكويتية لالستثمار. -5

 الشركة الكويتية للتجارة والمقاوالت واالستثمارات الخارجية. -3

 شركة مجموعة األوراق المالية. -2

 شركة بيت األوراق المالية. -2

% من رأس مال 1الحد األقصى لما يجوز تملكه من أسهم البنك بحد أقصى كما تمت الموافقة على إستثناء شركة الكويت والشرق األوسط لإلستثمار المالي من 

 . 1/2/3151( بتاريخ  31البنك. إلى أن تم تعديل النص حتى أصبح بوضعه الحالي، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 

 .31/2/3159بتاريخ  25رقم بقرار الجمعية العامة غير العادية أكثر من مرة آخرها (: النص معدل 52م )**

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (52مادة )* 

 

يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة ، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم 
 المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم .

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقًا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة 
 من بيانات . 

 ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .
 

  (51مادة )

 

قيمتها، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً الى االحتياطي القانوني بعد ال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من 

 وفاء مصروفات اإلصدار.

 

 وتقرر الجمعية العمومية حقوق األولوية بالنسبة لألكتتاب في األسهم الجديدة أو النزول عنها أو تقييدها بأى قيد.

 

 

 

 مكرر( 51مادة )** 
 

واستقطاب الموظفين األكفاء للعمل فيها فإن لمجلس اإلدارة الحق فى استحداث نظام يسمى بـ بغرض تحفيز موظفي الشركة 

)نظام خيار شراء األسهم للموظفين( ويكون الغرض منه توفير حافز لموظفي الشركة واستقطاب الموظفين األكفاء للعمل 

ضوابط المبينة بقرار وزير التجارة والصناعة فيها وتعزيز والئهم لها، على أن يخضع ذلك النظام للشروط واألحكام وال

 وأية تعديالت تطرأ عليه مستقبالً، وعلى أن يتم مراعاة مايلي: 51/55/3112بتاريخ  222/3112رقم 

 

على أال تتجاوز « خيار شراء األسهم للموظفين». يجوز زيادة رأس مال الشركة لمقابلة إلتزامات الشركة بموجب نظام 5

% من رأس المال المدفوع بالكامل 51إصدارها وفقا لنظام خيار شراء األسهم للموظفين عما نسبته  األسهم التي سيتم

 للشركة خالل فترة أقصاها عشرة سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.

. أن يتضمن تقرير المجلس السنوى إلى المساهمين المستويات الوظيفية المستفيدة من النظام وكمية األسهم المخصصة 3

 لكل مستوى.

 . يتم عرض هذا النظام على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه بشكله النهائي.2

 

 

 

 .5/2/3152بتاريخ  31رقم بقرار الجمعية العامة غير العادية أكثر من مرة آخرها (: النص معدل 52م ) * 

 . 35/2/3119مكرر( مضافة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 51م )**



 

 

 

 الفصل الثاني 

 إدارة الشركة 

 مجلس اإلدارة -أ

 

  (59مادة )* 

 

 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري .

يملكه من أسهم يجوز لكل مساهم سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما 
فيها ، ويستنزل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة الذين يتم انتخابهم ، 
وال يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس اإلدارة االشتراك مع المساهمين اآلخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس 

زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس اإلدارة ، ويجوز لمجموعة من المساهمين  اإلدارة ، إال في حدود ما
 أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

مسئوال عن أعمال ممثليه تجاه  ويكون لهؤالء الممثلين ما لألعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، ويكون المساهم 
 الشركة ودائنيها ومساهميها .

 

  (52مادة )

 

يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، ويجوز إعادة انتخاب العضو 

 مرة أو أكثر. 

 

 (51مادة )**

بشأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم  8691لسنة  23مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 
المهنة المصرفية ، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزى ، يجب أن تتوافر فى من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة 

 الشروط التالية :
 أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف . - 8
مقيدة للحرية أو في جريمة إفالس بالتقصير أو التدليس أو  أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة - 3

جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد 
 إليه اعتباره .

يكون الشخص  فيما عدا أعضاء مجلس االدارة المستقلين إن وجدوا، يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو - 2
 الذي يمثله مالكًا  لعدد من أسهم الشركة.

 

 . 21/9/3111( عدلت بموجب قرارات جمعيات عمومية غير عادية متتالية ، آخرها بتاريخ 59م )*

 وقد كان النص عند التأسيس على هذا النحو:

 تنتخب الجمعية العامة أربعة أعضاء بالتصويت السري.يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يعين وزير المالية خمسة منهم و

 .5/2/5612(  النص المعدل بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  51م )  ** 

ألسهم ال د من االنص القديم : يشترط في عضو مجلس اإلدارة المنتخب أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو أن يكون الشخص اإلعتباري الذي يمثله مالكاً لعد

 يقل عن ألف سهم . 

 



 

 

 

 

  (56مادة )* 

 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مماثلة منافسة أو أن يكون تاجرًا في تجارة مشابهة أو 
الشوركة موا لوم منافسة لتجارة الشركة ، أو أن تكوون لوه مصولحة مباشورة أو ميور مباشورة فوي العقوود والصوفقات التوي تبورم موع 

 يكن شىء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة وبنفس الشروط التي تتعامل بها الشركة مع الغير .
  

وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة وال ألي عضو من أعضائه . ولو كان  ممثاًل لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي 
ه أو لغيره كما ال يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفس

 عضويته فيها إال بعد الحصول على موافقة الهيئة .
 

  (31مادة )**
 

اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس اإلدارة خلفه فيه من كان حائزاً ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا 

 خاب.بعضوية مجلس اإلدارة في آخر انت

 

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية، أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس اإلدارة 

دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يمأل المراكز الشاغرة، وإذا شغر 

للجهة التى عينته أن تعين من يحل محله. وفي جميع هذه األحوال يكمل العضو مركز عضو معين في مجلس اإلدارة يكون 

 الجديد مدة سلفه فقط.

 

  (35مادة )*** 
 

ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس ، ويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في عالقاتها مع 
ات األخرى التي يبينها عقد الشركة ، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجولس اإلدارة في الغير وأمام القضاء إلى جانب االختصاص

عالقة الشركة بالغير ، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ، ويحل نائب الرئويس محل الرئيس عند ميابه ، أو 
 قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

 
 

  (33مادة )**** 
 

رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس أو من ميرهم ، يناط به إدارة الشركة ويحدد يكون للشركة 
المجلس مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة ، وال يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

 التنفيذي .
 

 .5/2/3152( بتاريخ  31ة رقم ) ( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادي56م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) أكثر من مرة آخرها ( عدلت 31م )**

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 35م )***

 . 5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 33م )****

 



 

 

 

 

 

 ( 32مادة )* 

 
يملك التوقيع عون الشوركة علوى انفوراد كول مون رئويس مجلوس اإلدارة أو نائبوه ، كموا يملوك الورئيس التنفيوذى حوق التوقيوع 

 عن الشركة وفقا للصالحيات التى يحددها مجلس اإلدارة .
 

  (32مادة ) **

 
يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات في السنة المالية الواحدة علوى األقول بنواء علوى دعووة مون رئيسوه ، ويجتموع أيضوًا إذا طلوب 

 ذلك ثالثة من أعضائه على األقل . 
 

، وال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور أملبية أعضائه وال يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات المجلس 
 ويجوز اإلجتماع باستخدام  وسائل االتصال الحديثة ، كما يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس .

 
 

 ( 31مادة )*** 

 
ذا تسوواوت األصوووات رجووح الجانووب الووذي فيووه  تصوودر قوورارات مجلووس اإلدارة بأملبيووة أصوووات األعضوواء الحاضوورين ،واا

اإلدارة وتوقووع من قبل األعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس . وللعضو  تدون محاضر اجتماعات مجلسالرئيس ، و 
 . الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع

 

  (39مادة )****

 
لسنة  23من هذا النظام ، ومع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها فى القانون رقم  81مع مراعاة نص المادة 

بشأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية ، واألحكام المنصوص عليها فى قانون الشركات  8691
 يفقد عضو مجلس اإلدارة مركزه  فى المجلس في الحاالت اآلتية : والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزى ، 

 وذلك بقرار من مجلس اإلدارة .إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع  -8
 إذا استقال من منصبه بموجب إشعار خطي . -3
 إذا حكم بإفالسه . -2
 إذا شغل أى منصب آخر في الشركة يتقاضى عنه مرتبًا مير منصب الرئيس التنفيذى. -4
 
 
 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 32م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 32م )**

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 31م )***

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 39م )****

 

 



 
 
 
 

  (32مادة )* 

 
 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

 

  (31مادة )**

 

مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شؤون الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تنتهجها ، وللمجلوس أن 
بعمليات الشركة وبالشؤون المالية واالدارية ونظام موظفي الشركة وأن يضع الونظم يصدر القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة 

 األخرى التي يراها كفيلة بتحقيق األمراض التي أسست من أجلها الشركة .
 

ولمجلووس اإلدارة فووي سووبيل ذلووك أوسووع الصووالحيات فووي اإلقووراض واالقتووراض وبيووع ورهوون عقووارات الشووركة وعقوود الكفووواالت 
بمقتضى الشروط والقيود التي يقررها مجلس اإلدارة مون وقوت آلخور ولوه أن يشوتري المنقووالت  لصلح  والتبرعاتوالتحكيم  وا

وجميع الحقوق واالمتيازات المنقولة أو الثابتوة ولوه أن يسوتأجر ويوؤجر وأن يصورب بسوحب األمووال واألوراق الماليوة المملوكوة 
األعمال وال يحد من سلطته إال ما نوص عليوه القوانون أو للشركة وتحويلها وبيعها ، وللمجلس على العموم مزاولة جميع هذه 

 نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة .
 

  (36مادة )

 

ال يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأي إلتزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود 

 وكالتهم.

 

  (21مادة )

 

مسئولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه 

السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام أو عن الخطأ في اإلدارة. وال يحول دون إقامة دعوة المسئولية اقتراع من 

 الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5/2/3152( بتاريخ  31رار الجمعية العامة غير العادية رقم ) ( عدلت بموجب ق32م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 31م )**

 



 

 

 

 

 الجمعية العامة -ب

 

  (25مادة )* 

اإلعالن مرتين توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إنعقاد االجتماع عن طريق 
أو بأي وسيلة من وسائل اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع االلكتروني للشركة 

على أن يتم اإلعالن في المرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل  -لقانون الشركات وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية  –الحديثة 
 عن سبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل .

 على األقل . ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول األعمال وبميعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام
 

 ( 23مادة )

 

في األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين أو مراقبي الحسابات أو وزارة التجارة 

 والصناعة ، يضع جدول األعمال من طلب انعقاد الجمعية وال يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول األعمال.

 

  (22مادة )

 

من األصوات يعادل عدد أسهمه ، ويجوز التوكيل في حضور االجتماع ويمثل القصر والمحجورين  لكل مساهم عدد

 النائبون عنهم قانوناَ.

 

وال يجوز ألى عضو أن يشارك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له ، أو بخالف 

 قائم بينه وبين الشركة.

 

  (22مادة ) **

 

 يذكر فيها عدد األصوات التي يستحقها . االجتماعيعطي المساهم بطاقة لحضور 
 

  (21مادة )

 

تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى األغلبية الالزمة التخاذ القرارات 

 . أحكام قانون الشركات التجارية

  (29مادة )

 

الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ، إال إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة يكون التصويت في 

 للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة من العضوية.

 

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 25م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 22م )**



 

 

 

 

  (22مادة )

 

يدعو المؤسس المساهمين خالل ثالثة أشهر من إغالق باب االكتتاب لعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية ويقدم لها 

المؤيدة له وتتثبت الجمعية العامة من صحة المعلومات الواردة في التقرير تقريراً عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات 

وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي ،كما تنظر فيما قد تقدمه وزارة التجارة والصناعة من تقارير في 

 تأسيس الشركة نهائياً. هذا الشأن، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات وتعلن

 

  (21مادة )* 

 
تنعقد الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية مرة على األقل في السنة بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل ثالثة أشهر 

وللمجلس أن يدعو الجمعية لالجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس من انتهاء السنة المالية للشركة ، 
يوجه دعوة  الجمعية لالجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من  اإلدارة أن

رأس مووووال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات ، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب ، وتعد 
 جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع .

 
عية العامة لالجتماع خالل خمسة عشرة يومًا إذا لم توجه الدعوة الجتماع الجمعية من قبل وللوزارة أن تدعو الجم

 مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب في الحاالت التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية لالجتماع .
 

أن تترأس االجتماع ما لم تنتخب وتحل الوزارة محل مجلس اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد االجتماع ، ولها 
 الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض .

 

  (26مادة )

 

تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية 

 العامة منعقدة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية.

  (21مادة )

 

يتقدم مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها 

المالية واالقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب األرباح والخسائر، وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأجور 

 .المراقبين واقتراحاً بتوزيع األرباح

  (25مادة ) **

 
تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية المسائل المبينة بهذا النظام باإلضافة للمسائل التى تدخل فى إختصاصها 

 بموجب القانون وتتخذ ما تراه مالئما من قرارات بشأنها.
 

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 21م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 25م )**

 



 

 

 

 

 

  (23مادة )* 

 

تجتمع الجمعية العامة مير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون 
وزارة التجارة والصناعة ، ويجب على مجلس اإلدارة أن  يدعو خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من 

 الجمعية العامة مير العادية لالجتماع خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
 

ذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية خالل المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة  واا
 اع خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .لالجتم

 

  (22مادة ) **

 مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة مير العادية بالمسائل التالية: 
 تعديل عقد التأسيس والنظام األساسى. -8
 الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه  آخر .بيع كل المشروع  - 3
 حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. - 2
 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه . - 4
 
 

  (22مادة ) ***

 
أسهم مقابل كل تعديل في نظام الشركة أو بأسهمها أو أمراضها أو رأس مالها فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار 

أرباب حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها الى رأس المال ال يكون نافذًا إال بعد موافقة وزارة 
تخاذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها في قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية  التجارة والصناعة واا

 وقانون الشركات.
 

 

 

 

 

 

 

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 23م )*

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 22م )**

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 22م )***

 

 



 

 

 

 

 حسابات الشركة -ج 

 

  (21مادة )* 

 

بعود موافقوة بنوك الكويوت المركوزي  -يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، تعينه الجمعية العامة 
 وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها . -
 

ذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم  إعداد تقرير موحد وفقًا للقانون . واا
 

 ( 29مادة )

 

ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى للشركة  25تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير ، وتنتهي في 

 ديسمبر من السنة التالية. 25فتبدأ من تاريخ إعالن قيام الشركة نهائياً وتنتهي في 

 

  (22مادة )

 

تكون للمراقب الصالحيات وعليه االلتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص الحق في 

 االطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها.

 

إذا لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة والتزاماتها و

 يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على الجمعية العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض.

 ( 21مادة )

 

متفقة مع الواقع وتعبر يقدم المراقب الى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات األرباح والخسائر 

بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة وما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا كان الجرد قد 

أجري وفقاً لألصول المرعية وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر 

هناك مخالفات ألحكام نشاط الشركة أو مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات ال تزال  الشركة، وما إذا كانت 

 قائمة وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

 

ويكون المراقب مسئوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيالً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد 

 الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

 

  (26مادة )

 

يقتطع من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول 

، وال يجوز توزيع هذه األموال على قيمتها، وتستعمل هذه األموال لشراء المواد واآلالت والمنشآت الالزمة أو إلصالحها

 .المساهمين

 

 .5/2/3152( بتاريخ  31( عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية رقم ) 21م )*



 

 

 

 

  (11مادة )

 

 توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي: 

 

  أوالً:
هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي % تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف 51يقتطع 

 اإلجباري على نصف رأس مال الشركة.

 

  ثانياً:
% أخرى تخصص لحساب االحتياطي اإلختياري، ويوقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء 51يقتطع 

 على اقتراح مجلس اإلدارة . 

 ثالثاً: 
ـيـة العـامــة لمواجـهـة االلـتزامــات المترتبــة على الشركة بموجب قوانين يقـتـطــع جــزء من األربــاح تحــدده الجمعـ

 العمل. 

 

 رابعاً:
 % للمساهمين من قيمة أسهمهم.1يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى في األرباح قدرها 

 

 خامساً:
 مكافآت مجلس اإلدارة.%  من الباقي ل51يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية ال تزيد على 

 

 سادساً:
يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة الى 

 السنة المقبلة، أو يخصص إلنشاء مال لالحتياطي أو مال لالستهالك غير عاديين.

 

  (15مادة )

 

 في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.تدفع حصص األرباح الى المساهمين 

 

  (13مادة )

 

يستعمل المال االحتياطي، بناء على قرار مجلس اإلدارة ، فيما يكون أوفى بمصالح الشركة، وال يجوز توزيع االحتياطي 

في السنوات التي ال  %1اإلجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل الى 

تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد، وإذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية 

 العمومية أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 وتصفيتهاانتهاء الشركة 

 

 (12مادة )

 

 تنقضي الشركة ألحد األمور المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو لصدور قرار بشطبها من سجل البنوك.

 

 وفقاً لقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

 

 (12مادة )

 

في قانون الشركات التجارية وقانون النقد وبنك الكويت  تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً لألحكام الواردة

 المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

 

 

 المؤسس بصفته                              الشاهد األول                              الشاهد الثاني 

 

 

ين وبعد تالوته بمعرفتي على الحاضرين وبما ذكر تحرر هذا النظام األساسي بحضور المؤسس بصفته والشاهدين المذكور

 وقعه الجميع.

 

 الموثق                                                                                                                    

 عبدهللا جواد يلي                                                                                                              
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