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جملس الوزراء

 -وعلى املرسوم ابلقانون رقم  5لسنة  1981يف شأن مزاولة مهنة

قانون رقم  1لسنة 2016

 -وعلى املرسوم بقانون رقم  20لسنة 1981إبنشاء دائرة ابحملكمة

إبصدار قانون الشركات

-بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم رقم  3لسنة  1955بشأن ضريبة الدخل الكويتيةوالقوانني املعدلة له،

 وعلى املرسوم رقم  1لسنة  1959بنظام السجل التجاري والقواننياملعدلة له،

 وعلى املرسـ ـوم رقم  5لسنة  1959بقانون التسجـيل العقاريوالقوانني املعدلة له،

 وعلى قانـ ـون اجل ـزاء الصادر ابلقان ـون رقم  16لسنة 1960والقوانني املعدلة له،

 وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر ابلقانون رقم 17لسنة 1960والقوانني املعدلة له ،

 وعلى القانون رقم  4لسنة 1961إبصدار قانون التوثيق املعدلابلقانون رقم  1لسنة ،1965

 -وعلى قانون شركات ووكالء التأمني الصادر ابلقانون رقم  24لسنة

 1961والقوانني املعدلة له ،

 -وعلى القانون رقم  30لسنة  1964إبنشــاء ديوان احملاســبة

والقواني ـن املعدلة له،

 وعلى القانون رقم  37لسنة  1964يف شأن املناقص ـات العامةوالقوانني املعدلة له ،

 وعلى القانون رقم  49لسنة  1966يف شأن إقراض شركاتاملسامهة الكويتية،

 وعلى القانون رقم  32لسنة  1968يف شأن النقد وبنك الكويتاملركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم  31لسنة  1978يف شأن قواعد إعدادامليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني

املعدلة له ،

 -وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر ابملرسوم ابلقانون

رقم  38لسنة  1980والقوانني املعدلة له ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم  39لسنة 1980بشأن اإلثبات يف املواداملدنية والتجارية والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون املدن ـي الصــادر ابلقانـ ـون رقم  67لســنة 1980والقوانني املعدلة له،

 -وعلى قانون التجارة الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم  68لسنة

 1980والقوانني املعدلة له،

مراقبة احلساابت والقوانني املعدلة له،

الكلية لنظر املنازعات اإلدارية املعدل ابلقانون رقم  61لسنة ،1982

 وعلى القانون رقم  42لسنة  1984بشأن التصرف يف أسهمشركات املسامهة واألوراق املالية وتداوهلا ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم  33لسنة  1988بشأن السماح ملواطيندول جملس التعاون بتملك األسهم يف شركات املسامهة الكويتية ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون تنظيمالقضاء والقوانني املعدلة له ،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم  31لسنة  1990يف شأن تنظيم تداولاألوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار،

 وعلى القانون رقم  12لسنة  1998ابلرتخيص يف أتسيس شركاتلإلجارة واالستثمار ،

 وعلى املرسوم بقانون رقم  5لسنة  1999يف شأن حقوق امللكيةالفكرية ،

 وعلى القانون رقم  19لسنة  2000يف شأن دعم العمالة الوطنيةوتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية ،

 وعلى القانون رقم  5لسنة  2003ابملوافقة على االتفاقيةاالقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون،

 وعلى القانون رقم  46لسنة  2006يف شأن الزكاة ومسامهةالشركات املسامهة العامة واملقفلة يف ميزانية الدولة ،

 وعلى املرسـ ـوم ابلقانـ ـون رقم  2لسنة  2009بشأن تعزيـ ـز االس ـتقراراملايل يف الدولة ،

 -وعلى القانون رقم  6لسنة  2010يف شأن العمل يف القطاع األهلي،

وعلى القانون رقم  111لسنة  2013يف شأن تراخيص احملالت
التجارية ،

 -وعلى القانون رقم  116لسنة  2013يف شأن تشج ـيع االسـ ـتثمار

املباشـ ـر بدولة الكويت ،

 وعلى القان ـ ـون رقـ ـم  116لسنة  2014يف ش ـأن الشـ ـراكة بنيالقط ـاعني العام واخلاص،

 -وعلى القانون رقم  7لسنة  2010يف شأن إنشاء هيئة أسواق املال

وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته،

 وعلى القانون رقم  37لسنة  2010يف شأن تنظيم برامج وعملياتالتخصيص ،

 -وعلى املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2012املعدل ابلقانون رقم

 97لسنة  2013إبصدار قانون الشركات،

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

3

األثنني  22ربيع اآلخر 1437هـ 2016/2/1 -م

 -وعلى القانون رقم ( )22لسنة  2015بتعديل بعض أحكام القانون

قانون الشركات

رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط

الباب األول

وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرانه :

التعريفات

مادة ()1

يف تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد ابلعبارات والكلمات التالية

األوراق املالية،

أحكام عامة
مادة ()1

يعمل أبحكام قانون الشركات املرافق وتسري أحكامه على الشركات

املعىن املوضح قرين كل منها:

كما تسري قواعد العرف التجاري فيما مل يرد يف شأنه نص يف هذا

واملوقع اإللكرتوين للشركة إن وجد.

اليت تؤسس يف دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
القانون أو يف غريه من القوانني التجارية .

النشر :النشر يف اجلريدة الرمسية )الكويت اليوم)

القيد :القيد يف السجل التجاري.

مادة ()2

حتدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة

وفقا ألحكام القانون اجلديد .

اإلعالن :اإلعالن يف صحيفتني يوميتني حمليتني تصدران ابللغة العربية

الشهر  :القيد مع النشر يف اجلريدة الرمسية.
اهليئة  :هيئة أسواق املال .

الوزارة  :وزارة التجارة والصناعة.

مادة ))3

الوزير  :وزير التجارة والصناعة.

يصدر وزير التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية هلذا القانون والقرارات

اجلهات الرقابية :الوزارة واهليئة وبنك الكويت املركزي ابلنسبة

وتصدر اجلهات الرقابية األخرى – خالل املدة املذكورة -القرارات

املؤسس :كـ ـ ـل من يشرتك اشرتاكا فعليا يف أتسيس شركة ويوقع عقدها

الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل شهرين من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية،

للشركات اخلاضعة ألي منها ،أو اجلهات األخرى اليت يقررها القانون.

املنوط هبا إصدارها وفقا ألحكام هذا القانون .ويعتمد نفاذ الالئحة

بنفسه أو من خالل من ينوب عنه ويساهم يف رأس ماهلا حبصة نقدية

العمل ابلالئحة التنفيذية هلذا القانون.

عقد الشركة :عقد أتسيس الش ـركة أو عقد التأسيس والنظام األساسي

التنفيذية للمرسوم بقانون رقم  25سنة  2012وتعديالته حىت بدء

أو عينية.

مادة ()4

إن وجد .

يلغى املرسوم بقانون الشركات املشار إليه ،وتعديالته .
مادة ()5

مادة ()2

تسري األحكام الواردة يف هذا الباب على مجيع الشركات مع مراعاة

على رئيس جملس الوزراء والوزراء -كل فيما خيصه -تنفيــذ هذا

األحكام اخلاصة بكل شكل من أشكال الشركات اليت ينص عليها هذا

الفصل الثاين من الباب الثالث عشر فتسري من اتريخ صدوره ،وينشر

مادة ()3

القانون ،ويعمل به اعتبارا من  26نوفمرب  ،2012فيما عدا أحكام

القانون .

يف اجلريدة الرمسية.

يكون أتسيس الشركة بعقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر أبن يساهم

أمري الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف 14 :ربيع اآلخر 1437هـ
املوافق 24 :يناي ـ ــر  2016م

كل منهم يف مشروع يستهدف حتقيق الربح بتقدمي حصة من مال أو
عمل القتسام ما ينشأ عن هذا املشروع من ربح أو خسارة .

وجيوز  -يف األحوال اليت ينص عليها القانون  -أن تؤسس الشركة
بتصرف ابإلرادة املنفردة لشخص واحد .

كما جيوز أتسيس شركات ال تستهدف حتقيق الربح تؤسس مبوجب عقد
أو نظام حيدد حقوق الشركاء والتزاماهتم وغري ذلك من الشروط.

ويكون انتقال حص ـص الشركـ ـاء فيـها خاضـ ـعا الستـ ـ ـرداد الشرك ـ ـ ـاء

طبـ ـ ـقا للشروط اخلاصـ ـة اليت ينظمها عقد الشركة فضال عن الشروط
املقررة يف هذا القانون ،وال جيوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك

قابلة للتداول وال تتلقى تربعات ،وللشركة أن تتخذ امسا خاصا جيب
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بناء على طلب أحد الشركاء فال يكون للبطالن أثر ابلنسبة هلذا

أكثر .وتنظم الالئحة التنفيذية أحكام هذه الشركات ومنوذج عقد

الشريك إال من اتريخ رفع الدعوى.

املادة الرابعة من هذا القانون مبا يتناسب مع طبيعتها ،على أال تتخذ

يسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها  -حسب األحوال  -ابلتضامن

أتســيسها ،على أن تتخــذ الشركة أحد األشكال املنصوص عليها يف
شكل شركة املسامهة العامة .

مادة ()4

تتخذ الشركة أحد األشكال التالية :

شركة التضامن.

-2شركة التوصية البسيطة.

مادة ()8

عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري بسبب
بطالن عقد الشركة.

مادة ()9

فيما عدا شركة احملاصة ،يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديالت

وفقا ألحكام هذا القانون  ،فإذا مل يشهر العقد على النحو املذكور كان

-3شركة التوصية ابألسهم.

غري انفذ يف مواجهة الغري .وإذا اقتصر عدم اإلشهار على بيان أو أكثر

-5شركة املسامهة.

مواجهة الغري .ومع ذلك جيوز للغري احلسن النية أن يتمسك بوجود

من البياانت الواجب إشهارها كانت هذه البياانت وحدها غري انفذة يف

-4شركة احملاصة.

-6الشركة ذات املسؤولية احملدودة.

الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديالت ولو مل تستوف إجراءات

وكل اتفاق مل يتخذ أحد األشكال املشار إليها يف الفقرة السابقة يكون

ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء جملس إدارهتا ابلتضامن عن تعويض

الناشئة عنه .

عدم اإلشهار .

-7شركة الشخص الواحد.

األشخاص الذين أبرموه مسؤولني شخصيا وابلتضامن عن االلتزامات
مادة ()5

الشهر.

الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري احلسن النية بسبب
مادة ()10

ختطر الوزارة املؤسسني بتأسيس الشركة خالل ثالثة أايم عمل من

جيب أن يشتمل عقد شركة املسامهة بنوعيها على عقد التأسيس والنظام

التنفيذية.

عقد أتسيس وجيوز أن يضع الشركاء نظاما اساسيا هلا ،ويعترب النظام

استيفاء املستندات وإمتام اإلجراءات وفقا ألحكام هذا القانون والئحته
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات أتسيس الشركة أو تعديل عقدها،

األساسي ،أما غريها من الشركات ـ فيما عدا شركة احملاصة ـ فيكون هلا

األساسي للشركة يف حال وجوده جزءا من عقد الشركة.

وإصدار الرتاخيص الالزمة ملزاولة نشاطها ،أو أي إجراءات أو موافقات

وتبني الالئحة التنفيذية منوذج عقد التأسيس والنظام األساسي

اإلجراءات من خالل إدارة خاصة ابلوزارة تضم ممثلني عن اجلهات

النموذج على البياانت والشروط اليت يتطلبها القانون والالئحة

أخرى ختتص هبا أكثر من جهة ،على حنو يكفل إجناز مجيع هذه
احلكومية ذات الصلة .

مادة ()6

يتعني أخذ موافقة بنك الكويت املركزي أو اهليئة -حسب األحوال -

للشركات املنصوص عليها يف هذا القانون ،وجيب أن يشتمل هذا

التنفيذية ،وكذلك الشروط اليت ال جيوز للشركاء واملؤسسني االتفاق

على ما خيالفها ،ويكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط ال تتعارض
مع األحكام اآلمرة يف القانون والئحته التنفيذية.

على أتسيس الشركات واملوافقة على عقد الشركة اخلاضعة لرقابة أي

مادة ()11

مادة ()7

حصصا عينية وجب تقومي هذه احلصص من قبل أحد مكاتب التدقيق

منهما.

إذا تضمن رأس مال الشركة عند أتسيسها أو عند زايدة رأس ماهلا

فيما عدا شركة احملاصة ،جيب أن يكون عقد الشركة مكتواب يف حمرر

املعتمدة من اهليئة ،وحتدد الالئحة التنفيذية أسس وضوابط تقومي

وجيوز للشركاء االحتجاج فيما بينهم ابلبطالن الناشئ عن عدم كتابة

أو اجلمعية التأسيسية أو اجلمعية العامة حبسب األحوال ،وال يكون

البطالن يف مواجهة الغري ،الذي جيوز له االحتجاج ابلبطالن يف

من أصحاب األسهم أو احلصص النقدية.

رمسي موثق وإال كان ابطال.

العقد على النحــو املبني ابلفقرة السابقة ،وال جيـ ــوز هلم االحتجاج بذلك

مواجهتهم ،وإذا حكم ببطالن عقد الشركة بناء على طلب الغري
اعتربت الشركة كأن مل تكن ابلنسبة إليه ،أما إذا حكم ببطالن العقد

احلصص العينية .ال يكون تقومي احلصة هنائيا إال بعد إقراره من الشركاء
ملقدمي احلصص العينية حق التصويت يف شأن إقرار التقومي ولو كانوا
إذا اتضح أن تقومي احلصص العينية ينقص أبكثر من العشــر عن القيمة

اليت قدمت من أجلها ،وجب على الشركة ختفيض رأس املال مبا يعادل
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هذا النقص ،وجاز ملقدم احلصة العينية أن يؤدي الفرق نقدا ،كما جيوز

هيئة الفتوى والتشريع بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اليت تعترب

ويف مجيع األحوال ال جيوز أن متثل احلصص العينية إال أسهما أو حصصا

وجيب على هيئة الرقابة الشرعية تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية العامة

مادة ()12

الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وما يكون لديها من مالحظات،

له أن يعدل عن االكتتاب ابحلصة العينية.

مدفوعا قيمتها ابلكامل.

املرجع النهائي يف هذا الشأن.

للشركة أو اجتماع الشركاء يشتمل على رأيها يف مدى توافق أعمال

ال جيوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

دور التصفية وتوافق على هذه التسمية.

العقود مع الشريعة اإلسالمية ،فال تسري عليه نصوص املواد (508

ذلك االسم لشركة تزاول ذات النشاط  ،إال أن يكون االسم لشركة يف

ويف مجيع األحوال إذا كان التصرف ضمن أغراض الشركة ووفقا لصيغ

وللشركة اليت تدعي أن شركة أخرى قد اختذت امسها أو امسا يشاهبه

و 992و ) 1041من القانون املدين ،واملادة ( )237من قانون

الوزارة البت يف هذا الطلب خالل  60يوما من اتريخ تقدميه وإال اعترب

مادة ()16

أن تطلب من الوزارة تكليف الشركة بتغيري هذا االسم ،وجيب على
ذلك مبثابة رفض له.

وتبني الالئحة التنفيذية الشروط الالزم توافرها يف الطلب واملستندات
الالزم إرفاقها به.

مادة ()13

التجارة.

يكون أتسيس الشـركة للمدة اليت يتفق املؤسسون على حتديدها يف عقد

الشركة ،وجيوز مد هذه املدة قبل انقضائها بقرار يصدر من اجلمعية
العامة للشركاء أو املسامهني احلائزين على أكثر من نصف أسهم أو

حصص رأس املال.

للشركة أن تغري امسها ابإلجراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة ،وجيب

فإذا مل يصدر قرار املد واستمرت الشركة يف مزاولة نشاطها امتدت مدة

وال يرتتب على تغيري اسم الشركة أي مسـاس حبقوقها أو التزاماهتا ،أو

وابلشروط ذاهتا ،وللشريك الذي ال يريد البقاء يف الشركة بعد انتهاء

اختاذ إجراءات اإلشهار لالسم اجلديد.

ابإلجراءات القانونية اليت اختذهتا أو اختذت ضدها.
مادة ()14

جيب أن يكون للشركة غرض حمدد أو أكثر وأن تتقيد ابلغرض املبني يف

عقدها ،ومع ذلك جيوز أن متارس الشركة أعماال مشاهبة أو مكملة أو
الزمة أو مرتبطة أبغراضها.

الشركة تلقائيا يف كل مرة ملدة مماثلة للمدة املتفق عليها يف العقد
مدهتا أن ينسحب منها ،ويف هذه احلالة تقوم حقوقه وفقا للفقرة األويل
من املادة  11من هذا القانون.

مادة ()17

جيوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود أو حصة عينيه أو

عمال مما خيدم أغراض الشركة ،وال جيوز أن تقتصر حصة الشريك على

أدى ذلك إىل تغيري نشاطها،
وجيوز للشركة أن تعدل أغراضها حىت لو ّ

كون احلصص النقدية والعينية
ما له من مسعة أو نفوذ أو ثقة مالية .وتُ ّ

وجيوز أتسيس شركات ذات غرض خاص إلصدار صكوك ،أو غريها

وتعترب حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة على ملكية املال ال على

شريطة أن تتبع إجراءات تعديل عقد الشركة وفقا للقانون .

من عمليات التوريق ،أو ألي غرض آخر ،وتبني الالئحة التنفيذية

الضوابط واألحكام اخلاصة هبذا الشأن.

مادة ()15

وحدها رأس مال الشركة.

جمرد االنتفاع به ما مل يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك.
مادة ()18

يتقاسم مجيع الشركاء األرابح أو اخلسائر بقدر حصصهم يف رأس املال

دون اإلخالل أبحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010املشار إليه يف

وفقا للقواعد التالية:

جيب على الشركات اليت تزاول أغراضها وفقا ألحكام الشريعة

اخلسائر كان نصيب كل منهم يف ذلك بنسبة حصته يف رأس املال.

شأن األشخاص املرخص هلم ابلعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،

-1إذا مل يعني عقد الشركة نصيب كل من الشركاء يف األرابح أو

اإلسالمية التقيد فيما جتريه من تصرفات أبحكام الشريعة اإلسالمية ،

-2إذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان أحد الشركاء من

يقل عدد أعضائها عن ثالثة يعينهم اجتماع الشركاء ،وجيب النص يف

العقد.

وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة ال

أرابح الشركة أو إعفائه من االلتزام خبسائرها بطل هذا الشرط وصح

عقد الشركة على وجود هذه اهليئة وكيفية تشكيلها واختصاصاهتا

 -3إذا اقتصر عقد الشركة على تعيني نصيب الشريك يف الربح كان

الرقابة الشرعية حول احلكم الشرعي جيوز للشركة إحالة اخلالف إىل

العقد على تعيني نصيب الشريك يف اخلسارة.

وأسلوب ممارستها لعملها ،ويف حالة وجود خالف بني أعضاء هيئة

نصيبه يف اخلسارة معادال لنصيبه يف الربح ،وكذلك احل ــال إذا اقتصر
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ويقع ابطال كل شرط يعطي الشريك حق احلصول على فائدة اثبتة عن

وإذا كانت الشركة حتت التصفية وجب أن يذكر ذلك يف األوراق اليت

مادة ()19

ويكون املمثل القانوين للشركة الذي خيالف حكم هذه املادة مسؤوال

حصته يف الشركة.

تصدر عنها.

إذا كانت حصة الشريك تقتصر على عمله ومل يعني يف عقد الشركة

ابلتضامن مع الشركة عما يلحق الغري احلسن النية من ضرر نتيجة هذه

التقومي أساسا لتحديد حصته يف الربح أو اخلسارة وفقا للضوابط

ضرر بسبب هذه املخالفة.

نصيبه يف الربح أو اخلسارة كان له أن يطلب تقومي عمله ويكون هذا

املتقدمة.

ومع ذلك جيوز االتفاق على إعفاء الشريك الذي مل يقدم غري عمله

من االشرتاك يف اخلسارة بشرط أال يكون قد تقرر له أجر عن هذا

العمل.

املخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال الشركة لتعويضه عما حلقه من
مادة ()23

فيما عدا شركة احملاصة ،تتمتع الشركة ابلشخصية االعتبارية من اتريخ

القيد ،وكل شركة تؤسس يف دولة الكويت تكون كويتية اجلنسية ،وجيب

عليها أن تتخذ هلا موطنا يف الدولة تثبـت بياانته يف الســجل التجاري،

إذا قدم الشريك ابإلضافة إىل عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب

ويعترب املوطن هو الذي يعتد به يف توجيه املراسالت واإلعالانت

العينية.

السجل .

يف الربح أو يف اخلسارة عن حصته ابلعمل وعن حصته النقدية أو
مادة ()20

القضائية إىل الشركة ،وال يعتد بتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيده يف
مادة ()24

ال جيوز توزيع أرابح صورية  ،وإال جاز لدائين الشركة مطالبة كل شريك

ال جيوز للشركة مزاولة نشاطها إال بعد الشهر واحلصول على الرتاخيص

الشركة أو جملس اإلدارة الذي أوصى بتوزيع األرابح الصورية مسؤوال

مادة ()25

وكل من استفاد برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية  .ويكون مدير
ابلتضامن عن رد هذه األرابح .

الالزمة ملزاولة النشاط .

تسري العقود والتصرفات اليت أجراها املؤسسون ابسم الشركة حتت

وال يلتزم الشريك برد األرابح احلقيقية اليت قبضها ولو منيت الشركة

التأسيس يف حق الشركة بعد أتسيسها مىت كانت ضرورية هلذا التأسيس،

مادة ()21

مادة ()26

خبسائر يف السنوات التالية.

وتتحمل الشركة مجيع املصاريف اليت أنفقوها.

تلتزم الشركة ابألعمال والتصرفات اليت جيريها مديرها أو جملس إدارهتا

ال يسري يف حق الشركة  -بعد أتسيسها  -أي تصرف يتم بني الشركة

املقررة على سلطة املدير أو جملس اإلدارة يف عقد الشركة ما مل تثبت

اجلمعية التأسيسية للشركة يف اجتماع ال يكون فيه للمؤسسني ذوي

ابمسها وحلساهبا إذا كان مما يدخل يف غرض الشركة ولو جاوزت القيود
الشركة أن املتصرف إليه كان يعلم أو كان يف مقدوره أن يعلم وقت

إجراء العمل أو التصرف ابلقيود املذكورة.

حتت التأسيس وبني مؤسسيها ،وذلك ما مل يعتمد هذا التصرف من
املصلحة أصوات معدودة ،ما مل يكن التصرف صادرا من مجيع الشركاء

.

وال جيوز للشركة أن تتمسك قبل الغري احلسن النية بعدم مسؤوليتها عن

ويف مجيع األحوال جيب أن يقدم املؤسس ذو املصلحة تقريرا ابلبياانت

املدير أو جملس اإلدارة قد مت تعيينهما خالفا ألحكام القانون أو عقد

بسبعة أايم ،ويكون ألي من املسامهني حق االطالع عليها ،ويشار إىل

األعمال أو التصرفات املشار إليها يف الفقرة السابقة ابالستناد إىل أن
الشركة ما مل تثبت الشركة أن املتصرف إليه كان يعلم أو كان يف مقدوره

أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف ابملخالفة املذكورة.

واملعلومات املتعلقة هبذا التصرف يف مقر الشركة قبل انعقاد اجلمعية

ذلك يف الدعوة الجتماع اجلمعية.

مادة ()27

ويبذل مدير الشركة وجملس إدارهتا عناية الرجل احلريص يف ممارسة

مع عدم اإلخالل بقواعد املسؤولية اجلزائية ،يلتزم املؤسس يف مرحلة

مادة ()22

يف هذه املرحلة عناية الرجل احلريص ،ويتحمل املؤسسون على سبيل

سلطاهتم واختصاصاهتم.

أتسيس الشركة أبن يبذل يف تعامالته اليت تتم ابسم وحلساب الشركة

مجيع املراسالت واملخالصات وغريها من األوراق اليت تصدر عن

التضــامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو الغري نتيجة

التجاري .ويضاف إىل هذه البياانت يف غري شركة التضامن وشركة

وإذا تلقـى املؤسـس أية أموال أو معلومات ختص الشركة حتت التأسيس،

الشركة جيب أن حتمل امسها وبياان عن شكلها ورقم قيدها يف السجل
التوصية البسيطة وشركة التوصية ابألسهم بيان عن مقدار رأس مال

الشركة ومقدار املدفوع منه.

تصرفاهتم أو نتيجة أي خمالفه هلذا االلتزام.

كان عليه أن يرد إىل الشركة تلك األموال ،وأية أرابح يكون قد حصل
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عليها نتيجة استعماله لتلك األموال أو املعلومات .ويكون املؤسسون

الباب الثاين

مادة ()28

الفصل األول

شركـ ـ ـ ـة التضامـ ـ ـ ـن

مسؤولني ابلتضامن عما التزموا به.

يف مجيع الشركات ،ال تسمع عند اإلنكار دعاوى دائين الشركة على

أحكام متهيدية

خروج الشريك منها فيما يتعلق ابلدعاوي املوجهة إىل هذا الشريك.

شركة التضامن هي شركة تؤلف بني شخصني أو أكثر وتعمل حتت

الشركاء فيها بعد انقضاء مخس سنوات على انقضاء الشركة أو على

مادة ()33

فإذا كان الدين قد ثبت على الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق

عنوان معني ويكون الشركاء فيها مسؤولني بصفة شخصية وعلى وجه

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تسري مدة عدم مساع الدعوى من

على خالف ذلك .

بعد خروجه منها فتبدأ املدة يف هذه احلالة من اتريخ االستحقاق.

اتريخ إمتام الشهر يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها الشهر واجبا .
مادة ()29

التضامن عن التزامات الشركة يف مجيع أمواهلم ويقع ابطال كل اتفاق
مادة ()34

يكتسب كل شريك يف شركات التضامن صفة التاجر ،ويعترب الشريك

إذا قضي ببطالن عقد الشركة اعتربت الشركة شركة واقع وتتبع شروط

قائما أبعمال التجارة حتت عنوان الشركة  ،ويرتتب على إفالس الشركة

يرتتب على بطالن عقد الشركة بطالن تصرفات الشركة خالل الفرتة

صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار ،ما مل تكن له أعمال جتارية أخرى

العقد يف تصفيتها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض ،وال
السابقة على اتريخ صدور حكم هنائي ابلبطالن  ،ما مل تكن تلك

التصرفات ابطلة لسبب آخر.

مادة ()30

جيوز للمؤسسني أو املسامهني أو الشركاء  -يف الفرتة السابقة أو

إفالس كل الشركاء فيها ،ومع ذلك ال يرتتب على اكتساب الشريك

تقتضي ذلك .

مادة ()35

يتألف عنوان الشركة من أمساء مجيع الشركاء ،أو من اسم واحد منهم

أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركاؤهم) وجيب أن يكون عنوان

الالحقة على التأسي ــس – إبـرام اتفـاق ينظم العالقــة فيما بينهم ،وال

الشركة متفقا مع هيئتها القائمة ومطابقا للحقيقة ،ويتبع بعبارة (شركة

املسؤولية النامجة عن أتسيس الشركة ،كما ال جيوز أن يتضمن أي شروط

وال جيوز أن يرد يف عنوان الشركة اسم شخص غري شريك فيها ،وإذا

الشروط من اجلهة املختصة يف الشركة .وأن ال تتعارض شروط هذا

شخصيا وابلتضامن مع الشركاء عن التزامات الشركة قبل الغري احلسن

جيوز أن يتضمن هذا االتفاق شرطا يعفي املؤسسني أو بعضهم من

أخرى ينص على سرايهنا على الشركة ما مل تصدر املوافقة على هذه

االتفاق مع القواعد اآلمرة يف هذا القانون .
مادة ()31

ُحيفظ عقد الشركة يف مركزها ،وعلى موقع الشركة اإللكرتوين إن وجد،

وجيوز لكل شخص أن حيصل على نسخة مطابقة لألصل من هذا العقد
لقاء رسوم مناسبة حتددها الشركة .

مادة ()32

تضامن).

ورد فيه اسم شخص غري شريك مع علمه بذلك ،فإنه يكون مسؤوال
النية.

ودون إخالل ابحلكم الوارد ابلفقرة السابقة ،جيوز للشركة أن تبقي يف

عنواهنا اسم شريك انسحب منها أو تويف ،إذا قبل ذلك الشريك الذي
انسحب أو ورثة الشريك الذي تويف.

مادة ()36

ال جيوز لشركة التضامن أن تقرتض إبصدار سندات أو حتصل على متويل

لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة على عقد الشركة وحماضر

إبصدار صكوك عن طريق االكتتاب العام.

يف شأن الشركة ،وأن حيصل على نسخة منها مطابقة لألصل لقاء رسم

جيب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ،وتبني الالئحة

اجتماعات مجعياهتا العامة وغريها من املعلومات والواثئق احملفوظة لديها
تقرره الوزارة .

مادة ()37

التنفيذية احلد األدىن لرأس مال الشركة ،ويقسم رأس املال إىل حصص

متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة.
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احلالة يتم التنازل عن احلصص وفقا لألحكام املنصوص عليها ابملادة
( )40من هذا القانون.

فإذا مل يتم االتفاق على طريقة البيع خالل مخسة عشر يوما من اتريخ

جيب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البياانت التالية:

إيقاع احلجز ،وجب عرض احلصة للبيع يف مزاد علين وفقا لإلجراءات

-2مركز الشركة الرئيسي.

بعد تقييم احلصة وفقا للفقرة األوىل من املادة ( )11من هذا القانون.

-1عنوان الشركة وامسها التجاري إن وجد.

املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ،ويتم حتديد سعر األساس

-3الغرض من أتسيس الشركة.

وابستثناء الشريك احملجوز على حصصه ،مينح قاضي البيوع الشركاء

-5أمساء الشركاء وألقاهبم وحمل إقامة كل منهم.

عطاء إىل الشركة ،فإن مل يتقدم أحد من الشركاء ابعرتاض خالل املدة

-4مدة الشركة إن وجدت.

-6طريقة إدارة الشركة واملسؤولني عن اإلدارة وسلطاهتم.

ثالثة أايم إلبداء اعرتاضهم على انضمام الشخص الذي تقدم أبفضل

املذكورة ،يصدر احلكم برسو املزاد ،ويتم تعديل عقد الشركة بناء على

-7مقدار رأس مال الشركة ،وحصة كل شريك فيه ،وبيان عن

حكم مرسى املزاد ،وال يس ــري هذا التعديل يف حق الغري إال إذا

نسبة ملكية الكويتيني يف الشركة عن  %51من رأس املال.

قبل صدور حكم برسو املزاد ،أن يقوم ابلوفاء مبديوني ـة الشريـك للدائـن

احلصص العينية املقدمة وطبيعتها والقيمة اليت قيمت هبا ،وجيب أال تقل
- 8األحكام اخلاصة بتوزيع األرابح واخلسائر بني الشركاء.
- 9السنة املالية للشركة.

-10األحكام اخلاصة بتصفية الشركة وقسمة أمواهلا.

وجيوز للشركاء إضافة بياانت أخرى .

الفصل الثالث

حصـ ـ ـص الشركـ ـ ـاء
مادة ()39

ال جيوز أن تكون حصص الشركاء يف شركة التضامن يف شكل أوراق

مالية قابلة للتداول.

مادة ()40

استوفيت كل إجراءات القيد .وجيوز للشركة أو أي من الشركاء -حىت

احلاجـز ،كما جيـ ـوز للشركـ ـ ـة خالل املدة املذكورة أن تقوم -صاحل
الشركاء أو بعض منهم -ابسرتداد قدر من احلصص احملجوز عليها يف

حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.

ويف حالة اعرتاض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه املزاد
إىل الشركة ،ومل تقم الشركة أو الشركاء ابلوفاء بدين الدائن احلاجز أو

ابسرتداد احلصص وفقا ألحكام الفقرة السابقة ،يصدر قاضي البيوع

حكما حبل وتصفية الشركة وتعيني مصف .ويكون احلكم الصادر يف

هذا الشأن قابال للطعن عليه ابالستئناف وفقا للقانون.
الفصل الرابع

جيوز للشريك أن يتنازل عن حصته يف الشركة لباقي الشركاء ،وال جيوز

حقوق ومسؤوليات اإلدارة

على خالف ذلك ،وال يسري هذا التنازل يف حق الغري إال إذا استوفيت

يتوىل إدارة الشركة مدير أو أكثر من بني الشركاء ،حيدد عقد الشركة

له التنازل عن حصته لغري الشركاء يف الشركة ما مل ينص يف عقد الشركة

كل إجراءات القيد.

مادة ()41

مادة ()44

طريقة تعيينه وعزله وحدود سلطته يف اإلدارة.

إذا تعدد املديرون ومل ينص عقد الشركة على حكم معني صدرت القـرارات

جيوز للشريك أن يتنازل عن احلقوق املالية املتصلة حبصته يف الشركة

ابألغلبية املطلقة هلم ،وعند تساوي األصوات يعرض املديرون األمر على

مادة ()42

مادة ()45

ويسري على التنازل أحكام حوالة احلق.

الشركاء للبت فيه وتكون املوافقة عليه أبغلبية الشركاء.

جيوز للشريك رهن حصته يف الشركة ،وينعقد الرهن ابلكتابة ،وال يسري

إذا مل يتم تعيني مدير للشركة ومل يشرتط عقد الشركة أن تكون إدارة

التجاري .

من حق أي شريك االعرتاض على أي عمل يقوم به شريك آخر قبل

الرهن يف مواجهة الشركة والغري إال من اتريخ قيد الرهن يف السجل
مادة ()43

الشركة للشركاء جمتمعني يكون لكل شريك صالحية اإلدارة ،ويكون
تنفيذه ،ويف هذه احلالة يعرض األمر على الشركاء للبت فيه ،وتكون

ال جيوز لدائين أحد الشركاء بدين شخصي احلجز على أموال الشركة

املوافقة عليه أبغلبية الشركاء.

وإذا ابشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه ،جاز

ال جيوز للمدير القيام ابلتصرفات اليت جتاوز اإلدارة العادية إال مبوافقة

وإمنا جيوز له احلجز على حصة مدينه .

له أن يتفق مع املدين والشركة على طريقة البيع وشروطه ،ويف هذه

مادة ()46
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ويف مجيع األحوال ال تدخل حصص املدير املطلوب عزله ضمن

النصاب الالزم الختاذ قرار العزل ،فإذا بلغت حصص املدير نصف

رأس مال الشركة أو أكثر فال يتم عزله إال حبكم قضائي .
مادة ()51

ينعقد اجتماع الشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على

طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب الالزم الختاذ القرار املطلوب

 .4بيع متجر الشركة أو رهن.

إدراجه على جدول األعمال  ،وترسل الدعوة قبل املوعد احملدد

 .6كفالة ديون الغري.

مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عرب الربيد

 .5االقرتاض.

 .7التحكيم ابلصلح.
 .8الصلح واإلبراء.

لالجتماع خبمسة عشر يوما على األقل مبوجب خطاب مسجل

اإللكرتوين للشريك أو عرب الفاكس وفقا للبياانت املتوفرة لدى الشركة،

مادة ()47

وجيوز تسليم الدعوة ابليد قبل املوعد احملدد لالجتماع بيومي عمل على
أن يؤشر على نسخة من الدعوة مبا يفيد االستالم ،وتقوم الوزارة

ال جيوز للشركاء من غري املديرين التدخل يف أعمال اإلدارة  ،ومع ذلك

ابلدعوة إىل عقد االجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.

على دفاتر الشركة ومستنداهتا واحلصـ ــول على صور ضوئية منها

النصاب الالزم الختاذ القرار  ،وتصدر القرارات أبغلبية الشركاء احلائزين

يكون هلم حق االطالع يف مركز الشركة أبنفسهم أو عن طريق وكيل
وكذلك احلصول على بيان موجز عن حالة الشركة املالية ،ويقع ابطال
كل اتفاق على خالف.

ويكون االجتماع صحيحا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم
ألكثر من نصف رأس املال.

الفصل اخلامس

ويكون لكل شريك احلق يف أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات

تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء

املايل ،ويلتزم مدير الشركة ابلرد على تلك املعلومـ ــات خالل مدة

مادة ()52

تتعلق بسري أعمال الشركة أو العقود والتصرفات املربمة معها أو بوضعها

أقصاها مخسة عشر يوما من اتريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.
مادة ()48

وحقوق الدائنني

ال جيوز تعديل عقد الشركة إال بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء

ابألغلبية العددية للشركاء الذين ميلكون ثالثة أرابع رأس املال ،وينفذ

ال جيوز ملدير الشركة أو ألحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها حلسابه

التعديل ابلقيد.

إبذن سابق من مجيع الشركاء يصدر يف كل حالة على حده.

وتقيم الشركة حقوقه يف هذا احلالة ابتفاق أغلبية ابقي الشركاء ،فإن مل

اخلاص أو حلساب الغري أو أن ميارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إال

مادة ()49

يسأل املدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغري بسبب
ما يصدر عنه من أخطاء يف اإلدارة أو بسبب قيامه أبعمال ختالف

حكم القانون أو عقد الشركة ،ويعترب ابطال كل شرط على خالف
ذلك.

مادة ()50

ويكون للشريك الذي مل يوافق على تعديل العقد حق اخلروج منها،

يقبل بذلك قيمت حقوقه وفقا للفقرة األوىل من املادة ( )11من هذا

القانون.

مادة ()53

لدائين الشركة حق الرجوع عليها يف أمواهلا ،وهلم أيضا حق الرجوع على

أي شريك يف الشركة وقت التعاقد يف أمواله اخلاصة ،ويكون مجيع
الشركاء ملتزمني ابلتضامن حنو دائين الشركة ،وال جيوز التنفيذ على

أموال الشريك اخلاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي مخسة

ال جيـوز عزل مدير الشركة إال ابألغلبية الالزمة لتعديل عقد الشركة،

عشر يوما دون الوفاء.

الشركاء إذا كانت هناك أسباب تربر العزل ،وجيب شهر عزل املدير

على الشركة ،أو على ابقي الشركاء كل بقدر حصته يف الدين.

ومع ذلك جيوز عزل أي مدير حبكم قضائي بناء على طلب أحد
وتعيني املدير اجلديد ،وال يرتتب على عزل املدير الشريك حل الشركة،

ما مل ينص يف عقد الشركة على خالف ذلك.

وف أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يسرتجع مبا وفاه
وإذا ّ
وإذا كان ألحد الشركاء دائنون شخصيون ،كان لدائين الشركة مزامحتهم

يف الرجوع على أموال الشريك اخلاصة .

مادة ()54

إذا انضم شريك جديد إىل الشركة كان مسؤوال مع ابقي الشركاء يف

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون
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مجيع أمواله عن التزامات الشركة الالحقة على انضمامه ،وإذا انسحب

اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة (وشركاه أو وشركاؤهم).

بيعا جرباي فيظل مسؤوال عن التزامات الشركة اليت نشأت قبل اتريخ

دون اعرتاض منه أعترب مسؤوال كشريك متضامن جتاه الغري احلسن

شريك من الشركة أو تنازل عن حصته أو مت اسرتداد حصته أو بيعها
قيد انسحابه أو تنازله أو اسرتداد حصته أو بيعها ،وال يكون مسؤوال

عن االلتزامات الشركة اليت تنشأ بعد هذا التاريخ.
مادة ()55

وال جيوز أن يذكر يف عنوان الشركة اسم شريك موصى ،فإذا ذكر امسه
النية.ويف مجيع األحوال جيب أن يتبع عنوان الشركة عبارة )شركة توصية

بسيطة).

مادة ()59

دون اإلخالل حبقوق دائين الشركة ،جيوز فصل الشريك من شركة

يتوىل إدارة الشركة مدير أو أكثر خيتارهم مجيع الشركاء من بني الشركاء

ميلكون مخسة وعشرين ابملائة من حصص رأس املال على األقل

تفويض أو توكيل ،التدخل يف أعمال اإلدارة وإال أصبح مسؤوال يف

الشركاء.

حلساب الشركة.

التضامن مبوجب حكم قضائي بناء على طلب شريك آخر أو أكثر ممن
واستنادا ألسباب تربر الفصل ،على أن تظل الشركة قائمة بني ابقي

ويعترب من األسباب اليت تربر الفصل تصرفات الشريك اليت تعترب

مسوغا حلل الشركة ،أو تصرف الشريك يف مجيع أمواله أو بعضها
بقصد اإلضرار بباقي الشركات.

وتُقوم حصة الشريك الذي مت فصله وفقا للفقرة األوىل من املادة 11
من هذا القانون .

املتضامنني أو من الغري ،وال جيوز للشريك املوصي ،ولو بناء على
مجيع أمواله عن االلتزامات الناشئة عن األعمال اليت ابشرها ابلفعل

وال يعد تدخال يف أعمال اإلدارة مراقبة تصرفات مديري الشركة

واالطالع على دفاترها وتقدمي اآلراء إليهم ،والرتخيص هلم يف تصرفات
جتاوز حدود سلطاهتم.

الباب الرابع

شركة التوصية ابألسهم

الباب الثالث

الفصل األول

شركة التوصية البسيطة
مادة ()56

تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتني من الشركاء:

أحكام متهيدية
مادة ()60

 -1شركاء متضامنون يسألون ابلتضامن يف أمواهلم عن كل التزامات

شركة التوصية ابألسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنني مسؤولني

الشركاء املتضامنني من الكويتيني

عن التزامات الشركة إال يف حدود ما ميلكون من أسهم يف رأس املال.

الشركة وهم وحدهم الذين يتولون إدارهتا  ،وجيب أن يكون مجيع

عن التزامات الشركة يف مجيع أمواهلم ومن شركاء مسامهني ال يسألون

-2شركاء موصون يشاركون يف رأس مال الشركة حبصص مالية وال

يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان

املال.

وال جيوز أن يذكر اسم شريك مساهم يف عنوان الشركة ،فإذا ذكر امسه

يكون أي منهم مسؤوال عن التزامات الشركة إال مبقدار حصته يف رأس

مادة ()57

مبتكر أو مستمد من أغراض الشركة.

مع علمه بذلك أعترب يف حكم الشريك املتضامن من حيث املسؤولية
عن التزامات الشركة جتاه الغري احلسن النية.

مع مراعاة األحكام اخلاصة اليت يشتمل عليها هذا الباب ،تتبع يف

ويف مجيع األحـ ـوال جيب أن يتبـ ـع عنوان الشركة عبارة (شركة توصية

لرأس املال والتنازل عن حصص الشركاء واحلجز على حصص الشركاء

مادة ()61

أتسيس شركة التوصية البسيطة وقيدها يف السجل التجاري واحلد األدىن
ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارهتا األحكام املقررة يف شركة
التضامن يف هذا الشأن.

ابألسهم( .

خيضع الشريك املتضامن يف هذه الشركة للنظام القانوين الذي خيضع

له الشريك يف شركة التضامن ويكون الشريك املساهم فيها خاضعا

ويتعني أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على أمساء الشركاء

للنظام القانوين الذي خيضع له املساهم يف شـركة املسامهة املقفلة ،وذلك

رأس املال ،وجيب أن ال تقل نسبة ملكية الكويتيني عن واحد ومخسني

مادة ()62

املتضامنني واملوصني وجنسياهتم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم يف

ابملائة من رأس مال الشركة.

مادة ()58

يتألف عنوان شركة التوصية من أمساء مجيع الشركاء املتضامنني أو من

ابلقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا الباب.

جيب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ،وتبني الالئحة

التنفيذية احلد األدىن لرأس مال الشركة ،ويقسم رأس املال إىل أسهم

متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة .
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وال تكون أسهم الشركاء املتضامنني قابلة للتداول ،وإمنا جيوز التنازل

الفصل الثالث

شركة التضامن  ،ويتم تداول أسهم الشريك املساهم واحلجز عليها

مادة ()67

عنها واحلجز عليها ورهنها وفقا لألحكام اخلاصة حبصص الشركاء يف

ورهنها وفقا لألحكام اخلاصة بشركة املسامهة املقفلة .
الفصل الثاين

شروط التأسيس
مادة ()63

تسري األحكام اخلاصة بشركة التوصية البسيطة على شركة التوصية

ابألسهم مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية.
مادة ()64

جيب أن يشتمل عقد الشركة على البياانت التالية :

 -1عنوان الشركة.

 -2مركزها الرئيسي.

حقوق والتزامات إدارة الشركة
يتوىل إدارة الشركة مدير أو أكثر من بني الشركاء املتضامنني وحتدد يف

عقد الشركة سلطاته واختصاصاته.

وتسري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الشركة عن أعماله

األحكام والقواعد املقررة ابلنسبة إىل املدير يف شركة التضامن مع مراعاة

األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية .
مادة ()68

ال جيوز للشريك املساهم التدخل يف أعمال اإلدارة ولو بناء على

تفويض من الشركاء املتضامنني وإال كان مسؤوال ابلتضامن مع الشركاء
املتضامنني عن االلتزامات اليت نشأت عن أعمال إدارته .
مادة ()69

 -3مدة الشركة إن وجدت.

يكون للشركاء من غري املديرين حق االطالع أبنفسهم أو عن طريق

 -5أمساء الشركاء وصفاهتم يف الشركة وجنسياهتم وموطنهم وعدد

وطلب أي معلومات ،ويقع ابطال كل اتفاق أو قرار على خالف ذلك

 -6مقدار رأس مال الشركة و عدد األسهم اليت ينقسم إليها والقيمة

مادة ()70

 -4أغراض الشركة.

األسهم اليت ميلكها كل منهم.
االمسية للسهم .

 -7اسم من يعهد إليه إبدارة الشركة من الشركاء املتضامنني .

وكيل عنهم على دفاتر الشركة ومستنداهتا واستخراج البياانت الالزمة
.

يكون للشركة جملس للرقابــة إذا زاد عدد الشركاء املسـامهني على سبعة

أعضاء ،ويتكون من ثالثة على األقل تنتخبهم اجلمعية العامة للشركة

 -8بيان عن كل حصة غري نقدية واسم مقدمها والشروط اخلاصة

من بني الشركاء املسامهني وذلك خالل ثالثني يوما على األكثر من

 -9بيان تقرييب ملقدار النفقات والتكاليف اليت تلتزم الشركة أبدائها

صوت معدود يف اختيار أعضاء جملس الرقابة وتكون مدة العضوية يف

بتقدميها وحقوق الرهن واالمتياز املرتتبة عليها إن وجدت.

بسبب أتسيسها .

وال جيوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأهنا أن تعفي الشركاء

املتضامنني من املسؤولية الناشئة عن بطالن التأسيس.
مادة ()65

اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري ،وال يكون للشركاء املتضامنني

هذا اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد ،ويقوم أعضاء جملس الرقابة

بعملهم دون مقابل ما مل ينص عقد الشركة على غري ذلك.
مادة ()71

يقدم جملس الرقابة تقريرا للجمعي ــة العامة للشركاء بنتيجة أعماله،

جيب أال يقل عدد الشركاء يف الشركة عن مخسة على أن يكون من

ويكون أعضاء جملس الرقابة مسؤولني عن أخطاء املديرين ونتائجها إذا

على عقد الشركة ،ويتوىل الشركاء املتضامنون القيام إبجراءات

مادة ()72

بينهم ثالثة على األقل من املسامهني ،ويتعني أن يوقع مجيع الشركاء

التأسيس ،ويسألون عن تعويض األضرار اليت تنتج عن أي خطأ يف هذه

اإلجراءات.

مادة ()66

علموا هبا وأغفلوا ذكرها يف تقريرهم.

تسري يف شأن تعيني مراقب احلساابت وتكوين احتياطيات الشركة

والرقابة عليها وتصفيتها األحكام اخلاصة بشركة املسامهة املقفلة.
مادة ()73

يتعني على الشركاء الوفاء بنصف رأس املال على األقل عند التأسيس

يكون لشركة التوصية ابألسهم مجعية عامة تتكون من مجيع الشركاء

ملدير الشركة بعد أن يقدم شهادة تثبت قيدها يف السجل التجاري،

يف شركة املسامهة املقفلة.

وإيداعه أحد البنوك احمللية يف حساب يفتح ابسم الشركة ،وال يسلم إال

وجيب الوفاء بباقي رأس املال خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من

اتريخ القيد.

املتضامنني واملسامهني وتسري عليها األحكام اخلاصة ابجلمعية العامة
ويكون ملدير الشركة صالحيات جملس اإلدارة يف شركة املسامهة

املقفلة بشأن دعوة اجلمعية العامة لالجتماع.
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ال جيوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إال مبوافقة مجيع الشركاء
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قيده يف السجل التجاري.
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وأتخذ الشركة شكل شركة املسامهة املقفلة أو شركة ذات مسؤولية
حمدودة ،أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك

فيها صفة التاجر ،وختضع القواعد املقررة لشكل الشركة اليت تتخذها

فيما ال يتعارض مع أحكام هذا الباب ،وضوابط محاية املتعاملني معها
واألحكام

املتعلقة

ابلتأمني

ضد

خماطر

هذه

املهن.

وتبني الالئحة التنفيذية املهن اليت جيوز هلا أتسيس هذا النوع من

إذا شغر مركز مدير الشركة تعني على جملس الرقابة تعيني مدير مؤقت

الشركات ،وضوابط محاية املتعاملني معها واألحكام املتعلقة ابلتأمني

مخسة عشر يوما من اتريخ تعيينه الختاذ قرار بشأن تعيني مدير للشركة

مادة ()81

يتوىل تصريف األمور العاجلة ،ودعوة اجلمعية العامة لالجتماع خالل

وفقا لألغلبية املطلوبة لتعديل عقد الشركة ما مل ينص عقد الشركة على
خالف ذلك.

ضد خماطر هذه املهن.

يكون الرتخيص بتأسيس الشركة املهنية من الوزارة ابلتنسيق مع اجلهات

املختصة قانوان ابإلشراف على تنظيم شؤون املهنة اليت متارسها الشركة

الباب اخلامس

ووفقا للشروط والقواعد اليت تقررها الوزارة يف هذا الشأن.

مادة ()76

هلذا الغرض اجلهة املختصة  -اليت وافقت للوزارة على إصدار

شركة احملاصــة

ويتعني إشهار عقد الشركة عن طريق التأشري به يف سجل خاص تعده

شركة احملاصة هي شركة تعقد بني شخصني أو أكثر ،على أن تكون

الرتخيص  -وال تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية وال جيوز هلا أن

مادة ()77

مادة ()82

الشركة مقصورة على العالقة بني الشركاء وال تسري يف مواجهة الغري.

ال خيضع عقد شركة احملاصة للقيد يف السجل التجاري وال للعالنية

ويربم العقد بتعيني حقوق الشركاء والتزاماهتم ولتحديد كيفية اقتسام
األرابح واخلسائر بينهم ،وغري ذلك من الشروط.

وتسري على هذا العقد بوجه عام املبادئ املقررة يف عقد الشركة.

ويثبت العقد بكافة طرق اإلثبات ،مبا يف ذلك البينة والقرائن .
مادة ()78

ليس لشركة احملاصة شخصية اعتبارية ،وال يكون للغري رابطة قانونية

أبعمال الشركة إال مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.

ويرجع الشركاء بعضهم على بعض ،فيما يتعلق أبعم ــال الشــركة ويف
مدى ارتباطهم هبا ،ويف حصة كل شريك يف الربح ويف اخلسارة وفقا ملا
اتفقوا عليه.

مادة ()79

متارس أعماهلا إال بعد قيدها يف هذا السجل.

حتدد الوزارة ابلتنسيق مع اجلهات املختصة ابإلشراف على تنظيم شؤون

املهنة اليت متارسها الشركة البياانت اليت يشملها عقد الشركة .
مادة ()83

جيوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه  ،على أن

تؤول يف مجيع األحوال إىل أصحاب ذات املهنة  ،وحىت لو بيعت جربا
.

مادة ()84

يسري االنسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن يف مواجهة الغري بعد
التأشري به يف السجل املعد لذلك.

الباب السابع

شركة الشخص الواحد
مادة ()85

استثناء من أحكام املادة السابقة ،جيوز للغري أن يتمسك بعقد الشركة

يقصد بشركة الشخص الواحد يف تطبيق أحكام هذا القانون  -كل

الباب السادس

يسأل مالك الشركة عن التزاماهتا إال مبقدار رأس املال املخصص

إذا تعاملت معه هبذه الصفة .

الشركـ ـة املهنيـ ـة
مادة ()80

مشروع ميتلك رأس ماله ابلكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ،وال
للشركة.

وإذا تعدد مالك حصص رأس مال الشركة  -ألي سبب من األسباب

جيوز أتسيس شركــة مهنية من شخصني أو أكثـر من أصحاب مهنة حرة

-حتولت بقوة القانون إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة .

ممارسة أعمال املهنة عن طريق التعاون اجلماعي فيما بينهم ،وتعمل حتت

يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسم الشركة

واحدة ،وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ،ويكون الغرض منها
عنوان يستمد من أغراضها وامساء الشــركاء أو اسم أح ـدهم مع إضافة
كلمة (وشركاه أو وشريكه) حبسب األحوال .

مادة ()86

وغرضها ،ومدهتا ،وبياانت مالكها ،وكيفية إدارهتا ،وتصفيتها ،وغريها
من األحكام اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

مادة ()87
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مادة ()93

جيب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ،ويكون

مع مراعاة أحكام القوانني األخرى  ،حيظر على الشركة ذات املسؤولية

ويقسم رأس املال إىل حصص متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة ،وجيوز

حلساب الغري .

مدفوعا ابلكامل ،وتبني الالئحة التنفيذية احلد األدىن لرأس مال الشركة،
أن يشمل رأس املال حصصا عينية تقيّم وفقا لألحكام املنصوص عليها

يف املادة  11من هذا القانون .

مادة ()88

جيوز رهن حصص رأس مال الشركة ،كما جيوز احلجز عليها وبيعها وفقا

احملدودة أن متارس أعمال البنوك أو أعمال التأمني أو استثمار األموال
مادة ()94

ال جيوز أتسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة أو زايدة رأس ماهلا

عن طريق االكتتاب العام ،ويعترب يف حكم االكتتاب العام التوجه إىل
اجلمهور بطريق مباشر أو غري مباشر بدعوة لالشرتاك يف الشركة.

وال جيوز أن تكون حصص الشركاء يف شكل أسـهم قابلة للتداول ،كما

ألحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ،وإذا وقع البيع على جزء

ال جيوز للشـركة أن تقرتض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة

حمدودة اعتبارا من اتريخ التأشري حبكم مرسى املزاد ،ويف مجيع األحوال

مادة ()95

من احلصص حتولت الشركة بقوة القانون إىل شركة ذات مسؤولية
جيب نشر حكم مرسى املزاد وإعالنه.

مادة ()89

يدير الشركة مالك رأس املال وجيوز أن يعني هلا مديرا أو أكثر ميثلها

لدى القضاء والغري ويكون مسؤوال عن إدارهتا أمام املالك .على أن

للتداول .

جيب أن يكون رأس مال الش ـ ــركة كافيا لتحقيق أغراضها  ،وأن يكون

ابلنقد الكوييت وحتدد الالئحة التنفيذية احلد األدىن لرأس مال الشركة
ونسبة الكويتيني وغريهم يف رأس مال الشركة.
الفصل الثاين

أي قرار بتعيني املدير ال يكون انفذا إال بعد قيده يف السجل التجاري .
مادة ()90

شروط التأسيس
مادة ()96

جيب أن يشتمل عقد الشركة ذات املسؤولية احملدودة على البياانت

إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها

التالية:

التزاماهتا يف أمواله اخلاصة.

-2

قبل انتهاء مدهتا أو قبل حتقيق الغرض من إنشائها كان مسؤوال عن
ويكون مسؤوال يف أمواله اخلاصة إذا ثبت أنه مل يفصل بني ذمته املالية
والذمة املالية للشركة مبا يضر الغري احلسن النية .
مادة ()91

-1
-3

اسم الشركة وعنواهنا.

أمساء الشركاء وألقاهبم وجنسياهتم.

مركز الشركة الرئيسي.

 -4مدة الشركة إن وجدت.

-5األغراض اليت أسست من أجلها الشركة.

مع مراعاة أحكام هذا الباب ،تسري على شركة الشخص الواحد

 -6مقدار رأس مال الشركة ،واحلصص النقدية أو العينية اليت قدمها

طبيعتها.

 -7أمساء من يعهد إليهم إبدارة الشركة من الشركاء أو من غريهم ،أو

األحكام املنظمة للشركة ذات املسؤولية احملدودة مبا ال يتعارض مع
الباب الثامن

الشركة ذات املسئولية احملدودة
الفصل األول

أحكام متهيدية
مادة ()92

كل شريك فيه.

بيان طريقة تعيينهم ،وأمساء أعضاء جملس الرقابة يف احلاالت اليت يوجب

فيها القانون وجود هذا اجمللس.

-8كيفية توزيع األرابح وحتمل اخلسائر.

-9أي بياانت أخرى تتطلبها الالئحة التنفيذية.
مادة ()97

الشركة ذات املسؤولية احملدودة هي اليت ال يزيد عدد الشركاء فيها

ال يتم أتسيس الشركة ذات املسؤولية احملدودة إال إذا وزعت مجيع

إال بقدر حصته يف رأس املال ،وللشركة أن تتخذ امسا خاصا يستمد من

إىل الشركة.

على مخسني شريكا ،وال يكون كل منهم مسؤوال عن التزامات الشركة
غرضها أو من اسم شريك أو أكثر .

على أن يتب ــع اسم الش ــركة عب ــارة (ذات مسؤولي ــة حم ــدودة) أو
مصطلح (ذ .م .م)

احلصص النقدية بني الشركاء ودفعت كاملة  ،وسلمت احلصص العينية

وجيب أن تودع احلصص النقدية يف أحد البنوك احمللية وال تؤدى إال
للمديرين املعينني مىت قدموا شهادة تثبت قيدها يف السجل التجاري.
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احلصة أثر ابلنسبة إىل الشركاء أو الغري إال من وقت القيد يف السجل

النظام القانوين للحصص

التجاري وإخطار الشركة هبذا الرهن ،وإذا ابشر دائن أحد الشركاء

يقسم رأس مال الشركة إىل حصص متساوية ال تقل قيمة كل منها عن

على طريقة البيع وشروطه وإال وجب بيع احلصة ابملزاد العلين وفقا

وإذا تعدد مالكو احلصة الواحدة تعني عليهم أن خيتاروا من بينهم

يف هذا املزاد ،كما جيوز هلم اسرتداد احلصة بذات الشروط اليت رسا هبا

مادة ()99

رسو املزاد ،ويسري هذا احلكم يف حالة إشهار إفالس أحد الشركاء .

مادة ()98

مائة دينار وتكون احلصة غري قابلة للتجزئة .
شخصا واحدا ميثلهم جتاه الشركة.

إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع املدين والشركة

لقانون املرافعات املدنية والتجارية  ،وجيوز للشركاء يف الشركة االشرتاك

املزاد بشرط إيداع كامل الثمن خزينة احملكمة خالل سبعة أايم من اتريخ

ال جيوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات املسؤولية احملدودة إال

الفصل الرابع

ولباقي الشركاء احلق يف اسرتداد احلصص بذات الشروط إذا كان

مادة ()103

وفقا ألحكام هذا القانون ،ويتم التنازل عن احلصص مبوجب حمرر كتايب
التنازل لغري الشركاء.

مادة ()100

حقوق والتزامات إدارة الشركة
يتوىل إدارة الشركة مدير أو أكثر من بني الشركاء أو من غريهم يعني يف

عقد الشركة ،وإذا مل يعني عقد الشركة املديرين عينتهم اجلمعية العامة

يف حالة التنازل عن احلصة لغري الشركاء جيب احلصول على موافقة

العادية للشركاء.

شروط التنازل ابجلريدة الرمسية ،فإذا انقضت مخسة عشر يوما دون أن

جيوز عزل مدير الشركة حبكم قضائي  -بناء على طلب شريك أو أكثر

ابقي الشركاء ،فإذا تعذر احلصول على موافقة الشركاء وجب نشر

مادة ()104

يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته يف استعمال حق

ممن ميلكون ربع حصص رأس املال على األقل  -وذلك لألسباب التالية

االسرتداد أكثر من شريك ،قسمت احلصة املبيعة بينهم بنسبة حصة

 -1إذا ارتكب عمال من أعمال الغش.

االسرتداد كان للمتنازل التصرف يف حصته ،وإذا استعمل حق
كل منهم يف رأس املال.

وال يعتد بطلب االسرتداد إذا مل يكن مرفقا به شيك مصدق ابسم

املتنازل بكامل قيمة احلصة املتنازل عنها  ،ويسلم للمتنازل بعد متام

إجراءات التنازل ،ويف حالة رفض املتنازل إمتام التنازل جاز للشريك
طالب االسرتداد إما الرجوع عن االسرتداد أو إلزام املتنازل بذلك

مبوجب حكم قضائي .ويتم تعديل عقد الشركة مبا يفيد التنازل مبحرر

رمسي يوقع عليه املتنازل واملتنازل إليه دون حاجة لتوقيع ابقي الشركاء،

أو حبكم قضائي بصحة ونفاذ االسرتداد.

وال يكون للنزول عن احلصة أثر ابلنسبة إىل الشركاء أو الغري إال من

وقت القيد.

مادة ()101

:

 -2إذا ارتكب خطأ أحلق ابلشركة ضررا جسيما.

-3إذا خالف حكم املادة ( )106من هذا القانون.
مادة ()105

إذا مل حتدد سلطات مدير الشركة يف عقد الشركة أو يف القرار الصادر

عن اجلمعية العامة للشركاء بتعيينه  ،كان للمدير سلطة كاملة يف القيام
جبميع األعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.

ويكون املديرون مسئولني ابلتضامن جتاه الشركة والشركاء والغري عن
خمالفتهم ألحكام القانون أو عقد الشركة أو اخلطأ يف اإلدارة وفقا
للقواعد املنصوص عليها يف ابب شركة املسامهة هبذا القانون .
مادة ()106

إذا مل ينص يف عقد الشركة على صالحيات مدير الشركة وضوابط

تنتقل حصص الشريك املتوف إىل ورثته ،وجيوز النص يف عقد الشركة

ممارسته لعمله ،ال جيوز له أن يتوىل إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات

انتقال احلصص إىل الورثة زايدة عدد الشركاء عن احلد األقصى املقرر

حلساب الغري أو ميارس نشاطا من نوع نشاط الشركة حلساب الغري إال

يتفق الورثة على انتقال احلصص إىل عدد منهم يدخل ضمن احلد

مادة ()107

على أن يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه احلصص ،وإذا ترتب على

بقيت احلصص املوروثة يف حكم احلصة الواحدة ابلنسبة للشركة ما مل

األقصى لعدد الشركاء.

أغراض مماثلة  ،أو يتعاقد مع الشركة اليت يتوىل إدارهتا حلسابه أو
إذا كانت إبذن يصدر من اجلمعية العامة العادية للشركاء .

إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة أشخاص ،وجب أن يعني يف عقد

ويعترب املوصي هلم كالورثة يف حكم الفقرة السابقة .

الشركة جملس رقابه من غري املديرين يف الشركة ال يقل عن ثالثة خيتارون

للشريك أن يرهن حصته مبوجب حمرر رمسي موثق  ،وال يكون لرهن

جملس الرقابة بفحص دفاتر الشركة وواثئقـها وجبـرد الصندوق والبضائع

مادة ()102

من بني الشركاء ملدة ال تزيد على ثالث سنوات قابلة للتجديد ،ويقوم
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واألوراق املالية واملستنـدات املثبتة حلقوق الشركة ،وله أن يطالب

وكيل عنه من غري أعضاء جملس الرقابة أو مدير الشركة مبوجب توكيل

األرابح والتقرير السنوي ويقدم تقريره يف هذا الشأن إىل اجلمعية العامة

األصوات يعادل عدد احلصص اليت ميلكها يف الشركة.

ويقوم أعضاء جملس الرقابة بعملهم دون مقابل ،ما مل ينص عقد الشركة

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره عدد من

عزهلم يف أي وقت .

صحيحة إال أبغلبية احلصص املمثلة يف االجتماع ،وذلك ما مل ينص

املديرين يف أي وقت بتقدمي تقارير عن إدارهتم ،ويراقب امليزانية وتوزيع
العادية للشركاء.

على غري ذلك ،أو يصدر بذلك قرار عن اجلمعية العامة ،وجيوز للجمعية
وإذا مل يـزد عدد الشـركاء على سبعة أشخاص ،ومل ينـص عقد الشركة

أو تفويض يصدر من الشريك نفسه ويكون لكل شريك عدد من
مادة ()113

الشركاء ميلكون أكثر من نصف رأس املال ،وال تكون القرارات
عقد الشركة على أغلبية أكرب ،وإذا مل يتوافر هذا النصاب يف االجتماع

على قيام جملس الرقابة ،كان للشركاء غري املديرين من الرقابة على

األول دعيت اجلمعية الجتماع اثن خالل العشرة أايم التالية لالجتماع

االطالع على دفاتر الشركة ومستنداهتا .

عدد احلصص املمثلة فيه ،ويف هذه احلالة تصدر القرارات أبغلبية

أعمال املديرين ما للشركاء املتضامنني يف شركة التضامن ،وجيوز هلم
مادة ()108

ال يكون أعضاء جملس الرقابة مسؤولني عن أعمال املديرين إال إذا

علموا مبا وقع منهم من أخطاء  ،وأغفلوا ذكرها يف تقريرهم املقدم
للجمعية العامة العادية للشركاء .

مادة ()109

األول ولذات جدول األعمال ،ويكون هذا االجتماع صحيحا أاي كان
احلصص املمثلة يف االجتماع ما مل ينص عقد الشركة على غري ذلك.

وال يكون ملدير الشركة أو أعضاء جملس الرقابة حق التصويت على

القرارات اخلاصة إببراء ذمة أي منهم من املسئولية .
مادة ()114

جيب على مدير الشركة دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد يف

جيب أن يتضمن عقد الشركة ذات املسئولية احملدودة تعيني مراقب أو

اجتماعها السنوي ،وذلك خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية،

وسلطاته ومسئولياته وحتديد أجره وعزله واستقالته القواعد واألحكام

قرار يف املسائل التالية :

أكثر حلساابت الشركة  ،ويسري على مراقب احلساابت بشأن تعيينه
املنصوص عليها يف شأن مراقيب احلساابت يف الشركة املسامهة .
مادة ()110

تبني الالئحة التنفيذية السجالت والدفاتر اليت تعد مبركز الشركة

والبياانت اليت تتضمنها.

ولكل شريك حق االطالع مبقر الشركة على حساابت الشركة وكافة

واثئقها ومستنداهتا ودفاترها  ،ويقع ابطال كل شرط أو قرار على خالف

ذلك.

مادة ()111

ويدخل يف جدول أعمال اجلمعية يف اجتماعها السنوي النظر واختاذ
 - 1تقرير املدير عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية

املنتهية ،وتقري ـ ـ ـر جملس الرقابة إن وجد .

 - 2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة .
 -3البياانت املالية للشركة .

 -4اقرتاحات املدير بشأن توزيع األرابح .

-5تعيني مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا مل يكن معينا يف

عقد الشركة .

 -6تعيني جملس الرقابة وعزله إن وجد .

يكون للشركة ذات املسؤولية احملدودة مجعية عامة من مجيع الشركاء

 -7تعيني مراقب حساابت للسنة املالية التالية وحتديد أتعابه .

وجيوز ملديـر الشركة دعوة اجلمعية العامة لالجتماع يف أي وقت ،

اجتماع اجلمعية إدراجها يف جدول األعمال .

أو مراقب احلساابت أو عدد من الشركاء ميلكون ماال يقل عن ربع

تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية العامة

جتتمع بناء على دعوة من مدير الشركة .

ويتعني عليه دعوهتا لالجتماع بناء على طلب يقدم إليه من جملس الرقابة

رأس مال الشركة  ،كما جيوز للوزارة دعوة اجلمعية لالجتماع وحضوره
يف أي وقت يف احلاالت اليت يتعني فيها على املدير دعوهتا لالجتماع

دون أن يقوم بذلك.

-8أية موضوعات أخرى ترى أي من اجلهات اليت جيوز هلا طلب عقد
مادة ()115

العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املادة التالية .
مادة ()116

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية صحيحا إال إذا حضره عدد

ويسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء األحكام

من الشركاء ميلكون ثالثة أرابع رأس املال ،وال تصدر قراراهتا إال مبوافقة

مادة ()112

مادة ()117

اخلاصة إبجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة املسامهة املقفلة .

لكل شريك حق حضور اجتماع اجلمعية العامة بنفسه ،أو عن طريق

الشركاء الذين ميلكون ثالثة أرابع رأس املال .

ختتص اجلمعية العامة غري العادية ابألمور التالية :
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 - 3مدة الشركة إن وجدت .

 -2حل الشركة وتصفيتها .

 - 4األغراض اليت أسست الشركة من أجلها .

 - 3اندماج الشركة أو حتوهلا أو انقسامها .

 - 5امساء الشركاء املؤسسني  ،وال جيوز أن يقل هؤالء عن مخسة

 - 5عزل مدير الشركة ،أو تقييد سلطته إذا كان معينا يف عقد الشركة.

واملؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز هلا أن تنفرد ابلتأسيس أو أن تشرك

 - 4زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه .

أشخاص ،ويستثىن من ذلك الشركات اليت تقوم الدولة أو اهليئات

ومع مراعاة أحكام االندماج والتحول واالنقسام  ،وتنفذ قرارات

فيها عددا أقل .

إلفراغها يف حمرر رمسي.

.

اجلمعية العامة غري العادية بقيدها يف السجل التجاري ،دون حاجة
مادة ()118

تقتطع سنواي نسبة من أرابح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا

لألحكام املقررة يف شركة املسامهة .

الباب التاسع

 - 6مقدار رأس مال الشركة وعدد األسهم اليت ينقسم إليها رأس املال
 - 7بيان عن كل حصة غري نقدية  ،ومجيع الشروط اخلاصة بتقدميها

واسم مقدمها ،وحقوق الرهن واالمتياز املرتتبة على هذه احلصة .
 - 8املزااي اليت تقرر للمؤسسني وأسباب هذه املزااي .

 - 9بيان تقرييب مبقدار النفقات واألجور والتكاليف اليت تؤديها الشركة
أو تلتزم أبدائها بسبب أتسيسها .

شركة املسامهة العامة

مادة ()122

أحكام متهيدية

أن يكون الطلب مبينا فيه اسم من يوكله املؤسسون ملباشرة إجراءات

الفصل األول
مادة ()119

الشركة املسامهة العامة هي شركة ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم متساوية
القيمة تقبل التداول على الوجه املبني يف هذا القانون ،وتقتصر مسؤولية

يقدم املؤسسون طلب املوافقة على أتسيس الشركة إىل الوزارة ،وجيب

التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل اخلاصة

ابلتأسيس ،وجيب أن يرفق ابلطلب املستندات التالية :

.1

صورة من مشروع عقد الشركة موقع من املؤسسني.

املساهم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها  ،وال يسأل عن

.2

.

قبل التقدم ابلطلب .

التزامات الشركة إال يف حدود القيمة االمسية ملا اكتتب فيه من أسهم
مادة ()120

إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو

تصدر بشأنه موافقة عن أي من اجلهات الرقابية  ،وجب استيفاء ذلك

.3

إذا كانت هناك حصص عينية ،وجب أن يرفق ابلطلب ما

.4

إذا كان اسم الشركة مستمدا من اسم شخص طبيعي ،وجب

جيب أن يكون للشركة املسامهة العامة اسم يشري إىل غرضها ،وال جيوز

يفيد تقوميها وفقا للمادة ( )11من هذا القانون.

التالية :

أن يرفق ابلطلب ما يثبت أن أي من حقوق امللكية الفكرية أو العالمات

أن يكون هذا االسم مستمدا من اسم شخص طبيعي إال يف احلاالت

.1

إذا كان غرضها استثمار عالمة جتارية أو حق من حقوق

التجارية اليت ستـقوم الشركة ابســتثمارها مسجلة ابسم هذا الشخص،

إذا متلكت الشركة مؤسسة جتارية حتمل اسم شخص طبيعي

إذا كانت الشركة حتمل اسم شركة أخرى ،وجب أن يرفق

امللكية الفكرية مسجل ابسم هذا الشخص .

.2
.3

أو ما يدل على متلكها ملؤسسة جتارية اختذت امسها امسا هلا.

.5

إذا مت التحويل إىل شركة مسامهة عامة من شركة يشتمل

ابلطلب ما يثبت أن هذه الشركة األخرى يف دور التصفية وأهنا موافقة

ويف مجيع األحوال جيب أن يتبع اسم الشركة عبارة ( شركة مسامهة

إذا كان من بني املؤسسني شخص اعتباري وجب أن يقدم مع

عنواهنا على اسم شخص طبيعي .

كويتية عامة) أو املصطلح (ش  .م  .ك .ع).
الفصل الثاين

شروط أتسيس شركة املسامهة العامة
مادة ()121

جيب أن يشمل عقد شركة املسامهة العامة على البياانت التالية :

 -1اسـ ــم الشـركة .

 - 2مركزها الرئيسي .

على التسمية.

.6

الطلب صورة معتمدة من وثيقة أتسيسه ،وما يثبت موافقة اجلهة

املختصة فيه على االشرتاك يف التأسيس.

.7
.8

دراسة جدوى اقتصادية ملشروع الشركة.

أي مستندات أخرى تتطلبها الالئحة التنفيذية.
مادة ()123

يتم املوافقة على أتسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خالل ثالثني

يوما من اتريخ تقدمي الطلب واستيفاء البياانت واملستندات املبينة يف
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وتدفع يف البنك األقساط الواجب دفعها عند االكتتاب  ،ويقيد ما

وملن رفض طلبه  ،أن يطعن يف قرار الرفض أمام احملكمة املختصة

دفع يف حساب يفتح إبسم الشركة ،وجيب أن يظل ابب االكتتاب

وال حيق للمؤسسني أن يتقدموا بطلب أتسيس ذات الشركة مرة

مادة ()130

مادة ()124

االكتتاب منجزا غري معلق على شرط وج ّداي  ،وحيظر االكتتاب الصوري

خالل ستني يوما من اتريخ إخطاره برفض الطلب.
أخرى ،إال بعد زوال سبب الرفض.

مفتوحا ملدة ال تقل عن واحد وعشرين يوما وال تزيد على ثالثة أشهر.
ال جيوز ألي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة  ،وجيب أن يكون

يعد سجل الكرتوين ابلوزارة لقيد طلبات املوافقة على أتسيس شركات

أو االكتتاب أبمساء ومهية أو تغيري احلقيقة يف االكتتاب أبي طريقة من

مادة ()125

ومع عدم اإلخالل حبكم املادة ( )134من هذا القانون  ،ال جيوز

املسامهة العامة ،وتقيد تلك الطلبات أبرقام متتابعة.

الطرق.

تقوم الوزارة خالل مدة أقصاها أسبوع من اتريخ صدور قرار التأسيس

للمؤسسني أن يكتتبوا يف أي عدد من األسهم زايدة على ما ورد يف

املؤسسني للتوقيع على العقد املوثق ابإلدارة املعنية لدى الوزارة ،وتودع

قبل توزيع األسهم فرز طلبات االكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع

إبخطار املؤسسني بصدور القرار ،كما تقوم خالل املدة املذكورة بدعوة
صورة طبق األصل من عقد الشركة بعد توثيقه مبلف الشركة لدى

الوزارة.

مادة ()126

تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية من اتريخ صدور قرار بتأسيسها.

عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غري مباشر ،وجيب على املؤسسني
أي خمالفة وعليهم استبعاد الطلبات املخالفة للقانون .
مادة ()131

يكون اكتتاب املساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه ،وجيب أن

يشمل طلب االكتتاب على بيان اسم الشركة وغرضها ورأس ماهلا،

وجيب اختاذ إجراءات نشر وإعالن قرار التأسيس وعقد الشركة ،ويتعني

واسم املكتتب وموطنه يف الكويت وعدد األسهم املكتتب هبا واألقساط

 ، 2010وذلك خالل ثالثني يوما من اتريخ نشر القرار الصادر

اهليئة وجيوز أن يكون االكتتاب عرب الوسائل االلكرتونية من خالل

يوما من اتريخ موافقة اهليئة على نشرة االكتتاب ،أو من اتريخ اعتبار

توفرها وكاالت املقاصة لعمالئها من أصحاب حساابت التداول ،ويعترب

مادة ()127

من البنك ،أو وكالة املقاصة يف مترير طلب االكتتاب إلكرتونيا مبثابة

تقدمي نشرة االكتتاب على النحو املبني يف القانون رقم ( )7لسنة

بتأسيس الشركة ،كما يتعني البدء يف إجراءات االكتتاب خالل ثالثني

النشرة انفذة أيهما أقرب.

املدفوعة ،وقبوله أحكام عقد الشركة ،أو أية بياانت أخرى حتددها

آليات توفرها البنوك لعمالئها من أصحاب احلساابت املصرفية ،أو
استخدام املكتتب السم املستخدم والرقم السري اخلاص به واملسل ُم له

على املؤسسني أن يكتتبوا أبسهم ال تقل عن عشرة ابملائة من رأس مال

طلب اكتتاب موقع من املكتتب.

املطلوب دفعها من قيمة هذه األسهم لدى أحد البنوك احمللية ،وذلك

إيصال موقع عليه من البنك يبني فيه اسم املكتتب وموطنه واتريخ

الشركة املصدر ،وعليهم قبل دعوة اجلمهور لالكتتاب إيداع النسبة
حلساب الشركة حتت التأسيس وتقدمي شهادة بذلك إىل الوزارة.

وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة

حتت التأسيس وكيفية إيداع املبالغ واالحتفاظ هبا والتحقق من األرصدة
املودعة به مبا يغين عن الشهادة املشار إليها ابلفقرة السابقة .
مادة ))128

تكون دعوة اجلمهور لالكتتاب العام يف أسهم الشركة بناء على نشرة

اكتتاب مستوفاة البياانت واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون رقم
( )7لسنة ( 2010املشار إليه) والئحته التنفيذية.

ويكون املؤس ـسون مسئولني ابلتضامن عن صحـ ـة البياانت الواردة

بنشرة االكتتاب.

مادة ))129

جيري االكتتاب يف بنك أو أكثر من البنوك احمللية يف دولة الكويت أو

أحد فروع البنوك الكويتية يف اخلارج.

ويدفع املكتتب األقساط الواجب دفعها نقدا ابلدينار الكوييت لقاء
االكتتاب وعدد األسهم املكتتب هبا واألقساط املدفوعة ،وجيوز

للمكتتب أن يدفع األقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل بنكي

ويقيد املبلغ املدفوع على حسابه ،ويعترب االكتتاب هنائيا عند تسلم

املكتتب لإليصال املشار إليه أو عند قيد املبلغ على حسابه بشرط

قيده حلساب الشركة حتت التأسيس.

مادة ()132

جيب توفري نسخة مطبوعة من عقد الشركة على املوقع اإللكرتوين

للشركة حتت التأسيس ،وحبيث يتاح لكل مكتتب احلصول على نسخة

منه .

مادة ()133

حيتفظ البنك جبميع األموال اليت مت حتصيلها من املكتتبني حلساب

الشركة حتت التأسيس ،وال جيوز له أن يسلمها إال جمللس اإلدارة األول،
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مادة ()139

يقع ابطال كل اكتتاب يتم خالفا لألحكام السابقة ،وجيوز لكل ذي
مصلحة أن يتمسك هبذا البطالن.

يف مجيع األحوال اليت ال يستنفد فيها االكتتاب مجيع األسهم املطروحة

وتسقط دعوى البطالن مبضي ستة أشهر من اتريخ قفل ابب االكتتاب،

أخرى ال جتاوز ثالثة أشهر وجيوز للمؤسسني استثناء من حكم الفقرة

البطالن إال بسقوط الدعوى اجلزائية  ،وجيوز احلكم ابلبطالن ولو كانت

مل يستنفد االكتتاب كل األسهم يف هناية امليعاد اجلديد ،وجب على

مادة ()140

خالل مدة االكتتاب األصلية ،جاز للمؤسسني فتح ابب االكتتاب ملدة

الثانية من املادة ( )130من هذا القانون االكتتاب يف هذه احلالة ،فإذا
املؤسسني إما الرجوع عن أتسيس الشركة أو انقاص رأس ماهلا.
مادة ()135

فإذا كان البطالن بسبب فعل معاقب عليه جزائيا فال تسقط دعوى
الشركة يف حالة التصفية.

على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من قفل ابب االكتتاب ،أن يقدموا

للوزارة بياان بعدد األسهم اليت اكتتب هبا  ،وبقيام املكتتبني بدفع

جيوز أن يكون للشركة املسامهة العامة عند أتسيسها أو عند زايدة رأس

األقساط الواجب دفعها وابمساء املكتتبني ،وعناوينهم وعدد األسهم

ويف حالة عدم االكتتاب يف مجيع األسهم املطروحة لالكتتاب خالل

املكتتبني الذين أبطل اكتتاهبم نتيجة فرز طلبات االكتتاب.

ماهلا متعهد أو أكثر ابالكتتاب فيما مل يتم االكتتاب فيه من أسهمها.

اليت اكتتب هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته ،وأمساء

امليعاد احملدد له ،يلتزم متعهد االكتتاب بشراء ما مل يتم االكتتاب به من

وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون مل تراع ابلنسبة إىل

وقيود تداول األسهم املنصوص عليها يف هذا القانون .

التأسيسية ابإلضافة إىل إبالغ اجلهات املختصة بوقوع املخالفة.

أسهم ،وله أن يعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد إبجراءات

االكتتاب أو ختصيص األسهم أن تقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية

وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه

مادة ()141

مادة ()136

ثالثة أشهر من اتريخ قفل ابب االكتتاب  ،فإذا انقضت هذه املدة

املادة.

على املؤسسني دعوة املكتتبني إىل حضور اجلمعية التأسيسية خالل

إذا اختار املؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم التقدم

دون أن تتم الدعوة قامت هبا الوزارة خالل مخسة عشر يوما من اتريخ

حق الرجوع عن اكتتابه خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر يوما من اتريخ

مادة ()142

بطلب إىل الوزارة واإلعالن عن ذلك للمكتتبني ،ويكون ألي مكتتب

انقضاء املدة املذكورة بدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.

اإلعالن وال جيوز للوزارة البت يف طلب إنقاص رأس املال إال بعد

توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول

االكتتاب فيها عشرة ابملئة من إمجايل األسهم املطروحة لالكتتاب اعترب

أبي وسيلة من وسائل اإلعالن احلديثة اليت حتددها الالئحة التنفيذية،

من احلد األدىن املقرر لرأس مال الشركة .

أايم من اتريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أايم

انقضاء هذه املدة ،فإذا مل جتاوز نسبة األسهم اليت مت الرجوع عن

االكتتاب هنائيا ،وذلك ما مل يصبح رأس مال الشركة بعد ختفيضه أقل
مادة ()137

األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع عن طريق اإلعالن مرتني أو
على أن يتم اإلعالن يف املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة
على األقل.

يف حالة تعذر ختفيض رأس املال أو اختار املؤسسون الرجوع عن أتسيس

وجيب إخطار الوزارة كتابيا جبدول األعمال ومبيعاد ومكان االجتماع

كاملة على الفور إىل املكتتبني وما تكون قد حققته من عائد.

على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطالن االجتماع.

الشركة جيب على املؤسسني اإلعالن عن ذلك ،ورد املبالغ املدفوعة

قبل انعقاده بسبعة أايم على األقل  ،وذلك حلضور ممثلها وال يرتتب

املؤسسون يف هذه احلالة مجيع املبالغ اليت أنفقت يف أعمال التأسيس،
ويكونوا مسؤولني ابلتضامن قِبل الغري عن األعمال والتصرفات اليت

مادة ()143

مادة ()138

مسامهون هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم

صدرت منهم خالل فرتة التأسيس.

يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنتخبه اجلمعية هلذا الغرض.

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره

إذا ظهر  -بعد قفل ابب االكتتاب  -أنه قد جاوز األسهم املطروحة

املكتتب هبا.

التوزيع ألقرب رقم صحيح  ،ويقوم جملس اإلدارة ابلتصرف يف كسور

جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أايم وال تزيد عن

وجب ختصيص األسهم على املكتتبني بنسبة ما اكتتبوا به  ،وجيري
األسهم حلساب الشركة .

فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات
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ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول  ،ويكون االجتماع الثاين صحيحا

التصحيح أو ببطالن الشركة إذا تبني هلا استحالة تصحيح اإلجراء

وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كان قد حدد اترخيه

وال جيوز للشركاء أن حيتجوا جتاه الغري ببطالن الشركة ،ويف حالة احلكم

وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة يف االجتماع.

الدعوى إذا مل تراع املواعيد سالفة اإلشارة.

يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية

املسئولية التضامنية على املؤسسـني وأعضـاء جملـس اإلدارة األول

أاي كان عدد احلاضرين.

يف الدعوة إىل االجتماع األول.

مادة ()144

املخالف .

ببطالن الشركة تصفى ابعتبارها شركة واقع ،ويسقط احلق يف إقامة هذه
وال خيل ما ورد ابلفقرتني السابقتني حبق ذوي الشأن يف رفع دعوى

عن مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات املؤيدة

ومراقيب احلساابت األولني ،وتسقط هذه الدعوى مبضي ثالث سنوات

املكتتبني عليه وذلك قبل اجتماع اجلمعية بسبعة أايم على األقل ويشار

ببطالن الشركة أيهما أطول ،فإذا كانت املخالفة تشكل فعال معاقبا

لذلك  .ويوضع هذا التقرير يف مكان حيدده املؤسسون الطالع
إىل ذلك يف دعوة املكتتبني حلضور االجتماع.
مادة ()145

من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري أو من اتريخ احلكم النهائي

عليه جزائيا فال تسقط دعوى املسئولية إال بسقوط الدعوى اجلزائية .
الفصل الثالث
رأس املــال

ختتص اجلمعية التأسيسية ابملسائل التالية:

-1املوافقة على إجراءات أتسيس الشركة ،بعد التثبيت من صحتها

مادة ()147

- 2املوافقة على تقومي احلصص العينية إن وجدت ،وذلك على النحو

ابلنقد الكوييت ،وحتدد الالئحة التنفيذية احلد األدىن لرأس مال الشركة

وموافقتها ألحكام القانون ولعقد الشركة .

الوارد ابملادة ( )11من هذا القانون .

 – 3انتخاب أعضاء جملس اإلدارة األول.

 – 4اختيار مراقب احلساابت وحتديد أتعابه .

- 5تعيني أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات اليت تعمل وفق أحكام
الشريعة اإلسالمية .

 - 6إعالن أتسيس الشركة هنائيا .

وترسل صورة من حمضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إىل الوزارة  ،متضمنة

جيب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها  ،وأن يكون
وفقا لنوع نشاطها ،وما يدفع منه عند التأسيس.
مادة ()148

يكون للشركة رأس مال مصدر ميثل األسهم املكتتب هبا  ،وجيوز أن

حيدد عقد الشركة رأمسال مصرح به ال جياوز عشرة أمثال رأس املال

املصدر .

مادة ()149

جيوز بقرار من جملس إدارة الشركة زايدة رأس املال املصدر يف حدود

القرارات اليت اختذت  ،وجيوز للوزارة االعرتاض على أي قرار إذا كان

رأس املال املصرح به ،على أن يكون رأس املال املصدر قد مت سداده

به الشركة خالل مخسة أايم عمل من اتريخ إخطار الوزارة مبحضر

مادة ()150

خمالفا للقانون أو لعقد الشركة  ،وجيب أن يكون االعرتاض مسببا وختطر

االجتمــاع  ،ويف هذه احلالة ال يعترب القرار انفذا  ،وللوزارة طلب عرض
املوضوع علي اجلمعية التأسيسية لتصحيح املخالفة.

ابلكامل .

يقسم رأس مال الشركة إىل أسهم إمسية متساوية القيمة ،حبيث ال تقل

القيمة اإلمسية للسهم عن مائة فلس ،وال جيوز جتزئة السهم ،وإمنا جيوز

وعلى جملس اإلدارة األول أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لقيد الشركة

أن يشرتك فيه شخصان أو أكثر  -على أن ميثلهم جتاه الشركة شخص

هنائيا .

املرتتبة على هذه امللكية.

ابلسجل التجاري خالل ثالثني يوما من اتريخ إعالن أتسيس الشركة
مادة ()146

واحد  -ويعترب الشركاء يف السهم مسئولني ابلتضامن عن االلتزامات
وتصدر األسهم ابلقيمة االمسية ،وال جيوز إصدارها بقيمة أدىن ،إال إذا

إذا تبني أن أتسيس الشركة قد مت خمالفا ألحكام القانون ،جاز لكل ذي

وافقت اجلهات الرقابية ضمن الضوابط والشروط املنصوص عليها يف

املخالف ،فإذا مل تبادر الشركة خالل ثالثني يوما من اتريخ اإلنذار إىل

مادة ()151

شأن  ،خالل تسعني يوما من اتريخ الشهر ،أن ينذرها لتصحيح اإلجراء

الالئحة التنفيذية.

إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من احملكمة خالل ثالثني

مع مراعاة احلد األدىن لقيمة السهم االمسية املقرر يف املادة السابقة،

اإلجراء أو بطالن الشركة ،وللمحكمة أن تقضي إبلزام الشركة إبجراء

احلصول على موافقة اهليئة  -أن تصدر قرارا عن اجلمعية العامة غري

يوما من انتهاء املدة سالفة الذكر احلكم إبلزام الشركة بتصحيح ذلك

جيوز للشركة اليت قامت بتوزيع أرابح ملدة سنتني متتاليتني  -بعد
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العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إىل عدة أسهم  ،وذلك كله

ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببياانت

مادة ()152

الفصل الرابع

وفقا للشروط والضوابط اليت تبينها الالئحة التنفيذية.

من هذا السجل.

تدفع قيمة السهم كاملة أو على أقساط وال جيوز أن يقل القسط

الواجب السداد عند االكتتاب عن مخسة وعشرين ابملائة من القيمة

االمسية للسهم.

ويسدد اجلزء الباقي من قيمة السهم خالل مدة أقصاها مخس سنوات

تعديل رأس املال
مادة ()157

جيوز  -بقرار يصدر من اجلمعية العامة غري العادية  -زايدة رأس مال
الشركة املصرح به ،وذلك بناء على اقرتاح مسبب من جملس اإلدارة

من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري  ،ويف املواعيد اليت حيددها

وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن ،على أن يتضمن القرار

مادة ()153

مادة ()158

جملس اإلدارة.

الصادر بزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة .

جيوز أن ينص عقد الشركة على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع

ال جيوز زايدة رأس املال املصرح به إال إذا كانت قيمة األسهم األصلية

على أن تتساوى األسهم من ذات النوع يف احلقوق واملميزات أو القيود

اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيذه .

األسهم وذلك يف التصويت أو األرابح أو انتج التصفية أو يف غري ذلك
.

قد دفعت كاملة ،وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تفوض جملس
مادة ()159

وال جيوز تعديل احلقوق ،أو املميزات ،أو القيود املتعلقة بنوع من

تتم تغطية زايدة رأس املال أبسهم تسدد قيمتها أبحد الطرق التالية :

نوع األسهم الذي يتعلق به التعديل.

 -2حتويل أموال من االحتياطي االختياري أو من األرابح احملتجزة أو

األسهم إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،ومبوافقة ثلثي حاملي

 -1طرح أسهم الزايدة لالكتتاب العام .

وتصدر اهليئة شروط وقواعد إصدار األسهم املمتازة وحتويلها إىل أسهم

مما زاد عن احلد األدىن لالحتياطي القانوين إىل أسهم .

شروط وقواعد تداول األسهم املمتازة .

 - 4تقدمي حصة عينية .

عادية وشروط وإجراءات استهالكها من قبل الشركة  ،كما تصدر اهليئة
مادة ()154

 -3حتويل دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إىل أسهم .
 - 5إصدار أسهم جديدة ختصص إلدخال شريك أو شركاء جدد

ختضع األوراق املالية املصدرة من شركة املسامهة العامة لنظام اإليداع

يعرضهم جملس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غري العادية .

املالية لدى وكالة املقاصة سندا مللكية الورقة  ،ويسلم كل مالك إيصال

ويف مجيع األحوال تكون القيمة االمسية ألسهم الزايدة مساوية للقيمة

املركزي لألوراق املالية لدى وكالة مقاصة  ،ويعترب إيصال إيداع األوراق
بعدد ما ميلكه من أوراق مالية .

مادة ()155

 - 6أية طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية .
االمسية لألسهم األصلية .

مادة ()160

إذا أتخر املساهم عن الوفاء ابلقسط املستحق على األسهم يف موعده

إذا تقرر زايدة رأس املال عن طريق طرح أسهم لالكتتاب العام ،يكون

أسهمه للبيع يف البورصة.

كل منهم من أسهم ،وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ إخطارهم

وجب على الشركة بعد مضي مخسة عشر يوما من إنذاره أن تعرض

للمسامهني حق األولوية يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة بنسبة ما ميلكه

وتستويف الشركة من مثن بيع األسهم ابألولوية على مجيع دائين املساهم

بذلك ما مل يتضمن عقد الشركة نصا يقضى بتنازل املسامهني مقدما عن

نفقات ،ويرد الباقي للمساهم  ،فإذا مل يكف مثن بيع األسهم رجعت

وجيوز للمساهم التنازل عن حق األولوية ملساهم آخر أو للغري مبقابل مادي

قيمة األقساط اليت مل تسدد والفائدة وما تكون قد حتملته الشركة من
الشركة على املساهم ابلباقي يف أمواله اخلاصة.
مادة ()156

يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدى وكالة مقاصة ،تقيد فيه أمساء

حقهم يف أولوية االكتتاب .

أو بدون مقابل وفقا ملا يتم االتفاق عليه بني املساهم واملتنازل إليه.
وتبني الالئحة التنفيذية بياانت وإجراءات اإلخطار والتنازل.
مادة ()161

املسامهني وجنسياهتم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم

يف حالة طرح أسهم زايدة رأس املال لالكتتاب العام تكون دعوة

ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت

البياانت ومستوفية لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون رقم ()7

ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.

املسجلة فيه وفقا ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من بياانت.

اجلمهور لالكتتاب يف أسهم الشركة بناء على نشرة اكتتاب متضمنة
لسنة ( 2010املشار إليه) .
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على الشركة قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء ابلديون احلالة

وتقدمي الضماانت الكافية للوفاء ابلديون اآلجلة ،وجيوز لدائين الشركة

أن تقرر إما الرجوع عن الزايدة يف رأس املال أو االكتفاء ابلقدر الذي

يف حالة عدم الوفاء بديوهنم احلالة أو عدم كفاية ضماانت الديون

وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اختاذها يف هذا الشأن .

تقرره الالئحة التنفيذية يف هذا الشأن.

جيوز للجمعية العامة غري العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إىل

يتم ختفيض رأس املال أبحد الطرق التالية :

تضاف إىل االحتياطي.

 -2إلغاء عدد من األسهم بقيمة املبلغ املقرر ختفيضه من رأس املال.

مت اإلكتتاب فيه.

مادة ()163

القيمة االمسية لألسهم اجلديدة ،ختصص للوفاء مبصروفات اإلصدار مث

اآلجلة ،االعرتاض على قرار التخفيض أمام احملكمة املختصة وفقا ملا
مادة ()170

 -1ختفيض القيمة االمسية للسهم مبا ال يقل عن احلد األدىن املقرر .

وتبني الالئحة التنفيذية شروط ومعايري حتديد مقدار عالوة اإلصدار.

 - 3شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة املبلغ الذي تريد ختفيضه

للجمعية العامة غري العادية ،إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك ،أن

وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات اخلاصة بتخفيض رأس املال يف كل

مادة ()164

تقرر امتياز ألسهم الزايدة ويتعني أن يتضمن القرار نوع االمتياز املمنوح

لألسهم.

مادة ()165

إذا كانت أسهم زايدة رأس املال مقابل تقدمي حصة عينية ،وجب أن

من رأس املال.

حالة .

الفصل اخلامس

التصرف يف األسهم وتداوهلا
مادة ()171

يتم تقوميها وفقا ألحكام املادة ( )11من هذا القانون ،وتقوم اجلمعية

ال جيوز للمؤسسني أن يتصرفوا يف أسهمهم إال بعد مضي سنتني ماليتني

مادة ()166

ذلك التصرف الذي يتم من أحد املؤسسني أو ورثته إىل أحد أقاربه

العامة العادية مقام اجلمعية التأسيسية يف هذا الشأن .

على األقل من اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري  ،ويستثىن من

يف حالة تغطية الزايدة يف رأس املال عن طريق التحويل من االحتياطي

حىت الدرجة الثانية أو إىل مؤسس آخر ،أو من مدير التفليسة أو الدولة

القانوين ،تقوم الشركة إبصدار أسهم جمانية ابلقيمة االمسية ودون عالوة

خمالف ،ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك هبذا البطالن ،وتقضى

االختياري أو من األرابح احملتجزة أو ما زاد عن احلـد األدىن لالحتياطي
إصدار ،وتوزع هذه األسهم على املسامهني بنسبة ما ميلكه كل منهم يف

رأس املال.

مادة ()167

يف حالة تغطية الزايدة يف رأس املال عن طريق حتويل دين على الشركة

أو السندات أو الصكوك إىل أسهم  ،يتبع يف هذا الشأن األحكام
املنصوص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.

مادة ()168

للجمعية العامة غري العادية  ،بناء على اقرتاح مسبب من جملس اإلدارة
 ،أن تقرر بعد موافقة اهليئة ختفيض رأس مال الشركة وذلك يف احلاالت

التالية :

 -1إذا زاد رأس املال عن حاجة الشركة .

أو أحد املؤسسات أو اهليئات العامة إىل الغري .ويقع ابطال كل تصرف

احملكمة به من تلقاء نفسها.

مادة ()172

ال جيوز للمسامهني التصرف يف أسهمهم إال بعد أن تصدر الشركة أول

ميزانية هلا عن اثىن عشر شهرا على األقل  ،ويستثىن من ذلك التصرف
الذي يتم من أحد املسامهني أو ورثته إىل أحد أقاربه حىت الدرجة الثانية
أو إىل مساهم آخر ،أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى
املؤسسات أو اهليئات العامة إىل الغري.

ويقع ابطال كل تصرف يتم على خالف ذلك  ،ولكل ذي شأن أن

يتمسك هبذا البطالن وتقضي احملكمة به من تلقاء نفسها .
مادة ()173

خيضع تداول األسهم ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010املشار إليه
 ،وما تصدره اهليئة من قواعد هبذا الشأن.
مادة ()174

 - 2إذا أصيبت الشركة خبسائر ال حيتمل تغطيتها من أرابح الشركة .

ال جيوز احلجز على أموال الشركة استيفاء لديون مرتتبة يف ذمــة أحد

مادة ()169

ابحلجز على السهم يف سجل املسامهني  ،ويتم بيع األسهم حىت ولو مل

 - 3أية حاالت أخرى حتددها الالئحة التنفيذية .

إذا كان قرار التخفيض بسبب زايدة رأس املال عن حاجة الشركة ،يتعني

املسامهني  ،وإمنا جيوز حجز أسهم املدين وأرابح هذه األسهم  ،ويؤشر
يقدم الدائن احلاجز أصل اإليصال اخلاص إبيداعها  ،ويلتزم وكيل

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

املقاصة إبجراء التعديالت الالزمة على سجل املسامهني وفقا ملا تسفر

عنه إجراءات البيع.

وجيوز رهن األسهم حىت لو مل تكن قد دفعت قيمتها ابلكامل  ،ويقيد

الرهن يف سجل املسامهني حبضور الراهن واملرهتن أو من ينوب عنهما

.
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 - 3احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية بسبعة أايم على األقل

على البياانت املالية للشركة ،عن الفرتة احملاسبية املنقضية ،وتقرير جملس
اإلدارة  ،وتقرير مراقب احلساابت .

 – 4التصرف يف األسهم اململوكة له واألولوية يف االكتتاب ابألسهم
اجلديدة والسندات الصكوك وفقا ألحكام القانون وعقد الشركة .

وجيوز للمدين أن يتنازل للدائن املرهتن عن حقه يف حضور اجلمعيات

 – 5احلصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد

وتسري على احلاجز واملرهتن مجيع القرارات اليت تتخذها اجلمعية

مادة ()179

العامة للشركة والتصويت فيها.

العامة على النحو الذي تسري به على املساهم احملجوزة أسهمه أو

الراهن.

مادة ()175

الوفاء مبا عليها من ديون .

يلتزم العضو يف الشركة بوجه خاص مبا يلى :

 - 1تسديد األقساط املستحقة على ما ميلكه من أسهم عند حلول
مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد .

جيوز للشركة  -بعد احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية -

 -2دفع النفقات اليت تكون الشركة قد حتملتها يف سبيل استيفاء

األرابح غري املوزعة واالحتياطي االختياري للشركة.

استيفاء حلقوقها .

رد القيمة االمسية لبعض أسهمها للمسامهني ،وتؤخذ هذه القيمة من

األقساط غري املدفوعة من قيمة أسهمه  ،وللشركة التنفيذ على األسهم

ومينح أصحاب األسهم املستهلكة أسهم متتع يكون هلا كافة احلقوق

 - 3تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة .

الشركة.

للشركة وااللتزام بتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك .

املقررة لألسهم العادية  ،فيما عدا اسرتداد القيمة اإلمسية عند تصفية
مادة ()176

ال جيوز إنشاء حصص أتسيس  ،وجيوز بقرار يصدر عن اجلمعية العامة

غري العادية إنشاء حصص أرابح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إىل
الشركة بعد أتسيسها ،وال يكون مالك حصة األرابح شريكا يف الشركة

 - 4االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدبية
 - 5اتباع القواعد واإلجراءات املقررة بشأن تداول األسهم .
مادة ()180

ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلى :

 - 1زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية .

 ،وال يتمتع أبي حق من حقوق املسامهني أثناء وجود الشركة أو عند

 -2إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرابح الصافية على

اجلمعية العامة العادية للشركة بشأن احلساابت السنوية لألرابح

 - 3فرض شروط جديدة غري الشروط املذكورة يف عقد الشركة تتعلق

تصفيتها ،ابستثناء حصة األرابح املقررة له ،وتسري عليه قرارات
واخلسائر ،وتبني الالئحة التنفيذية كيفية تداول وإلغاء هذه احلصص .
الفصل السادس

حقوق والتزامات املسامهني
مادة()177

املسامهني واحملددة يف عقد الشركة .

أبحقية املساهم يف حضور اجلمعيات العامة والتصويت فيها .

على أنه جيوز اخلروج على هذه األحكام بقبول مجيع املسامهني كتابيا

أو بتصويت إمجاعي يشرتك فيه مجيع املسامهني وبعد موافقة اهليئة ،

واستيفاء اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد الشركة .

يعترب املؤسسون واملسامهون أعضاء يف الشركة ،ويتمتعون حبقوق

الفصل السابع

مادة ()178

أ -جملس اإلدارة

متساوية وخيضعون اللتزامات واحدة  ،مع مراعاة أحكام القانون.
يتمتع العضو يف الشركة بوجه خاص ابحلقوق التالية :

 -1قبض األرابح واحلصول على أسهم املنحة اليت يتقرر توزيعها .

 -2املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة

وحضور اجلمعيات العامة واالشرتاك يف مداوالهتا  ،وذلك طبقا ألحكام
القانون وعقد الشركة  ،ويقع ابطال كل نص يف عقد الشركة على خالف

ذلك .

إدارة شركة املسامهة العامة
مادة ()181

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة ،يبني عقد الشركة طريقة تكوينه ،وعدد
أعضائه ومدة العضوية فيه ،وال جيوز أن يقل عدد أعضاء اجمللس عن

مخسة ،وتكون مدة العضوية يف اجمللس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
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لقواعد احلوكمة ،على أال يزيد عددهم على نصف أعضاء اجمللس ،وال
يشرتط أن يكون العضو املستقل من بني املسامهني يف الشركة.
مادة ()188

جيوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباراي تعيني ممثلني له

ينتخب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري ،وجيوز أن

يف جملس إدارة الشركة بنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ،ويستنزل عدد

اإلدارة األول من بني مؤسسي الشركة.

اإلدارة الذين يتم انتخاهبم ،وال جيوز للمسامهني الذين هلم ممثلني يف

يشرتط يف عقد الشركة انتخاب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس
مادة ()183

ينتخب جملس اإلدارة – ابالقرتاع السري – رئيسا للمجلس وانئبا

أعضاء جملس اإلدارة املختارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملس
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انتخاب ابقي أعضاء

جملس اإلدارة ،إال يف حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيني

للرئيس ،وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام

ممثليه يف جملس اإلدارة ،وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما

ويعترب توقيعه كتوقيع جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري ،وعليه تنفيذ

جمتمعة.

القضاء ،إىل جانب االختصاصات األخرى اليت يبينها عقد الشركة،

قرارات اجمللس وأن يتقيد بتوصياته ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس

عند غيابه ،أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.

بينهم لتعيني ممثل أو أكثر عنهم يف جملس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم

ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات.

ويكون املساهم مسئوال عن أعمال ممثليه جتاه الشركة ودائنيها

ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من أعضاء

ومسامهيها.

وصالحياته يف التوقيع عن الشركة وال جيوز اجلمع بني منصيب رئيس

تؤول إىل املؤسسات العامة واهليئات العامة والشركات اململوكة للدولة

اجمللس أو من غريهم ،يناط به إدارة الشركة ،وحيدد اجمللس خمصصاته
جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

مادة ()184

جمللس اإلدارة أن يزاول مجيع األعمال اليت تقتضيها إدارة الشركة وفقا

مادة ()189

ابلكامل املبالغ املستحقة عن متثيلها يف جملس إدارة الشركة اليت تساهم
فيها ،وعلى رئيس جملس إدارة الشركة أداء تلك املبالغ مباشرة إىل

اجلهات املذكورة خالل أس ــبوع من اتريخ استحقاقها ،ولتلك اجلهات

ألغراضها  ،وال حيد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو عقد

أن حتدد املكافآت واملرتبات اليت تصرف ملمثليها يف جمالس إدارات

ويبني يف عقد الشركة مدى سلطة جملس اإلدارة يف االقرتاض ورهن

مادة ()190

الشركة أو قرارات اجلمعية العامة.

تلك الشركة .

عقارات الشركة وعقد الكفاالت  ،والتحكيم  ،والصلح  ،والتربعات.

ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة

الشركة على نسبة أو عدد أكرب ،وجيوز االجتماع ابستخدام وسائل

أحدا من الغري يف القيام بعمل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه من

اجمللس.

مادة ()185

كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني أعضائه أو

األعضاء على أن ال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة ،هذا ما مل ينص عقد

االتصال احلديثة ،وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء

وجوه نشاط الشركة أو يف ممارسة بعض السلطات أو االختصاصات

وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة

مادة ()186

مادة ()191

املنوطة ابجمللس.

الواحدة  ،ما مل ينص عقد الشركة على مرات أكثر.

تضع اجلهات الرقابية املعنية قواعد حوكمة الشركات اخلاضعة لرقابتها،

تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقــع من قبل األعضاء

وأصحاب املصاحل األخرى املرتبطة هبا ،كما تبني الشروط الواجب

اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر االجتماع.

مبا حيقق أفضل محاية وتوازن بني مصاحل إدارة الشركة واملسامهني فيها،
توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة املستقلني.
مادة ()187

للجهات الرقابية أن تلزم الشركات اخلاضعة لرقابتها أبن يكون من بني

أعضاء جملس اإلدارة عضوا أو أكثر من األعضاء املستقلني من ذوى
اخلربة والكفاءة ختتارهم اجلمعية العامة العادية وحتدد مكافآهتم وفقا

احلاضرين وأمني سر اجمللس .وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه
مادة ()192

إذا شغر مركز عضو يف جملس اإلدارة ،خلفه فيه من كان حائزا ألكثر

األصوات من املسامهني الذين مل يفوزوا بعضوية جملس اإلدارة ،وإذا قام

مانع خلفه من يليه  ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه فقط .

أما إذا بلغت املراكز الشاغرة ربع املراكز األصلية ،فإنه يتعني على
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جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة العادية لتجتمع يف ميعاد شهرين من

شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلسابه أو حلساب غريه يف أحد فروع

مادة ()193

ابعتبار العمليات اليت زاوهلا حلسابه كأهنا أجريت حلساب الشركة ما مل

اتريخ شغر آخر مركز ،وتنتخب من ميأل املراكز الشاغرة .

جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية :

.1
.2

أن يكون متمتعا أبهلية التصرف .

النشاط الذي تزاوله الشركة  ،وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض أو
يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

مادة ()198

أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية

يبني عقد الشركة طريقة حتديد مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة،

أو األمانة  ،أو بعقوبة مقيدة للحرية ،بسبب خمالفته ألحكام هذا

الصايف بعد استنزال االستهالك واالحتياطيات وتوزيع ربح ال يقل عن

أو يف جرمية إفالس ابلتقصري ،أو التدليس ،أو جرمية خملة ابلشرف ،
القانون ما مل يكن قد رد إليه اعتباره .

.3

فيما عدا أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ،جيب أن يكون

مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي ميثله مالكا لعدد من

وال جيوز تقدير جمموع هذه املكافآت أبكثر من عشرة ابملائة من الربح

مخسة ابملائة من رأس املال على املسامهني أو أي نسبة أعلى ينص

عليها عقد الشركة.

ومع ذلك جيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد على ستة آالف دينار لرئيس

أسهم الشركة.وإذا فقد عضو جملس اإلدارة أي من الشروط املتقدمة

جملس اإلدارة ،ولكل عضو من أعضاء هذا اجمللس من اتريخ أتسيس

عنه صفة العضوية من اتريخ فقدان ذلك الشرط .

نصت عليه الفقرة السابقة .وجيوز بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية

أو غريها من الشروط الواردة يف هذا القانون أو القوانني األخرى زالت
مادة ()194

الشركة حلني حتقيق األرابح اليت تسمح هلا بتوزيع املكافآت ،وفقا ملا

للشركة استثناء عضو جملس اإلدارة املستقل من احلد األعلى

ال جيوز للشخص  ،ولو كان ممثال لشخص طبيعي أو اعتباري ،أن يكون

للمكافآت املذكورة.

الكويت وال أن يكون رئيسا جمللس اإلدارة يف أكثر من شركة مسامهة

العادية للشركة للموافقة عليه ،على أن يتضمن على وجه دقيق بياان

عضوا يف جملس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة عامة مركزها يف
واحدة مركزها يف الكويت ،ويرتتب على خمالفة هذا الشرط بطالن

عضويته يف الشركات اليت تزيد على العدد املقرر وفقا حلداثة التعيني

فيها ،وما يرتتب على ذلك من آاثر  ،وذلك مع عدم اإلخالل حبقوق
الغري حسن النية ،ويلتزم من خيالف هذا الشرط أبن يرد إىل الشركة اليت
أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزااي.
مادة ()195

ويلتزم جملس اإلدارة بتقدمي تقرير سنوي يعرض على اجلمعية العامة
مفصال عن املبالغ ،واملنافع ،واملزااي اليت حصل عليها جملس اإلدارة أاي

كانت طبيعتها ومسماها .

مادة ()199

ال جيوز أن يكون ملن له ممثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء
جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقارهبم

من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود والتصرفات

ال جيـوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة  ،ولو كان ممثال لشخص طبيعي

اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك برتخيص يصدر عن

احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه ،كما ال جيوز له التصرف أبي نوع

مادة ()200

أو اعتباري ،أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف
من أنواع التصرفات يف أسهم الشركة اليت هو عضو يف جملس إدارهتا

طيلة مدة عضويته إال بعد احلصول على موافقة اهليئة.

اجلمعية العامة العادية .

ابستثناء البنوك والشركات اليت جيوز هلا اإلقراض ،ال جيوز للشركة أن

تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو

وتضع اهليئة القواعد اليت تنظم تداول أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم

أقارهبم حىت الدرجة الثانية ،أو الشركات التابعة هلم ،ما مل يكن هناك

مادة ()196

يتم ابملخالفة لذلك ال ينفذ يف مواجهة الشركة ،وذلك دون إخالل

الشركة وطريقة اإلفصاح عنها.

تفويض خاص بذلك من اجلمعية العامة العادية للشركة ،وكل تصرف

ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري

حبقوق الغري حسن النية.

بسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن تعويض

رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون جتاه الشركة واملسـامهني والغري

اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقـفوا عليه من أسرار الشركة
األضرار الناجتة عن املخالفة .

مادة ()197

ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس  ،أن جيمع بني

عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني ،أو أن يشرتك يف أي عمل من

مادة ()201

عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ،وعن كل خمالفة
للقانون أو لعقد الشركة ،وعن اخلطأ يف اإلدارة.

وال حيول دون إقامة دعوى املسؤولية اقرتاع من اجلمعية العامة إببراء
ذمة جملس اإلدارة  ،وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف
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التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة إببراء ذمتهم من املسؤولية

إذا مل توجه الدعوة الجتماع اجلمعية من قبل جملس اإلدارة ألي سبب

الدرجة األويل أو خبالف قائم بينهم وبني الشركة.

لالجتماع.

عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو أقارهبم من
مادة ()202

من األسباب يف احلاالت اليت يتعني فيها على اجمللس دعوة اجلمعية

وحتل الوزارة حمل جملس اإلدارة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لعقد

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة السابقة إما مسؤولية شخصية

االجتماع ،وهلا أن ترتأس االجتماع ،ما مل تنتخب اجلمعية أحد املسامهني

ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسؤولني مجيعا على وجه التضامن

مادة ()208

تلحق عضو ابلذات ،وإما مشرتكة فيما بني أعضاء جملس اإلدارة مجيعا.

أبداء التعويض ،إال إذا كان فريقا منهم قد اعرتض على القرار الذي

رتب املسؤولية وذكر اعرتاضه يف احملضر.

مادة ()203

هلذا الغرض.

لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة ،ويكون

له عـدد من األصوات يساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من

األسهم ،وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف

للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة بسبب

املسـائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له ،أو خبالف قائم بينه وبني الشركة،

التصفية توىل املصفي رفع الدعوى .

غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده

األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة  ،فإذا كانت الشركة يف دور
مادة ()204

لكل مساهم أن يرفع دعوى املسؤولية منفردا نيابة عن الشركة يف حالة

ويقع ابطال كل شرط أو قرار خيالف ذلك ،وجيوز للمساهم أن يوكل
الشركة هلذا الغرض.

وجيوز ملن يدعي حقا على األسهم يتعارض مع ما هو اثبت يف سجل

عدم قيام الشركة برفعها ،ويف هذه حالة جيب اختصام الشركة ليحكم

مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار أمر على

وجيوز للمساهم رفع دعواه الشخصية ابلتعويض إذا كان اخلطأ أحلق به

اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من قبل احملكمة املختصة وذلك

مادة ()205

مادة ()209

هلا ابلتعويض إن كان له مقتض.

ضررا ،ويقع ابطال كل شرط يف عقد الشركة يقضي بغري ذلك.

عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة حيددها القاضي
وفقا لإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية.

تسقط دعوى املسؤولية مبضي مخس سنوات من اتريخ انعقاد اجتماع

جيوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت الرتاكمي بشأن انتخاب

خطئه ،ومع ذلك إذا كان الفعل املنسوب إىل أعضاء جملس اإلدارة

األسهم اليت ميلكها ،حبيث حيق له التصويت هبا ملرشح واحد أو توزيعها

اجلمعية العامة العادية اليت أصدرت قرارها إببراء ذمة اجمللس أو بثبوت
يكون جرمية جزائية فال تسقط الدعوى إال بسقوط الدعوى اجلزائية.
الفصل الثامن

اجلمعية العامة
مادة ()206

أعضاء جملس إدارة الشركة ،والذي مينح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد
بني من خيتارهم من املرشحني دون تكرار هلذه األصوات.
مادة ()210

يرأس اج ـتماع اجلمعي ـة العام ـة رئيس جملس اإلدارة أو انئب ـه أو م ـن

ينتدبه جملس اإلدارة هل ـذا الغرض أو من تنتخبه اجلمعية العامة من

تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من جملس اإلدارة

املسامهني أو من غريهم .

اللذين يعينهما عقد الشركة ،وللمجلس أن يدعو اجلمعية لالجتماع

مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة ختتص اجلمعية العامة العادية

خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية ،وذلك يف الزمان واملكان

مادة ()211

كلما دعت الضرورة إىل ذلك  ،وعلى جملس اإلدارة أن يوجه دعوة

يف اجتماعها السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف

عشرة ابملئة من رأس مـ ــال الشركة ،أو بناء على طلب مراقب

تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة

اجلمعية لالجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من املسامهني ميلكون

اختصاصها ،وعلى وجه اخلصوص ما يلى :

-1

احلساابت ،وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب ،وتعد

املالية املنتهية .

ويسري على إجراءات دعوة اجلمعية ونصاب احلضور والتصويت

 - 3تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقابية وأوقعت بشأهنا

جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية.

مادة ()207

على الوزارة أن تدعو اجلمعية العامة لالجتماع خالل مخسة عشرة يوما،

 - 2تقرير مراقب احلساابت عن البياانت املالية للشركة .
جزاءات على الشركة .

 - 4البياانت املالية للشركة .

 - 5اقرتاحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرابح .

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

 -6إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة .

 - 7انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم  ،وحتديد مكافآهتم .
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رأس مال الشركة املصدر أو من الوزارة  ،وجيب على جملس اإلدارة أن
يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل ثالثني يوما من اتريخ

 - 8تعيني مراقب حساابت الشركة  ،وحتديد أتعابه أو تفويض جملس

تقدمي الطلب.

 - 9تعيني هيئة الرقابة الشرعية ابلنسبة للشركات اليت تعمل وفق

ابلفقرة السابقة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة مخسة عشر

 - 10تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة،

مادة ()217

مادة ()212

مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأس مال الشركة املصدر .فإذا مل يتوافر

اإلدارة يف ذلك .

أحكام الشريعة اإلسالمية  ،ومساع تقرير تلك اهليئة .

وتعرف األطراف ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية .
ّ

جيوز بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو

وإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية خالل املدة املنصوص عليها

يوما من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة.

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحا ما مل حيضره
هذا النصاب وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن يكون صحيحا إذا حضره

أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة وانتخاب

من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.

ميلكون ماال يقل عن ربع رأس مال الشركة املصدر.

الشركة املصدر.

جملس جديد وذلك بناء على اقرتاح يقدم بذلك من عدد من املسامهني
وعند صدور قرار حبل جملس اإلدارة  ،وتعذر انتخاب جملس جديد

يف ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس
يف تسيري أمور الشركة إىل حني انتخاب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية النتخاب اجمللس

اجلديد ،وذلك خالل شهر من تعيينها.

مادة ()213

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف جدول

األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت بعد إعداد اجلدول

أو تكشفت يف أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك إحدى اجلهات

الرقابية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني ميلكون مخسة ابملائة

وتصدر القرارات أبغلبية تزيد على نصف جمموع أسهم رأس مال
مادة ()218

مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينص عليها القانون ختتص

اجلمعية العامة غري العادية ابملسائل التالية :

 -1تعديل عقد الشركة .

 - 2بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه
أبي وجه آخر .

 -3حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها .
 - 4زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه .

مادة ()219

كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذا إال بعد

من رأس مال الشركة ،وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات

اختاذ إجراءات اإلشهار .

على عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من املسامهني ميثلون ربع

أو أغراضها أو رأس ماهلا ،فيما عدا زايدة رأس املال عن طريق إصدار

املتعلقة ببعض املسائل املعروضة ،تعني أتجيل االجتماع ملدة ال تزيد

أسهم رأس املال املصدر ،وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إىل

إجراءات جديدة للدعوة .

مادة ()214

على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة  -ما مل تكن تلك

وجيب احلصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا ابسم الشركة
أسهم مقابل أرابح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاهتا  -اجلائز
استعماهلا  -إىل رأس املال.

مادة ()220

جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن جملس

القرارات خمالفة للقانون أو عقد الشركة  -وعلى جملس اإلدارة إعادة

اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمالفا للقانون أو عقد

العمومية يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه املخالفة.

عند االقتضاء  ،وتسقط دعوى البطالن مبضي شهرين من اتريخ صدور

عرض القرارات اليت يرى أهنا خمالفة للقانون أو عقد الشركة على اجلمعية
مادة ()215

الشركة أو كان يقصد به اإلضـ ـرار مبصاحل الشركة  ،واملطالبة ابلتعويض

قرار اجلمعية أو علم املساهم بقرار جملس اإلدارة.

تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية العامة

كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت

مادة ()216

مسامهني الشركة ميلكون مخسة عشر ابملئة من رأس مال الشركة

العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية.

جتتمع اجلمعية العامة غري العادية بناء على دعوة من جملس اإلدارة ،

أو بناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملئة من

يكون فيها إجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من
املصدر ،وال يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات ،وتسقط هذه

الدعوة مبضي شهرين من اتريخ قرار اجلمعية  ،وللمحكمة يف هذه احلالة

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

أن تؤيد القرارات أو تعدهلا أو تلغيها  ،أو أن ترجئ تنفيذها حىت جترى
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مادة ()225

التسوية املناسبة لشراء أسهم املعرتضني بشرط أال يتم شراء هذه األسهم

جيوز أن يقتطع سنواي بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على

الفصل التاسع

الصافية لتكوين احتياطي اختياري خيصص لألغراض اليت حتددها

من رأس مال الشركة .

حساابت الشركة
مادة ()221

اقرتاح جملس اإلدارة  ،نسبة ال تزيد على عشرة ابملئة من األرابح

اجلمعية.

مادة ()226

يكون للشركة سنة مالية ال تقل عن اثىن عشر شهرا يعني بدايتها

مع مراعاة األحكام اليت يتضمنها عقد الشركة  ،جيوز للجمعية العامة

اتريخ قيد الشركة يف السجل التجاري وتنتهي يف التاريخ احملدد لنهاية

أرابحا على املسامهني ،ويشرتط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرابح

وهنايتها عقد الشركة  ،ويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فتبدأ من
السنة املالية التالية .

ويعد جملس اإلدارة تقريرا ســنواي عن السنة املالية املنتهية  ،وتبني الالئحة
التنفيذية تفصيالت ذلك.

العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع يف هناية السنة املالية

حقيقية ،ووفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها  ،وأال ميس هذا التوزيع
رأس املال املدفوع للشركة.

الفصل العاشر

مادة ()222

يقتطع سنواي بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على اقرتاح
جملس اإلدارة ،نسبة ال تقل عن عشرة ابملائة من األرابح الصافية

لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

مراقب احلساابت
مادة ()227

مع مراعاة أحكام القانون رقم  7لسنة  2010املشار إليه ،يكون لشركة

وجيوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على

املسامهة العامة مراقب حساابت أو أكثر تعينه اجلمعية العامة العادية

وال جيوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال يف تغطية خسائر الشركة

وجيوز ملؤسسي الشركة تعيني مراقب حساابت أو أكثر إىل حني انعقاد

من رأس املال املدفوع يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة

وجيوز جمللس اإلدارة يف احلاالت االستثنائية والطارئة اليت ال يباشر فيها

نصف رأس مال الشركة املصدر.

أو لتأمني توزيع أرابح على املسامهني بنسبة ال تزيد على مخسة ابملئة
بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح

بتوزيع هذه النسبة من األرابح.

بعد موافقة بنك الكويت املركزي ابلنسبة للشركات اخلاضعة لرقابته،

اجلمعية التأسيسية .

مراقب احلساابت املعني من قبل اجلمعية مهمته ألي سبب من األسباب

أن يعني من حيل حمله على أن يعرض هذا األمر يف أول اجتماع تعقده

وجيب أن يعاد إىل االحتياطي اإلجباري ما اقتطع من ــه عندما تسمح

اجلمعية للبت فيه.

نصف رأس املال املصدر.

ال جيوز أن يكون مدقق احلساابت رئيسا أو عضوا يف جملس إدارة

بذلك أرابح السنوات التالية  ،مامل يكن هذا االحتياطي يزيد على
مادة ()223

يقتطع سنواي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية حيددها عقد الشركة

مادة ()228

الشركة اليت يراجع حساابهتا أو منوطا به القيام أبي عمل إداري فيها

أو مشرفا على حساابهتا أو قريبا حىت الدرجة الثانية ملن يشرف على

أو جملس اإلدارة ،بعد أخذ رأي مراقب احلساابت ،الستهالك

إدارة الشركة أو حساابهتا كما ال جيوز له شراء أسهم الشركات اليت

لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها  ،وال جيوز توزيع

للشركة.

موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه األموال

هذه األموال على املسامهني.

مادة ()224

جيب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرابح

يراجع حساابهتا أو بيعها خالل فرتة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري
مادة ()229

ملراقب احلساابت ،يف كل وقت  ،احلق يف االطالع على مجيع دفاتر

الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ،ويف طلب البياانت اليت يرى ضرورة

ملواجهة االلتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب قوانني العمل والتأمينات

احلصول عليها ،وله كذلك أن حيقق موجودات الشركة والتزاماهتا.

وجيوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص ملساعدة عمال

كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة

االجتماعية.

الشركة ومستخدميها.

وعليه يف حالة عدم متكينه من استعمال هذه احلقوق إثبات ذلك

العادية وختطر به الوزارة واهليئة .
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كما يكون مراقب احلساابت مسئوال عن األضرار اليت تلحق ابلشركة

على مراقب احلســاابت أو من ينيبه من احملاس ــبني الذين اشرتكوا معه يف

نتيجة استقالته يف وقت غري مناسب.

تقريرا عن البياانت املالية للشركة ،وعما إذا كانت هذه البياانت تظهر

يستوضحه عما ورد يف تقريره .

أعمال املراجعة ،أن حيضر اجتماعات اجلمعية العامة العادية وأن يقدم
الوضع املايل للشركة يف هناية السنة املالية ونتائج أعمال الشركة لتلك

السنة ،وبيان ما إذا كانت البياانت الواردة يف تقرير جملس اإلدارة متفقة
مع ما هو وارد يف دفاتر الشركة ومستنداهتا وذلك وفقا للمبادئ

احملاسبية املتعارف عليها وما نص عليه القانون.

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحساابت تعني عليهم إعداد تقرير

موحد ،ويف حالة وجود اختالف بينهم حول بعض األمور جيب إثبات

ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة العادية أن يناقش املراقب وأن
مادة ()233

جمللس اإلدارة أو لعدد من املسامهني ميثلون مخسة وعشرين ابملائة من

رأس املال املصدر طلب استبدال مراقب احلساابت أثناء السنة املالية.

ويقع ابطال كل قرار يتخذ يف شأن استبداله دون اتباع اإلجراءات اليت
تبينها الالئحة التنفيذية .

ذلك يف التقرير مع بيان وجهة نظر كل منهم.

وجيب أن يكون التقرير مشتمال على وجه اخلصوص على البياانت
التالية :

الباب العاشر

شركة املسامهة املقفلة
مادة ()234

يقتصر االكتتاب يف أسهم رأس مال شركة املسامهة املقفلة عند التأسيس

 -1ما إذا كان املراقب قد حصل على املعلومات اليت يرى ضرورهتا

على املؤسسني.

 - 2ما إذا كانت امليزانية وحساابت األرابح واخلسائر متفقة مع

تدخـ ـل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد

ووضوح عن املركز املايل احلقيقي للشركة .

مسامهة مقفلة ،كما جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي من بني أعضاء

ألداء مأموريته.

الواقع ،وتتضمن كل ما نص عليه القانون وعقد الشركة  ،وتعرب أبمانة
 - 3ما إذا كانت الشركة متسك حساابت منتظمة .

 - 4ما إذا كان اجلرد قد أجرى وفقا لألصول املرعية .

وجيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن ثالثة أعضاء ،وال

العضوايت ،وجيوز للشخص أن يكون رئيسا جمللس إدارة أكثر من شركة

جملس اإلدارة أو من غريهم ،وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف

أسهمه ابلشركة أثناء عضويته يف اجمللس ،وذلك دون إخالل بقيود

 - 5ما إذا كانت البياانت الواردة يف تقرير جملس اإلدارة متفقة مع ما

التصرف يف األسهم املنصوص عليها يف هذا القانون أو عقد الشركة.

 - 6ما إذا كانت هناك خمالفات ألحكام القانون أو عقد الشركة قد

املقفلة األحكام اخلاصة بشركة املسامهة العامة .

تزال قائمة  ،وذلك يف حدود املعلومات اليت توافرت لديه .

يف غري شركات االلتزام أو االحتكار  ،جيوز دون حاجة إىل استصدار

هو وارد يف دفاتر الشركة .

وقعت خالل السنة املالية  ،مع بيان ما إذا كانت هذه املخالفات ال

 - 7أية بياانت أخرى حتددها الالئحة التنفيذية .
مادة ()231

يلتزم مراقب احلساابت ابحملافظة أثناء وبعد انتهاء عمله ابلشركة على

وفيما عدا األحكام الواردة يف هذا الباب ،تسري على شركة املسامهة
مادة ()235

قرار من الوزير ،أتسيس شركات املسامهة املقفلة مبحرر رمسي موثق
يصدر عن مجيع املؤسسني  ،وجيب أال يقل عددهم عن مخسة ،
ويشتمل هذا احملرر على عقد الشركة وعلى اإلقرارات التالية :

سرية البياانت واملعلومات اليت وصلت إليه حبكم عمله وال يستعمل

 - 1أن املؤسسني قد اكتتبوا جبميع األسهم  ،وأودعوا القدر الذي

أسرار تتعلق ابلشركة.

الشركة .

هذه البياانت واملعلومات يف حتقيق منفعة لنفسه أو لغريه  ،وال يذيع أية

وإذا خالف املراقب واجباته املشار إليها يف الفقرة السابقة جاز عزله
ومطالبته ابلتعويض عند االقتضاء .

مادة ()232

يكون مراقب احلساابت مسئوال عن البياانت املالية الواردة يف تقريره

يوجب القانـ ـ ـون أداءه من قيمتها يف أحد البنوك احمللية حتت تصرف
 - 2أن احلصص العينية قد قومت وفقا ألحكام القانون  ،وقد مت
الوفاء هبا كاملة .

 - 3أن املؤسسني قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة للشركة .

 - 4وحيفظ مع احملرر الرمسي صورة من األوراق واملستندات املؤيدة

وعن كل ضرر يصيب الشركة واملسامهني أو الغري بسبب األخطاء اليت

لإلقرارات املتقدمة الذكر .

مسئولني ابلتضامن إال إذا أثبت أحدهم عدم اشرتاكه يف اخلطأ املوجب

كويتية مقفلة ) أو املصطلح ( ش  .م  .ك  .م(.

تقع منه أثناء وبسبب عمله ،وإذا كان للشركة أكثر من مراقب كانوا

للمسئولية.

ويف مجيع األحوال جيب أن يتبع اسم الشركة عبارة ( شركة مسامهة
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ال تثبت لشركة املسامهة املقفلة شخصية اعتبارية  ،وال جيوز هلا أن تبدأ
أعماهلا إال بعد الشهر.

مادة ((237
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إخطار اجمللس بطلب املوافقة ،ويتم الشراء يف هذه احلالة ابلسعر الذي

اتفق املساهم على بيع أسهمه به .

مادة ()241

إذا تقرر زايدة رأس مال الشركة ،ومل ميارس بعض املسامهني حق أولوية

توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول

االكتتاب يف أسهم زايدة رأس املال ،مت ختصيص األسهم غري املكتتب

.1

خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد

االكتتاب عدد األسهم املطروحة مت ختصيصها على املكتتبني بنسبة ما

.2

اإلعالن ،وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعالن

ويف مجيع األحوال اليت ال يتم االكتتاب فيها يف كامل األسهم اجلديدة

األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:
النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.

يف املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر
اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أايم على األقل.

.3

تسليم الدعوة ابليد إىل املسامهني أو من ينوب عنهم قانوان

قبل موعد االجتماع بيوم على األقل  ،ويؤشر على صورة الدعوة مبا

يفيد االستالم.

وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية طرق أخرى للدعوة لالجتماع عرب
أي من وسائل االتصال احلديثة .

مادة ()238

فيها ملن يرغب يف ذلك من مسامهي الشركة ،فإن جتاوزت طلبات

اكتتبوا به.

جاز جمللس اإلدارة أن يقوم بتخصيص األسهم غري املكتتب فيها

ملسامهني جدد ،وتعترب األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها ملغاة بقوة
القانون .

مادة ()242

جيوز الرتخيص لشركة املسامهة املقفلة اليت انقضت مدة احلظر اخلاص

ابلتصرف يف أسهمها بزايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام وذلك
بقرار من الوزارة يصدر بناء على موافقة اهليئة ،وجيب احلصول على
موافقة بنك الكويت املركزي إذا كانت الشركة خاضعة لرقابته.

فيما عدا الشركات املدرجة يف البورصة ،جيوز أن يتضمن عقد شركة

وتعترب الشركة قد حتولت إىل شركة مسامهة عامة اعتبارا من اتريخ صدور

التاليني أو أبحدمها:

ويف مجيع األحوال تعترب كل شركة مسامهة مقفلة أدرجت أسهمها

املسامهة املقفلة تقييد حق املساهم يف التصرف يف أسهمه ابلقيدين

قرار الوزير ابلرتخيص هلا بزايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام.

.1

اشرتاط حق أولوية للمسامهني يف الشركة يف شراء األسهم

للتداول يف البورصة شركة مسامهة عامة من اتريخ اإلدراج  ،وينطبق

.2

اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على مشرتي األسهم.

العمل هبذا القانون .

اليت يرغب مالكها يف بيعها.

ويستثىن من هذين القيدين التصرفات املشار إليها ابملادة ( )172من

هذا احلكم على شركات املسامهة املقفلة املدرجة يف البورصة وقت

هذا القانون .وإذا تضمن عقد الشركة أاي من هذين القيدين ال تدرج
الشركة يف البورصة.

الباب احلادي عشر
الشركة القابضة

مادة ()239

إذا كان عقد شركة املسامهة املقفلة يتضمن نصا على أفضلية املسامهني

يف شراء األسهم  ،وجب على املســاهم قبل التصرف فيها إخطار
الشركة بشــروط البيـع ،وال يكـون التصرف يف األسهم انفذا إال بعد

انقضاء عشرة أايم على اتريخ اإلخطـار دون أن يتقدم أي من املسامهني

بطلب شراء األسهم ،فإذا تقدم أحد املسامهني لشـراء األسـهم ،تعني
أن يتم ذلك ابلسعر الوارد بشروط البيع .
مادة ()240

دون إخالل ابألحكام اخلاصة بشراء الشركة ألسهمها ،إذا كان عقد

شركة املسامهة املقفلة ينص على اشرتاط موافقة جملس اإلدارة على
عني على اجمللس  ،يف حالة رفضه لشخص
مشرتي األسهم ،فانه يتَ ّ
املشرتي ،شراء األسهم حلساب الشركة خالل عشرة أايم من اتريخ

مادة ((243

الشركة القابضة هي شركة الغرض من أتسيسها االستثمار يف أسهم
أو حصص أو وحدات استثمار يف شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية
 ،أو االشرتاك يف أتسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغري.
مادة ()244
تتخذ الشركة القابضة أحد األشكال التالية :
 -1شركة املسامهة .
 -2الشركة ذات املسئولية احملدودة .
 -3شركة الشخص الواحد .
وجيب أن تذكر عبارة ( شركة قابضة) يف مجيع األوراق واإلعالانت
واملراسالت وسائر الواثئق اليت تصدر عنها إىل جانب االسم التجاري هلا .
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مادة ()245

تؤسس الشركة القابضة إبحدى الطرق التالية :
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-3

أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تستهدف

مصلحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر مبصلحة الشركة التابعة

 -1بتأسيس شركة تنحصر أغراضها يف أي عمل من األعمال املنصوص

أو دائنيها ،وتكون هي السبب الرئيسي يف عدم قدرة الشركة التابعة

 -2أتسيس شركات اتبعة هلا أو متلك أسهم أو حصص يف شركات

وذلك كله ما مل تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة

عليها يف املادة (. )243
للقيام بتلك األغراض .

 -3بتعديل أغراض شركة قائمة إىل شركة قابضه وفقا ألحكام هذا
القانون.

على الوفاء مبا عليها من التزامات .

استنادا إىل سبب آخر .

الباب الثاين عشر

حتول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها

مادة ()246

مع مراعاة ما نصت عليه املادة السابقة  ،جيوز للشركة القابضة أن

الفصل األول

 - 1إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة الشركات األخرى

مادة ()250

 - 2استثمار أمواهلا يف االجتار ابألسهم والسندات واألوراق املالية

من شكل قانوين إىل آخر ،ويكون التحول بقرار يصدر طبقا لألحكام

 - 3متلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها يف احلدود

على قيدها يف السجل التجاري سنتان ماليتان على األقل.

 - 4متويل أو إقـراض الش ــركات اليت متلك فيها أسهما أو حصصا

إجراءات النشر واإلعالن ،وإعداد تقرير بتقومي أصول الشركة

تباشر كل أو بعض األنشطة التالية :

اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا .

األخرى .

املسموح هبا وفقا للقانون .

حتول الشركات
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون ،جيوز ألي شركة أن تتحول

واإلجراءات املقررة لتعديل عقد الشركة ،وبشرط أن يكون قد مضى
وال يتم حتول الشركة إال بعد استيفاء اإلجراءات املقررة لذلك ،واختاذ

وكفالتها لدى الغري ،ويف هذه احلالة يتعني أال تقل نسبة مشاركة الشركة

وخصومها وفقا ألحكام تقومي احلصص العينية الواردة ابلفقرة األوىل من

 - 5متلك حقوق امللكية الفكرية من براءات االخرتاع والعالمات

وحتدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول .

املعنوية ،واستغالهلا وأتجريها للشركات التابعة هلا أو لغريها ،سواء يف

جيوز للشريك الذي يعرتض على قرار حتول الشركة االنسحاب من

القابضة يف رأس مال الشركة املقرتضة عن عشرين ابملائة .

التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق

داخل الكويت أو خارجها .

مادة ()247

تعد الشركة القابضة ،يف هناية كل سنة مالية ،ميزانية جممعة وبياانت

ابألرابح واخلسائر هلا وجلميع شركاهتا التابعة مشفوعة ابإليضاحات

والبياانت املقررة وفقا ملا تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية .
مادة ()248

املادة  11من هذا القانون.

مادة ()251

الشركة واسرتداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إىل الشركة

خالل ستني يوما من اتريخ القيد  ،ويتم الوفاء بقيمة احلصص أو األسهم
حبسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقومي املنصوص عليه ابملادة

السابقة.

مادة ()252

ال يرتتب على حتول الشركة اكتساهبا شخصية اعتبارية جديدة  ،وتظل

حمتفظة مبا هلا من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول،

ختضع الشركة القابضة ألحكام الشركة اليت اختذت شكلها فيما ال

وابلنسبة اللتزامات الشركاء املتضامنني السابقة على حتول الشركة،

مادة ()249

خالل ثالثني يوما من اتريخ نشر القرار ابجلريدة الرمسية ،ويقدم

يتعارض مع أحكام هذا الباب.

يسقط حق الدائن يف هذا الضمان إذا مل يعرتض على قرار التحول

تكون الشركة مسئولة  -على سبيل التضامن  -عن ديون شركاهتا

االعرتاض ابإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى وختتص بنظره احملكمة

 - 1عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء مبا عليها من التزامات .

يف مواجهة هذا الدائن ،إىل أن يفصل يف اعرتاضه حبكم هنائي .

من التحكم يف تعيني غالبية أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين ،أو يف

يكون لكل شريك يف حالة التحول عدد من احلصص أو األسهم يف

التابعة يف حالة توافر الشروط التالية:

 - 2أن تتملك الشركة يف الشركة التابعة نسبة من رأس ماهلا متكنها
القرارات اليت تصدر عن اإلدارة .

الكلية ،ويرتتب على تقدمي االعرتاض استمرار التزام الشركاء املتضامنني
مادة ()253

الشركة اليت مت التحول إليها يعادل قيمة احلصص أو األسهم اليت كانت
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له يف الشركة قبل التحول  ،وإذا كان التحول إىل شركة ذات مسئولية

 -5إذا كانت احلصص اجلديدة ممثلة يف أسهم وكان قد انقضت على

أقل من احلد األدىن املقرر للقيمة االمسية للحصة يف الشركة ذات

الشركة جاز تداول هذه األسهم مبجرد إصدارها وفقا لألحكام املقررة

حمدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه يف الشركة قبل التحول

املسئولية احملدودة وجب عليه تكملتها نقدا.
مادة ()254

يشرتط لتحول شركة املسامهة اليت اقرتضت عن طريق إصدار سندات

أو صكوك ،موافقة هيئة محلة السندات أو الصكوك على قرار التحول،

أتسـيس الشـركة الداجمة املواعيد املقررة يف هذا القانون لتداول أسهم
يف هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة.
مادة ()257

يتم االندماج بطريق املزج ابتباع اإلجراءات التالية :

 - 1يصدر قرار من كل شركة من الشركات املندجمة حبلها .

وذلك أبغلبية من ميثلون ثلثي هذه السندات أو الصكوك على األقل،

 - 2تؤسس الشركة اجلديدة وفقا لألوضاع املنصوص عليها يف هذا

الشركة ابألغلبية املشار إليها أو تعذر انعقاد هذه اهليئة ،تعني على ممثلي

فيؤخذ بتقرير تقومي احلصص العينية املعد وفقا ألحكام املادة  11من

وإذا مل تتم املوافقة على التحول أو على التسوية اليت تعرضها عليها
هيئة محلة السندات أو الصكوك رفع األمر للمحكمة الكلية خالل

القانون ومع ذلك إذا كانت الشركة اجلديدة من شركات املسامهة

هذا القانون دون احلاجة إىل عرض األمر على اجلمعية التأسيسية .

ثالثني يوما من اتريخ نشر قرار التحول ،وال يرتتب على رفع الدعوى

 - 3خيصص لكل شركة مندجمة عدد من احلصص أو األسهم يعادل

وللمحكمة أن تقضي برفض االعرتاض أو إلزام الشركة املتحولة بتسديد

بني الشركاء يف كل شركة مندجمة بنسبة حصصهم فيها .

املتحولة بتقدمي ضماانت كافية للوفاء بقيمتها.

أتسيس كل من الشركات املندجمة املواعيد املقررة يف هذا القانون بشأن

وقف إجراءات التحول.

قيمة السندات أو الصكوك  -وفقا لشروط اإلصدار  -أو إلزام الشركة
الفصل الثاين

حصتها يف رأس مال الشركة اجلديدة وتوزع هذه احلصص أو األسهم

وإذا كانت حصص الشركة اجلديدة ممثلة يف أسهم وكان قد انقضى على
تداول أسهم الشركة جاز تداول هذه األسهم مبجرد إصدارها .

اندماج الشركات

مادة ()258

جيوز للشركة  ،ولو كانت يف دور التصفية  ،أن تندمج يف شركة أخرى

يوما من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسية  ،ويكون لدائين الشركة املندجمة

الطرق التالية:

 ،ويظل االندماج موقوفا ما مل يتنازل الدائن عن معارضته أو يقضي

مادة ()255

من ذات شكلها القانوين أو من شكل آخر ،ويكون االندماج إبحدى

جيب شهر االندماج وال جيوز تنفيذ قرار االندماج إال بعد انقضاء ثالثني

خالل امليعاد املذكور االعرتاض على االندماج لدى الشركة إبنذار رمسى

 -1االندماج بطريق الضم  ،وذلك حبل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إىل

برفضها حبكم هنائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حاال أو بتقدمي

 -2االندماج بطريق املزج  ،وذلك حبل شركتني أو أكثر وأتسيس

امليعاد املشار إليه اعترب االندماج هنائيا.

شركة قائمة .

شركة جديدة تنتقل إليها الذمم املالية للشركات املندجمة .

ضماانت كافية للوفاء به إذا كان آجال وإذا مل تقدم معارضة خالل
مادة ()259

-3االندماج بطريق االنقسام والضم  ،وذلك بتقسيم ذمة الشركة إىل

يشرتط الندماج شركة املسامهة اليت قامت إبصدار سندات أو

وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط االندماج  ،وذلك

وذلك أبغلبية من ميثلون ثلثي السندات أو الصكوك  ،وإال قامت

جزئني أو أكثر وانتقال كل جزء منها إىل شركة قائمة.
مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية.
مادة ()256

يتم االندماج بطريق الضم ابتباع اإلجراءات التالية :

 -1يصدر قرار من الشركة املندجمة حبلها .

صكوك موافقة هيئة محلة السندات أو الصكوك على قرار االندماج ،
الشركة إبجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة محلة السندات أو

الصكوك ابألغلبية املشار إليها.

ويكون ملمثل هيئة محلة السندات أو الصكوك االعرتاض على قرار

االندماج وفقا ألحكام املادة السابقة .

 -2تقومي صايف أصول الشركة املندجمة طبقا ألحكام تقومي احلصص

مادة ()260

 -3تصدر الشرك ـة الداجمة قرارا بزايدة رأس ماهلا وفقا لتقومي الشركة

يف االندماج قد أصدرت سنداات أو صكوكا قابلة للتحويل إىل أسهم ،

-4توزع زايدة رأس املال على الشركاء يف الشركة املندجمة بنسبة

يف الشركة الداجمة أو الشركة اجلديدة حبسب األحوال خالل الفرتة

العينية املنصوص عليها يف املادة  11من هذا القانون .

املندمج .

حصصهم فيها .

مع مراعاة أحكام املادة السابقة ،إذا كانت شركات املسامهة الداخلة

يكون حلملة هذه السندات أو الصكوك احلق يف طلب حتويلها إىل أسهم

املقررة يف إصدار السندات أو الصكوك ،وحتدد أسس التحويل عن
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طريق حتديد نسبة التبادل احملددة يف نظام اإلصدار يف ضوء النسبة

الفصل الرابع

السندات أو الصكوك أبسهم يف الشركة الداجمة أو الشركة اجلديدة .

أ -حل الشركة

الواردة يف اتفاق االندماج اخلاصة إببدال أسهم الشركة مصدرة
مادة ()261

إذا كان االندماج سيؤدي إىل زايدة األعباء املالية للشركاء أو املسامهني

أو املساس حبقوقهم يف أي من الشركات الداخلة يف االندماج  ،جيب
موافقة مجيع الشركاء أو املسامهني يف الشركة على قرار االندماج.

ويف حالة اعرتاض أحد الشركاء أو املسامهني على قرار االندماج تطبق

يف شأنه األحكام املنصوص عليها يف املادة ( )251من هذا القانون.
مادة ()262

انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة ((266

مع مراعاة أسباب االنقضاء اخلاصة بكل نوع من أنواع الشركات ،

تنحل الشركة ألحد األسباب التالية:

 - 1انقضاء املدة احملددة يف عقد الشركة ما مل جتدد طبقا للقواعد
الواردة ابلعقد أو هذا القانون .

 - 2انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحال حتقيقه.

 - 3هالك مجيع أموال الشركة أو معظمها حبيث يتعذر استثمار الباقي

يف حالة االندماج بطريق الضم أو املزج حتل الشركة الداجمة أو الشركة

استثمارا جمداي .

االندماج عن طريق االنقسام والضم تتحمل الشركات الداجمة على وجه

الشركة على االكتفاء أبغلبية معينة .

اجلديدة حمل الشركات املندجمة يف مجيع حقوقها والتزاماهتا ،ويف حالة
التضامن ابلتزامات الشركة املنقسمة والسابقة على االندماج.
الفصل الثالث

انقسام الشركات
مادة ()263

 - 4إمجاع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدهتا ما مل ينص عقد
 - 5اندماج الشركة يف شركة أخرى .
 - 6شهر إفالس الشركة .

 - 7صدور قرار إبلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم
إصدارها لبياانهتا املالية ملدة ثالث سنوات متتالية .

جيوز تقسيم الشركة ،ولو كانت يف دور التصفية ،إىل شركتني أو أكثر

 - 8صدور حكم قضائي حبل الشركة.

من التقسيم أي شكل من األشكال القانونية للشركات.

تنقضي الشركة يف حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو احملاصة

وذلك مع انقضاء الشركة أو بقائها ،وجيوز أن تتخذ الشركات الناشئة
ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية،

متضمنا عدد املسامهني أو الشركاء وامساءهم ونصيب كل منهم يف

مادة ()267

أو أحد الشركاء املتضامنني بشركة التوصية البسيطة أو التوصية

ابألسهم ،أو صدور حكم ابحلجر عليه أو بشهر إفالسه  ،وذلك ما مل

الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه الشركات والتزاماهتا وكيفية

يرد نص بعقد الشركة جييز استمرارها بني ابقي الشركاء.

وتبني الالئحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.

الشريك الذي خرج من الشركة وحتسب قيمته يوم حتقق السبب الذي

تكون الشـركات الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة حمل التقسيم،

الواردة ابلفقرة األوىل من املادة  11من هذا القانون  ،واستثناء من

توزيع األصول واخلصوم بينها.

مادة ()264

وحتل حملها حلوال قانونيا وذلك يف حدود ما آل إليها من الشركة حمل
التقسيم وفقا ملا تضمـنه قرار التقسيم  ،ولدائين الشركة ومسامهيها حق
االعرتاض على قرار التقسيم  .وتسري يف شأهنم األحكام املنصوص
عليها يف املادة ( )258من هذا القانون.
مادة ()265
جيوز تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم مبجرد إصدارها
إذا كانت أسهم الشركة حمل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار
التقسيم واستوفت الشركة الناشئة عن التقسيم الشروط الالزمة لتداول
األسهم.

ويف مجيع أحوال استمرار الشركة بني الشركاء الباقني يقدر نصيب

أدى إىل خروج الشريك من الشركة وفقا ألحكام تقومي احلصص العينية

حكم الفقرة السابقة  ،ويف غري شركات احملاصة جيوز لورثة الشريك
املتويف االستمرار ابلشركة كشركاء موصني  ،ويف هذه احلالة تتحول

شركة التضامن إىل شركة توصية بسيطة بقوة القانون .
مادة ()268

تنقضي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا مت احلجز على حصة

أحد الشركاء ومل يوافق الشركاء على انضمام الشـ ـ ــخص الذي تقدم
أبفضل عطاء كشريك ابلشركة  ،ومل تقم الشركة أو الشركاء ابسرتداد

احلصة أو الوفاء حبقوق الدائن احلاجز.

ويسري ذات احلكم ابلنسبة لشركة التوصية ابألسهم إذا وقع احلجز
على أسهم الشريك املتضامن.
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مادة ()276

فيما عدا شركة املسامهة ،جيوز حل الشركة حبكم قضائي إذا طلب ذلك

مع مراعاة احلد األدىن لعدد الشركاء يف الشركة املهنية ال تنقضي

احملكمــة أن له من اخلطورة ما يسوغ احلل  ،ويكون ابطال كل اتفاق

مزاولة املهنة.

أحد الشركاء لعدم وفاء شريك مبا تعهد به أو ألي سبب آخر تقدر
يقضي بغري ذلك .

مادة ()270

الشركة املهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صالحية

ويف حالة الوفاة ال تنتقل احلصة إىل الورثة ،ويكون من حقهم اسرتداد
قيمتها وفقا ألحكام الفقرة األوىل من املادة ( )11من هذا القانون ،

إذا مشلت الوفاة أو احلجر أو اإلفالس مجيع الشركاء املتضامنني يف

وجيوز للشركاء أن يتفقوا على حلول الوريث الذي تتوافر فيه شروط

ابدر الشركاء أو املسامهون ـ خالل ستة أشهر ـ بتحويلها إىل شركة من

الشركة  ،وذلك كله دون اإلخالل حبقوق ابقي الورثة جتاه ذلك الوريث

شركة التوصية البسيطة أو التوصية ابألسهم وجب حل الشركة إال إذا
نوع آخر.

مادة ()271

الشراكة ابلشركة حمل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث يف االنضمام إىل

 ،ويسري ذات احلكم من حيث اسرتداد احلصة يف حالة فقد أحد
الشركاء صالحية مزاولة املهنة .

إذا بلغت خسائر شركة املسامهة ثالثة أرابع رأس املال املدفوع وجب

مادة ()277

استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعني يف عقدها  ،أو اختاذ غري

الغري ابنقضاء الشركة إال من اتريخ اإلشهار  ،وعلى مديري الشركة أو

على أعضاء جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف
ذلك من التدابري املناسبة.

فإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية أو تعذر

إصدار قرار يف املوضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من

احملكمة املختصة حل الشركة.

مادة ()272

فيما عدا شركات احملاصة جيب إشهار انقضاء الشركة  ،وال حيتج قبل

رئيس جملس اإلدارة حبسب األحوال متابعة تنفيذ هذا اإلجراء.
ب – التصفية:
مادة ()278

تدخل الشركة مبجرد حلها يف دور التصفية  ،وحتتفظ الشركة خالل

مدة التصفية ابلشخصية االعتبارية ابلقدر الالزم إلمتام التصفية  ،وجيب

ال تنقضي الشركة ذات املسئولية احملدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور

أن يضاف إىل اسم الشركة عبارة حتت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة

ذلك .

ويتبع يف تصفية الشركة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية ما مل

حكم ابحلجر عليه أو بشهر إفالسه ما مل ينص عقد الشركة على غري
مادة ()273

يف املكاتبات الصادرة عنه.

ينص يف عقد الشركة على غري ذلك .

إذا بلغت خسائر الشركة ذات املسئولية احملدودة ثالثة أرابع رأس

مادة ()279

للشركاء أمر تغطية رأس املال أو حل الشركة ،أو اختاذ غري ذلك من

وإخطار الدائنني ابفتتاح التصفية  ،وعلى املصفي أن خيطر مجيع الدائنني

املال ،وجب على املديرين أن يعرضوا على اجلمعية العامة غري العادية
التدابري املناسبة.

وإذا أمهل املديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء الوصول إىل
قرار يف املوضوع كان املديرون أو الشركاء  -حبسب األحوال -
مسئولني ابلتضامن عن التزامات الشركة الناجتة عن إمهاهلم .
مادة ()274

تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس ماهلا إال إذا اجتمعت

تسقط آجال مجيع الديون اليت على الشركة من اتريخ شهر حل الشركة
رمسيا ابفتتاح التصفية مع دعوهتم لتقدمي طلباهتم ،وجيوز إخطار الدائنني

بطريق اإلعالن ،ويف مجيع األحوال جيب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن
مهلة للدائنني ال تقل عن ثالثني يوما لتقدمي طلباهتم .
مادة ()280

تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها ،ومع ذلك يظلون قائمني
على إدارة الشركة إىل حني تعيني املصفي وممارسته لسلطاته ،ويعترب

حصص الورثة يف شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوين

املديرون ابلنسبة إىل الغري يف حكم املصفني إىل أن يتم تعيني املصفي.

ابنقضاء الشخص االعتباري مالك رأس مال الشركة.

أعمال التصفية اليت ال تدخل يف اختصاص املصفي.

آخر وذلك كله خالل ستة أشهر من اتريخ الوفاة ،كما تنقضي الشركة
مادة ()275

مع مراعاة أحكام املادة ( )266تنقضي الشركة املهنية إذا اقتصرت

الشركة ،ألي سبب من األسباب ،على شريك واحد ،إال إذا ابدر هذا
الشريك خالل ستة أشهر إبدخال شريك آخر أو أكثر .

وتبقى هيئات الشركة قائمة خالل مدة التصفية وتقتصر سلطاهتا على
مادة ()281

يعني مصف أو أكثر من الشركاء أو غريهم ،وفقا للشروط والقواعد

املنصوص عليها يف عقد الشركة ،فإذا مل يوجد نص يف هذا الشأن يتم
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تعيينه وحتديد أجره ومدة التصفية ابألغلبية الالزمة لتعديل عقد الشركة

مادة ()286

وإذا تعذر صدور قرار بتعيني املصفي تولت احملكمة تعيينه بناء على

ومستنداهتم وأمواهلا إىل املصفي ،ويف حالة امتناع أي منهم عن القيام

أجره ومدة التصفية .

 -وفقا ألحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية  -إبلزام الشركة

.

طلب أحدهم أو أحد دائين الشركة  ،وجيب أن يتضمن احلكم حتديد
مادة ()282

يعزل املصفي بقرار من اجلهة املختصة بتعيينه  ،ويف مجيع األحوال جيوز

على مديري الشركة وجملس إدارهتا تقدمي حساابهتم وتسليم دفاترهم

مبا تقدم ،يكون للمصفي أن يتقدم بطلب الستصدار أمر على عريضة
وأعضاء جملس إداراهتا للقيام مبا تقدم ،ويقوم املصفي  -خالل ثالثة

أشهر من مباشرته لعمله  -جبرد أموال الشركة وحتديد مركزها املايل مبا

للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أو أحد دائين الشركة ألسباب

يتضمن حقوقها والتزاماهتا ،وله أن يستعني يف ذلك مبديري الشركة

وكل قرار أو حكم بعزل املصفي جيب أن يشمل تعيني من حيل حمله،

الالزمة لقيد التصفية وفقا لألحكام اخلاصة إبمساك الدفاتر التجارية .

مصفيا قبل مباشرة أعماله.

على املصفي االنتهاء من أعمال التص ــفية يف املدة احملددة يف قرار تعيينه

مقبولة أن تقضي بعزل املصفي.

وجيب على املصفي اجلديد شهر القرار أو احلكم املتضمن العزل وتعيينه
مادة ()283

وجملس إداراهتا ومراقب احلساابت إن وجد ،وميسك املصفي الدفاتر
مادة ()287

 ،فإذا مل حتدد املدة تولت احملكمة حتديدها بناء على طلب من له

على املصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود املفروضة على

مصلحة يف ذلك.

أو احلكم الصادر بذلك.

الشركة أو بقرار من احملكمة بعد االطالع على تقرير املصفي ابألسباب

سلطاته واتفاق الشركاء أو ق ـرار اجلمعيـ ـة العامـ ـة بشأن طريقة التصفية

وجيوز مد املدة مبوافقة أغلبية الشركاء الذين ميلكون تعديل عقد

وال حيتج قبل الغري بتعيني املصفي أو بطريقة التصفية إال من اتريخ

اليت حالت دون إمتام التصفية يف املدة احملددة  ،ولكل ذي مصلحة أن

مادة ()284

مادة ()288

الشهر.

يطلب من احملكمة تقصري مدة التصفية.

يقوم املصفي جبميع األعمال اليت تقتضيها تصفية الشركة  ،وله على

إذا قدر املصفي أن مصلحة الشركة تقتضي االستمرار يف أعماهلا إىل

 - 1متثيل الشركة أمام القضاء والغري .

لالجتماع للبت يف هذا األمر إال إذا كان حل الشـركة قد مت بناء على

وجه اخلصوص ما يلى :

أجل معني  ،تعني عليه يف هذه احلالة دعوة اجلمعية العامة أو الشركاء

 - 2القيام جبميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها .

حكم قضائي.

 - 4بيع مال الشركة عقارا أو منقوال ابملزاد العلين أو ابملمارسة أو أبي

على املصفي املعني لتصفية شركة املسامهة أن يقوم بدعوة اجلمعية العامة

 - 3سداد ديون الشركة.

طريقة أخرى تكفل احلصول على أعلى سعر ،ما مل ينص يف قرار تعيينه

مادة ()289

العادية لالجتماع خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة املالية وذلك

على إجراء البيع بطريقة معينة ،ومع ذلك ال جيوز للمصفي أن يبيع من

ملناقشة ميزانية السنة املنتهية وتقرير مراقب احلساابت والتقرير السنوي

 -5قسمة صايف املوجودات بني الشركاء.

اجلديدة ،وله دعوة اجلمعية لالجتماع يف أي وقت إذا اقتضــت ذلك

أموال الشركة إال إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية .

وال جيوز للمصفي أن يبدأ أعماال جديدة إال إذا كانت الزمة إلمتام

أعمال سابقة ،كما ال جيوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها مجلة

واحدة أو أن يتصاحل على حقوق الشركة أو يقبل التحكيم يف املنازعات

اليت تكون الشركة طرفا فيها إال إبذن من احملكمة.
مادة ()285

عن أعمال التصفية واملصادقة عليها وتعيني مراقب حساابت السنة
أعمال التصفية.

مادة ()290

يتعني على املصفي أن يستويف ما يكون للشركة من حقوق لدى الغري

أو لدى الشركاء وإيداع املبالغ اليت حيصلها يف أحد البنوك حلساب
الشركة يف دور التصفية.

تلتزم الشركة بكل األعمال اليت جيريها املصفي ابمسها أو حلساهبا إذا

وعلى املصفي سداد ديون الشركة وجتنيب املبالغ الالزمة لسداد

فإذا تعدد املصفون فال تكون تصرفاهتم ملزمة للشركة إال إذا اختذ القرار

 - 1االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفية .

كانت مما تقتضيه أعمال التصفية ويف حدود سلطته.

ابألغلبية املطلقة ،ما مل ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.

الديون املتنازع عليها  ،ويتم سداد ديون الشركة وفقا للرتتيب التايل:

 - 2مجيع املبالغ املستحقة للعاملني يف الشركة .
 - 3الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها .
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املدة املذكورة بسبب أعمال الشركة أو ضد املديرين أو أعضاء جملس

اإلدارة أو مراقيب احلساابت بسبب أعمال وظائفهم.
الباب الثالث عشر

 ،فإن مل يكف املتبقي من انتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم

الرقابة والتفتيش والعقوابت

قسمة املال عليهم قسمة الغرماء.

الفصل األول

مادة ()291

مع مراعاة احلقوق املقررة حلملة األسهم املمتازة  ،يقوم املصفي بقسمة

ما تبقى من أموال الشركة بعد سداد ديوهنا بني الشركاء  ،وحيصل كل

شريك على نصيب يتناسب مع قيمة حصته يف رأس املال

وإذا كانت احلصة املقدمة من الشريك جمرد االنتفاع مبال  ،اسرتد

الشريك هذا املال ما مل يكن قد هلك أثناء االنتفاع به فرتد إليه قيمته

وقت اهلالك.

الرقابة والتفتيش
مادة ()296

على الوزارة حبث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة  ،فيما يتعلق

بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا ملا تقرره املادة التالية .
مادة ()297

إذا تبني للوزارة وجود خمالفات ألحكام هذا القانون أو عقد الشركة،

وإذا بقيت أموال بعد ذلك  ،وزعت بني مجيع الشركاء بنسبة نصيب

أو أن القائمني على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات

وإذا مل يكف صايف أموال الشركة للوفاء حبصص الشركاء خيصم من

الوطين وجب عليها دعوة اجلمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء

ويف مجيع األحوال اليت ال تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديوهنا جيوز

االجتماع ،وإخطار اجلهات التحقيق املختصة بذلك.

كل منهم يف األرابح.

حصص الشركاء وفقا للنسبة املتفق عليها يف توزيع اخلسائر.

للمصفي اختاذ اإلجراءات املقررة يف القانون لشهر إفالس الشركة.
مادة ()292

يقدم املصفي إىل اجلمعية العامة للمسامهني أو الشركاء الذين ميلكون

تعديل عقد الشركة حسااب ختاميا عن تصفية الشركة وقسمة أمواهلا،

تضر مبصاحل الشركة أو الشركاء أو املسامهني أو تؤثر على االقتصاد

لتصحيح هذه املخالفات خالل مخسة عشر يوما من اتريخ انعقاد
وتبني الالئحة التنفيذية إجراءات تقدمي الشكاوى من أصحاب الشأن،
وكيفية حبثها من قبل الوزارة.

مادة ()298

جيوز للمسامهني أو الشركاء الذين ميلكون مخسة ابملائة على األقل من

وتنتهي أعمال التصفية ابلتصديق على احلساب اخلتامي من تلك

رأس مال الشركة ،أن يطلبوا من الوزارة تعيني مدقق حساابت إلجراء

ويقوم املصفي بشهر انتهاء التصفية ،وال حيتج على الغري ابنتهاء التصفية

مراقب احلساابت أو الرئيس التنفيذي للشركة من خمالفات يف أداء

وعلى املصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد

بعد سداد الرسم الذي حتدده الالئحة التنفيذية ،ويلتزم مقدموا الطلب

مادة ()293

ويف حال امتناع الشركة عن تزويد املدقق املعني من قبل الوزارة ابلبياانت

اجلمعية.

إال من اتريخ الشهر.
انتهاء التصفية.

تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إىل املدير أو أعضاء جملس اإلدارة أو
واجباهتم ،مىت كانت لديهم من األسباب ما يربر هذا الطلب ،وذلك

أبداء تكاليف مراقب احلساابت.

حتفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفية الشركة ملدة عشر سنوات

املطلوبة ،جيوز لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة السابقة اللجوء إىل

حتدده اجلهة اليت عينت املصفي.

املقررة يف قانون اإلثبات بشأن إلزام خصم بتقدمي مستند حتت يده .

من اتريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري يف املكان الذي
مادة ()294

يسأل املصفي عن تعويض األضرار اليت تلحق الشركة أو الشركاء أو

القضاء إللزام الشركة بتزويد املدقق ابملستندات املطلوبة وفقا للقواعد
مادة ()299

إذا تبني للوزارة أو إحدى اجلهات الرقابية من التفتيش ،أن ما نسب

الغري بسبب جتاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء اليت يرتكبها يف أداء عمله

ألعضاء جملس اإلدارة أو مراقب احلساابت أو املدير أو الرئيس

مادة ()295

نفقة طاليب التفتيش  -نشر نتيجة التقرير يف صحيفتني يوميتني واملوقع

 ،ويف حالة تعدد املصفني فإهنم يكونون مسئولني على وجه التضامن.

ال تسمع الدعوى ضد املصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء

ثالث سنوات على شهر انتهاء التصفية  ،كما ال تسمع بعد انقضاء

التنفيذي غري صحيح جيب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى

اإللكرتوين للشركة ،وذلك دون اإلخالل مبسئوليتهم عن التعويض عند

االقتضاء.
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الوضع املايل للشركة ال يسمح بذلك أو ابملخالفة ألحكام هذا القانون

إذا رفضت الوزارة طلب املسامهني أو الشركاء إجراء التفتيش  -املشار

أو عقد الشركة .

طلبهم أن يتقدموا بعريضة إىل رئيس احملكمة الكلية ليأمر إبجراء

حساابت أوأي موظف ابلشـ ـ ــركة أو أي شخص يعهد إليه ابلتفتيش

إليه يف املادة  298من هذا القانون  -على الشركة  ،جاز ملن رفض
التفتيش املطلوب وانتداب خبري للقيام هبذه املهمة  ،وحتديد أتعابه
ويتحمل هذه األتعاب طالبو التفتيش  ،أو من تثبت مسئوليته عن

املخالفات الواردة يف الطلب.

مادة ()301

على من يتوىل التفتيش أن حيافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل على

 - 6كل عضو جملس إدارة أو مدير أو عضو جملس رقابة أو مراقب

عليها  ،يفشي يف غري األحوال اليت يلزمه القانون هبا ما حيصل عليه
حبكم عمله من أسرار  ،أو يستغل هذه األسرار لتحقيق منافع شخصية
له أو لغريه أو لإلضرار هبا .

 - 7كل من يكلف ابلتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعده من
تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع خمالفة للحقيقة  ،أو يغفل عمدا ذكر

سرية الدفاتر واملستندات وكافة الواثئق واملعلومات اليت اطلع عليها

وقائع جوهرية من شأهنا أن تؤثر يف نتيجة التفتيش .

عليها  ،وذلك فيما عدا األحوال اليت يصرح فيها القانون بذلك ،

 ،بياانت أو معلومات تتعلق بشروط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة يف

حبكم مهمته  ،وأال يفشى أية أسرار تتعلق ابلشركة اليت قام ابلتفتيش
ويكون مسؤوال إذا أمهل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غري
صحيحة من شأهنا أن تؤثر يف نتيجة التفتيش.
مادة ()302

على رئيس وأعضاء جملس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب احلساابت

ومديريها أن يطلعوا من يتوىل التفتيش على مجيع الدفاتر والسجالت
واملستندات وكافة الواثئق واملعلومات اليت يطلبها ألغراض التفتيش.
الفصل الثاين
العقوبـ ــات

مادة ((303

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب ابحلبس

مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار

وال تزيد على مائة ألف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني:

 - 8كل من أثبت أو أغفل عمدا وعلى خالف احلقيقة مع علمه بذلك

شركة املسامهة .

مادة ()304

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر  ،يعاقب

ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار
وال تزيد على عشرة آالف دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني:

.1

كل عضو جملس إدارة أو مدير أتى عمدا أو بطريق التحايل

أعماال من شأهنا منع أحد الشركاء أو املسامهني من املشاركة يف اجتماع
اجلمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

.2

كل عضو جملس إدارة أو مدير امتنع عمدا ودون عذر مقبول

بعد مرور شهر من إنذاره رمسيا عن عقد اجتماع اجلمعية العامة أو
اجتماع الشركاء وذلك يف األحوال اليت يوجبها القانون.

.3

كل من مينع مراقب احلساابت أو عضو جملس الرقابة أو

 -1كل من أثبت بسوء نية يف عقد أتسيس الشركة ونظامها األساسي أو

احلارس القضائي أو املصفي أو األشخاص املكلفني ابلتفتيش على

 ،بياانت كاذبة أو خمالفة ألحكام القانون  ،وكل من وقع على هذه الواثئق

املعلومات واملستندات واإليضاحات اليت طلبوها .

 - 2كل من وجه الدعوة إىل اجلمهور لالكتتاب يف أسهم أو سندات

هبذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو

 - 3كل من قوم  ،بطريق الغش حصصا عينية أبكثر من قيمتها احلقيقية

وجيوز للمحكمة يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة واملادة

 - 4كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مراقب حساابت أو مصفي

مادة ()305

مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع املايل

بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد على مخسني ألف دينار

يف نشرات االكتتاب العام أو أي نشرات أخرى أو واثئق موجهة للجمهور

أو قام بتوزيعها أو الرتويج هلا مع علمه بعدم صحتها .
صادرة ابسم شركات غري مسامهة .
.

اشرتك يف إعداد ميزانية أو مركز مايل أو بياانت صادرة عن الشركة غري

للشركة  ،أو أغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع

املايل للشركة .

 - 5كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مراقب حساابت أو مصفي
وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرابحا  ،مع علمه أبن

الشركة من االطالع على دفاترها وواثئقها  ،وكل من ميتنع عن تقدمي
.4

كل عضو جملس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية

لغريه بطريق مباشر أو غري مباشر .

السابقة احلكم بعزل عضو جملس إدارة الشركة أو املدير.

مع عدم اإلخالل أبي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر  ،يعاقب
الشركة اليت متتنع عن تصحيح املخالفات اليت ترد بتقرير الوزارة الذي
يعرض على مجعيتها العامة خالل املواعيد احملددة من قبل الوزارة.
مادة ()306

ختتص النيابة العامة وحدها ابلتحقيق والتصرف واالدعاء يف اجلرائم

الكويت اليوم ملحق العدد  1273السنة الثانية والستون

املنصوص عليها يف هذا القانون.
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ونظرا ألن ممارسة املهن من خالل جهود مجاعية منظمة غدت ظاهرة

ويصدر الوزير قرارا بندب العدد الكايف من موظفي الوزارة ليتوىل

وأسلواب مقننا يف كثري من األنظمة فقد مت األخذ هبذا االجتاه مطلبا مهنيا

مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط اجلرائم اليت تقع ابملخالفة

ملحا وجرى تنظيم الشركات املهنية يف الباب السادس من هذا القانون

ألحكامها وحترير احملاضر إلثبات هذه اجلرائم.

يف املواد . 84 -80

املذكرة اإليضاحية

ومت تنظيم شركة الشخص الواحد يف الباب السابع من القانون يف املواد

للقانون رقم ( ) 1لسنة 2016

من  91 -85مسايرة للكثري من التشريعات األوربية والعربية احلديثة.

إبصدار قانون الشركات

ونظم الباب الثامن الشركة ذات املسئولية احملدودة يف املواد  92إىل

رغبة من احلكومة يف مواكبة متغريات العصر سياسيا واقتصاداي

 117تنظيما مستحداث متفاداي الكثري من اإلشكاالت العملية اليت

واجتماعيا املتعلقة بتنظيم الشركات ومرور أكثر من  50عاما على

كشف عنها التطبيق العملي لنظام عمل هذه الشركات.

قانون الشركات التجارية الذي كان ينظم أحكامها مما استدعى ضرورة

ونظم الباب التاسع شركات املسامهة العامة يف تسعة فصول من املواد

املراجعة ملواده تغيريا وتعديال وتطويرا؛ مت إصدار املرسوم ابلقانون رقم

من  119إىل . 233

 25لسنة  2012بشأن الشركات حيث أعيد نشره بذات أحكامه

ونظم الباب العاشر شركات املسامهة املقفلة يف املواد  234إىل .242

مكمال ابلقانون رقم  2013/97الذي أدخل بعض التعديالت األخرى

ونظم الباب احلادي عشر الشركة القابضة يف املواد من .249 -243

اليت استلزمتها ضرورات التطبيق العملي.

ونظم الباب الثاين عشر أحكام حتول الشركات واندماجها وانقسامها

وحيث صدر حكم احملكمة الدستورية بتاريخ  2015/12/20بعدم

وانقضائها يف املواد  250إىل .295

دستورية املرسوم ابلقانون رقم  2012/24إبنشاء اهليئة العامة ملكافحة

ونظم الباب الثالث عشر أحكام الرقابة والتفتيش على الشركات يف

الفساد واألحكام اخلاصة ابلكشف عن الذمة املالية متعرضا يف أسبابه

املواد  296إىل  306مبا يكفل إخضاع مجيع الشركات للرقابة متضمنا

إىل أن عرض املرسوم املشار إليه على جملس األمة وإقراره من اجمللس

عقوابت على األفعال الواردة بذلك الباب محاية للمصلحة العامة

ال حيول دون احلكم بعدم الدستورية .

واخلاصة على السواء .

وإذ كان من شأن هذا احلكم استهداف املرسوم بقانون رقم

وعلى ذلك يكون القانون حمققا لتحسني بيئة عمل الشركات وتشجيعا

 2012/25واملعدل ابلقانون  2013/97ابلطعن عليه بعدم

لالستثمار يف دولة الكويت نظرا ألمهيته يف مشروعات التنمية

الدستورية وهو ما يهدد االستقرار االقتصادي يف الشركات واملراكز

االقتصادية الواردة يف خطة الدولة األمر الذي يستوجب سرعة إصداره

القانونية العاملة والناشئة يف ظل أحكام هذا القانون .

نزوال على الضرورات القانونية والعملية امللحة واستقرار املراكز القانونية

ونزوال على الرغبة يف حتقيق استقرار املراكز القانونية االقتصادية

السالف ذكرها.

والتجارية ابعتبارها ركيزة من ركائز النظام العام فقد مت إعداد هذا
القانون .ونص يف املادة اخلامسة من قانون اإلصـ ـ ــدار على اعتماد نف ــاذ
القانون أبثـر رجع ــي اعتبارا من  26نوفمرب 2012م ،فيما عدا أحكام
الفصل الثاين من الباب الثالث عشر فتسري من اتريخ صدوره ونشره
يف اجلريدة الرمسية.
وقد عاجل الباب األول منه األحكام العامة للشركة ونظمها يف املواد
 ،31 -1ونظم الباب الثاين شركة التضامن يف املادة  ،55 -33وقد
نظم الباب الثالث شركات التوصية البسيطة يف املواد من ،59 -56
ونظم الباب الرابع شركات التوصية لألسهم يف املواد ، 75 – 60
ونظم الباب اخلامس شركة احملاصة يف املواد . 79 -76

