
 

  الفصل الثاني  

  في إدارة الشركة    

 مجلس اإلدارة - أ

  )15(مادة 

خمسة أعضاء تعين منهم الجهة أو الجهات المساهمة ) 5(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

لسنة  15من قانون الشركات التجارية رقم  142بالشركة والتي يحق لها أن تعين بموجب المادة رقم 

  .ملكيتها في رأس المال وينتخب األعضاء الباقون بالتصويت السري عدداً يتناسب مع  1960

  )16(مادة 

  .مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد

 مادة (17)ِ

يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله 

ويخصص هذ القدر من األسهم ) عشرة آالف دينار كويتيا(ك .د 10,000مالكاً لعدد من األسهم ال تقل عن 

لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خالل شهر من التداول إالى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على 

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت . ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله 

  .عضويته 

 مادة (18)

ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 

العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إال إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة ، وال 

ال يجوز لرئيس مجلس يجوز ألي من هؤالء أن يشترك في إدارة شركة  مشابهة أو منافسة لشركتهم ، و

أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه  –ولو كان ممثال لشخص اعتباري  –اإلدارة أو ألي من أعضائه 

بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره ، كما اليجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة 

 .عضويته في مجلس اإلدارة 



 

 مادة (19)

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

               .من هذا النظام) 15(يفوزا بعضوية مجلس اإلدارة في آخر انتخاب مع مراعاة أحكام المادة 

يتعين على  أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية أو لم يوجد من تتوافر به الشروط فأنه

مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يمال 

  .المراكز الشاغرة وفي جميع هذه األحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط

 مادة (20)

على أن ال تزيد على مدة ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيساً و نائباً للرئيس لمدة ثالث سنوات 

عضويتهم بمجلس اإلدارة ، ورئيس مجلس اإلدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء و أمام الغير و عليه 

  .تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس ، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به

 مادة (21)

ضائه عضواّ منتدباّ لإلدارة أو أكثر ويحدد المجلس صالحيتهم و يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين من بين أع

  .مكافآتهم ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته

 مادة (22)

يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وأعضاء مجلس اإلدارة 

الصالحيات المحددة لهم من مجلس اإلدارة ، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس اإلدارة لهذا  المنتدبين بحسب

  .الغرض

 

 

 



 

 

 

 مادة (23)

يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة ، بناء على دعوة من رئيسه 

إجتماع المجلس صحيحاً بحضور  ويكون. ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على األقل 

  .أغلبية أعضائه وال يجوز الحضور بالوكالة في إجتماعات المجلس 

  )24(مادة 

تصدر قرارت مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه 

جوز للعضو المعارض الرئيس ، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعه الرئيس وي

  .أن يطلب تسجيل رأيه

  )25(مادة 

إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر مشروع ، جاز اعتباره 

  .مستقيال بقرار من مجلس اإلدارة

  )26(مادة 

  . اء مجلس اإلدارةمع عدم اإلخالل بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعض

 

 

 

 



 

 

 

 مادة (27)

لمجلس اإلدارة أوسع السلطلت إلدارة الشركة والقيام بجميع األعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً 

ألغراضها ، وال يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، 

الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض بناء على ما  ويجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات

  .تقتضيه مصلحة الشركة

  )28(مادة 

ال يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأي إلتزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم مهام وظائفهم  

  .ضمن حدود وكاالتهم 

  )29(مادة 

مالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مسئولون عن أع

الغش وإساءة إستعمال السلطة وعن كل مخالفة ألحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في اإلدارة 

  .واليحول دون إقامة دعوى المسئولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 



 

 مادة (30)

قطاب الموظفين األكفاء للعمل في الشركة فإن لمجلس اإلدارة الحق في استحداث نظام يسمى بغرض است

يكون الغرض منه توفير حافز الستقطاب الموظفين األكفاء ) خيار شراء األسهم للموظفين األكفاء ( بنظام 

-: ية للعمل في الشركة وتعزيز والئهم لها على أن يراعى في شروط هذا النظام البنود التال  

يجوز زيادة رأس  )خيار شراء األسهم للموظفين األكفاء ( لمقابلة التزامات الشركة بموجب نظام  .1

مال الشركة بناء على طلب الموظفين المستفيدين من هذا النظام على أن ال تتجاوز إجمالي 

من ) ئة اثنى عشر بالما% 12( الزيادات التي تتم لرأس المال خالل كل فترة مدتها عشرة سنوات 

مقدار رأس المال في نهاية هذه الفترة ، مع تفويض مجلس اإلدارة ، بتحديد قيمة األسهم البيعية 

على أن يعاد تقييمه كل ثالث سنوات من قبل مجلس اإلدارة ويتنازل المساهمون عن حقهم في 

  .مقدار الزيادة المقررة وذلك إذا كان نظام الشركة يتضمن نصاً يسمح بذلك 

خيار شراء ( عضو المنتدب والمدراء التنفيذيين ومدراء اإلدارات المشاركة في نظام يجوز لل .2

  .)األسهم للموظفين 

ار شراء السهم يخول مجلس اإلدارة بوضع الضوابط و القواعد لإلطار التفصيلي لنظام خي .3

  .للموظفين وتطبيقه

 

 

 

 

 

 



 

 

 ب – الجمعية العامة

 مادة (31)

حضور إجتماعات الجمعية العامة ، أيا كانت صفتها بكتب مسجلة ، وبالتوقيع توجه الدعوة إلى المساهمين ل

الشخصي من المساهم على ورقة الدعوة على أن تكون الدعوة قبل الموعد المحدد بإنعقاد الجمعية بأسبوع 

.على األقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول األعمال   

ة بصفة تأسيسية ويضع مجلس اإلدارة جدول أعمال ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقد

.الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية   

 مادة ( 32 )

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

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

.في جدول األعمال   

 مادة ( 33 )

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

والمحجوزين النائبون عنهم قانونا ، وال يجوز ألي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من 

  .لمسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخالف قائم بينه وبين الشركة يمثله قانونا في ا

 

 

 



 

 مادة (34)

يسجل المساهمون أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية 

ا وعدد العامة بأربع وعشرين ساعة على األقل ، ويتضمن السجل اسم المساهم وعدد األسهم التي يمتلكه

األسهم التي يمثلها وأسماء ماليكها مع تقديم سند الوكالة ، ويعطي المساهم بطاقة لحضور االجتماع يذكر 

.فيها عدد األصوات التي يستحقها أصالة ووكالة   

 مادة (35)

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

.تخاذ القرارات ، أحكام قانون الشركات التجارية ال  

 مادة (36)

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

طريقة معينة للتصويت ، ويجب أن يكون التصويت سريا في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلقالة من 

  .العضوية 

  )37(مادة 

يجتمع المؤسسون خالل ثالثين يوما من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي 

الخاص بتأسيسها في الجريدة الرسمية في شكل جمعية تأسيسية ويقدم المفوضون في اتخاذ إجراءات 

ثبت الجمعية من صحة تأسيس الشركة تقريراً عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة له وتت

عمليات التأسيس وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي كما تنظر فيما قد تقدمه وزارة 

بات وتعلن التجارة والصناعة من تقارير في هذا الشأن وتنتخب أعضاء مجلس اإلدارة وتعين مراقبي الحسا

   .تأسيس الشركة نهائياً

 



 

 مادة (38 )

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

ولمجلس اإلدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين عليه . من انتهاء السنة المالية للشركة 

، كما تنعقد دعوتهما كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما ال يقل عن عشر رأس المال 

  . الجمعية العامة أيضا إذا ما طلبت ذلك وزارة التجارة والصناعة 

 مادة (39 )

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

. النظام للجمعية العامة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية   

 مادة (40 )

تقدم مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بيانا عن سير أعمال الشركة ي

وحالتها المادية واالقتصادية وميزانية الشركة ، وبيانا لحساب األرباح والخسائر ، وبيانا عن مكافآت 

تقدم هيئة الرقابة الشرعية إلى كما . أعضاء مجلس اإلدارة وأجور المراقبين ، واقتراحا بتوزيع األرباح 

الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية تقريرا يتضمن رأيها في مدى توافق ما قامت به الشركة من أعمال 

  . مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو أي أعمال أخرى تتعلق بذلك 

 مادة ( 41 )

ر ما تراه في شأنه والنظر في تقرير تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس اإلدارة وتقر

مراقبي الحسابات وتقرير وزارة التجارة والصناعة إن وجد ، وتنتخب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيين 

  . مراقبي الحسابات للسنة المقبلة وتحدد أتعابهم 

  

  ) 42( مادة 

اء على طلب من تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة  ، أو بن

مساهمين يملكون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو 

  . الجمعية خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه 

  

  



 

  

 مادة ( 43 )

: المسائل التالية ال تنظرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية   

 . ظام األساسي للشركة تعديل عقد التأسيس أو الن .1

 . بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه  بأي وجه أخر  .2

 . حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى  .3

 . زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة  .4

 . وكل تعديل لنظام الشركة ال يكون نافذا إال بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة 

جوز بأي حال من األحوال أن يمس التعديل أو التصرف أو االندماج أو االنضمام أو أي إجراء على أنه ال ي

  .أخر بمنهج الشركة فيما يتعلق بإتباع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حسابات الشركة –ج     

    ) 44(مادة 

الجمعية العامة وتقدر أتعابه  يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، تعينه

  . وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها 

  ) 45(مادة 

ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة  31تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 

ديسمبر من السنة  31المالية األولى للشركة  ، فتبدأ من تاريخ إعالن قيام الشركة نهائيا وتنتهي في 

  . التالية 

  ) 46(مادة 

يكون للمراقب الصالحيات وعليه اإللتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وله بوجه 

خاص في االطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي 

حقق موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يتمكن من يرى ضرورة الحصول عليها ، وله كذلك أن ي

استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على الجمعية 

  . العامة وله حق دعوة الجمعية العامة لهذا الغرض 

  ) 47(مادة 

يزانية وحساب األرباح والخسائر يقدم المراقب إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الم

متفقه مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة ، وما إذا كانت الشركة 

تمسك حسابات منتظمة ،  وما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا لألصول المرعية ، وما إذا كانت البيانات 

وارد في دفاتر الشركة ، وما إذا كانت هنالك الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو 

مخالفات ألحكام نظام الشركة أو ألحكام القانون قد وقعت خالل السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط 

الشركة أو في مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمة وذلك في حدود 

ن المراقب مسئوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته المعلومات التي توافرت لديه ، ويكو

وكيال عن جميع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء إنعقاد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن 

  . يستوضحه عما ورد في تقريره 



 

 

 مادة (48 )

الك موجودات الشركة يقتطع من أجمالي األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة إلسته

أو للتعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه األموال لشراء المواد واآلآلت والمنشآت الالزمة أو 

.إلصالحها ، وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين   

 مادة ( 49 )

: توزع األرباح الصافية على الوجه التالي   

حساب االحتياطي اإلجباري ، ويجوز للجمعية العامة عشرة بالمائة تخصص ل% )  10(يقتطع  : أوال 

  . وقف االقتطاع إذا زاد االحتياطي عن نصف رأس مال الشركة 

  . واحد بالمائة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي % ) 1( يقتطع : ثانيا 

    توافق عليه يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب االحتياطي االختياري يقترحها مجلس اإلدارة و: ثالثا 

  . الجمعية العامة ويوقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة 

  يقتطع جزء من األرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة: رابعا 

وز توزيع هذه األموال على لمواجهة االلتزمات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل وال يج

  . المساهمين 

خمسة في المائة % )  5( يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها : خامسا 

  . للمساهمين يحددها مجلس اإلدارة وتقررها الجمعية العامة 

عشرة بالمائة     ) % 10( يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث ال يزيد : سادسا 

  . من الباقي يخصص لمكافآت مجلس اإلدارة 

يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يرحل بناء : سابعا 

على اقتراح مجلس األدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء مال احتياطي عام أو مال لالستهالك 

. غير عاديين   

 

 



 

 

 مادة (50 )

.تدفع حصص األرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة   

 مادة (51 )

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

ن توزيع األرباح على المساهمين تصل االحتياطي اإلجباري على المساهمين ، و إنما يجوز استعماله لتأمي

خمس بالمائة في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد ، وإذا زاد % )  5(إلى 

االحتياطي اإلجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للجمعية أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في 

  .يها الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهم

  مادة (52 )

تودع أموال الشركة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يحددها مجلس اإلدارة ، ويحدد مجلس اإلدارة الحد 

.األعلى  من المال النقدي الذي يجوز االحتفاظ به في صندوق الشركة   


