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 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 أ( التعريفات 

 ( 1مادة )

بالعبارات   يقصد  الالئحة،  هذه  أحكام  تطبيق  في 

لم   ما  منها  كل  قرين  املوضح  املعنى  التالية  والكلمات 

 يقتض سياق النص خالف ذلك:  

  2016/ 1القانون: قانون الشركات رقم  .1

 الوزير: وزير التجارة والصناعة  .2

 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة   .3

 الهيئة: هيئة أسواق املال   .4

الرقا .5 الكويت  الجهات  وبنك  والهيئة  الوزارة  بية: 

أو   منها،  ألي  الخاضعة  للشركات  بالنسبة  املركزي 

 الجهات األخرى التي يقررها القانون.  

الهيئة   .6 من  لها  املرخص  الشركة  املقاصة:  وكالة 

 بالعمل كوكالة مقاصة. 

في تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالعبارات والكلمات  

قرين   املوضح  املعنى  سياق  التالية  يقتض  لم  ما  منها  كل 

 النص خالف ذلك:  

  2016/ 1القانون: قانون الشركات رقم  .1

 الوزير: وزير التجارة والصناعة  .2

 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة   .3

 الهيئة: هيئة أسواق املال   .4

الكويت   .5 وبنك  والهيئة  الوزارة  الرقابية:  الجهات 

أو   منها،  ألي  الخاضعة  للشركات  بالنسبة  املركزي 

 لجهات األخرى التي يقررها القانون.  ا

وكالة املقاصة: الشركة املرخص لها من الهيئة بالعمل   .6

 كوكالة مقاصة. 

نقترح بإضافة بعض التعريفات للمادة األولي منها تعريف  

باملادتين   جاء  كما  بها  املقصود  لتوضيح  الشأن  لذوي 

(25( جاء    –(  72(،  كما  الخدمة  مشغل  من  ولشهادة 

 ( من القانون.  164(، )116باملادة )

 اتحاد شركات االستثمار وتساؤالت   مالحظات ومقترحات

2016فبراير  01الصادر بتاريخ  2016( لسنة 1الشركات رقم )لقانون بشأن مسودة الالئحة التنفيذية   

املقترحة من قبل وزارة التجارة والصناعة( )  
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بوضع   .7 املختصة  اللجنة  الدائمة:  الفنية  اللجنة 

رقم   بالقانون  عليها  املنصوص  املحاسبية  القواعد 

اقب الحسابات.   1981/ 5  بشأن مزاولة مهنة مر

النافذة الواحدة: اإلدارة التي يتم إنشاؤها وتشكيلها   .8

( من القانون، واملادة  5لدى الوزارة بموجب املادة )

 ( من هذه الالئحة. 8)

تأسيس    املؤسس: .9 في   
ً
فعليا  

ً
اشتراكا يشترك  من  كل 

الشركة ويوقع عقدها بنفسه أو من خالل من ينوب  

 عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 

عقد   .10 أو  الشركة  تأسيس  عقد  الشركة:  عقد 

 التأسيس والنظام األساس ي إن وجد.  

 القيد: القيد في السجل التجاري.   .11

 الجريدة الرسمية )الكويت اليوم(. النشر: النشر في   .12

 الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.  .13

محليتين   .14 يوميتين  صحيفتين  في  اإلعالن  اإلعالن: 

للوزارة   االلكتروني  واملوقع  العربية  باللغة  تصدران 

 إن وجد.  

بوضع   .7 املختصة  اللجنة  الدائمة:  الفنية  اللجنة 

رقم   بالقانون  عليها  املنصوص  املحاسبية  القواعد 

اقب الحسابات.   1981/ 5  بشأن مزاولة مهنة مر

الت .8 اإلدارة  الواحدة:  وتشكيلها  النافذة  إنشاؤها  يتم  ي 

(  8( من القانون، واملادة )5لدى الوزارة بموجب املادة )

 من هذه الالئحة. 

تأسيس   .9 في   
ً
فعليا  

ً
اشتراكا يشترك  من  كل  املؤسس: 

ينوب   أو من خالل من  بنفسه  ويوقع عقدها  الشركة 

 عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 

عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس   .10

 والنظام األساس ي إن وجد.  

 القيد: القيد في السجل التجاري.   .11

 النشر: النشر في الجريدة الرسمية )الكويت اليوم(.  .12

 الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.  .13

محليتين   .14 يوميتين  صحيفتين  في  اإلعالن  اإلعالن: 

العربي باللغة  االلكتروني  تصدران  واملوقع    للوزارة ة 

 إن وجد.  للشركة 

 . .......  :ذوي الشأن .15
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الخدمة:   .16 مشغل  من  عن  هي  شهادة  تصدر  شهادة 

لقانون رقم   وفقا  البريد االلكتروني    20مقدمة خدمة 

والئحته    2014لسنة   اإللكترونية  املعامالت  بشأن 

 التنفيذية.

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 ج( النافذة الواحدة 

 ( 8مادة )

الوزارة إدارة خاصة تتبع الوزير ويندب لها عدد  تنشأ لدى  

 كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها على النحو التالي: 

 أ _ موظفي الوزارة من:  

 إدارة السجل التجاري.  .1

وتمويل   .2 األموال  إدارة مكافحة عمليات غسل 

 اإلرهاب.  

 إدارة شركات األشخاص   .3

 إدارة شركات املساهمة  .4

 الشئون القانونية   .5

 إدارة الشئون االدارية   .6

 إدارة التطوير والتدريب  .7

 إدارة نظم املعلومات   .8

 ب _ موظفي الجهات األخرى من:  

بوزارة   .1 والتوثيق  العقاري  التسجيل  إدارة 

 العدل. 

دارة خاصة تتبع الوزير ويندب لها عدد  تنشأ لدى الوزارة إ

 كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها على النحو التالي: 

 أ _ موظفي الوزارة من:  

 إدارة السجل التجاري.  .1

وتمويل   .2 األموال  غسل  عمليات  مكافحة  إدارة 

 .  اإلرهاب

 إدارة شركات األشخاص   .3

 إدارة شركات املساهمة  .4

 الشئون القانونية   .5

   الشئون االداريةإدارة  .6

  إدارة التطوير والتدريب .7

 إدارة نظم املعلومات   .8

 موظفي الجهات األخرى من:  _ ب 

 إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.  .1

 بلدية الكويت.   .2

باعتبار أن الغرض من النافذة الواحدة ليس فقط عملية  

املتعاملين   على  التيسير  أيضا  ولكن  الشركات،  تأسيس 

للحصول على التراخيص الالزمة ملباشرة أعمال الشركة  

 ا اآلتي:املؤسسة، من هذا املنطلق رأين

إضافة جهات أخرى لتشكيل النافذة الواحدة   -1

وزارة الخارجية    – اإلدارة العامة لإلطفاء  مثال  

   -)قسم التصديقات( 

في   -2 للعمل  املنتدبين  املوظفين  حصول  ضرورة 

النافذة الواحدة على كافة الصالحيات إلصدار  

افقات الالزمة إلنهاء املعامالت املقدمة لهم   املو

 ودون الرجوع لجهات التابعين لها.   

غسل   -3 عمليات  مكافحة  إلدارة  الدور  هو  ما 

تأسيس   عملة  في  اإلرهاب  وتمويل  األموال 

 وتراخيص الشركات. 
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 بلدية الكويت.   .2

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل.   .3

 الهيئة العامة للمعلومات املدنية.  .4

 وزارة الداخلية. .5

 غرفة تجارة وصناعة الكويت.   .6

 الهيئة العامة لتشجيع االستثمار املباشر.  .7

املشروعات   .8 وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق 

 الصغيرة واملتوسطة.  

ويجوز بقرار من وكيل الوزارة إضافة أو إلغاء إدارات أو      

املصلحة   ملقتضيات   
ً
وفقا اإلدارة  بهذه  للعمل  جهات 

 العامة.  

 وزارة الشئون االجتماعية والعمل.   .3

 الهيئة العامة للمعلومات املدنية.  .4

 وزارة الداخلية. .5

 ت.  غرفة تجارة وصناعة الكوي .6

 الهيئة العامة لتشجيع االستثمار املباشر.  .7

املشروعات   .8 وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق 

 الصغيرة واملتوسطة.  

إضافة أو إلغاء إدارات    الوزير   وكيل الوزارةويجوز بقرار من      

املصلحة   ملقتضيات   
ً
وفقا اإلدارة  بهذه  للعمل  جهات  أو 

 العامة.  

التالية  ما   -4 لإلدارات  يناط  قد  الذي  الدور  هو 

اإلدارية   الشئون  التطوير   –)إدارة  إدارة 

 إدارة نظم املعلومات(. –والتدريب 

كما   -5 للوزير  تابعة  الواحدة  النافذة  أن  باعتبار 

( املادة  بداية  في  يكون  8جاء  أن  يجب  لذا   )

فيها   املمثلة  الجهات  إلغاء  أو  إضافة  أو  تعديل 

 زير  لو بقرار يصدر عن ا

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 ج( النافذة الواحدة 

 ( 9مادة )

املتعلقة   العمل  ونظم  الواحدة سياسات  النافذة  تقترح 

كيفية  تبين  التي  االسترشادية  األدلة  وإعداد  بالنافذة، 

الشفهية   االستفسارات  على  والرد  املعامالت،  انجاز 

وغير   الحكومية  الجهات  بها  تتقدم  التي  واملكتوبة 

ضمن   تدخل  التي  املعامالت  بشأن  الحكومية 

 اختصاصات النافذة. 

سياسات ونظم العمل    الوزير   يضعتقترح النافذة الواحدة  

األدلة االسترشادية التي    إعداد  واعتماداملتعلقة بالنافذة،  

و  املعامالت،  انجاز  كيفية  االستفسارات  تبين  على  الرد 

الشفهية واملكتوبة التي تتقدم بها الجهات الحكومية وغير  

الحكومية بشأن املعامالت التي تدخل ضمن اختصاصات  

 النافذة.
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وكيل  وتحدد   من  بقرار  الواحدة  النافذة  اختصاصات 

الواحدة   النافذة  اختصاصات  تعديل  له  ويجوز  الوزارة 

 ملقتضيات املصلحة العامة.  
ً
 وفقا

من   بقرار  الواحدة  النافذة  اختصاصات  وكيل  وتحدد 

النافذة    الوزير   الوزارة اختصاصات  تعديل  له  ويجوز 

 ملقتضيات املصلحة ال
ً
 عامة. الواحدة وفقا

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 ج( النافذة الواحدة 

 ( 10مادة )

يجب على الجهات التي لها ممثلون في النافذة الواحدة  

مراعاة اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة وأن تمنحهم  

افقات املطلوبة من   صالحية اتخاذ القرارات وإصدار املو

بالبيانات واملعلومات والنماذج وكل  جهاتهم وأن تزودهم 

ما يلزم إلنجاز العمل الذي يدخل ضمن اختصاص تلك  

 الجهة خالل ثالثة أيام عمل

الواحدة   النافذة  في  ممثلون  لها  التي  الجهات  على  يجب 

تمنحهم   وأن  والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  اختيارهم  مراعاة 

املطلوبة   افقات  املو وإصدار  القرارات  اتخاذ    منصالحية 

لهم   جهاتهم املقدمة  بالبيانات    للمعامالت  تزودهم  وأن 

واملعلومات والنماذج وكل ما يلزم إلنجاز العمل الذي يدخل  

 ضمن اختصاص تلك الجهة خالل ثالثة أيام عمل 

 

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 ج( النافذة الواحدة 

 ( 13مادة )

اقبة جودة األداء يتبع الوزير   يكون لدى الوزارة قسم ملر

يختص   كما   ، الواحدة  النافذة  على  باإلشراف  يختص 

بتلقي الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب الشأن بخصوص  

ما لديهم من معامالت لدى النافذة الواحدة ، ويختص  

هذا   في  الالزمة  والقرارات  اإلجراءات  باتخاذ  املكتب 

 الشأن 

الوزير   يتبع  األداء  جودة  اقبة  ملر قسم  الوزارة  لدى  يكون 

يختص باإلشراف على النافذة الواحدة، كما يختص بتلقي 

ما   بخصوص  الشأن  أصحاب  بها  يتقدم  التي  الشكاوى 

  املكتبلديهم من معامالت لدى النافذة الواحدة ، ويختص  

 باتخاذ اإلجراءات والقرارات الالزمة في هذا الشأن القسم 

 

 الباب األول 

 الفصل األول 

 ج( النافذة الواحدة 

 (14مـادة )

التي   األعمال  عن   
ً
شهريا  

ً
تقريرا الواحدة  النافذة  تعد 

وتاريخ   املعاملة  طلب  تسلم  تاريخ  به   
ً
مبينا أنجزتها، 

  
ً
 شهريا

ً
يعرض على الوزير وينشر  تعد النافذة الواحدة تقريرا

للوزارة   االلكتروني  املوقع  أنجزتها،  على  التي  األعمال  عن 
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اقتراحات تالفي    أحكام عامـة  انجازها وأسباب التأخر في ذلك إن وجد و

 هذا التأخير. 

االدارة   املعامالت  وتستمر  بمتابعة  بالوزارة  املختصة 

النافذة   إنشاء  حتى  القائمة  للتعليمات   
ً
وفقا وإنجازها 

 الواحدة املنصوص عليها باملواد السابقة. 

 به تاريخ تسل
ً
م طلب املعاملة وتاريخ انجازها وأسباب  مبينا

اقتراحات تالفي هذا التأخير.   التأخر في ذلك إن وجد و

املعامالت   بمتابعة  بالوزارة  املختصة  االدارة  وتستمر 

النافذة   إنشاء  حتى  القائمة  للتعليمات   
ً
وفقا وإنجازها 

 الواحدة املنصوص عليها باملواد السابقة. 

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

 ج( النافذة الواحدة 

 (15مـادة )

  
ً
أو الهيئة _ مسبقا افقة بنك الكويت املركزي  يتعين مو

عقد   وعلى  الشركات  تأسيس  على   _ األحوال  حسب 

  
ً
مسبقا افقة  واملو منهما  أي  لرقابة  الخاضعة  الشركة 

 على أية تعديالت تطرأ على عقد الشركة.  

  
ً
مسبقا  _ الهيئة  أو  املركزي  الكويت  بنك  افقة  مو يتعين 

ركات وعلى عقد الشركة  حسب األحوال _ على تأسيس الش 

منهما   أي  لرقابة  أية  الخاضعة  على   
ً
مسبقا افقة  واملو

 . تعديالت تطرأ على عقد الشركة

هذا النص يعد تنازل من جانب الوزارة عن اختصاصاتها  

يعد   النص  هذا  أن  عن  فضال  القانون،  بموجب  املقررة 

اعتداء على حريات األشخاص في تأسيس شركات أموال  

ة مالية تباشر أعمالها خارج حدود دولة  أو ملباشرة أنشط

هيئة  أو  املركزي  البنك  لرقابة  وبالتالي ال تخضع  الكويت 

 أسواق املال. 

النص املقترح تضمن تزيد على  الفقرة األخيرة من  كما أن  

 ( من القانون.   6حكم املادة )

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

رأس مال   -ه

 الشركة

 ( 18مادة )

مع عدم اإلخالل بمتطلبات الجهات الرقابية أو أية جهة  

أخرى أو رؤوس أموال الشركات املقررة بقوانين خاصة،  

التأسيس   عند  الشركات  مال  لرأس  األدنى  الحد  يكون 

 بحسب نوعها على النحو اآلتي *:  

جهة   أية  أو  الرقابية  الجهات  بمتطلبات  اإلخالل  عدم  مع 

خاصة،   بقوانين  املقررة  الشركات  أموال  رؤوس  أو  أخرى 

التأسيس  عند  الشركات  مال  لرأس  األدنى  الحد  يكون 

 بحسب نوعها على النحو اآلتي *:  

ضمن   ذكرها  لعدم  الفردية"  "املؤسسات  عبارة  حذف 

 أشكال الشركات في القانون 
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 املبلغ البيان  م

والتوصية  1 التضامن  شركة 

باألسهم   والتوصية  البسيطة 

الواح وذات  والشخص  د 

املحدودة   املسئولية 

 واملؤسسات الفردية  

 د.ك   1000

 

 د.ك   10000 شركة املساهمة املقفلة   2

 د.ك 25000 شركة املساهمة العامة   3

الشركة   4  / القابضة  الشركة 

ذات   الشركات   / املهنية 

الغرض الخاص / الشركة غير  

 الهادفة للربح 

يحدد  

رأسمالها  

حسب الشكل  

تتخذه   الذي 

  
ً
وفقا منها  أي 

 للقانون  

 

ملباشرة       الشركة  مال  رأس  كفاية  شأنه  في  ويطبق 

األنشطة   بدليل  املبينة  الحدود  املزاولة  عند  أغراضها 

 ة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية *.  امللحق بالالئح

 املبلغ البيان  م

والتوصية  1 التضامن  شركة 

باألسهم   والتوصية  البسيطة 

وذات   الواحد  والشخص 

املحدودة   املسئولية 

    واملؤسسات الفردية

 د.ك   1000

 

 د.ك   10000 شركة املساهمة املقفلة   2

 د.ك 25000 شركة املساهمة العامة   3

الشركة   4  / القابضة  الشركة 

املهنية / الشركات ذات الغرض  

الهادفة   غير  الشركة   / الخاص 

 للربح 

يحدد  

رأسمالها  

الشكل   حسب 

تتخذه   الذي 

  
ً
وفقا منها  أي 

 للقانون  

 

ويطبق في شأنه كفاية رأس مال الشركة ملباشرة أغراضها      

امللحق   األنشطة  بدليل  املبينة  الحدود  املزاولة  عند 

 بالالئحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية *.  
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 الباب األول 

 الفصل األول 

 عامـة أحكام 

و( تقدير الحصص  

العينية "مادية أو  

 معنوية"

 ( 22مادة )

على    بناء  التقويم  فيها  يكون  التي  الحاالت  عدا  فيما 

تكليف من املحكمة، تلتزم الشركة بإخطار الوزارة بصورة  

من تقرير التقويم معتمدة من مكتب التدقيق، وتستوفى  

كة  إجراءات نقل ملكية الحصة العينية بقيمتها إلى الشر 

 للقانون.  
ً
 بعد إقرارها وفقا

فيما عدا الحاالت التي يكون فيها التقويم بناء على تكليف 

من املحكمة، تلتزم الشركة بإخطار الوزارة بصورة من تقرير  

من   معتمدة  ب  مكتبالتقويم  القائمة  التدقيق،  الجهة 

إلى   العينية بقيمتها  وتستوفى إجراءات نقل ملكية الحصة 

 للقانون.الشركة بعد 
ً
 إقرارها وفقا

 

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

ز( االعتراض على  

 اسم الشركة

 ( 23مادة )

افر في   يشترط حال االعتراض على إسم شركة ما أن يتو

 طلب الشركة املعترضة ما يلي:  

في   .1  
ً
مقيدا املعترضة  الشركة  اسم  يكون  أن 

 السجل قبل قيده للشركة املعترض عليها. 

أن تمارس الشركة ذات النشاط الذي تمارسه   .2

 الشركة املعترض عليها.  

تاريخ   .3  من 
ً
يوما الطلب خالل تسعين  يقدم  أن 

 النشر عن اإلسم محل االعتراض.  

4.   .
ً
 أن يكون ترخيص الشركة ساريا

أو   .5 الشركة  مدير  من   
ً
موقعا الطلب  يكون  أن 

 رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه بحسب األحوال.  

 

في   افر  يتو أن  ما  شركة  إسم  على  االعتراض  حال  يشترط 

 طلب الشركة املعترضة ما يلي:  

في   .1  
ً
مقيدا املعترضة  الشركة  اسم  يكون  أن 

 عترض عليها. السجل قبل قيده للشركة امل 

تمارسه   .2 الذي  النشاط  ذات  الشركة  تمارس  أن 

 الشركة املعترض عليها.  

تاريخ   .3 من   
ً
يوما تسعين  خالل  الطلب  يقدم  أن 

 النشر عن اإلسم محل االعتراض.  

4.   .
ً
 أن يكون ترخيص الشركة ساريا

 من مدير الشركة أو رئيس   .5
ً
أن يكون الطلب موقعا

أو   نائبه  أو  اإلدارة  ذمجلس  في  يفوض    لك من 

 بحسب األحوال.  
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بالطلب السابقة    ويرفق  الفقرة  في  إليه  املشار 

 املستندات اآلتية: 

املعترضة   .1 الشركة  عقد  من  نسخة 

 وتعديالته.  

 صورة من الترخيص التجاري للشركة.   .2

 شهادة من السجل التجاري للشركة. .3

مجلس  .4 رئيس  أو  املدير  توقيع  اعتماد 

 اإلدارة أو نائبه بحسب األحوال.  

من       بصورة  عليها  املعترض  الشركة  إخطار  ويتم 

خالل   به  جاء  ما  على  للرد  ضدها  املقدم  االعتراض 

الوزارة   وتقوم  لإلخطار،  تسلمها  تاريخ  من  أسبوعين 

 من تاريخ تقديمه  
ً
بالبت في هذا الطلب خالل ستين يوما

عليها  وتقر  املعترض  الشركة  وإلزام  الطلب  قبول  إما  ر 

بتغيير االسم أو رفض الطلب مع إخطار الشركتين في أي  

 من الحالتين بقرارها.  

 

السابقة   الفقرة  في  إليه  املشار  بالطلب  ويرفق 

 املستندات اآلتية: 

 نسخة من عقد الشركة املعترضة وتعديالته.   .1

 .  املعترضةصورة من الترخيص التجاري للشركة  .2

 . املعترضةشهادة من السجل التجاري للشركة  .3

أو   .4 اإلدارة  مجلس  رئيس  أو  املدير  توقيع  اعتماد 

 . للشركة مقدمة الطلبنائبه بحسب األحوال 

االعتراض   من  بصورة  عليها  املعترض  الشركة  إخطار  ويتم 

املقدم ضدها للرد على ما جاء به خالل أسبوعين من تاريخ  

تسلمها لإلخطار، وتقوم الوزارة بالبت في هذا الطلب خالل  

 من ت
ً
اريخ تقديمه وتقرر إما قبول الطلب وإلزام  ستين يوما

مع   الطلب  رفض  أو  االسم  بتغيير  عليها  املعترض  الشركة 

 إخطار الشركتين في أي من الحالتين بقرارها. 

املحكمة   أمام  الصادر  القرار  على  الطعن  شان  ذي  ولكل 

 املختصة.
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 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامـة 

ح( الشركة ذات  

 الخاص الغرض 

 ( 24مادة )

بهذه   الخاصة  واألحكام  الضوابط  شأن  في  يطبق 

أسواق   بهيئة  بها  املعمول  واللوائح  القرارات  الشركات 

 املال.  

 

يطبق في شأن الضوابط واألحكام الخاصة بهذه الشركات  

   القرارات واللوائح املعمول بها بهيئة أسواق املال.

 

وفقا   واألحكام  الضوابط  )يجب وضع  املادة  (  14ألحكام 

 من القانون. 

فضال عن أن اإلحالة للوائح والقرارات املعمول بها لدى  

هيئة أسواق املال قد يكون مقبوال بالنسبة للشركات التي  

 تمارس أنشطة األوراق املالية دون غيرها من الشركات. 

 

كما أن نصوص الالئحة السابقة كانت أعم وأشمل في هذا  

ي أن النص املقترح يعد تنازل من  الخصوص، باإلضافة إل

أحكام   بموجب  األصيل  اختصاصه  عن  الوزارة  جانب 

 القانون. 

 الباب األول 

 الفصل الثاني

توفيق أوضاع  

 الشركات

بقوة   ( 26مادة ) إنحلت  أو  ترخيصها  ألغى  التي  الشركات  فيما عدا 

القانون تلتزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خالل  

 تاريخ العمل بأحكام هذه الالئحة. ستة أشهر من 

بقوة   انحلت  أو  ترخيصها  ألغى  التي  الشركات  عدا  فيما 

بها    -القانون   والعمل  الالئحة  هذه  صدور  تلتزم    - قبل 

من   أشهر  ستة  خالل  أوضاعها  بتوفيق  القائمة  الشركات 

 تاريخ العمل بأحكام هذه الالئحة. 

نص هام  ( ونرى أنه  37ورد بالالئحة القديمة نص املادة ) 

 وأعم وأشمل، وقد جرى النص فيه على أن:   

 

بالقانون   العمل وقت القائمة الشركات جميع )تلتزم

تخالف   أحكام  من عقودها عليه تشتمل ما  بتعديل

 املنصوص عليها املدة القانون، خالل في  اآلمرة النصوص

وفي  هذه إصدار مواد  من الثالثة باملادة   جميع الالئحة 
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 لم لو  حتى  في القانون  اآلمرة  األحكام  هذه  تسرى  األحوال 

 .إليه( املشار على النحو الشركة  عقد تعديل  يتم

 الباب األول 

 الفصل الثاني

توفيق أوضاع  

 الشركات

ألحكام   ( 33مادة )  
ً
وفقا القابضة  الشركة  أوضاع  توفيق  يكون 

توفيق أوضاع شركة املساهمة العامة أو املقفلة حسب  

 نوع الشركة.  

  
ً
وفقا القابضة  الشركة  أوضاع  توفيق    ألحكامليكون 

ب أوضاع  الخاصة  لهاتوفيق  شكال  تتخذه  التي    الشركة 

 . شركة املساهمة العامة أو املقفلة حسب نوع الشركة

النص )مادة:    أغفل  القانون  عليه  نص  من  244ما   )

ذات   شركة  شكل  القابضة  الشركة  تتخذ  أن  إمكانية 

بجانب   الواحد  الشخص  شركة  أو  املحدودة  املسئولية 

   أنواع الشركات الواردة بالنص. 

 الباب األول 

الفصل  

 الثالث

التنفيذ على 

الحصص  

 واألسهم 

أ _ التنفيذ على  

الحصص في شركة  

والتوصية  التضامن 

البسيطة وحصص  

الشريك املتضامن  

في شركة التوصية  

 باألسهم

 ( 34مادة )

  
ً
وفقا أغراضها  تزاول  التي  القائمة  الشركات  على  يجب 

ألحكام الشريعة اإلسالمية أن توفق أوضاعها على النحو  

 ( من القانون. 15الوارد باملادة )

أغراضها   تزاول  التي  القائمة  الشركات  على    يجب 
ً
وفقا

النحو   على  أوضاعها  توفق  أن  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام 

 ( من القانون. 15الوارد باملادة )

للبيان   لالئحة  يحيل  القانون  ألن  النص  إلغاء  نرى 

النص   كان  إذا  للقانون  الالئحة  تحيل  وال  والتفصيل، 

 القانوني واضح هنا ال مجال لوروده بأحكام الالئحة.

 

 الباب األول 

الفصل  

 لثالثا

جـ _ التنفيذ على 

أسهم الشركات غير  

املدرجة بسوق  

  59يجب مراعاة عدم وجود تعارض بين أحكام املواد من )   

مع أحكام القرار الصادر عن هيئه أسواق املال    61و  60و
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التنفيذ على 

الحصص  

 واألسهم 

األوراق املالية  

واألسهم في شركات  

 التوصية باألسهم 

 ( 61حتى   59مادة )

رقم    2016لسنه    12رقم   امللحق  بإضافة    10واملتعلق 

 للكتاب الحادي عشر والخاص بقواعد التنفيذ. 

 الباب الثاني

شركة  

 التضامن

شركة   ( 62مادة ) تأسيس  في  االشتراك  الكويتيين  لغير  يجوز 

عن   مشاركتهم  نسبة  تجاوز  أال  على  من  49التضامن   %

 رأس املال. 

يجوز لغير الكويتيين االشتراك في تأسيس شركة التضامن  

 % من رأس املال.  49على أال تجاوز نسبة مشاركتهم عن  

 

نرى أن هذا النص ال داعي من ذكر حكمه في الالئحة ألن  

( املادة  ذكر  38نص  إلي  يحتاج  ال  واضح  القانون  من   )

 الحكم العكس ي له بالالئحة. 

 الباب السابع 

الشركة ذات  

ئولية املس

 املحدودة 

 الفصل األول 

نسبة ملكية 

 الكويتيين 

رقم   ( 91مادة ) القانون  أحكام  مراعاة  شأن    2013/ 116مع  في 

ملكية  نسبة  تقل  أال  يجب  املباشر،  االستثمار  تشجيع 

عن   املحدودة  املسئولية  ذات  الشركات  في  الكويتيين 

  % من حصص رأس مال الشركة.51

املنظمة مللكية مواطني دول مجلس  يجب إضافة القرارات   

 التعاون الخليجي للنص. 

املادة   ( 116مادة ) الباب الثامن في  إليها  املشار  بالوسائل  اإلعالن  لصحة  يشترط 

وكالة   أو  الشركة  زود  قد  املساهم  يكون  أن  السابقة 

مشغل  هناك    من  شهادة  استصدار  موضوع  في  صعوبة 

خدمة وسيلة االتصال التي استخدمت في إجراء اإلعالن،  

البريد   هي  املستخدمة  الوسيلة  كانت  إذا  في  خاصة 
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شركات  

املساهمة 

 العامة

 الفصل الثاني

الجمعية 

 التأسيسية

املقاصة ببيانات عنوان بريده االلكتروني أو رقم الفاكس  

افق على إعالنه من خالل هذه الوسائل.    الخاص به، وو

البيانات       وال يعتد بأي تغيير من قبل املساهم ألي من 

أخطر  امل  قد  يكن  لم  ما  السابقة  الفقرة  في  إليها  شار 

الشركة أو وكالة املقاصة بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة  

 أيام على األقل.  

وفي حالة النزاع حول تسلم االعالن فإنه يعتد في هذا     

لوسيلة   الخدمة  مشغل  من  تصدر  بشهادة  الشأن 

 االتصال التي استخدمت في إجراء اإلعالن. 

االلكتروني، وحرصا على الوقت وعدم تحديد الجهة التي  

ستتولى الحصول على تلك الشهادة، نقترح عدم قصر حل  

عل اإلعالن  بشأن صحة  والسماح  النزاع  الشهادة  تلك  ى 

 بوسائل إثبات أخرى.     

 

 

 الباب الثامن

الفصل  

 الثالث

 رأس املال 

أ( شروط إصدار  

أسهم بأقل من  

 القيمة األسمية 

 ( 117مادة )

املال   رأس  زيادة  أسهم  إصدار  املساهمة  لشركة  يجوز 

 بقيمة أقل من مائة فلس بالشروط التالية: 

 أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.  

أن يكون السعر السوقي لسهم الشركة في سوق الكويت  

 لألوراق املالية أقل من مائة فلس. 

تت متراكمة  خسائر  الشركة  لدى  يكون  جاوز  أال 

االحتياطيات واألرباح املرحلة أو تكون الشركة قد قامت  

بتخفيض رأس مالها بمقدار الخسائر املتراكمة ولم يؤد  

يجوز لشركة املساهمة إصدار أسهم زيادة رأس املال بقيمة 

 أقل من مائة فلس بالشروط التالية: 

ألوراق  اسوق الكويت ل    بورصةأن تكون الشركة مدرجة في  

 املالية.  

في   الشركة  لسهم  السوقي  السعر  يكون  سوق  بورصة  أن 

 ألوراق املالية أقل من مائة فلس.االكويت ل 

أال يكون لدى الشركة خسائر متراكمة تتجاوز االحتياطيات  

واألرباح املرحلة أو تكون الشركة قد قامت بتخفيض رأس  

 من عبارة  تم استخدام عبارة "بورصة األوراق  
ً
املالية" بدال

"سوق الكويت في األوراق املالية" كما نص عليها القانون  

 والئحته التنفيذية وتعديالتهما.  2010/ 7رقم 

 

افقة  مو على  الشركات  على حصول  العمل  جرى  كذلك 

الهيئة قبل التقدم للوزارة بطلب انعقاد الجمعية العامة  

أوراق مالية، وفي حال قبول  في إصدار  يتم    للنظر  املقترح 

 من مسودة الالئحة كما هو مبين أدناه.   119حذف املادة 
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لألوراق   الكويت  سوق  في  السهم  سعر  تجاوز  إلى  ذلك 

 املالية إلى مائة فلس.  

بالقيمة  املال  رأس  زيادة  قررت  قد  الشركة  تكون  أن 

ت يتم  ولم  ما طرح من  األسمية دون عالوة إصدار  غطية 

   أسهم الزيادة لالكتتاب العام كله أو بعضه.

مالها بمقدار الخسائر املتراكمة ولم يؤد ذلك إلى تجاوز سعر  

ف ل    بورصة ي  السهم  الكويت  إلى مائة  اسوق  املالية  ألوراق 

 فلس. 

بالقيمة   املال  رأس  زيادة  قررت  قد  الشركة  تكون  أن 

األسمية دون عالوة إصدار ولم يتم تغطية ما طرح من أسهم  

 الزيادة لالكتتاب العام كله أو بعضه.  

افقة الهيئة.5  .كتاب بمو

 

 الباب الثامن

الفصل  

 الثالث

 رأس املال 

أ( شروط إصدار  

أسهم بأقل من  

 القيمة األسمية 

 ( 119مادة )

لها   الشركات املرخصة  الهيئة بطلب  الوزارة إخطار  على 

من قبلها ، ويتعين على الهيئة أن تصدر قرارها بالقبول  

أو الرفض خالل عشرة أيام من تاريخ اخطارها بذلك على  

 ، وإخطار الوزارة بالقرار في  
ً
أن يكون قرار الرفض مسببا

 أي الحالتين. 

على الوزارة إخطار الهيئة بطلب الشركات املرخصة لها من  

أو   بالقبول  قرارها  تصدر  أن  الهيئة  على  ويتعين   ، قبلها 

الرفض خالل عشرة أيام من تاريخ اخطارها بذلك على أن  

أي   في  بالقرار  الوزارة  وإخطار   ،  
ً
مسببا الرفض  قرار  يكون 

 الحالتين . 

اله افقة  يئة ضمن شروط  نقترح إلغاء املادة وإضافة مو

 ( 117اإلصدار  املقررة في املادة )

 الباب الثامن

الفصل  

 الثالث

 رأس املال 

ب( ضوابط  

 تقسيم السهم 

 ( 120مادة )

يجوز للشركة تقسيم القيمة اإلسمية ألسهمها بشرط أال  

الحد  عن  التقسيم  بعد  للسهم  اإلسمية  القيمة  تقل 

(  150األدنى للقيمة اإلسمية املنصوص عليها في املادة )

 من القانون.  

تقسيم   للشركة  ألسهمها  يجوز  اإلسمية   السهم  القيمة 

هم  بشرط أال تقل القيمة اإلسمية للس  الواحد لعدة أسهم 

بعد التقسيم عن الحد األدنى للقيمة اإلسمية املنصوص  

 ( من القانون. 150عليها في املادة )

ألحكام   وفقا  يجب  للسهم  االسمية  القيمة  أن  باعتبار 

فلس )أال في حاالت خاصة( لذا    القانون أال تقل عن مائة

نري أن حكم النص املقترح في الالئحة يكون خاص بالسهم  

 وليس بقيمته األسمية. 
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 الباب الثامن

الفصل  

 الثالث

 رأس املال 

ب( ضوابط  

 تقسيم السهم 

 ( 121مادة )

وقبل   أسهمها،  بتقسيم  الراغبة  الشركة  على  يجب 

جمعيتها   النعقاد  الدعوة  عن  غير  اإلعالن  العامة 

 به 
ً
العادية، أن تتقدم للوزارة بطلب عقد االجتماع مرفقا

 ملخص جدول األعمال. 

تخطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة واملستندات املرفقة 

به، وتصدر الهيئة _ خالل عشرة أيام من تاريخ إخطارها  

الرفض  أن يكون قرار  الرفض على  أو  بالقبول  _ قرارها 

، وإخطار 
ً
   الوزارة بالقرار في أي من الحالتين. مسببا

يجب على الشركة الراغبة بتقسيم أسهمها، وقبل اإلعالن  

عن الدعوة النعقاد جمعيتها العامة غير العادية، أن تتقدم  

جدول   ملخص  به   
ً
مرفقا االجتماع  عقد  بطلب  للوزارة 

افقة الهيئة  بالنسبة للشركات  و األعمال،   الحصول على مو

 . خاضعة لرقابتهااملرخص لها أو ال

تخطر الوزارة الهيئة بطلب الشركة واملستندات املرفقة به،  

  _ إخطارها  تاريخ  من  أيام  عشرة  خالل   _ الهيئة  وتصدر 

الرفض  قرار  يكون  أن  على  الرفض  أو  بالقبول  قرارها 

، وإخطار الوزارة بالقرار في أي من الحالتين.  
ً
 مسببا

الشركات   حصول  على  العمل  لرقابة  جرى  الخاضعة 

التقدم  قبل  الهيئة  افقة  مو على  لها  املرخص  أو  الهيئة 

إصدار   في  للنظر  العامة  الجمعية  انعقاد  بطلب  للوزارة 

 أوراق مالية. 

 الباب الثامن

 الفصل الرابع 

تعديل رأس  

 املال 

زيادة رأس  

 املال 

ب( إجراءات  

وأحكام التنازل عن  

حق األولوية في  

االكتتاب في أسهم  

الزيادة في رأسمال  

 شركات املساهمة 

 ( 131مادة )

التحييد  فإن  التصويت  من  محيده  األسهم  كانت  إذا 

رأس   زيادة  أسهم  من  األسهم  تلك  عن  ينشأ  ما  يشمل 

املال وال يسري هذا الحكم على حقوق األولوية الناشئة  

ال اسهم  هذه  عن  عن  الشركة  تنازل  حالة  في  خزينة 

 الحقوق. 

التحييد  فإن  التصويت  من  محيده  األسهم  كانت  إذا 

يشمل ما ينشأ عن تلك األسهم من أسهم زيادة رأس املال  

وال يسري هذا الحكم على حقوق األولوية  وأسهم املنحة  

الخزينة في حالة تنازل الشركة عن هذه    الناشئة عن اسهم

 الحقوق. 

ملا كان أثر تحييد األسهم من التصويت يسرى على ما ينشأ  

األسهم   توابع  من  باعتبارها  املال  راس  زيادة  أسهم  من 

يسرى   ثم  ومن  ثمارها  من  املنحة  أسهم  وكانت  الحميدة 

 عليها أثر التحييد التحاد العلة بينهما.
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 الباب الثامن

 الفصل الرابع 

تعديل رأس  

 املال 

 عالوة اإلصدار -ج 

 

 ( 135مادة )

جميع  االكتتاب  فيها  يستنفد  ال  التي  األحوال  جميع  في 

يجوز   األصلية،  االكتتاب  مدة  خالل  املطروحة  األسهم 

تجاوز   ال  أخرى  ملدة  االكتتاب  باب  فتح  اإلدارة  ملجلس 

كل   االكتتاب  يستنفد  لم  فإذا  أشهر،  في  ثالثة  األسهم 

نهاية امليعاد الجديد، يجب على الجهة التي قررت زيادة  

االكتفاء   أو  املال  رأس  زيادة  عن  الرجوع  إما  املال  رأس 

في   املال  رأس  وتخفيض  فيه،  االكتتاب  تم  الذي  بالقدر 

على   بناء  بالتخفيض  السجل  في  القيد  ويتم  الحالتين، 

 قرار هذه الجهة. 

تعلقة باالكتتاب في األسهم لم  بعد انتهاء املدة األصلية امل  

توضح الالئحة اإلجراءات التي يجب اتخاذها مع الجهات  

املختصة والتي يجوز ملجلس اإلدارة فتح باب االكتتاب ملدة  

 أخرى ال تجاوز ثالثة أشهر. 

 الباب الثامن

 الفصل الرابع 

تعديل رأس  

 املال 

 عالوة اإلصدار -ج 

 

 ( 139مادة )

الزيادة في رأس املال عن طريق تحويل  تتبع عند تغطية  

دين على الشركة إلى أسهم الشروط واملعايير التي تضعها  

 اللجنة الفنية الدائمة. 

يجب وضع اليه كامله في الالئحة التنفيذية تغطية الزيادة   

في رأس املال عن طريق تحويل دين على الشركة إلى أسهم  

املادة   اشارت  القانون    167حسبما    2016  لسنه  1من 

لكونه ملغي    2010لسنه    515وعدم االعتماد على القرار  

 بقوه القانون. 

 الباب الثامن

 الفصل الرابع 

تخفيض رأس   –د 

 املال 

 

يكون االعتراض لدائني الشركة الذين نشأت ديونهم قبل  

 لإلجراءات  
ً
قرار تخفيض رأس املال، بصحيفة ترفع وفقا

والتجارية   املدنية  افعات  املر قانون  في  عليها  املنصوص 

قبل   ديونهم  نشأت  الذين  الشركة  لدائني  االعتراض  يكون 

لإلجراءات    
ً
وفقا ترفع  ، بصحيفة  املال  رأس  قرار تخفيض 

افعات املر قانون  في  عليها  والتجارية   املنصوص  املدنية 
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تعديل رأس  

 املال 

على   ( 141مادة ) توزيعات  أية  وقف  الدعوى  رفع  على  ويترتب 

املساهمين تكون ناتجة عن قرار التخفيض، وذلك ما لم  

 لتصريح للشركة بإجراء تلك التوزيعات.  تقرر املحكمة ا

ويسقط حق الدائن في االعتراض بمض ي شهر من تاريخ  

   إخطار الشركة له بقرار تخفيض رأس املال.

ويترتب على رفع الدعوى وقف أية توزيعات على املساهمين  

تكون ناتجة عن قرار التخفيض ، وذلك ما لم تقرر املحكمة  

   . التصريح للشركة بإجراء تلك التوزيعات

نشر  ويسقط حق الدائن في االعتراض بمض ي شهر من تاريخ  

 .الرسمية ةقرار تخفيض رأس املال بالجريدالشركة 

 الباب الثامن

الفصل  

 السادس 

الجمعية 

 العامة

( من القانون، يحق  156مع مراعاة ما ورد بنص املادة ) ( 155مادة )

لدى   بالشركة  الخاص  بالسجل  مسجل  مساهم  لكل 

حق   والصكوك  السندات  وألصحاب  املقاصة  وكالة 

ويشترط   الوكالة  او  باألصالة  العامة  الجمعية  حضور 

او  لصحة   خاص  توكيل  بموجب  تكون  أن  الوكالة 

وال   بخاتمها  ومختوما  الشركة  من  لذلك  معد  تفويض 

في   الحق  والصكوك  السندات  ألصحاب  يكون 

 التصويت على القرارات. 

األولى   الفقرة  في  إليه  املشار  التوكيل  يكون  ان  ويجوز 

أو اكثر من اجتماعات الجمعية   لحضور اجتماع واحد 

التوكيل   ويكون  معين  العامة  اجتماع  الصادر لحضور 

اكتمال   اليه لعدم  يؤجل  الى  صالحا لحضور االجتماع 

 النصاب. 

( املادة  بنص  ورد  ما  مراعاة  يحق  156مع  القانون،  من   )

لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة لدى وكالة  

حضور   حق  والصكوك  السندات  وألصحاب  املقاصة 

ويشتر  الوكالة  او  باألصالة  العامة  لصحة  الجمعية  ط 

أو توكيل عام يبيح  الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص،  

  او تفويض معد لذلك من الشركة ومختوما بخاتمها  ذلك

وال  املقاصة  وكالة  خاتم  السندات    أو  ألصحاب  يكون 

 والصكوك الحق في التصويت على القرارات. 

األولى   الفقرة  في  إليه  املشار  التوكيل  يكون  أن  ويجوز 

الجمعية   اجتماعات  من  أكثر  أو  واحد  اجتماع  لحضور 

معين   اجتماع  لحضور  الصادر  التوكيل  ويكون  العامة 

اكتمال   لعدم  اليه  يؤجل  الى  االجتماع  لحضور  صالحا 

 النصاب. 

استخدام   انتشار  الكويتي  املجتمع  في  السائد  كان  ملا 

اآل  لصالح  األبناء  بيد  العامة  السن  التوكيالت  كبار  باء 

التوكيالت   إضافة  يستوجب  مما  األخوات  عن  واألخوة 

بمطابقتها   واإلقرار  صورتها  تقديم  استلزام  مع  العامة 

 لألصل.

*حيث انه يتم انعقاد الجمعية العامة فى بعض الحاالت  

الكويتية   الشركة  تتولى  التجارة حيث  وزارة  امر  بناء على 

يجدر   انه  نرى  مما  وتنظيمها  الدعوات  طباعة  للمقاصة 

اإلشارة الى جواز ختم التوكيل بخاتم املقاصة حتى يشمل  

النص حالتي انعقاد الجمعية بمعرفة الشركة )بخاتمها(  

 حالة انعقادها بمعرفة الوزارة )بخاتم املقاصة(.  وفى
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( املواد  فى  ورد  ما  مراعاة  )143ومع   ،)206( من  217(،   )

يجوز للمساهم إبداء رأيه  ة اجتماع الجمعية،  نصاب صح

غير   فى أو  متزامنا  الجمعية  على  املعروضة  املوضوعات 

وكالة   بتصميمه  تقوم  للتصويت  آلي  لنظام  وفقا  متزامنا 

 املقاصة التى تحفظ سجل مساهمي الشركة. 

رقم   القانون  أحكام  مراعاة  شأن    2014لسنة    20ومع  في 

والئحته اإللكترونية  وضع    املعامالت  يجب  التنفيذية 

  
ً
وفقا التصويت  خاللها  من  يتم  التي  واألساليب  النماذج 

بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت، والتأكد   لهذا النظام

 من املساهم أو
ً
 .نائبه القانوني من أنه قد تم فعال

*حيث أن القانون يستلزم لصحة انعقاد الجمعية العامة  

العادية حضور مساهمين لهم حق التصويت يمثلون اكثر  

وجود   عن  اقع  الو اسفر  وقد  املال،  راس  نصف  من 

الى   أسهمها  منح  وتم  الدولة  أسستها  التي  الشركات 

الكويتيين بموجب منحة أميرية كريمة وقد بلغ معه عدد  

الش هذه  في  مليون  املساهمين  نصف  يناهز  ما  إلى  ركات 

مساهم كما هو حال بنك وربة، مما ترتب عليه استحالة  

مما  الشركات  هذه  ملثل  العامة  الجمعية  انعقاد  تحقق 

يتعين معه ضرورة توفير ألية تسمح بتصويت هذا العدد  

الهائل من املساهمين دون التجمع في مكان واحد، كما أن  

ظاهرة   وجود  يعكس  العملي  اقع  صغار  الو عزوف 

في   واملشاركة  العامة  الجمعيات  حضور  عن  املساهمين 

التصويت والذى نعتقد انه يرجع إلى إحساسهم انهم لن  

يؤثروا في قراراتها مما يتعين معه ضرورة توفير ألية تسمح  

بمشاركة صغار املساهمين مع إعفائهم من الحضور، كما  

بي حقه  انه ال يوجد نص ينظم آلية مباشرة املستثمر األجن

في التصويت بنفسه مما ترتب عليه مباشرة الشركات التي  
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من   التصويت  األجنبي  املستثمر  لحساب  املحافظ  تدير 

أمام   قانوني  غموض  يشكل  مما  الوكالة  أحكام  خالل 

املستثمر األجنبي غير محفز لجذب االستثمار األجنبي ، كما  

فى   2013لسنة  116قانون رقم انه على الرغم من وجود ال

املباشر   االستثمار  تشجيع  يسمح  شأن  مما   بالكويت 

معه   يتعين  مما  الكويت   في  املباشر  باالستثمار  لألجنبي 

املباشر   األجنبي  للمستثمر  تسمح  ألية  توفير  ضرورة 

انه سعى   القانون، كما  لتفعيل هذا  بالتصويت عن بعد 

يت املالي  طلب مواكبة االتجاهات  الكويت لتطوير سوقها 

على   –التشريعية املعاصرة لبعض الدول بمنطقة الخليج  

بتطوير التشريع    -سبيل املثال اململكة العربية السعودية  

للشركات   العامة  الجمعية  انعقاد  بإجازة  الكويتي 

املساهمة بوسائل االتصال الحديثة ومنها التصويت عن  

خالل من  وذلك  اإللكتروني(  )التصويت  نظم    بعد 

إلكترونية تسمح بالتأكد من ان املساهم او وكيله هو الذى  

التصويت   نظام  عن  فقرة  اضافة  نرى  ثم  ومن  يصوت، 

في   عليه  منصوص  يكون  أن  على  للمساهمين  اإللكتروني 
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من   الكاملة  التشريعية  املعالجة  لحين  األساس ي  النظام 

 خالل القانون. 

 الباب الثامن

الفصل  

 السابع

حسابات  

 الشركة

املالية  ( 159ادة )م السنة  عن   
ً
سنويا  

ً
تقريرا اإلدارة  مجلس  يعد 

املنتهية يشتمل على البيانات التي تضعها اللجنة الفنية 

 الدائمة. 

يشتمل    ان  يجب  التي  البيانات  الالئحة  توضح  أن  يجب 

على تقرير مجلس اإلدارة السنوي وعدم اإلحالة الى اللجنة  

تلك   لوضع  الدائمة  ثابته  الفنية  أمور  لكونها  البيانات 

 تتعلق ببيان الدخل واملركز املالي للشركة. 

   كافة النماذج الوارد ذكرها بمواد الالئحة لم ترفق بها  ملحوظة عامة

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/

