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تعديالت على المواد المنظمة لزيادة رؤوس أموال الشركات أو خفضها 
وخمس وسائل لتغطية الزيادة بداًل من أربع

عمر راشد
تعديالت جوهرية وشكلية مثلت 39 رأيا ومالحظة قدمتها شركات استثمارية اعضاء في احتاد 
الش��ركات االستثمارية على مش��روع احلكومة املقدم في قانون الش��ركات التجارية، ركزت على 
كيفية زيادة رأس املال أو خفضه وكذلك شروط تصفية الشركات املساهمة وتعيني مجلس للرقابة 

على أداء الشركات وتنظيم مطالبة بعض املساهمني بالتفتيش على أداء الشركات.
ومن بني التعديالت، اقترحت الش��ركات االس��تثمارية حذف عبارات وتعديل أخرى من اجلواز 
إل��ى الوجوب، حيث مت تخفيف عقوبة تخلف اعضاء مجل��س اإلدارة عن حضور االجتماع الثاني 
للجمعية العامة في حال عدم انعقاد االجتماع األول بس��لب املساهمني احلق في محاسبتهم بالعزل 
إن كان التخل��ف دون عذر مقبول تقدره وزارة التجارة ووضعت تعديال على املادة املنظمة لتعيني 

مجلس االدارة بجعل انتخاب العضو املنتدب امرا وجوبيا وليس جوازيا.
وق��د حصلت »األنباء« على نس��خة من تلك املقترح��ات املقدمة لوزارة التجارة من ش��ركات 
االس��تثمار االعضاء في احتاد الشركات االس��تثمارية على قانون الشركات التجارية والتي رفعها 
االحت��اد لوزارة التجارة والصناعة، تضمنت مالحظات وآراء االحتاد في 39 مادة من اجمالي مواد 

القانون املقدم من احلكومة والبالغ 266 مادة.
وتنوعت تلك املالحظات واآلراء بني تعديل النص القانوني من حيث األلفاظ املستخدمة للتعبير 

عن الهدف من صياغة املادة أو إجراء تعديالت فنية على صيغة املادة مبا تراه الش��ركات ضرورة 
لتعديل النصوص املوجودة. ففيما يتعلق بقرار زيادة رأسمال الشركات اقترح االحتاد تعديل املادة 
120 حول زيادة رؤوس أموال الش��ركات بإضاف��ة عبارة »املرخص به« حيث نص التعديل املقترح 
في املادة بعدم جواز إصدار قرار بزيادة رأس املال املرخص به إال إذا كانت قيمة األس��هم األصلية 
ق��د دفعت بالكامل، على أن تتم الزيادة خ��الل عامني من صدور القرار مع تفويض مجلس اإلدارة 

في حتديد تاريخ تنفيذه.
وف��ي املادة 127 م��ن القانون اقترح االحتاد إضافة فقرة »انه إذا كانت أس��هم زيادة رأس املال 
مقابل تقدمي أموال عينية أو حقوق مقومة وجب أن يتم تقومي هذه األموال واحلقوق وفقا لألحكام 
املقررة في القانون وال يكون هذا التقومي نافذا اال بعد اعتماده من اجلمعية العامة غير العادية بقرار 

يصدر بأغلبية أسهم رأس املال«.
وبينت الفقرة 135 املتعلقة بعدم التصرف في اس��هم الشركة من قبل  املساهمني، تعديال مفاده 
أنه يجوز للمس��اهمني التصرف في أس��همهم فيما بينهم، كما يجوز للورثة التصرف لغيرهم من 
املس��اهمني في حالة الوفاة، حيث إن التعديل على الفقرة جاء بحذف يجوز للمس��اهمني التصرف 

فيما بينهم »لغرض استكمال نصاب العضوية من مجلس اإلدارة«.
وفي تعديل ملدة مجلس اإلدارة في الش��ركات املس��اهمة املقفلة، اقترح االحتاد على نص املادة 

164 من القانون »ال تقل مدة العضوية عن س��نتني وال تزيد عن ثالثة س��نوات قابلة للتجديد« في 
حني أن النص األصلي كان »تكون مدة العضوية في مجلس اإلدارة 3 سنوات قابلة للتجديد ما لم 

ينص نظام الشركة على مدة أقل«.
وبني اجلواز والوجوب جاء تعديل االحتاد على نص املادة 165 من مش��روع احلكومة املقدم ب� 
»وج��وب انتخاب عضو منتدب أو أكثر باالقتراع الس��ري من قب��ل مجلس اإلدارة يكون لهم حق 
التوقي��ع«، ف��ي حني أن النص األصلي ينص على انه »يجوز ملجل��س اإلدارة أن ينتخب باالقتراع 

السري عضوا منتدبا أو أكثر«.
وفي املادة 168، أضاف االحتاد فقرة على شروط التقدم لعضوية مجلس اإلدارة تتمثل في »أال 
يكون قد سبق احلكم عليه في جناية ماسة بالشرف أو احلرية أو في جرمية إفالس أو تقصير«.

وفي حذف واضح للعقوبات التي أقرها القانون املقدم من احلكومة بشأن صحة انعقاد اجلمعية 
العامة العادية للش��ركة، اقترح االحتاد أن تكون املادة 181 كما هي مع حذف عبارة »وإذا تخلف عن 
احلض��ور دون عذر مقبول العدد املطلوب من مجلس اإلدارة جاز للجمعية العامة النظر في عزلهم 
ومطالبتهم بالتعويض عند االقتضاء، وفي البنوك والش��ركات املالية اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املرك��زي يتعني لصحة انعقاد اجلمعية حضور ممثل عن بن��ك الكويت املركزي«. وفيما يلي مواد 

القانون املقدم من احلكومة والتعديالت املقترحة من احتاد شركات االستثمار:

تعديل المادة 181 سلب المساهمين حقهم في محاسبة أعضاء مجلس اإلدارة بـ»العزل« في حال تخلفهم عن حضور الجمعية العامة لعذر »غير مقبول«

»األنباء« تنفرد بنشر 39 مقترحًا التحاد الشركات االستثمارية على مشروع قانون الشركات التجارية

ما هو مقترح

امل��ادة 98: توج��ه الدعوة الى حض��ور اجتماع اجلمعية التأسيس��ية 
متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بإحدى الطريقتني 

التاليتني:
1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع املكتتبني قبل املوعد احملدد النعقاد 

االجتماع بسبعة أيام على االقل.
2- اإلع��الن في صحيفتني يوميتني محليت��ني تصدران باللغة العربية 
ونش��ره باملوقع االلكتروني للش��ركة ان وجد ويجب ان يحصل اإلعالن 
مرت��ني على ان يتم اإلعالن في امل��رة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن 7 
ايام من تاريخ نشر اإلعالن االول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة ايام على 
االقل بنفس اجراءات اإلعالن االول وتخطر الوزارة كتابيا مبيعاد ومكان 

االجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام على األقل.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 99: يش���ترط لصحة انعقاد اجلمعية التأسيس���ية حضور 
عدد من املس���اهمني ميثلون اكثر من نصف اس���هم الشركة، واذا لم 
يتوافر في االجتماع النص���اب املطلوب توجه الدعوى الجتماع ثان 
ب���ذات الطريقة يعقد خالل 30 يوما من موعد االجتماع االول ويكون 

صحيحا ايا كان عدد االسهم املمثلة فيه.
وفي جميع االحوال ال يكون انعقاد اجلمعية صحيحا اال بحضور 
ممثل الوزارة ويجوز للمساهم ان ينيب غيره في احلضور، ويرأس 

االجتماع من تنتخبه اجلمعية لذلك من املؤسسني.
وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لعدد االس���هم التي انعقد بها 

االجتماع صحيحا.

ما هو مقترح

املادة 99: يش��ترط لصحة انعقاد اجلمعية التأسيس��ية حضور عدد 
من املس��اهمني ميثلون اكثر من نصف اسهم الشركة، واذا لم يتوافر في 
االجتماع النصاب املطلوب توجه الدعوى الجتماع ثان بذات الطريقة يعقد 
خ��الل 30 يوما من موعد االجتماع االول ويك��ون صحيحا ايا كان عدد 

احلاضرين فيه من املساهمني.
ويجوز للمس��اهم ان ينيب غيره في احلضور، ويرأس االجتماع من 

تنتخبه اجلمعية لذلك من املؤسسني.
وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لعدد االسهم التي انعقد بها االجتماع 

صحيحا.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 101: تختص اجلمعية التأسيسية باملسائل التالية: 
1- املوافق���ة على إجراءات تأس���يس الش���ركة بع���د التثبت من 
صحتها وموافقتها ألحكام القانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها 

األساسي.
2- املوافق���ة على تقييم احلصص العينية، ان وجدت وذلك على 

النحو الوارد بهذا القانون. 
3- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول. 

4- اختيار مراقب احلسابات وحتديد أتعابه. 
5- النظر في اقتراحات املكتتبني واتخاذ القرارات بشأنها على أن 
يترتب على هذه القرارات أي تعديل لعقد تأسيس الشركة ونظامها 

األساسي. 
وترسل صورة من محضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إلى الوزارة 
متضمنا القرارات التي اتخذت وللوزارة االعتراض على أي قرار يكون 
مخالفا للقانون، أو لعقد تأسيس الشركة أو لنظامها األساسي وفي 
هذه احلالة ال يعتبر القرار نافذا وللوزارة إعادة عرض املوضوع على 

اجلمعية التأسيسية لتصحيح املخالفة.

ما هو مقترح

مادة 101: تختص اجلمعية التأسيسية باملسائل التالية: 
1- املوافقة على إجراءات تأس��يس الش��ركة بع��د التثبت من صحتها 

وموافقتها ألحكام القانون ولعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي.
2- املوافق��ة على تقييم احلصص العينية، إن وجدت وذلك على النحو 

الوارد بهذا القانون. 
3- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول. 

4- اختيار مراقب احلسابات وحتديد أتعابه. 
5- النظر في اقتراحات املكتتبني واتخاذ القرارات بشأنها على أن يترتب 

على هذه القرارات أي تعديل لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي. 
وترس��ل صورة من محضر اجتماع اجلمعية التأسيسية إلى الوزارة 
متضمنا القرارات التي اتخذت وال يجوز للوزارة االعتراض على أي قرار إال 

إذا كان مخالفا للقانون، أو لعقد تأسيس الشركة أو لنظامها األساسي.

المشروع المقدم من الحكومة

م���ادة 102: يجب على رئيس مجل���س اإلدارة اتخاذ ما يلزم لقيد 
الش���ركة في الس���جل التجاري وفقا ألحكام القانون ونشر ملخص 

قرارات اجلمعية التأسيسية في اجلريدة الرسمية.

ما هو مقترح

مادة 102: يجب على رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ ما يلزم لقيد الشركة 
في السجل التجاري وفقا ألحكام القانون.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 118: يكون للش���ركة سجل خاص يقيد فيه أسماء املساهمني 
وجنس���ياتهم وموطنهم وعدد األس���هم اململوكة لكل منهم ونوعها 

والقيمة املدفوعة عن كل سهم. 
ويتم التأشير في السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات املسجلة 

فيه وفقا ملا تتلقاه الشركة من بيانات. 

ان تبقى الشركة قائمة فيما بني الباقني.

ما هو مقترح

املادة 37: يجوز للشركاء ان يطلبوا من احملكمة ان تقضي بفصل أي 
شريك يأتي بتصرفات يكون من شأنها خسارة الشركة خسارة جسيمة 
او تصرفات ميكن اعتبارها سببا مسوغا حلل لشركة على ان تبقى الشركة 

قائمة فيما بني الباقني.

المشروع المقدم من الحكومة

امل���ادة 69: يكون للش���ركة مجلس للرقابة اذا زاد عدد الش���ركاء 
املس���اهمني عن سبعة اعضاء ويتكون من ثالثة على االقل تنتخبهم 
اجلمعية العامة للشركة من بني الشركاء املساهمني وذلك خالل ثالثني 
يوما على االكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وال يكون 
للشركاء املتضامنني صوت معدود في اختيار اعضاء مجلس الرقابة 
وتكون مدة العضويه في هذا املجلس ثالث س���نوات قابلة للتجديد 
ويقوم اعضاء مجلس الرقاب���ة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد 

التأسيس على غير ذلك.

ما هو مقترح

املادة 69: يكون للش��ركة مجل��س للرقابة يتكون من ثالثة على االقل 
تنتخبهم اجلمعية العامة للش��ركة من بني الشركاء املساهمني وذلك خالل 
ثالثني يوما على االكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتكون 
مدة العضويه في هذا املجلس سنتان قابلة للتجديد ويقوم اعضاء مجلس 

الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 86: يقدم املؤسس���ون الى وزارة طلبا الس���تصدار قرار من 
مجلس الوزراء بتأسيس شركة املساهمة مرفقا به صورة رسمية من 
عقد تأسيس الشركة ونظامها االساسي ودراسة اجلدوى االقتصادية 
ملش���روع الش���ركة، واي اوراق اخرى يتطلبها القان���ون او الالئحة 
التنفيذية وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراس���ته 
متهيدا ملوافقة الوزارة عليه واستصدار القرار الالزم واذا رفض الطلب 
فال يجوز للمؤسسني ان يتقدموا بطلب ترخيص جديد اال بعد مضي 

6 اشهر على قرار الرفض.

ما هو مقترح

املادة 86: يقدم املؤسسون الى وزارة طلبا الستصدار قرار من مجلس 
الوزراء بتأسيس شركة املساهمة مرفقا به صورة رسمية من عقد تأسيس 
الشركة ونظامها االساسي ودراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع الشركة 
وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات قيد الطلب ودراسته متهيدا ملوافقة الوزارة 
عليه واستصدار القرار الالزم واذا رفض الطلب فال يجوز للمؤسسني ان 
يتقدموا بطلب ترخيص جديد اال بعد مضي 6 اشهر على قرار الرفض.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 87: تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية من تاريخ صدور 
قرار مجلس الوزراء بتأسيسها ويجب نشره في اجلريدة الرسمية وفي 
صحيفتني يوميتني محليتني تصدران باللغة العربية ونشره باملوقع 
االلكتروني ان وجد ويتعني البدء في إجراء االكتتاب في رأسمال الشركة 

خالل 30 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة.

ما هو مقترح

مادة 87: تكتسب الشركة الشخصية االعتبارية من تاريخ صدور قرار 
مجلس الوزراء بتأسيسها ويجب نشره في اجلريدة الرسمية وفي صحيفتني 
يوميتني محليتني تصدران باللغة العربية ونش��ره باملوقع االلكتروني ان 
وجد ويتعني البدء في إجراء االكتتاب في رأسمال الشركة خالل 30 يوما 

من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة في اجلريدة الرسمية.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 95: يق���ع باطال كل اكتتاب يتم خالف���ا لألحكام املنظمة له 
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن. 

وتس���قط دعوى البطالن مبضي 3 س���نوات من تاريخ قفل باب 
االكتتاب. 

فإذا كان البطالن بسبب فعل معاقب عليه جزائيا فال تسقط دعوى 
البطالن إال بسقوط الدعوى اجلزائية.

ما هو مقترح

مادة 95: تسقط دعوى البطالن مبضي 3 سنوات من تاريخ قفل باب 
االكتتاب. 

فإذا كان البطالن بس��بب فعل معاقب عليه جزائيا فال تس��قط دعوى 
البطالن إال بسقوط الدعوى اجلزائية.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 98: توجه الدعوة الى حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية 
متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بإحدى الطريقتني 

التاليتني:
1- خطابات مسجلة ترسل الى جميع املكتتبني قبل املوعد احملدد 

النعقاد االجتماع بسبعة ايام على األقل.
2- اإلعالن في صحيفتني يوميتني محليتني تصدران باللغة العربية 
ونشره باملوقع االلكتروني للشركة ان وجد ويجب ان يحصل اإلعالن 
مرتني على ان يتم اإلعالن في املرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن 7 
ايام من تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة ايام 
على األقل ويجب نشر اإلعالن الثاني في اجلريدة الرسمية باإلضافة 

الى الصحيفتني اليوميتني واملوقع االلكتروني للشركة.
وتخطر الوزارة كتابيا مبيعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة 

ايام على األقل.

أموالهم ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك.

المشروع المقدم من الحكومة

امل���ادة 24: إذا تعدد املديرون ولم ينص عقد تأس���يس الش���ركة 
أو نظامها األساس���ي عل���ى حكم معني صدرت الق���رارات باألغلبية 
املطلقة وعند تساوي األصوات أو كان القرار مخالفا ألغراض الشركة 
املنصوص عليها في عقد التأس���يس فيع���رض املديرون األمر على 

الشركاء للبت فيه.

ما هو مقترح

املادة 24: إذا تعدد املديرون ولم ينص عقد تأسيس الشركة او نظامها 
األساسي على حكم معني صدرت القرارات باألغلبية املطلقة وعند تساوي 
األص��وات أو كان القرار مخالفا ألغراض الش��ركة املنصوص عليها في 
عقد التأس��يس يعرض األمر على الشركاء للبت فيه وتكون املوافقة عليه 

بأغلبية الشركاء.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 26: ال يجوز ملدير الشركة او ألحد الشركاء فيها ان يتعاقد 
معها حلسابه اخلاص او حلساب الغير او ان ميارس نشاط الشركة 

اال بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.

ما هو مقترح

املادة 26: ال يجوز ملدير الشركة او ألحد الشركاء فيها ان يتعاقد معها 
حلس��ابه اخلاص او حلس��اب الغير او ان ميارس نشاطا من نوع نشاط 
الش��ركة اال بإذن خاص من اغلبية الشركاء الذين ال يقل عددهم عن %75 

ويكون ذلك في كل حالة على حدة.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 30: لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها ولهم ايضا 
حق الرجوع على أي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في 
امواله اخلاصه ويكون جميع الشركاء ملتزمني بالتضامن نحو دائني 
الشركة وال يجوز التنفيذ على اموال الشريك اخلاصة قبل انذار الشركة 

بدفع الدين ومضي ثالثني يوما على امتناعها عن الدفع.

ما هو مقترح

املادة 30: لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالها ولهم ايضا حق 
الرجوع على أي ش��ريك كان عضوا في الش��ركة وقت التعاقد في امواله 
اخلاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمني بالتضامن نحو دائني الشركة وال 
يجوز التنفيذ على اموال الش��ريك اخلاصة سواء كان عضوا في الشركة 
او انتهت عضويته قبل اس��تنفاذ جميع االجراءات القانونية ضد الشركة 
وعدم س��داد الدين بش��رط عدم التنفيذ عليه اال بعد إنذاره بثالثني يوما 

على االقل.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 32: تنقضي شركة التضامن بأحد االمور اآلتية:
1- انقضاء املدة التي حددت للشركة

2- انتهاء العمل الذي قامت به الشركة من اجله.
3- ضياع جميع اموال الش���ركة او ضياع جزء كبير منها بحيث 

ال تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة.
4- شهر افالس الشركة.

5- احلجر على احد الشركاء او شهر إفالسه مع مراعاة حكم املادة 
34 من هذا القانون.

6- موافقة الشركاء الذين ميلكون ثالثة ارباع رأس املال على حل 
الشركة ما لم يتعلق في ذمة الشركة حق للغير.

7- صدور حكم قضائي بحل الشركة.

ما هو مقترح

املادة 32: تنقضي شركة التضامن بأحد االمور اآلتيه:.
1- انقضاء املدة التي حددت للشركة

2- انتهاء العمل الذي قامت به الشركة من اجله.
3- ضياع جميع اموال الشركة او ضياع جزء كبير منها بحيث ال تبقى 

هناك فائدة من بقاء الشركة.
4- شهر افالس الشركة.

5- احلجر على احد الش��ركاء او شهر إفالس��ه مع مراعاة حكم املادة 
34 من هذا القانون.

6- موافق��ة الش��ركاء الذين ميلكون ثالثه ارب��اع رأس املال على حل 
الش��ركة ما لم يتعلق في ذمة الش��ركة حق للغير او حق ألحد الش��ركاء 

وموافقة الوزارة.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 35: اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة بني االحياء وجاز 
ألي من ورثة الش���ريك املتوفى ان يطلب اعتباره شريكا بالتوصية 
وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأس���يس أو في نظام الش���ركة نص 

مخالف 

ما هو مقترح

املادة 35: اذا مات احد الشركات استمرت الشركة بني األحياء منهم وبني 
ورثة الشريك املتوفى بنفس نصيب مورثهم باعتبارهم شركاء بالتوصية 
وج��از لهؤالء الورثة أو بعضهم حق التخارج م��ا لم يوجد نص في عقد 

التأسيس او في نظام الشركة يخالف ذلك. 

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 37: يجوز للشركاء ان يطلبوا من احملكمة ان تقضي بفصل 
شريك يأتي بتصرفات ميكن اعتبارها سببا مسوغا حلل الشركة على 

املشروع املقدم من احلكومة
مادة 3: تنشأ الشركة بعقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن 
يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف أساسا الربح بتقدمي 
حصة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن هذا من ربح أو خسارة.

ما هو مقترح

مادة 3: الشركة عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل 
منهم في مشروع يستهدف الربح بتقدمي حصة من مال أو عمل واقتسام 

ما قد ينشأ عن املشروع من ربح أو خسارة.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 6: مع مراعاة االحكام املقررة في هذا القانون اذا كان ما قدمه 
الشريك في رأسمال الشركة حصصا عينية او حقوقا قابلة للتقومي 

فيجب تقوميها وفقا للضوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية.

ما هو مقترح

املادة 6: مع مراعاة االحكام املقررة في هذا القانون اذا كان ما قدمه الشريك 
في رأسمال الشركة حصصا عينية او حقوقا قابلة للتقومي فيجب تقوميها 

وفقا للضوابط او املعايير التي تبينها الالئحة التنفيذية للقانون.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 7: اذا لم يعني عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في االرباح 
واخلسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس املال 
وإذا تضمن عقد الش���ركة شرطا ينص على حرمان احد الشركاء من 
ارباح الشركة او اعفائه من االلتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح 
العقد ويقع باطال كل شرط يعطى الشريك حق احلصول على فائدة 

ثابتة عن حصته في الشركة
واذا اقتصرت حصة الش���ريك على العمل وجب ان يبني في عقد 
الشركة نصيبه في الربح ويعفى من االلتزام بتحمل اخلسائر ما لم 

يتفق على خالف ذلك.

ما هو مقترح

املادة 7: إذا لم يعني عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح او 
اخلسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس املال واذا 
تضمن عقد الشركة شرطا ينص على حرمان احد الشركاء من أرباح الشركة 
او إعفائه من االلتزام بخس��ائرها جاز فس��خ عقد الشركة بناء على طلب 
الشريك الذي حرم من األرباح او بناء على طلب باقي الشركاء الذين يقع 
عليهم عبء اخلسائر ويقع باطال كل شرط يعطي الشريك حق احلصول 

على فائدة ثابتة او مبلغ ثابت عن حصته في الشركة.
وإذا اقتصرت حصة الشريك على العمل وجب ان يبني في عقد الشركة 
نصيب��ه في الربح ويعفى من االلتزام بتحمل اخلس��ائر ما لم يتفق على 

خالف ذلك.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 8: فيما عدا شركة احملاصة – تتمتع جميع الشركات التجارية 
بالشخصية االعتبارية.

وتكتسب اجلنسية الكويتية كل شركة تؤسس في دولة الكويت 
وفقا الحكام هذا القانون واللوائح املنظمة.

ما هو مقترح

امل��ادة 8: فيما عدا ش��ركة احملاصة تتمتع جميع الش��ركات التجارية 
بالشخصية االعتبارية.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 10: يجب أن تتضمن جميع عقود الشركة ومراسالتها وإعالناتها 
وأي أوراق صادرة عنها الشكل القانوني للشركة وعنوانها واسمها 
التجاري ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ورأسمالها 
وفي حالة تعديل عنوان الش���ركة دون اتخ���اذ إجراءات تعديله في 
الس���جل التجاري ال يعتد إال بالعنوان املقيد لدى الوزارة وإذا كانت 
الشركة في دور التصفية وجب أن يذكر ذلك في األوراق التي تصدر 
عنها ويكون مدير الشركة ورئيس وعضو مجلس اإلدارة واملصفي 
الذين يخالفون حكم الفقرة األولى مس���ؤولني بالتضامن عما يلحق 
الغير حس���ن النية من ضرر نتيجة هذه املخالفة إذا ثبت عدم كفاية 

أموال الشركة.

ما هو مقترح

مادة 10: يجب أن تتضمن جميع عقود الشركة ومراسالتها وإعالناتها 
وأي أوراق صادرة عنها الشكل القانوني للشركة وعنوانها واسمها التجاري 
ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ورأسمالها وال يعتد 
بأي عنوان للشركة ما لم يتم شهره في السجل التجاري وإذا كانت الشركة 
في دور التصفية وجب أن يذكر ذلك في األوراق التي تصدر عنها ويكون 
مدير الش��ركة ورئيس وعضو مجل��س اإلدارة واملصفي الذين يخالفون 
حكم الفقرة األولى مس��ؤولني بالتضامن عما يلحق الغير حسن النية من 

ضرر نتيجة هذه املخالفة إذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 12: شركة التضامن هي شركة تؤلف بني شخصني طبيعيني 
أو أكثر وتعمل حتت عنوان معني ويكون الش���ركاء فيها مسؤولني 
بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع 

أموالهم ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

ما هو مقترح

املادة 12: ش��ركة التضامن هي ش��ركة تؤلف بني شخصني طبيعيني 
أو أكثر وتعمل حتت عنوان معني ويكون الش��ركاء فيها مسؤولني بصفة 
البقية ص45شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة في جميع 
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تشديد العقوبة على مراقبي الحسابات في حال إفشاء أسرار الشركات 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 211: تنقضي شركة املساهمة بأحد األمور التالية:
1 - انقضاء املدة التي حددت للشركة.

2 - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله.
3 - شهر إفالس الشركة.

4 - حل الشركة وفقا ألحكام القانون.
5 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.

6 - إذا لم تباشر نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ قيدها في السجل 
التجاري دون سبب تقبله الوزارة.

7 - إذا توقفت عن ممارسة هذا النشاط مدة متصلة تزيد على السنة 
دون سبب تقبله الوزارة.

ولل����وزارة مد املدة املنصوص عليها في البندين 6، 7 بناء على طلب 
مسبب.

ما هو مقترح

مادة 211: تنقضي شركة املساهمة بأحد األمور التالية:
1 - انقضاء املدة التي حددت للشركة.

2 - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3 - شهر إفالس الشركة.

4 - حل الشركة وفقا ألحكام القانون.
5 - صدور حكم قضائي بحل الشركة.

6 - إذا لم تباش��ر نش��اطها بعد مضي س��نة من تاريخ قيدها في السجل 
التجاري دون سبب تقبله الوزارة.

7 - إذا توقفت عن ممارسة هذا النشاط مدة متصلة تزيد على السنة دون 
سبب تقبله الوزارة.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 220: يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها وال 
يجوز ان يقل رأس املال عن خمس����ة عش����ر ألف دينار واال تقل حصص 

الشركاء الكويتيني عن 51% من رأسمال الشركة.

ما هو مقترح

املادة 220: يجب ان يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها وال يجوز 
ان يقل رأس املال عن خمسة وعشرين ألف دينار واال تقل حصص الشركاء 

الكويتيني عن 51% من رأسمال الشركة.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 226: تنتقل حصص الش����ريك الى ورثته ويجوز النص في عقد 
التأسيس على ان يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه احلصص وإذا ترتب 
على انتقال احلصص الى الورثة زيادة عدد الش����ركاء عن احلد األقصى 
املقرر بقيت احلصص املوروثة في حكم احلصة الواحدة بالنسبة للشركة 
ما لم يتفق الورثة على انتقال احلصص الى عدد منهم يدخل ضمن احلد 

األقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر املوصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.

ما هو مقترح

مادة 226: تنتقل حصص الشريك الى ورثته ويجوز النص في عقد التأسيس 
على ان يكون لباقي الشركاء حق شراء هذه احلصص في حالة رغبة الورثة بيع 
نصيب مورثهم وإذا ترتب على انتقال احلصص الى الورثة زيادة عدد الشركاء 
عن احلد األقصى املقرر بقيت احلص��ص املوروثة في حكم احلصة الواحدة 
بالنسبة للشركة ما لم يتفق الورثة على انتقال احلصص الى عدد منهم يدخل 

ضمن احلد األقصى لعدد الشركاء.
ويعتبر املوصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 232: إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب ان يعني في عقد 
التأسيس مجلس للرقابة ال يقل عن ثالثة يختارون من بني الشركاء ملدة ال 
تزيد على ثالث سنوات قابلة للتجديد ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر 
الشركة ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع واألوراق املالية واملستندات 
املثبتة حلقوق الشركة وان يطالب املديرين في أي وقت بتقدمي تقارير عن 
ارادتهم ويراقب هذا املجلس امليزانية وتوزيع االرباح والتقرير السنوي 
ويقدم تقريره في هذا الشأن الى اجلمعية العامة للشركاء ويقوم اعضاء 
مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد التأس����يس على غير 

ذلك ويجوز للجمعية العامة عزلهم في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الش����ركاء على سبعة ولم ينص عقد التأسيس على 
قيام مجلس الرقابة كان للش����ركاء غير املديرين من الرقابة على اعمال 

املديرين ما للشركاء املتضامنني في شركة التضامن.

ما هو مقترح

مادة 232: إذا كان عدد الش��ركاء أكثر من س��بعة وجب ان يعني في عقد 
التأس��يس مجلس للرقابة ال يقل عن ثالثة يختارون من بني الش��ركاء ملدة ال 
تزيد على س��نتني قابلة للتجديد ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة 
ووثائقها وبجرد الصندوق والبضائع واألوراق املالية واملستندات املثبتة حلقوق 
الش��ركة وان يطالب املديرين في أي وقت بتقدمي تقارير عن ارادتهم ويراقب 
هذا املجلس امليزانية وتوزيع االرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا 
الشأن الى اجلمعية العامة للشركاء ويقوم اعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون 
مقابل ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك ويجوز للجمعية العامة عزلهم 

في أي وقت.
وإذا لم يزد عدد الش��ركاء على سبعة ولم ينص عقد التأسيس على قيام 
مجلس الرقابة كان للش��ركاء غير املديرين من الرقابة على اعمال املديرين ما 

للشركاء املتضامنني في شركة التضامن.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 238: ال يكون انعقاد اجلمعية العامة صحيحا اال إذا حضره عدد 
من الشركاء ميلكون أكثر من نصف رأس املال وال تكون القرارات صحيحة 
اال بأغلبية احلصص املمثلة في االجتماع ما لم ينص عقد الش����ركة على 
أغلبية اكبر وإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع االول دعيت اجلمعية 
الجتماع ثان خالل العش����رة ايام التالية لالجتم����اع االول ولذات جدول 
االعمال ويكون هذا االجتماع صحيحا ايا كان عدد احلصص املمثلة فيه 
وفي هذه احلالة تصدر القرارات بأغلبية احلصص املمثلة في االجتماع 

ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 
وال يكون ملدير الشركة أو اعضاء مجلس الرقابة حق التصويت 
على القرارات اخلاصة بإبراء ذمة أي منهم من املس���ؤولية بحسب 

االحوال.

ما هو مقترح

مادة 238: ال يكون انعقاد اجلمعية العامة صحيحا اال إذا حضره عدد من 
الشركاء ميلكون أكثر من نصف رأس املال وال تكون القرارات صحيحة اال 
بأغلبية احلصص املمثلة في االجتماع ما لم ينص عقد الش��ركة على أغلبية 
اكبر وإذا لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع االول دعيت اجلمعية الجتماع 
ثان خالل العش��رة ايام التالية لالجتماع االول ولذات جدول االعمال ويكون 
هذا االجتماع صحيح��ا ايا كان عدد احلاضرين فيه وفي هذه احلالة تصدر 
الق��رارات بأغلبية احلصص املمثلة في االجتماع ما لم ينص عقد الش��ركة 

على غير ذلك. 
وال يكون ملدير الش��ركة أو اعضاء مجل��س الرقابة حق التصويت على 

القرارات اخلاصة بإبراء ذمة أي منهم من املسؤولية بحسب االحوال.

اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد بعد مدة ال تقل عن 7 أيام وال تزيد 
عن 15 يوما من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا 

أيا كان عدد احلاضرين. 
ويج����وز اال توجه دع����وة جديدة لالجتماع الثان����ي إذا كان قد حدد 
تاريخ����ه في الدعوة إل����ى االجتماع األول، وفي جمي����ع األحوال يتعني 
لصحة انعقاد اجلمعية حضور ممثل عن الوزارة ومراقب احلس����ابات، 
وحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة ال يقل عن العدد الواجب توافره 
لصحة انعقاد املجلس على أن يكون من بينهم رئيس املجلس أو نائبه 

أو العضو املنتدب. 
وإذا تخلف عن احلضور دون عذر مقبول العدد املطلوب من أعضاء 
مجل����س اإلدارة جاز للجمعية العامة أن تنظر ف����ي عزلهم ومطالبتهم 
بالتعويض عند االقتضاء، وفي البنوك والشركة املالية اخلاضعة لرقابة 
البنك املركزي يتعني لصحة اجتماع اجلمعية العامة حضور ممثل عن 

بنك الكويت املركزي.
وتصدر قرارات اجلمعية العامة باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في 
االجتماع، حتدد الالئحة التنفيذية إجراءات انعقاد اجلمعية ورئاستها 

وكيفية اختيار أمانة السر وطريقة التصويت.

ما هو مقترح

م��ادة 181: ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره 
مساهمون لهم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف رأس املال املدفوع على 
األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إلى اجتماع ثان لذات 
جدول األعمال يعقد بعد مدة ال تقل عن 7 أيام وال تزيد عن 15 يوما من تاريخ 
االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد احلاضرين. 

ويجوز اال توجه دعوة جدي��دة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه 
في الدعوة إلى االجتماع األول.

وتص��در قرارات اجلمعية العام��ة باألغلبية املطلقة لألس��هم املمثلة في 
االجتماع، حتدد الالئحة التنفيذية إجراءات انعقاد اجلمعية ورئاستها وكيفية 

اختيار أمانة السر وطريقة التصويت. 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 190: كل تعديل في عقد تأسيس الشركة والنظام األساسي تقره 
اجلمعية العامة غير العادية ال يكون نافذا إال بعد موافقة الوزارة. 

وفي الشركات التي يصدر بالترخيص في تأسيسها قرار من مجلس 
الوزارة يجب لنفاذ التعديل أن يصدر به قرار مماثل إذا كان متعلقا باسم 
الش����ركة أو اغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق 
إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها 

اجلائز استعمالها إلى رأس املال. 
وال يترتب على تعديل اسم الشركة أو أغراضها أي مساس بحقوقها 
أو التزاماتها أو مس����اس باإلجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت 

ضدها في الفقرة السابقة على التعديل.

ما هو مقترح

مادة 190: كل تعديل في عقد تأس��يس الش��ركة والنظام األساسي تقره 
اجلمعية العامة غير العادية ال يكون نافذا إال بعد موافقة الوزارة. 

وفي الش��ركات التي يصدر بالترخيص في تأسيس��ها قرار من مجلس 
ال��وزارة يجب لنفاذ التعديل أن يصدر به قرار مماثل إذا كان متعلقا باس��م 
الشركة أو اغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار 
أس��هم مقابل أرباح حققتها الش��ركة أو نتيجة إضاف��ة احتياطياتها اجلائز 

استعمالها إلى رأس املال. 
وال يترتب على تعديل اس��م الشركة أو أغراضها أي مساس بحقوقها أو 
التزاماتها أو مساس باإلجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها في 

الفقرة السابقة على التعديل. 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 201: يلتزم مراقب احلسابات باحملافظة أثناء وبعد انتهاء عمله 
بالشركة على سرية البيانات واملعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله 
وال يس����تعمل هذه البيانات واملعلومات في حتقيق منفعة لنفس����ه او 

لغيره وال يذيع اي اسرار تتعلق بالشركة.
واذا خالف املراقب واجباته املشار اليها في الفقرة السابقة جاز عزله 

ومطالبته بالتعويض عند االقتضاء.

ما هو مقترح

م��ادة 201: يلتزم مراقب احلس��ابات باحملافظة اثناء وبع��د انتهاء عمله 
بالش��ركة على س��رية البيانات واملعلومات التي وصلت اليه بحكم عمله وال 
يستعمل هذه البيانات واملعلومات في حتقيق منفعة لنفسه او لغيره وال يذيع 

اي اسرار تتعلق بالشركة.
وإذا خالف املراقب واجباته املشار اليها في الفقرة السابقة اثناء عمله جاز 

عزله ومطالبته بالتعويض عند االقتضاء.
واذا خالف املراقب واجباته املشار اليها في الفقرة السابقة بعد انتهاء عمله 

بالشركة جاز مطالبته بالتعويض.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 206: يجوز للمساهمني الذين ميلكون 15% من رأسمال الشركة 
ان يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الشركة ينسبونه الى اعضاء 
مجلس االدارة او مراقب احلسابات او املدير العام للشركة من مخالفات 
في اداء واجباتهم متى كانت لديهم من األسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك 

بعد سداد الرسم الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

ما هو مقترح

املادة 206: يجوز للمساهمني الذين ميلكون 25% من رأسمال الشركة ان 
يطلبوا من الوزارة اجراء تفتيش على الش��ركة ينسبونه الى اعضاء مجلس 
االدارة او مراقب احلس��ابات او املدير العام للش��ركة من مخالفات في اداء 
واجباتهم متى كانت لديهم من األس��باب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد 

الرسم الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

مملوكة لكويتي.

ما هو مقترح

مادة 135: ال يجوز للمس��اهمني التصرف في أسهمهم أو ما يقوم مقامها 
من شهادات مؤقتة، إال بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر 
شهرا على األقل، ويقع باطال كل تصرف يتم على خالف ذلك، ولكل ذي شأن 

أن يتمسك بهذا البطالن وتقضي احملكمة به من تلقاء نفسها، 
ويجوز للمس��اهمني، اس��تثناء من حكم الفقرة الس��ابقة، التصرف في 
أس��همهم فيما بينهم، كما يجوز للورثة التصرف إلى غيرهم من املساهمني 

في حالة الوفاة. 

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 164: يتولى ادارة الش����ركة مجلس ادارة يبني النظام األساسي 
للشركة طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه، وال يجوز ان 
يقل عدد اعضاء املجلس عن خمسة في الشركة املساهمة ذات االكتتاب العام 
وعن ثالثة في الشركة املساهمة املقفلة وتكون مدة العضويه في املجلس 

ثالث سنوات قابلة للتجديد ما لم ينص نظام الشركة على مدة اقل.
واذا تعذر ألس����باب تقدرها ال����وزارة انتخاب مجلس ادارة جديد في 
امليعاد احملدد استمر املجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حني زوال 

االسباب وانتخاب مجلس جديد.

ما هو مقترح

املادة 164: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يبني النظام االساسي للشركة 
طريقة تكوينه وعدد اعضائه ومدة العضوية فيه، وال يجوز ان يقل عدد اعضاء 
املجلس عن خمس��ة في الشركة املساهمة ذات االكتتاب العام وعن ثالثة في 
الشركة املساهمة املقفلة على اال تقل مدة العضويه في املجلس عن سنتني وال 

تزيد علي ثالث سنوات قابلة للتجديد. 
واذا تعذر ألس��باب تقدرها الوزارة انتخاب مجلس ادارة جديد في امليعاد 
استمر املجلس القائم في ادارة اعمال الشركة الى حني زوال االسباب وانتخاب 

مجلس ادارة جديد.

المشروع المقدم من الحكومة

املادة 165: ينتخب مجلس االدارة باالقتراع السري رئيسا للمجلس 
ونائبا للرئيس وميثل رئيس املجلس الشركة لدى الغير وامام القضاء 
وعليه ان ينفذ قرارات املجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس 
مح����ل الرئيس عند غيابه ويجوز ملجل����س االدارة ان ينتخب باالقتراع 
السري عضوا منتدبا او اكثر لالدارة يكون لهم حق التوقيع عن الشركة 

مجتمعني او منفردين حسب قرار املجلس.

ما هو مقترح

املادة 165: ينتخب مجلس االدارة باالقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا 
للرئيس وميثل رئيس املجلس الش��ركة لدى الغير وام��ام القضاء وعليه ان 
ينفذ قرارات املجلس وان يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس محل الرئيس 

عند غيابه
ويجب على مجلس االدارة ان ينتخب باالقتراع السري عضوا منتدبا او 
اكثر لالدارة يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعني او منفردين حسب 

قرار املجلس.

المشروع المقدم من الحكومة

امل����ادة 168: يجب ان تتوافر فيمن يرش����ح لعضوية مجلس االدارة 
الشروط التالية:

1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2- أال يكون قد س����بق احلكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية 
او جرمية اإلفالس بالتقصير او التدليس او جرمية مخلة بالش����رف او 
االمانة او جرمية بس����بب مخالفته ألحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد 

اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا بصفة شخصية او يكون الشخص الذي ميثله مالكا 
لعدد من اسهم الشركة تعادل قيمتها االسمية عشرين الف دينار كويتي 
ما لم ينص النظام األساسي للشركة على قدر اعلى ويجب ايداعها خالل 
ش����هر من تاريخ التعيني احد البنوك املعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم 
قابليتها للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر 

سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
4- واذا فقد عضو مجلس االدارة ايا من الشروط املتقدمة زالت عنه 

صفه العضوية من تاريخ فقدان تلك الشروط.

ما هو مقترح

املادة 168: يجب ان تتوافر فيمن يرشح لعضوية مجلس االدارة الشروط 
التالية:

1- ان يكون متمتعا بأهلية التصرف.
2- أال يكون قد س��بق احلكم عليه في جناية ماسة بالشرف او احلرية او 
في جرمية افالس بالتقصير او جرمية بسبب مخالفته ألحكام هذا القانون ما 

لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- ان يكون مالكا بصفة ش��خصية او يكون الش��خص الذي ميثله مالكا 
لعدد من اسهم الشركة تعادل قيمتها االسمية عشرين الف دينار كويتي ما لم 
ينص النظام االساسي للشركة على قدر اعلى ويجب ايداعها خالل شهر من 
تاريخ التعيني احد البنوك املعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول 
الى ان تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر س��نة مالية قام فيها 

العضو بأعماله.
4- واذا فقد عضو مجلس االدارة ايا من الشروط املتقدمة زالت عنه صفه 

العضوية من تاريخ فقدان تلك الشروط.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 181: ال يك����ون انعقاد اجلمعية العام����ة العادية صحيحا إال إذا 
حضره مساهمون لهم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف رأس املال 
املدفوع على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إلى 

ولكل ذي ش���أن أن يطل���ب من الش���ركة تزوي���ده ببيانات من 
السجل.

ما هو مقترح

مادة 118: يكون للش��ركة س��جل خاص يقيد فيه أس��ماء املس��اهمني 
وجنس��ياتهم وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة 

املدفوعة عن كل سهم. 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة تزويده ببيانات من السجل. 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 119: يج���وز بقرار من اجلمعية العامة غي���ر العادية زيادة 
رأس���مال الش���ركة وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس اإلدارة 
وتقرير من مراقب احلسابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار 
الصادر بزيادة رأس املال مقدار وطرق الزيادة، وال يكون القرار نافذا 

إال بعد موافقة الوزارة والتأشير في السجل التجاري.

ما هو مقترح

مادة 119: يجوز بقرار من اجلمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال 
الش��ركة وذلك بناء على اقتراح مس��بب من مجل��س اإلدارة وتقرير من 
مراقب احلس��ابات في هذا الشأن، على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة 
رأس امل��ال مقدار وطرق الزيادة، وال يكون القرار نافذا إال بعد التأش��ير 

في السجل التجاري. 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 120: ال يجوز إصدار قرار بزيادة رأس املال إال إذا كانت قيمة 
األس���هم األصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تتم هذه الزيادة خالل 

مدة ال جتاوز سنتني من صدور القرار. 
ويجوز للجمعية العامة غي���ر العادية أن تفوض مجلس اإلدارة 
في حتديد تاريخ تنفيذه على أن تتم الزيادة خالل املادة املنصوص 

عليها في الفقرة السابقة.

ما هو مقترح

م��ادة 120: ال يجوز إصدار ق��رار بزيادة رأس املال املرخص به إال إذا 
كانت قيمة األس��هم األصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تتم هذه الزيادة 

خالل مدة ال جتاوز سنتني من صدور القرار. 
ويج��وز للجمعية العام��ة غير العادية أن تف��وض مجلس اإلدارة في 
حتديد تاريخ تنفيذه على أن تتم الزيادة خالل املادة املنصوص عليها في 

الفقرة السابقة.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 121: تتم تغطية زيادة رأس املال بأسهم تسدد قيمتها باحدى 
الطرق التالية: 

1- طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام. 
2- حتويل أموال من االحتياطي االختياري أو من األرباح احملتجزة 

أو مما زاد عن احلد األدنى لالحتياطي القانوني إلى أسهم. 
3- حتويل سندات القرض إلى أسهم تقدمي أموال عينية أو حقوق 

مقومة. 
4- اصدار أس���هم جديدة إلدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم 

مجلس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غير العادية. 
وفي جميع األحوال تكون القيمة االسمية ألسهم الزيادة مساوية 
للقيمة االس���مية األصلية وتبني الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة 

لزيادة رأس املال.

ما هو مقترح

م��ادة 121: تتم تغطية زيادة رأس املال بأس��هم تس��دد قيمتها باحدى 
الطرق التالية: 

1- طرح أسهم الزيادة لالكتتاب العام. 
2- حتويل أموال من االحتياطي االختياري أو من األرباح احملتجزة أو 

مما زاد عن احلد األدنى لالحتياطي القانوني إلى أسهم. 
3- حتويل سندات القرض أو الصكوك إلى أسهم.

4- تقدمي أموال عينية أو حقوق مقومة.
5- اصدار أسهم جديدة إلدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس 

اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية العامة غير العادية. 
وفي جميع األحوال تكون القيمة االس��مية ألس��هم الزيادة مس��اوية 
للقيمة االس��مية األصلية وتبني الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لزيادة 

رأس املال.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 127: إذا كانت أسهم زيادة رأس املال مقابل تقدمي أموال عينية 
أو حق���وق مقومة وجب أن يتم تقومي ه���ذه األموال واحلقوق وفقا 
لألحكام املقررة في هذا القانون، وتقوم اجلمعية العامة غير العادية 

مقام اجلمعية التأسيسية في هذا الشأن. 

ما هو مقترح

مادة 127: إذا كانت أس��هم زي��ادة رأس املال مقابل تقدمي أموال عينية 
أو حقوق مقومة وجب أن يتم تقومي هذه األموال واحلقوق وفقا لألحكام 
املق��ررة في هذا القانون، وال يكون هذا التقومي نافذا إال بعد اعتماده من 

اجلمعية العامة غير العادية بقرار يصدر بأغلبية أسهم رأس املال. 

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 130: للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مسبب 
من مجل���س اإلدارة أن تقرر بعد موافقة الوزارة تخفيض رأس���مال 

الشركة وذلك في إحدى احلالتني التاليتني: 
1- إذا زاد رأس املال عن حاجة الشركة. 

2- إذا أصيبت الش���ركة بخس���ائر ال يحتمل تغطيتها من أرباح 
الشركة احملتجزة أو من أرباحها مستقبال.

ما هو مقترح

م��ادة 130: للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مس��بب من 
مجلس اإلدارة أن تقرر بعد موافقة الوزارة تخفيض رأس��مال الش��ركة 

وذلك في إحدى احلالتني التاليتني: 
1- إذا زاد رأس املال عن حاجة الشركة. 

2- إذا أصيبت الشركة بخسائر ال يحتمل تغطيتها من االحتياطات أو 
أرباح الشركة احملتجزة أو من أرباحها مستقبال.

المشروع المقدم من الحكومة

مادة 135: ال يجوز للمس���اهمني التصرف في أسهمهم أو ما يقوم 
مقامها من ش���هادات مؤقتة، إال بعد أن تصدر الش���ركة أول ميزانية 
لها عن اثني عشر شهرا على األقل، ويقع باطال كل تصرف يتم على 
خالف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطالن وتقضي احملكمة 

به من تلقاء نفسها، 
ويجوز للمس���اهمني، استثناء من حكم الفقرة السابقة، التصرف 
في أسهمهم فيما بينهم لغرض استكمال نصاب العضوية من مجلس 
اإلدارة، كم���ا يجوز للورثة التصرف إلى غيرهم من املس���اهمني في 

حالة الوفاة. 
ويجب أن يكون املتصرف إليه كويتي اجلنسية إذا كانت األسهم 

تصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع و الالئحة التنفيذية تحدد إجراءات انعقاد الجمعية ورئاستها 

»األنباء« تنفرد بنشر 39 مقترحًا التحاد الشركات االستثمارية على مشروع قانون الشركات التجارية

مشروع قانون الشركات التجارية بانتظار اإلفراج من مجلس األمة
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