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شركة االتصاالت الكويتية VIVA
(شركة مساهمة كويتية)
عقد التأسيس
أنه يف يوم  1429/6/20هـ الثالثاء املوافق 2008/6/24
لدي أنا داليا عبد الكريم الشمري املوثقة باإلدارة
وبحضور كل من:
حضر كل من:
ً
أوال :الهيئــة العامــة لالســتثمار /هيئــة عامــة كويتيــة /الصــادرة بقانــون رقــم ( )47بتاريــخ  1982/6/20ويمثلهــا بالتوقيع/
بــدر محمــد الســعد /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )258012300164بصفتــه العضــو املنتــدب للهيئــة
العامــة لالســتثمار ___ طــرف أول بصفتــه.
ثانيــا :املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة /مؤسســة عامــة كويتيــة /صــادرة بموجــب قانــون رقــم  61بتاريــخ
 1976/8/29ويمثلهــا بالتوقيــع /فهــد مزيــد الرجعــان /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ()248122300131
ويوقــع عنــه الشــيخ /عبــداهلل الجابــر الصبــاح /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )226070100865وذلــك
نظــرًا لغيابــه بموجــب قــرار رقــم ( )7بتاريــخ  ___ 2008/8/29طــرف ثانــي بصفتــه.
ثالثــا :بيــت الــزكاة /هيئــة عامــة كويتيــة /صــادرة بقانــون رقــم ( )5بتاريــخ  1982/1/16ويمثلهــا بالتوقيــع /عبــد القــادر
ضاحــي العجيــل العســكر /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )253061900075بصفتــه نائــب رئيــس
العــام لبيــت الــزكاة ويوقــع عنــه /عبدالعزيــز أحمــد بزيــع الياســين /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم
( )253100200742بموجــب توكيــل رســمي خــاص موثــق برقــم  6898دل  6بتاريــخ  1998/8/5ويقــر الوكيــل بــأن
توكيلــه ســاري املفعــول وأن موكلــه ىلع قيــد الحيــاة ___ طــرف ثالــث بصفتــه.
رابعــا :األمانــة العامــة لألوقــاف /الصــادرة بقانــون رقــم  257بتاريــخ  1993/11/13ويمثلهــا بالتوقيــع /د .محمــد عبــد
الغفــار الشــريف /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )253111100704بصفتــه أميــن عــام األمانــة العامــة
لألوقــاف ___ طــرف رابــع بصفتــه.
خامســا :الهيئــة العامــة لشــئون القصــر /هيئــة عامــة كويتيــة /صــادرة برقــم  67بتاريــخ  1983/3/28ويمثلهــا بالتوقيــع/
علــي محمــد علــي العليمــي /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )256021800356ويوقــع عنــه حســين
عبــد اهلل باتــل الرشــيد /كويتــي الجنســية ويحمــل بطاقــة مدنيــة رقــم ( )264010700288بموجــب توكيــل رســمي
خــاص موثــق برقــم  110جلــد  5بتاريــخ  2004/2/11ويقــر الوكيــل بــأن توكيلــه ســاري املفعــول وأن موكلــه ىلع قيــد
الحيــاة ___ طــرف خامــس بصفتــه.

سادســا :شــركة االتصــاالت الســعودية /شــركة مســاهمة ســعودية صــادر عقدهــا مــن اململكــة العربيــة الســعودية
بتاريــخ  1419/3/4هـــ ويمثلهــا بالتوقيــع /فهــد حســين ســعيد مشــيط /ســعودي الجنســية ويحمــل جــواز ســفر رقــم
(  )H000433بصفتــه وكيــا ينــوب عــن شــركة االتصــاالت الســعودية بموجــب صــك وكالــة خاصــة رقــم  967جلــد
 85بتاريــخ  1429/5/14هـــ واملصــدق عليهــا مــن جميــع الجهــات املختصــة بمــا فيهــا وزارة الخارجيــة الكويتيــة بتاريــخ
 ___ 2008/6/8طــرف ســادس بصفتــه.
مادة ()1
تعتبر املقدمة جزءا ال يتجزأ من هذا العقد.
مادة (*)2
تأسســت الشــركة بترخيــص مــن حكومــة الكويــت طبقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  15لســنة 1960
والقانــون رقــم  2لســنة  2007بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  26لســنة  ،1996وتخضــع هــذه الشــركة للقانــون
رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات والقانــون رقــم  2لســنة  2007بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 26
لســنة  1996والقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالته
والئحتــه التنفيذيــة وأحــكام هــذا العقــد والنظــام األساســي للشــركة.
* عدلت املادة رقم ( )2من عقد التأسيس بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()3
اسم هذه الشركة هو :شركة اإلتصاالت الكويتية ( شركة مساهمة كويتية)
مادة ()4
مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي يف دولــة الكويــت ويجــوز ملجلــس اإلدارة أن ينشــئ لهــا فروعــا أو توكيالت
أو مكاتــب أو مراكــز عمليــات أو تعييــن ممثليــن يف دولــة الكويــت أو يف الخــارج.
مادة ()5
مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ صدور املرسوم املرخص بتأسيسها.
مادة ()6
األغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة هــي تقديــم جميــع خدمــات االتصــاالت املتنقلــة ونظــام املنــاداة وبمــا ال
يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ووفقــا للضوابــط التــي تضعهــا وزارة املواصــات ،وللشــركة يف ســبيل ذلــك
أن تقــوم باألغــراض التاليــة:
 .1شــراء وتوريــد وتركيــب وإدارة وصيانــة أجهــزة ومعــدات االتصــاالت الالســلكية (خدمــات الهواتــف املتنقلــة ونظــام
املنــاداة وغيرهــا مــن الخدمــات الالســلكية).
 .2استيراد وتصدير األجهزة واملعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة.
 .3شــراء أو اســتئجار خطــوط االتصــال والتســهيالت الالزمــة لتقديــم خدمــات الشــركة وذلــك بالتنســيق ودون تداخــل
أو تعــارض مــع الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.
 .4شــراء امتيــازات التصنيــع ذات العالقــة املباشــرة بخدمــات الشــركة مــن الشــركات الصناعيــة أو تصنيعهــا يف الكويــت
(وذلــك بعــد موافقــة الهيئــة العامــة للصناعــة بالنســبة للتصنيــع).
 .5إدخــال أو إدارة خدمــات أخــرى ذات طبيعــة مشــابهة ومكملــة لخدمــات االتصــاالت الالســلكية بغــرض تطويــر هــذه
الخدمــات أو جعلهــا متكاملــة.
 .6إجــراء البحــوث الفنيــة املتعلقــة بأعمــال الشــركة بغــرض تحســين وتطويــر خدمــات الشــركة ،وذلــك بالتعــاون مــع
الجهــات ذات االختصــاص داخــل الكويــت وخارجهــا.
 .7إنشــاء وشــراء وبنــاء وتملــك األراضــي واملنشــآت الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة (يف الحــدود املســموح بهــا
وفقــا للقانــون).

 .8شراء كافة املواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة املمكنة.
 .9اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها يف محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل
شــركات وجهــات متخصصــة وتخويــل مجلــس اإلدارة القيــام بذلــك.
مادة ()7
يكــون للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق ذكرهــا يف دولــة الكويــت ويف الخــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ،ويجــوز
للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة
بأعمالهــا ،أو التــي قــد تعاونهــا ىلع تحقيــق أغراضهــا يف الكويــت أو يف الخــارج ولهــا أن تنشــئ أو تشــارك أو تشــتري
هــذه الهيئــات أو تلحقهــا بهــا.
رأس املال
مادة ()8
حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ  50,000,000دينــار (خمســون مليون دينــار) موزعا ىلع  500,000,000ســهم (خمســمائة
مليــون ســهم) قيمــة كل ســهم  100فلــس (مائــة فلــس) وجميــع األســهم نقدية.
مادة ()9
اكتتــب املؤسســون املوقعــون ىلع هــذا العقــد يف كامــل األســهم املخصصــة لهــم وهــي مــا نســبته  % 24مــن
األســهم للحكومــة والجهــات العامــة التابعــة لهــا ،ومــا نســبته  %26للشــركة املرســى عليهــا املــزاد ،وهــي شــركة
االتصــاالت الســعودية (ش.م.س) ىلع الوجــه التالــي:
االسم

عدد األسهم

القيمة بالدينار

 -1الهيئة العامة لإلستثمار

30,000,000

3,000,000

 -2املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

30,000,000

3,000,000

 -3بيت الزكاة

20,000,000

2,000,000

 -4األمانة العامة لألوقاف

20,000,000

2,000,000

 -5الهيئة العامة لشئون القصر

20,000,000

2,000,000

 -6شركة اإلتصاالت السعودية

130,000,000

13,000,000

 250,000,000سهم

 25,000,000د.ك

املجموع:

وقــد قــام املؤسســون بإيــداع كامــل قيمــة األســهم التــي اكتتبــوا فيهــا وقدرهــا ( 25,000,000خمســة وعشــرون
مليــون) دينــار كويتــي ،كل منهــم بنســبة إكتتابــه يف بنــك (بوبيــان) وذلــك بموجــب الشــهادة الصــادرة مــن البنــك
املذكــور بتاريــخ  2008/3/6واملرفقــة بأصــل هــذا العقــد.
واملبلــغ الباقــي مــن رأس املــال وقــدره ( )25,000,000دينــار كويتــي ويمثــل  250,000,000ســهم ،تطــرح لإلكتتــاب
العــام للكويتييــن فقــط ملــدة ال تقــل عــن عشــرة أيــام ،وال تزيــد ىلع ثالثــة أشــهر وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات
التجاريــة والقانــون رقــم ( )26لســنة  1996بتأســيس شــركات خدمــات اإلتصــاالت الالســلكية والقانــون رقــم ( )2لســنة
 2007بتعديــل بعــض أحــكام القانــون املشــار إليــه ،ويجــري االكتتــاب وفــق األنظمــة املرعيــة بهــذا الشــأن وتخصــص
لــكل مكتتــب أســهم بعــدد مــا اكتتــب فيــه ،فــإن جــاوز عــدد األســهم املكتتــب بهــا عــدد األســهم املطروحــة ،وزعــت
جميــع األســهم املطروحــة ىلع املكتتبيــن بالتســاوي ،أمــا إذا لــم يغــط االكتتــاب كامــل األســهم املطروحــة فيطــرح
للبيــع مــا لــم يكتتــب بــه مــن األســهم للبيــع يف مزايــدة عامــة علنيــة تشــترك فيهــا شــركات املســاهمة املدرجــة يف
ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة والشــركات األجنبيــة املتخصصــة يف مجــال االتصــاالت بمــا فيهــا شــركة االتصــاالت

الســعودية ،ويســتثنى مــن ذلــك شــركات االتصــاالت املتنقلــة القائمــة يف تاريــخ طــرح املــزاد ،حيــث يمتنــع عليهــا
املســاهمة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر يف هــذه الشــركة ،ويجــري التوزيــع ألقــرب ســهم صحيــح ،وتضــع وزارة
املواصــات شــروط وضوابــط هــذه املزايــدة ىلع أن تــؤول الزيــادة يف ســعر الســهم املبــاع باملــزاد ىلع ســعر الســهم
يف االكتتــاب إلــى االحتياطــي العــام للدولــة.
مادة ()10
املصروفــات والنفقــات واألجــور والتكاليــف التــي تلتزم الشــركة بأدائها بســبب تأسيســها هــي ىلع التقريــب ()500,000
دينــار كويتــي تخصــم مــن حســاب املصروفــات العامة.

مادة ()11
يتعهــد املؤسســون املوقعــون ىلع هــذا العقــد بالســعي يف اســتصدار مرســوم التأســيس والقيــام بجميــع اإلجــراءات
الالزمــة إلتمــام تأســيس الشــركة ،والنشــر والقيــد واســتبعاد طلبــات اإلكتتــاب الوهميــة واملكــررة ولهــم اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق ذلــك ،ولهــذا الغــرض وكلــوا عنهــم الســادة:
ممثال عن وزارة التجارة والصناعة.
			
 -1السيد /داود سليمان السابج
ممثال عن الهيئة العامة لالستثمار.
			
 -2السيد /عادل محمد الرومي
ممثال عن وزارة املواصالت.
		
 -3السيد /عبداملحسن حسن املزيدي
مجتمعيــن أو منفرديــن يف اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة واســتيفاء املســتندات الالزمــة وإدخــال التعديــات التــي تــرى
الجهــات الرســمية ضــرورة إدخالهــا يف العقــد أو النظــام األساســي املرافــق لــه.
وىلع املؤسســين خــال ثالثــة أشــهر مــن إغــاق بــاب االكتتــاب وقبــل اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية أن يقدمــوا إلــى
وزارة التجــارة والصناعــة بيانــا بعــدد األســهم التــي اكتتــب فيهــا وبقيــام املكتتبيــن بدفــع قيمــة األســهم وبأســماء
املكتتبيــن الذيــن أبطــل اكتتابهــم نتيجــة فــرز طلبــات االكتتــاب.
مادة ()12
حــرر هــذا العقــد بنــاء ىلع كتــاب وزارة التجــارة والصناعــة رقــم  22379بتاريــخ  2008/5/21واملســجل بــوارد وزارة العــدل
مكتــب توثيــق العقــود والشــركات برقــم  383471بتاريــخ .2008/6/6
الطرف الثاني بصفته
عبداهلل جابر األحمد الصباح

الطرف األول بصفته
بدر محمد عبداهلل السعد

الطرف الثالث بصفته
عبدالعزيز أحمد البزيع

الطرف الخامس بصفته
عن الهيئة /حسين عبداهلل باتل

الطرف الرابع بصفته
محمد عبدالغفار الشريف

الطرف السادس بصفته
فهد حسين مشيط

حــرر هــذا العقــد مــن أصــل وعــدد ( )2نســخ ويتكــون مــن ( )5صفحــات وليــس بــه شــطب أو إضافــة ويتكــون مــن
( )12مــواد ومرفــق بــكل نســخة مــن هــذا العقــد النظــام األساســي الــذي يكــون مــن ( )15صفحــة وبــه ( )59مــادة
وليــس بــه شــطب أو إضافــة ومرفقاتــه باألصــل وهــي كتــاب وزارة التجــارة والصناعــة وكتــاب البنــك ومشــروع العقــد
املعتمــد مــن وزارة التجــارة وصــور البطاقــات املدنيــة للمؤسســين.

شركة االتصاالت الكويتية
شركة مساهمة كويتية
النظام األساسي
الفصل األول :يف تأسيس الشركة
عناصر تأسيس الشركة
مادة (*)1
تأسســت الشــركة بترخيــص مــن حكومــة الكويــت طبقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  15لســنة 1960
والقانــون رقــم  2لســنة  2007بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  26لســنة  ،1996وهــذا النظــام األساســي بيــن
مالكــي األســهم املبيــن أحكامهــا فيمــا بعــد شــركة كويتيــة تســمى /شــركة اإلتصــاالت الكويتيــة (شــركة مســاهمة
كويتيــة) وتخضــع هــذا الشــركة للقانــون رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات والقانــون رقــم  2لســنة 2007
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  26لســنة  1996والقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال
وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة وأحــكام هــذا العقــد والنظــام األساســي للشــركة.
* عدلت املادة رقم ( )1من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()2
مركــز الشــركة الرئيســي ومحلهــا القانونــي يف دولــة الكويــت ،ويجوز ملجلــس اإلدارة أن ينشــئ لهــا فروعــا أو توكيالت
أو مكاتــب أو مراكــز عمليــات أو تعييــن ممثليــن يف الكويــت أو يف الخارج.
مادة ()3
مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ صدور املرسوم املرخص بتأسيسها.
مادة ()4
األغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة هــي تقديــم جميــع خدمــات اإلتصــاالت املتنقلــة ونظــام املنــاداة وبمــا ال
يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ووفقــا للضوابــط التــي تضعهــا وزارة املواصــات ،وللشــركة يف ســبيل ذلــك
أن تقــوم باألغــراض التاليــة:
 . 1شــراء وتوريــد وتركيــب وإدارة وصيانــة أجهــزة ومعــدات اإلتصــاالت الالســلكية (خدمــات الهواتــف املتنقلــة ونظــام
املنــاداة وغيرهــا مــن الخدمــات الالســلكية).
 .2استيراد وتصدير األجهزة واملعدات واألدوات الالزمة ألغراض الشركة.
 .3شــراء أو اســتئجار خطــوط االتصــال والتســهيالت الالزمــة لتقديــم خدمــات الشــركة وذلــك بالتنســيق ودون تداخــل
أو تعــارض مــع الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.
 .4شــراء امتيــازات التصنيــع ذات العالقــة املباشــرة بخدمــات الشــركة مــن الشــركات الصناعيــة أو تصنيعهــا يف الكويــت
(وذلــك بعــد موافقــة الهيئــة العامــة للصناعــة بالنســبة للتصنيــع).
 .5إدخــال أو إدارة خدمــات أخــرى ذات طبيعــة مشــابهة ومكملــة لخدمــات اإلتصــاالت الالســلكية بغــرض تطويــر هــذه
الخدمــات أو جعلهــا متكاملــة.
 .6إجــراء البحــوث الفنيــة املتعلقــة بأعمــال الشــركة بغــرض تحســين وتطويــر خدمــات الشــركة ،وذلــك بالتعــاون مــع
الجهــات ذات االختصــاص داخــل الكويــت وخارجهــا.
 .7إنشــاء وشــراء وبنــاء وتملــك األراضــي واملنشــآت الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة (يف الحــدود املســموح بهــا
وفقــا للقانــون).
 .8شراء كافة املواد واآلالت الالزمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة الطرق الحديثة املمكنة.
 .9اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها يف محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل
شــركات وجهــات متخصصــة وتخويــل مجلــس اإلدارة القيــام بذلــك.

مادة ()5
يكــون للشــركة مباشــرة األعمــال الســابق ذكرهــا يف دولــة الكويــت ويف الخــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ،ويجــوز
للشــركة أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــا ً
ال شــبيهة بأعمالهــا ،أو التــي
قــد تعاونهــا ىلع تحقيــق أغراضهــا يف الكويــت أو يف الخــارج ،ولهــا أن تنشــئ أو تشــارك أو تشــتري هــذه الهيئــات أو
تلحقهــا بهــا.
مادة ()6
حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( 50,000,000خمســون مليــون) دينــار كويتــي موزعــا ىلع  500,000,000ســهم
(خمســمائة مليــون ســهم) قيمــة كل ســهم  100مائــة فلــس وجميــع األســهم نقديــة.
مادة ()7
أســهم الشــركة أســمية وال يجــوز لغيــر الكويتييــن تملكهــا إال وفقــا ألحــكام القانــون والقــرارات الوزاريــة املنظمــة
لذلــك.
مادة ()8
اكتتــب املؤسســون املوقعــون ىلع عقــد التأســيس يف كامــل قيمــة األســهم املخصصــة لهــم ويبلــغ عددهــا
 250,000,000ســهم (مائتــان وخمســون مليــون ســهم) قيمتهــا ( 25,000,000خمســة وعشــرون مليــون) دينــار موزعــة
فيمــا بينهــم بنســبة إكتتابهــم املبينــة يف عقــد التأســيس ،وقــد تــم دفــع ( 25,000,000خمســة وعشــرون مليــون)
دينــار كامــل قيمــة األســهم التــي اكتتبــوا فيهــا لــدى بنــك (بنــك بوبيــان) وذلــك بموجــب الشــهادة الصــادرة مــن
البنــك املذكــور بتاريــخ  2008/3/6واملرفقــة بأصــل هــذا العقــد.
مادة ()9
تصــرح مــا نســبته  % 50مــن مجمــوع األســهم اإلجماليــة ومقدارهــا ( )250,000,000ســهم لإلكتتــاب العــام ملــدة ال
تقــل عــن عشــرة أيــام وال تزيــد ىلع ثالثــة أشــهر ،ويجــري االكتتــاب لــدى البنــوك الكويتيــة التــي يتــم اإلعــان عنهــا،
وإذا ظهــر بعــد إغــاق بــاب االكتتــاب أنــه قــد جــاوز عــدد األســهم املطروحــة ،خصصــت جميــع األســهم املطروحــة
بالتســاوي بيــن جميــع املكتتبيــن ،أمــا إذا لــم يغــط اإلكتتــاب كامــل األســهم املطروحــة ،فيطــرح للبيــع مــا لــم يكتتب
بــه مــن األســهم يف مزايــدة عامــة علنيــة تشــترك فيهــا شــركات املســاهمة املدرجــة يف ســوق الكويــت لــأوراق
املاليــة والشــركات األجنبيــة املتخصصــة يف مجــال اإلتصــاالت بمــا فيهــا شــركة اإلتصــاالت الســعودية وفقــا ألحــكام
القانــون رقــم  2لســنة  2007املشــار إليــه ،ويجــري التوزيــع ألقــرب ســهم صحيــح.
مادة ()10
مــع عــدم اإلخــال باملــادة ( )81مــن قانــون الشــركات التجاريــة ،ال يجــوز ألي شــخص أن يكتتــب يف أكثــر مــن مائــة
ألــف ســهم ،وال يجــوز لــه أن يمتلــك يف أي وقــت أكثــر مــن  % 2مــن رأس مــال الشــركة بغيــر طريــق امليــراث أو
الوصيــة ويســتثنى مــن هــذا النــص املؤسســون.
مادة ()11
يســلم مجلــس اإلدارة لــكل مســاهم خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إعــان تأســيس الشــركة نهائيــا األســهم التــي
يملكهــا.
مادة ()12
يترتب حتمًا ىلع ملكية السهم قبول عقد التأسيس وأحكام النظام األساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.
مادة ()13
كل ســهم يخــول صاحبــه الحــق يف حصــة معادلــة لحصــة غيــره بــا تمييــز يف ملكيــة موجــودات الشــركة ويف األربــاح
املقســمة ىلع الوجــه املبيــن فيمــا بعــد.

مادة ()14
تحتفــظ الشــركة بســجل يــدون فيــه أســماء املســاهمين وأرقــام أســهمهم وعددهــا والتصرفــات التــي تجــري عليهــا،
وال يعتــد بــأي تصــرف يف األســهم إال إذا تــم وفقــا ألحــكام القانــون.
مادة ()15
ملــا كانــت جميــع أســهم الشــركة أســمية فــإن آخــر مالــك لهــا مقيــد اســمه يف ســجل الشــركة يكــون هــو وحــده
صاحــب الحــق يف قبــض املبالــغ املســتحقة عــن األســهم ســواء كانــت حصصــا يف األربــاح أو نصيبــا يف ملكيــة
موجــودات الشــركة.
مادة ()16
ال يجــوز إصــدار أســهم جديــدة بأقــل مــن قيمتهــا اإلســمية ،وإذا صــدرت بقيمــة أىلع خصصــت الزيــادة أو ً
ال للوفــاء
بمصروفــات اإلصــدار ،ثــم لإلحتياطــي أو إلســتهالك األســهم .ولــكل مســاهم األولويــة يف اإلكتتــاب بحصــة مــن
األســهم الجديــدة متناســبة مــع عــدد أســهمه ،وتمنــح ملمارســة حــق األولويــة مــدة خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ
نشــر دعــوة املســاهمين مقدمــا عــن حقهــم يف األولويــة أو تقيــد هــذا الحــق بــأي قيــد.
مادة ()17
يجــوز للشــركة شــراء مــا ال يجــاوز  % 10مــن مجمــوع أســهمها وفقــا ملــا ينــص عليــه القانــون ( )1960/15بشــأن
الشــركة التجاريــة والقوانيــن املعدلــة لــه ولوائحــه وقراراتــه التنفيذيــة ىلع أال يمــول الشــراء مــن رأس مــال الشــركة.

الفصل الثاني :يف إدارة الشركة
أ -مجلس اإلدارة
مادة (*)18
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن عــدد  7أعضــاء (ســبعة أعضــاء) ،وتكــون مــدة العضويــة ثــاث ســنوات
قابلــة للتجديــد.
ويجــوز للحكومــة وشــركة اإلتصــاالت الســعودية والشــركات املســاهمة الكويتيــة وكل مســاهم ســواء كان شــخصا
طبيعيــا أو إعتباريــا تعييــن ممثليــن عنــه يف مجلــس إدارة الشــركة بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم فيهــا ،ويســتنزل عــدد
أعضــاء مجلــس اإلدارة املختاريــن بهــذه الطريقــة مــن مجمــوع اعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يتــم إنتخابهــم ،واليجــوز
للمســاهمين الذيــن لهــم ممثلــون يف مجلــس اإلدارة اإلشــتراك مــع املســاهمين اآلخريــن يف إنتخــاب بقيــة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،إال يف حــدود مــا زاد عــن النســبة املســتخدمة يف تعييــن ممثليــه يف مجلــس اإلدارة ،ويجــوز ملجموعــة
مــن املســاهمين أن يتحالفــوا فيمــا بينهــم لتعييــن ممثــل أو أكثــر عنهــم يف مجلــس اإلدارة وذلــك بنســبة ملكيتهــم
مجتمعة .
ويكــــون لهـــؤالء املمثـــلين ما لـألعضـــاء املنتخــــبين مــــن الحقــــوق والـواجبـــات ،ويكون املساهم مسؤو ً
ال عن
أعمــال ممثليــه تجــاه الشــركة ودائنيهــا ومســاهميها.
ىلع أن يكــون مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة «عضــو مســتقل» ىلع األقــل واليزيــد عــدد األعضــاء املســتقلين عــن
نصــف عــدد أعضــاء املجلــس كمــا يتــم إنتخابــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة وتحــدد الجمعيــة العامــة
مكافآتهــم وال يشــترط أن يكــون العضــو املســتقل مــن بيــن املســاهمين يف الشــركة.
وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــد يف امليعــاد املحــدد لذلــك اســتمر املجلــس القائــم يف إدارة أعمــال الشــركة
لحيــن زوال األســباب وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد.
* عدلت املادة رقم ( )18من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()19
مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (*)20
يجب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:
 .1أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.
 .2أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه يف جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو يف جريمــة إفــاس بالتقصيــر أو التدليــس
أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه ألحــكام قانــون الشــركات مــا لــم
يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
 .3أن يكــون مالــكًا بصفــة شــخصية أو الشــخص الــذي يمثلــه لعــدد مــن أســهم الشــركة( ،ال يســري هــذا الشــرط ىلع
األعضاء املســتقلين).
وإذا فقــد عضــو مجلــس اإلدارة أيــا مــن الشــروط املتقدمــة زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاريــخ فقــدان ذلــك
الشــرط.
* عدلت املادة رقم ( )20من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)21
 .أال يجـــوز لرئيــس أو عضـــو مجلــس اإلدارة ،ولــو كان ممثـ ً
ا لشــخص طبيعــي أو إعتبــاري ،أن يســتغل املعلومــات
التــي وصلــت إليــه بحكــم منصبــه يف الحصــول ىلع فائــدة لنفســه أو لغيــره ،كمــا ال يجــوز لــه التصــرف بــأي
نــوع مــن أنــواع التصرفــات يف أســهم الشــركة التــي هــو عضــو يف مجلــس إدارتهــا طيلــة مــدة عضويتــه إال بعــد
الحصــول ىلع موافقــة هيئــة أســواق املــال.
 .بال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء املجلــس ،أن يجمــع بيــن عضويــة مجلــس إدارة شــركتين
متنافســتين ،أو أن يشــترك يف أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب غيــره يف
احــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الشــركة ،وإال كان لهــا أن تطالبــه بالتعويــض أو باعتبــار العمليــات التــي زاولهــا
لحســابه كأنهــا أجريــت لحســاب الشــركة .مــا لــم يكــن ذلــك بموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة وال يســري هــذا
الحظــر ىلع شــركة اإلتصــاالت الســعودية التــي كان دخولهــا كشــريك اســتراتيجي هــو لإلســتفادة مــن خبرتهــا يف
هــذا املجــال مــن خــال اإلدارة الفنيــة والتشــغيلية ،لذلــك فــإن لهــا الحــق يف التمثيــل يف مجلــس اإلدارة.
* عدلت املادة رقم ( )21من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()22
إذا شــغر مركــز عضــو يف مجلــس اإلدارة – خلفــه مــن كان حائــزًا ألكثــر األصــوات مــن املســاهمين الذيــن لــم يفــوزوا
بعضويــة مجلــس اإلدارة يف آخــر إنتخــاب ،أمــا إذا بلغــت املراكــز الشــاغرة ربــع املراكــز األصليــة أو لــم يوجــد مــن تتوافر
فيــه الشــروط ،فإنــه يتعيــن ىلع مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة لتجتمــع يف ميعــاد شــهرين مــن تاريــخ شــغر
آخــر مركــز لتنتخــب مــن يمــأ املراكــز الشــاغرة ،ويف جميــع هــذه األحــوال يكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه فقــط.
مادة ()23
ينتخــب مجلــس اإلدارة باإلقتــراع الســري رئيســا ونائبــا للرئيــس ملــدة ثــاث ســنوات ىلع أن ال تزيــد ىلع مــدة
عضويتهــم بمجلــس اإلدارة ،ورئيــس مجلــس اإلدارة هــو الــذي يمثــل الشــركة لــدى القضــاء وأمــام الغيــر وعليــه تنفيــذ
القــرارات التــي يصدرهــا املجلــس ،ويقــوم نائــب الرئيــس بمهــام الرئيــس عنــد غيابــه أو قيــام مانــع بــه.
مادة (*)24
يكــون للشــركة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه مجلــس اإلدارة مــن أعضــاء املجلــس أو مــن غيرهــم ينــاط بــه إدارة
الشــركة ويحــدد املجلــس مخصصاتــه وصالحياتــه يف التوقيــع عــن الشــركة وال يجــوز الجمــع بيــن منصبــي رئيــس
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي.
* عدلت املادة رقم ( )24من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)25
يملــك حــق التـــوقيع عــن الشـــركة ىلع انفــراد كل مــن رئيــس مجلــس االدارة أو نائبـــه أوالرئيــس التنفيــذي بحســب
الصالحيــات املحــددة لــه مــن مجلــس اإلدارة ،وملجلــس اإلدارة ان يــوزع العمــل بيــن أعضائــه وفقــا لطبيعــة أعمــال
الشــركة كمــا يجــوز للمجلــس أن يفــوض أحــد اعضائــه و /أو لجنــة مــن بيــن أعضائــه او أحــدًا من الغيــر يف القيــام بعمل
معيــن او أكثــر أو اإلشــراف ىلع وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة أو يف ممارســة بعــض الســلطات او اإلختصاصــات
املنوطــة باملجلــس.
* عدلت املادة رقم ( )25من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)26
ال يكــون إجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــا إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء ويجــوز اإلجتمــاع بإســتخدام وســائل
اإلتصــال الحديثــة ويجــوز إتخــاذ قــرارات بالتمريــر بموافقــة جميــع أعضــاء املجلــس ويجــب أن يجتمــع مجلــس اإلدارة
ســت مــرات ىلع األقــل خــال الســنة الواحــدة.
* عدلت املادة رقم ( )26من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2014/6/25

مادة ()27
يحــدد مجلــس اإلدارة شــروط التعامــل مــع الهيئــات االستشــارية والخبــراء واملستشــارين واألفــراد ســواء كانــت
صلتهــم بالشــركة مســتديمة أو عارضــة ،ويضــع مجلــس اإلدارة الئحــة تنظيميــة لهــذا النشــاط ضمــن اللوائــح الداخليــة
للشــركة.
مادة (*)28
تصــدر قــرارات مجلــس االدارة بأغلبيــة االعضــاء الحاضريــن فــإذا تســاوت األصــوات رجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس
ويعــد ســجل خــاص تثبــت فيــه محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتوقــع مــن قبــل األعضــاء الحاضريــن وأميــن ســر
املجلــس .وللعضــو الــذي لــم يوافــق ىلع قــرار اتخــذه املجلــس أن يثبــت اعتراضــه يف محضــر اإلجتمــاع.
* عدلت املادة رقم ( )28من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()29
ً
إذا تخلــف أحــد أعضــاء املجلــس عــن الحضــور ثــاث جلســات متتاليــة بــدون عــذر مشــروع ،جــاز اعتبــاره مســتقيال بقــرار
مــن مجلــس اإلدارة.
مادة (*)30
تحــدد الجمعيــة العامــة العاديــة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وال يجــوز تقديــر مجمــوع مكافــآت رئيــس وأعضــاء
مجلــس اإلدارة بأكثــر مــن عشــرة باملائــة مــن الربــح الصــايف بعــد اســتنزال االســتهالك واالحتياطيــات وتوزيــع ربــح ال
يقــل عــن خمســة باملائــة مــن رأس املــال ىلع املســاهمين.
ويجــوز توزيــع مكافــأة ســنوية ال تزيــد ىلع ســتة آالف دينــار لرئيــس مجلــس اإلدارة ولــكل عضــو مــن أعضــاء هــذا
املجلــس مــن تاريــخ تأســيس الشــركة لحيــن تحقيــق األربــاح التــي تســمح لهــا بتوزيــع املكافــآت وفقــا ملــا نصــت
عليــه الفقــرة الســابقة .ويجــوز بقــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة للشــركة اســتثناء عضــو مجلــس اإلدارة املســتقل من
الحــد األىلع للمكافــآت املذكــورة.
ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتقديــم تقريــر ســنوي يعــرض ىلع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــه ىلع أن
يتضمــن ىلع وجــه دقيــق بيانــا مفص ـ ً
ا عــن املبالــغ واملنافــع واملزايــا التــي حصــل عليهــا مجلــس اإلدارة أيــا كانــت
طبيعتهــا ومســماها.
* عدلت املادة رقم ( )30من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)31
ملجلــس االدارة أن يــزاول جمـــيع األعمـــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغـــراضها ،وال يحــد مــن هذه الســلطة
إال مــا نــص عليــه القانــون أو عقــد الشــركة أوقــرارات الجمعيــة العامــة.
وملجلــس اإلدارة ىلع وجــه الخصــوص إصــدار اللوائــح واألنظمــة لترتيــب العمــل وتعييــن املديريــن ورؤســاء العمــل
واملوظفيــن بجميــع املســتويات اإلداريــة وتوصيــف وظائفهــم وتحديــد اختصــاص كل منهــم ومســؤوليته وتحديــد
املرتبــات واملكافــآت.
ويجــوز ملجلــس اإلدارة شــراء و بيــع ورهـــن منقــوالت وعقـــارات الشــركة ،واإلقتــراض وإعطــاء الكفــاالت ،والتحكيــم،
والصلــح والتبرعــات بنــاء ىلع مــا تقتضيــه مصلحــة الشــركة ،كمــا أن لــه حــق القيــام بــكل مايلــزم ملباشــرة كل عمــل
يدخــل يف أغــراض الشــركة ،وذلــك كلــه بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
* عدلت املادة رقم ( )31من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()32
ال يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأي التــزام شــخصي فيمــا يتعلــق بتعهــدات الشــركة بســبب قيامهــم بمهــام وظائفهم
ضمــن حــدود وكاالتهم.
مادة ()33
رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاؤه مســئولون عــن أعمالهــم تجــاه الشــركة واملســاهمين والغيــر عــن جميــع أعمــال
الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة وعــن كل مخالفــة ألحــكام القانــون أو لهــذا النظــام وعــن الخطــأ يف اإلدارة وال
يحــول دون إقامــة دعــوى املســئولية اقتــراع مــن الجمعيــة العــام بإبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة.

ب -الجمعية العامة
مادة (*)34
توجــه الدعــوة إلــى حضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة متضمنــة جــدول االعمــال وزمــان ومــكان إنعقــاد اإلجتمــاع بإحــدى
الطــرق التالية:
 .1اإلعــان يف صحيفتيــن يوميتيــن تصــدران باللغــة العربيــة ،ويجــب أن يحصــل اإلعــان مرتيــن ىلع ان يتــم اإلعــان يف
املــرة الثانيــــة بعـــد مضــــي مــــــدة ال تقــل عن ســبعة أيــام من تاريخ نشــر اإلعــان االول وقبــل إنعقــاد اإلجتماع
بســبعة أيــام ىلع األقل.
 .2تســليم الدعــوة مرتيــن عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والفاكــس ىلع أن تتــم الدعــوة يف املــرة الثانيــة بعــد مضــي
مــدة التقــل عــن ســبعة أيــام مــن تاريــخ الدعــوة األولــى وقبــل انعقــاد اإلجتمــاع بســبعة أيــام ىلع األقــل.
ويشــترط لصحــة اإلعــان عــن طريــق البريــد اإللكترونــي والفاكــس أن يكــون املســاهم قــد زود الشــركة أو وكالــة
املقاصــة ببيانــات عنــوان بريــده اإللكترونــي أو رقــم الفاكــس الخــاص بــه ،ووافــق ىلع إعالنــه مــن خــال هــذه
الوســائل .وال يعتــد بــأي تغييــر مــن قبــل املســاهم ألي مــن البيانــات املشــار إليهــا يف هــذه الفقــرة مــا لــم يكــن
قــد أخطــر الشــركة أو وكالــة املقاصــة بهــذا التغييــر قبــل إعالنــه بخمســة أيــام ىلع األقــل .ويف حالــة النــزاع حــول
تســلم اإلعــان فإنــه يعتــد يف هــذا الشــأن بشــهادة تصــدر مــن مشــغل الخدمــة لوســيلة اإلتصــال التــي إســتخدمت
يف إجــراء اإلعــان.
ويجــب إخطــار وزارة التجــارة والصناعــة كتابيــا بجــدول االعمــال وبميعــاد ومــكان اإلجتمــاع قبــل إنعقــاده بســبعة ايــام
ىلع األقــل وذلــك لحضــور ممثلهــا.
* عدلت املادة رقم ( )34من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()35
يف األحــوال التــي يجــوز فيهــا عقــد الجمعيــة العامــة بنــا ًء ىلع طلــب املســاهمين أو مراقبــي الحســابات أو وزارة
التجــارة والصناعــة ،يضــع جــدول األعمــال مــن طلــب انعقــاد الجمعيــة ،وال يجــوز بحــث أيــة مســألة غيــر مدرجــة يف
جــدول األعمــال.
مادة ()36
لــكل مســاهم عــدد مــن األصــوات يعــادل عدد أســهمه ،ويجــوز التوكيــل يف حضــور اإلجتمــاع ويمثــل القصــر واملحجور
عليهــم النائبــون عنهــم قانونــا ،وال يجــوز ألي عضــو أي يشــترك يف التصويــت عــن نفســه أو عــن مــن يمثلــه قانونــا يف
املســائل التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لــه أو بخــاف قــادم بينــه وبين الشــركة.
مادة (*)37
يكــون للشــركة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة مقاصــة وتقيــد فيــه أســماء املســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم
وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة املدفوعــة عــن كل ســهم ،ويتــم التأشــير يف ســجل
املســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ ىلع البيانــات املســجلة فيــه وفقــا ملــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة املقاصــة مــن
بيانــات ،ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة املقاصــة تزويــده ببيانــات مــن هــذا الســجل.
* عدلت املادة رقم ( )37من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)38
تســري ىلع النصــاب الواجــب توافــره لصحــة إنعقــاد الجمعيــة العامــة بصفاتهــا املختلفــة وىلع األغلبيــة الالزمــة إلتخــاذ
القــرارات ،أحــكام قانــون الشــركات وتعديالته.
* عدلت املادة رقم ( )38من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ()39
يكــون التصويــت يف الجمعيــة العامــة بالطريقــة التــي يعينهــا رئيــس الجلســة ،إال إذا قــررت الجمعيــة العامــة طريقــة
معينــة للتصويــت ،ويجــب أن يكــون التصويــت ســريًا يف انتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلقالــة مــن العضويــة.
مادة ()40
يدعــو املؤسســون املســاهمين ،خــال ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ قيــد الشــركة يف الســجل التجــاري ونشــر املحــرر
الرســمي الخــاص بتأسيســها يف الجريــدة الرســمية ،لعقــد الجمعيــة العامــة يف شــكل جمعيــة تأسيســية ،ويقــوم
املفوضــون يف اتخــاذ إجــراءات تأســيس الشــركة بتقديــم تقريــر عــن جميــع عمليــات التأســيس مــع املســتندات
املؤيــدة لذلــك ،وتثبــت الجمعيــة مــن صحــة عمليــات التأســيس وموافقتهــا للقانــون ولقــد تأســيس الشــركة ونظامها
األساســي ،كمــا تنظــر فيمــا قــد تقدمــه وزارة التجــارة والصناعــة مــن تقاريــر يف هــذا الشــأن ،وتنتخــب أعضــاء مجلــس
اإلدارة وتعيــن مراقبــي الحســابات ،وتعلــن تأســيس الشــركة نهائيــا.
مادة ()41
تنعقــد الجمعيــة العامــة بصفــة عاديــة مــرة ىلع األقــل يف الســنة بنــا ًء ىلع دعــوة مجلــس اإلدارة خــال ثالثــة أشــهر
مــن انتهــاء الســنة املاليــة للشــركة .وملجلــس اإلدارة دعــوة هــذه الجمعيــة كلمــا رأى ذلــك ،ويتعيــن عليــه دعوتهــا
كلمــا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن املســاهمين يملكــون مــا ال يقــل عــن عشــر رأس املــال ،كمــا تنعقــد الجمعيــة
العامــة أيضــا إذا مــا طلبــت ذلــك وزارة التجــارة والصناعــة.
مادة ()42
تختــص الجمعيــة العامــة منعقــدة بصفــة عاديــة بــكل مــا يتعلــق بأمــور الشــركة عــدا مــا احتفــظ بــه القانــون أو هــذا
النظــام للجمعيــة العامــة بصفــة غيــر عاديــة أو بصفتهــا جمعيــة تأسيســية.

مادة ()43
يقــدم مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة املنعقــدة بصفــة عاديــة تقريــرًا يتضمــن بيانــا وافيــا عــن ســير أعمــال
الشــركة وحالتهــا املاليــة واإلقتصاديــة وميزانيــة الشــركة ،وبيانــا لحســاب األربــاح والخســائر وبيانــا عــن مكافــآت
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأجــور املراقبيــن ،واقتراحــا بتوزيــع األربــاح ،وفقــا ملــا نــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة.
مادة ()44
تناقــش الجمعيــة العامــة منعقــدة بصفــة عاديــة تقريــر مجلــس اإلدارة وتقــرر مــا تــراه يف شــأنه وتنظــر يف تقريــر
مراقبــي الحســابات وتقريــر وزارة التجــارة والصناعــة إن وجــد ،وتنتخــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتعيــن مراقبــي الحســابات
للســنة املقبلــة وتحــدد أتعابهــم وفقــا ملــا نــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة.
مادة (*)45
تجتمــع الجمعيــة العامــة بصفــة غيــر عاديــة بنــا ًء ىلع دعــوة مــن مجلــس اإلدارة ،أو بنــاء ىلع طلــب مســبب مــن
مســاهمين يمثلــون خمســة عشــر باملائــة مــن رأس مــال الشــركة املصــدر أو مــن الــوزارة ويجــب ىلع مجلــس اإلدارة
أن يدعــو الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
* عدلت املادة رقم ( )45من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2014/6/25

مادة ()46
املسائل التالية ال تنظرها إال الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية-:
 .1تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة.
 .2بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
 .3حل الشركة أو اندماجها يف شركة أو هيئة أخرى.
 .4تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.
وكل تعديل إلسم الشركة أو رأسمالها أو أغراضها ،ال يكون نافذًا إال إذا صدر به مرسوم.

ج -حسابات الشركة
مادة ()47
يكــون للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر مــن املحاســبين القانونييــن ،تعينــه الجمعيــة العامــة وتقــدر أتعابــه وعليــه
مراقبــة حســابات الســنة املاليــة التــي عيــن لهــا.
مادة ()48
تبــدأ الســنة املاليــة للشــركة مــن أول ينايــر وتنتهــي يف  31ديســمبر مــن كل ســنة ويســتثنى مــن ذلــك الســنة املاليــة
األولــى للشــركة ،فتبــدأ مــن تاريــخ إعــان قيــام الشــركة نهائيــا وتنتهــي يف  31ديســمبر مــن الســنة التاليــة:
مادة ()49
يكــون للمراقــب الصالحيــات وعليــه االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف قانــون الشــركات التجاريــة ،وقانــون مزاولــة مهنــة
مراقبــي الحســابات رقــم  5لســنة  1981ولــه بوجــه خــاص الحــق يف اإلطــاع يف أي وقــت ىلع جميــع دفاتــر الشــركة
وســجالتها ومســتنداتها ويف طلــب البيانــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا ،ولــه كذلــك أن يتحقــق مــن موجودات
الشــركة والتزاماتهــا ،وإذا لــم يتمكــن مــن اســتعمال هــذه الصالحيــات أثبــت ذلــك كتابــة يف تقريــر يقــدم إلــى مجلــس
اإلدارة ويعــرض ىلع الجمعيــة العامــة ولــه حــق دعــوة الجمعيــة العامــة لهــذا الغــرض.

مادة ()50
يقــدم املراقــب إلــى الجمعيــة العامــة تقريــرًا يبيــن فيــه مــا إذا كانــت امليزانيــة وحســاب األربــاح والخســائر متفقــة
مــع الواقــع وتعبــر بأمانــة ووضــوح عــن املركــز املالــي الحقيقــي للشــركة ،ومــا إذا كانــت الشــركة تمســك حســابات
منتظمــة ،ومــا إذا كان الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول املرعيــة ،ومــا إذا كانــت البيانــات الــواردة يف تقريــر مجلــس
اإلدارة متفقــة مــع مــا هــو وارد يف دفاتــر الشــركة ،ومــا إذا كانــت هنــاك مخالفــات ألحــكام نظــام الشــركة أو ألحــكام
القانــون أو املعاييــر املحاســبية الدوليــة قــد وقعــت خــال الســنة املاليــة ىلع وجــه يؤثــر يف نشــاط الشــركة أو يف
مركزهــا املالــي مــع بيــان مــا إذا كانــت هــذه املخالفــات ال تــزال قائمــة وذلــك يف حــدود املعلومــات التــي توفــرت
لديــه ،ويكــون املراقــب مســئو ً
ال عــن صحــة البيانــات الــواردة يف تقريــره بصفتــه وكيــا عــن جميــع املســاهمين،
ولــكل مســاهم أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة أن يناقــش املراقــب وأن يســتوضحه عمــا ورد يف تقريــره.
مادة ()51
يقتطــع مــن إجمالــي األربــاح غيــر الصافيــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس اإلدارة إلســتهالك موجــودات الشــركة أو
للتعويــض عــن نــزول قيمتهــا ،وتســتعمل هــذه األمــوال لشــراء املــواد واآلالت واملنشــآت الالزمــة أو إلصالحهــا ،وال
يجــوز توزيــع هــذه األمــوال ىلع املســاهمين.
مادة ()52
توزيع األرباح الصافية ىلع الوجه اآلتي-:
 .1يقتطــع ( )% 10عشــرة باملائــة تخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري مــا لــم يحــدد النظــام األساســي نســبة أكبــر،
ويجــوز للجمعيــة العامــة وقــف اإلقتطــاع إذا زاد اإلحتياطــي اإلجبــاري ىلع نصــف رأس مــال الشــركة.
 .2يقتطع ( )% 1تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .3يقتطــع نســبة مئويــة تخصــص لحســاب اإلحتياطــي اإلختيــاري يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتوافــق عليهــا الجمعيــة
العامــة ويوقــف هــذا اإلقتطــاع بقــرار مــن الجمعيــة العامــة بنــا ًء ىلع اقتــراح مجلــس اإلدارة.
 .4يقتطــع جــزء مــن األربــاح تقــرره الجمعيــة العامــة بنــا ًء ىلع اقتــراح مجلــس اإلدارة ملواجهــة اإللتزامــات املترتبــة ىلع
الشــركة بموجــب قوانيــن العمــل وال يجــوز توزيــع هــذه األمــوال ىلع املســاهمين.
 .5يقتطــع املبلــغ الــازم لتوزيــع حصــة أولــى مــن األربــاح للمســاهمين قدرهــا ( )% 5خمســة باملائــة مــن قيمــة
أســهمهم يحددهــا مجلــس اإلدارة وتقرهــا الجمعيــة العامــة.
 .6يقتطــع بعدمــا تقــدم مبلــغ تقــرره الجمعيــة العامــة بحيــث ال يزيــد ىلع ( )% 10عشــرة باملائــة مــن الباقــي يخصــص
ملكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة.
 .7يــوزع الباقــي مــن األربــاح بعــد ذلــك ىلع املســاهمين كحصــة إضافيــة يف األربــاح أو يرحــل بنــاء ىلع اقتــراح مجلــس
اإلدارة يف الســنة املاليــة املقبلــة أو يخصــص إلنشــاء مــال إحتياطــي أو مــال لالســتهالك غيــر عادييــن.
مادة ()53
تدفع حصص األرباح إلى املساهمين يف املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.
مادة ()54
يســتعمل املــال اإلحتياطــي بنــاء ىلع قــرار مجلــس اإلدارة فيمــا يكــون أو يف صالــح الشــركة ،وال يجــوز توزيــع
اإلحتياطــي اإلجبــاري ىلع املســاهمين ،وإنمــا يجــوز اســتعماله لتأميــن توزيــع أربــاح ىلع املســاهمين تصــل إلــى ()%5
خمســة باملائــة يف الســنوات املاليــة التــي ال تســمح فيهــا أربــاح الشــركة بتأميــن هــذا الحــد ،وإذا زاد اإلحتياطــي
اإلجبــاري ىلع نــص رأس مــال الشــركة جــاز للجمعيــة أن تقــرر إســتعمال مــا زاد ىلع هــذا الحــد يف الوجــوه التــي تراهــا
لصالــح الشــركة ومســاهميها.
مادة ()55
تــودع أمــوال الشــركة النقديــة لــدى بنــك أو عــدة بنــوك يحددهــا مجلــس اإلدارة ،ويحــدد مجلــس اإلدارة الحــد األىلع
مــن املــال النقــدي الــذي يجــوز اإلحتفــاظ بــه يف صنــدوق الشــركة.

الفصل الثالث
انقضاء الشركة وتصفيتها
مادة (*)56
تنقضي الشركة بأحد االمور املنصوص عليها يف القانون الصادر رقم  1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات.
* عدلت املادة رقم ( )56من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)57
تجري تصفية أموال الشركة ىلع النحو املبين يف القانون رقم  1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات.
* عدلت املادة رقم ( )57من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)58
تطبــق أحــكام القانــون رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات كل مالــم يــرد بشــأنه نــص خــاص يف عقــد
التأســيس أو يف النظــام األساســي ويف القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم
نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة.
ويف جميــع األحــوال تخضــع الشــركة لجميــع القواعــد والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة الخاضعــة
لرقابتهــا وقــت صــدور هــذا النظــام ،باإلضافــة إلــى أي قواعــد وقــرارات وتعليمــات أخــرى صــادرة مــن الجهــات الرقابيــة
الخاضعــة لرقابتهــا يف أي وقــت الحــق ىلع صــدور هــذا النظــام.
* عدلت املادة رقم ( )58من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)59
يتمتع املساهم يف الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:
 .١قبض األرباح والحصول ىلع أسهم املنحة التي يتقرر توزيعها.
 .2املشــاركة يف إدارة الشــركة عــن طريــق العضويــة يف مجلــس اإلدارة وحضــور الجمعيــات العامــة واإلشــتراك يف
مداوالتهــا ،وذلــك طبقــا ألحــكام القانــون الصــادر رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات والســابق إصــداره
بتاريــخ  26نوفمبــر  2012بموجــب املرســوم بقانــون رقــم  25لســنة  2012واملعــدل بموجــب القانــون رقــم  97لســنة
 2013وتعـديـــاته وهــذا النظــام ،ويقــع باطـ ً
ا أي إتفــاق ىلع خــاف ذلــك.
 .3الحصــول قبــل إجتمــاع الجمعيــة العامــة بســبعة أيــام ىلع األقــل ىلع البيانــات املالية للشــركة عــن الفترة املحاســبية
املنقضيــة وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مراقب الحســابات.
 .4التصــرف يف األســهم اململوكــة لــه واألولويــة يف اإلكتتــاب باألســهم الجديــدة والســندات والصكــوك وفقــا ألحكام
املرســوم بقانــون الشــركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه وهــذا العقد.
 .5الحصول ىلع نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
* أضيفت املادة رقم ( )59من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)60
يلتزم املساهم يف الشركة بوجه خاص بما يلي:
 .1تســديد األقســاط املســتحقة ىلع مــا يملكــه مــن أســهم عنــد حلــول مواعيــد االســتحقاق ودفــع التعويــض عــن
التأخيــر يف الســداد.
 .2دفــع النفقــات التــي تكــون الشــركة قــد تحملتهــا يف ســبيل اســتيفاء األقســاط غيــر املدفوعــة مــن قيمــة أســهمه،
وللشــركة التنفيــذ ىلع األســهم اســتيفاء لحقوقهــا.
 .3تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.
 .4االمتنــاع عــن أي عمــل يــؤدي إلــى اإلضــرار باملصالــح املاليــة أو األدبيــة للشــركة وااللتــزام بتعويــض األضــرار التــي
تنشــأ عــن مخالفــة ذلــك.
 .5إتباع القواعد واإلجراءات املقررة بشأن تداول األسهم.
* أضيفت املادة رقم ( )60من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة (*)61
ال يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:
 .1زيادة أعباء املساهم املالية أو زيادة قيمة السهم االسمية.
 .2إنقاص النسبة املئوية الواجب توزيعها من األرباح الصافية ىلع املساهمين واملحددة يف عقد الشركة.
 .3فــرض شــروط جديــدة غيــر الشــروط املذكــورة يف عقــد التأســيس وهــذا النظــام تتعلــق بأحقيــة املســاهم يف
حضــور الجمعيــات العامــة والتصويــت فيهــا.
* أضيفت املادة رقم ( )61من النظام األساسي بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ .2016/3/31

مادة ( )59مكرر
يقر املؤسسون بما يلي:
أو ً
ال :بــأن أحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي مطابقــان للنمــوذج املنصــوص عليــه يف املــادة ( )69مــن
قانــون الشــركات التجاريــة.
ثانيًا :بأنهــم قــد اكتتبــوا بجميــع األســهم املخصصــة لهــم وأودعــوا قيمتهــا كاملــة لــدى بنــك بوبيــان ،وهــو مــا
يمثــل نســبة  % 50مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة.
ثالثًا :بأنهــم قــد عينــوا الهيئــات اإلداريــة الالزمــة إلدارة الشــركة ،ويتــم اختيــار الهيئــة اإلداريــة األولــى للشــركة يف
أول اجتمــاع للمســاهمين بصفتهــم جمعيــة تأسيســية.
الطرف األول بصفته
بدر محمد عبداهلل السعد

الطرف الثاني بصفته
عبداهلل جابر األحمد الصباح

الطرف الثالث بصفته
عبدالعزيز أحمد البزيع

الطرف الرابع بصفته
محمد عبدالغفار الشريف

الطرف الخامس بصفته
عن الهيئة /حسين عبداهلل باتل

الطرف السادس بصفته
فهد حسين مشيط

وربما ذكر تحرر هذا العقد وبعد تالوته ىلع الحاضرين وقعوه.
تحرر من أصل وعدد ( )2نسخة ومكون من عدد ( )15صفحة.
القدر من الكتابة وليس به شطب أو إضافة ومرفقاته.

