د التــأسيـــس
عقـــــ 
والنظــام األســاســـــي

د التــأسيــــــــس
عقـــــــــ 
بنـــــــك الكويــــت الوطنــــــي
(شركة مساهمة كويتية عامة)
مقدمــــــة

(((

لقد تألفت من السادة التالية أسماؤهم الذين كانوا قد وقعوا كمؤسسني على طلب استصدار املرسوم
األميري اخلاص بتأسيس بنك الكويت الوطني وهم  )1( :خالد الزيد اخلالد ( )2أحمد السعود
اخلالد ( )3خليفة خالد الغنيم ( )4خالد عبداللطيف احلمد ( )5سيد علي سيد سليمان ( )6يوسف
الفليج ( )7يوسف الغامن ( )8محمد عبداحملسن اخلرافي ( )9عبدالعزيز احلمد الصقر ،شركة
مساهمة كويتية للقيام باألعمال املصرفية عامة ،وقد صدر بذلك املرسوم األميري بتاريخ  24شعبان
سنة  1371هـ املوافق  19مايو سنة 1952م.
وتخضع الشركة ألحكام قانون الشركات والئحته التنفيذية ،وألحكام القوانني املنظمة للمهنة املصرفية
والقوانني األخرى ذات الصلة ولتعليمات اجلهات الرقابية ،وللنظام األساسي امللحق بهذا العقد.
املاد ة األولى (((:
اسم الشركة  :بنك الكويت الوطني  -شركة مساهمة كويتية عامة( ،ويشار إليها  -فيما يلي بهذا
العقد والنظام األساسي امللحق به  -بلفظ " الشركة ").
املاد ة الثاني ة:
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ،ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشىء لها
فروعاً وتوكيالت ومكاتب متثيل داخل دولة الكويت وخارجها.
املاد ة الثالث ة:
مدة الشركة غير محدودة وقد بدأت من تاريخ صدور املرسوم األميري في  24شعبان 1371هـ
املوافق  19مايو 1952م.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة الرابعة:

(((

األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي  -بصف ًة رئيسية  -مزاولة جميع أعمال وخدمات املهنة
املصرفية وما ينص عليه القانون أو يقضى العرف باعتباره من أعمال البنوك ،وللشركة في سبيل
ذلك أن تقوم  -على وجه اخلصوص  -مبا يلي من األعمال واخلدمات ،سواء حلسابها أو حلساب
غيرها:
1.1قبول الودائع بكافة أنواعها واستعمالها في عمليات مصرفية.
2.2اإلقراض واإلقتراض ،ومنح االعتمادات ،وإصدار خطابات الضمان والكفاالت ،وتقدمي
التسهيالت املصرفية األخرى ،وغير ذلك من عمليات االئتمان ،بضمانة أو بدونها.
3.3إصدار السندات بأنواعها بالعملة احمللية أو بالعمالت األجنبية وطرحها داخل أو خارج دولة
الكويت.
4.4املتاجرة بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة ،والتسليف عليها ،وبيع وشراء حواالتها.
5.5التعامل في األسهم وغيرها من األوراق املالية بكافة أوجه التصرف القانوني.
6.6حتصيل الشيكات وسائر األوراق التجارية وخصمها وشراؤها وبيعها.
7.7مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية التي يُصرح بها للشركة.
8.8حفظ النقود واملعادن الثمينة وغيرها من األموال ،وتأجير اخلزائن ،والقيام بأعمال األمني
والوكيل ،وقبول الوكاالت وتعيني الوكالء بعمولة أو بدونها.
9.9استثمار رؤوس األموال ،وتلقى االكتتابات في رؤوس أموال الشركات املساهمة وطرحها.
1010مزاولة أنشطة "مستشار االستثمار" و"أمني احلفظ" و"وكيل االكتتاب" وغيرها من أنشطة
األوراق املالية التي ترخص بها هيئة أسواق املال للشركة.
1111القيام عموماً بجميع األعمال واخلدمات املصرفية والتجارية األخرى والتي جتيز القوانني
واألنظمة واللوائح املرعية واألعراف اجلارية للبنوك واملؤسسات املالية تعاطيها ،وما يسمح هذا
النظام للشركة مبزاولته ،وسائر األعمال واخلدمات الالزمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة
عنها أو املساعدة لها أو املتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجوز للشركة أن تنشئ وأن تشترك بأي وجه من الوجوه وأن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي
تزاول أعماالً شبيه ًة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها ،ولها أن تشتري هذه الهيئات
أو تساهم فيها أو تلحقها بها أو تدمجها معها ،سواء في دولة الكويت أو في اخلارج.

(((

معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .٢٠١٧/3/١١
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املاد ة اخلامس ة:

(((

ُح ّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره  750.000.000/-د.ك (سبعمائة وخمسون مليون
دينار كويتي ) موزعاً على  7.500.000.000/-سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)،
القيمة اإلسمية لكل سهم منها  100فلس (مائة فلس) .
وح ّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره  621.331.989/300د.ك (ستمائة
ُ
وواحد وعشرون مليوناً وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً
وثالثمائة فلس) موزعاً على  6.213.319.893سهماً (ستة مليارات ومائتان وثالثة عشر مليوناً
وثالثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمامنائة وثالثة وتسعني سهماً) ،القيمة اإلسمية لكل سهم منها مائة
فلس (.)2
وجميع هذه األسهم نقدية.

( )1كان رأس املال مح ً
ال لتعديالت متعاقبة آخرها مبوجب قراري اجلمعية العامة العادية وغير العادية املنعقدتني في  ،2018/3/10باملوافقة علــــــــــــى
زيـــــادة رأس مـــــــال البنــــــــــك املصرح به من مبلغ  600.000.000/-دينار كويتي إلى  750.000.000/-دينار كويتي ،وكذا زيادة رأس مال البنك
املصـــــــــــدر واملدفوع بالكامل من  591.744.751/800دينـــــــــــار كويتي إلــــــــــــــى  621.331.989/300دينـــــــــــار كويتي ،ومتثــــــــل الزيــــــــــــادة
البالغـــــــــــة مبلغــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــدره  29.587.237/500دينــــار كويتي ما نسبتــه ( % 5خمسـة في املـائـــة) من رأس املـــال املصـــــدر واملدفـــــوع

بالكامل ،وذلك بإصــــــدار  295.872.375/-سهماً جديداً ،توزع كأسهم منحة مجانية على املساهمني املقيدين في سجالت مساهمي البنك كما في
نهاية يوم االستحقاق احملدد له اخلميس  ، 2018/3/29كل بنسبة ما ميلكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتوزيعها على املستحقني لها
اعتباراً من يوم اإلثنني  ،2018/4/2وتغطية قيمة هذه الزيادة من حساب األرباح واخلسائر.

( )2كانت قيمة السهم االسمية قد عدلت من  7/500د.ك إلى  1/-د.ك مبوجب ترخيص مجلس الوزراء بجلسته رقم  78/15بتاريخ  1978/4/5الصادر بنا ًء
على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ت.ش  4343-1بتاريخ  1978/4/6وموافقة بنك الكويت املركزي بكتابه رقم  2-1/223-1بتاريخ ،1978/1/7
ثم عدلت قيمة السهم االسمية من دينار كويتي واحد إلى مائة فلس تنفيذاً لقرار اجلمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ  1987/2/21عم ً
ال
بأحكام املادة ( )99من قانون الشركات التجارية رقم  15لسنة  1960الذي كان مطبقاً آنذاك وتعديله باملرسوم بقانون رقم  132لسنة  ،1986هذا وتنص
املادة ( )150من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم  1لسنة  2016على أن " ال تق ّل القيمة اإلسمية للسهم عن مائة فلس ".
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النظـــــا م األســــاســـــــي
الفصل األول (في تأسيس الشركة)
س الشركــــــــــة
(أ) عناصـــ ر تأســـــي 
املاد ة األولى :

(((

اسم الشركة  :بنك الكويت الوطني  -شركة مساهمة كويتية عامة( ،ويشار إليها  -فيما يلي بهذا
العقد والنظام األساسي امللحق به  -بلفظ " الشركة ").
املاد ة الثاني ة :
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ،ويجوز ملجلس اإلدارة أن ينشىء لها
فروعاً وتوكيالت ومكاتب متثيل داخل دولة الكويت وخارجها.
املاد ة الثالث ة:
مدة الشركة غير محدودة وقد بدأت من تاريخ صدور املرسوم األميري في  24شعبان  1371هـ
املوافق  19مايو 1952م.
((( :
املاد ة الرابعة 
األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي  -بصف ًة رئيسية  -مزاولة جميع أعمال وخدمات املهنة
املصرفية وما ينص عليه القانون أو يقضى العرف باعتباره من أعمال البنوك ،وللشركة في سبيل
ذلك أن تقوم  -على وجه اخلصوص  -مبا يلي من األعمال واخلدمات ،سواء حلسابها أو حلساب
غيرها:
1.1قبول الودائع بكافة أنواعها واستعمالها في عمليات مصرفية.
2.2اإلقراض واإلقتراض ،ومنح االعتمادات ،وإصدار خطابات الضمان والكفاالت ،وتقدمي
التسهيالت املصرفية األخرى ،وغير ذلك من عمليات االئتمان ،بضمانة أو بدونها.
3.3إصدار السندات بأنواعها بالعملة احمللية أو بالعمالت األجنبية وطرحها داخل أو خارج دولة
الكويت.
4.4املتاجرة بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة ،والتسليف عليها ،وبيع وشراء حواالتها.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2017/3/11
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5.5التعامل في األسهم وغيرها من األوراق املالية بكافة أوجه التصرف القانوني.
6.6حتصيل الشيكات وسائر األوراق التجارية وخصمها وشراؤها وبيعها.
7.7مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية التي يُصرح بها للشركة.
8.8حفظ النقود واملعادن الثمينة وغيرها من األموال ،وتأجير اخلزائن ،والقيام بأعمال األمني
والوكيل ،وقبول الوكاالت وتعيني الوكالء بعمولة أو بدونها.
9.9استثمار رؤوس األموال ،وتلقى االكتتابات في رؤوس أموال الشركات املساهمة وطرحها.
1010مزاولة أنشطة "مستشار االستثمار" و"أمني احلفظ" و"وكيل االكتتاب" وغيرها من أنشطة
األوراق املالية التي ترخص بها هيئة أسواق املال للشركة.
1111القيام عموماً بجميع األعمال واخلدمات املصرفية والتجارية األخرى والتي جتيز القوانني
واألنظمة واللوائح املرعية واألعراف اجلارية للبنوك واملؤسسات املالية تعاطيها ،وما يسمح هذا
النظام للشركة مبزاولته ،وسائر األعمال واخلدمات الالزمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة
عنها أو املساعدة لها أو املتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجوز للشركة أن تنشئ وأن تشترك بأي وجه من الوجوه وأن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي
تزاول أعماالً شبيه ًة بأعمالها أو التي قد تعاونها على حتقيق أغراضها ،ولها أن تشتري هذه الهيئات
أو تساهم فيها أو تلحقها بها أو تدمجها معها ،سواء في دولة الكويت أو في اخلارج.

(ب) رأس مال الشركة
املاد ة اخلامسة(((:
ُح ّدد رأس مال الشركة املصرح به مببلغ وقدره  750.000.000/-د.ك (سبعمائة وخمسون مليون
دينار كويتي ) موزعاً على  7.500.000.000/-سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)،
القيمة اإلسمية لكل سهم منها  100فلس (مائة فلس) .
وح ّدد رأس مال الشركة املصدر واملدفوع بالكامل مببلغ وقدره  621.331.989/300د.ك (ستمائة
ُ
وواحد وعشرون مليوناً وثالثمائة وواحد وثالثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً
وثالثمائة فلس) موزعاً على  6.213.319.893سهماً (ستة مليارات ومائتان وثالثة عشر مليوناً
وثالثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمامنائة وثالثة وتسعني سهماً) ،القيمة اإلسمية لكل سهم منها مائة
فلس.
وجميع هذه األسهم نقدية.
( )1معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في  - 2018/3/10يراجع الهامش رقم ( )2( ، )1بالصفحة رقم .3
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املاد ة السادسة ((( :
 .أأسهم الشركة إسمية وال يجوز لغير الكويتيني متلكها إال وفقاً ألحكام القانون والقرارات
الوزارية املنظمة لذلك.
 .بال يجوز ،بغير موافقة مسبقة من البنك املركزي ،أن جتاوز ملكية الشخص الواحد  -طبيعياً
كان أو اعتبارياً في الشركة ( %5 -خمسة في املائة) من رأس مال الشركة ،سواء كان التملك
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وتستثنى من ذلك اجلهات
احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة .وإذا جاوزت ملكية الشخص الواح هذه النسبة
ألي سبب من األسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في املدة التي يحددها البنك املركزي.
ويترتب على املخالفة عدم إفادة مالك األسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في
اجلمعية العامة وفي إدارة الشركة.
ويتحدد مفهوم التملك غير املباشر وفقاً لألسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك املركزي
في هذا اخلصوص.
وال تسري أحكام هذا البند على احلاالت القائمة قبل العمل بالقانون رقم ( )28لسنة  2004بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )32لسنة  1968في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية.
املاد ة السابعة ((( :
 .أيجوز  -بقرار يصدر من اجلمعية العامة غير العادية  -زيادة رأس مال الشركة املصرح به،
وذلك بنا ًء على اقتراح مسبب من مجلس اإلدارة وتقرير من مراقب احلسابات في هذا الشأن،
على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس املال مقدار وطرق الزيادة.
 .بال يجوز زيادة رأس املال املصرح به إ ّال إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت كاملة ،ويجوز
للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس اإلدارة في حتديد تاريخ تنفيذه.
 .جتكون القيمة اإلسمية ألسهم الزيادة مساوي ًة للقيمة اإلسمية لألسهم األصلية .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية إضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية ألسهم الزيادة عند
االكتتاب فيها ،ولها أن تفوض مجلس اإلدارة في ذلك.
 .دويكون للمساهمني حق األولوية في االكتتاب في األسهم اجلديدة بنسبة ما ميلكه كل منهم من
أسهم ،وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.
وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة زيادة رأس مال الشركة بغرض تطبيق نظام خيار شراء
أسهمها ملوظفيها وفقاً ملا هو منصوص عليه في املادة األربعني من النظام األساسي للشركة،
إذ تكون أولوية االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال  -في هذه احلالة  -لهؤالء املوظفني.
((( معدّلة مبوجب كل من قراري اجلمعية العامة غير العادية في 1995/2/22و .2005/2/19
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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 .هوتسري على االكتتاب في زيادة رأس املال ،وعلى عالوة اإلصدار ،األحكام التي ينص عليها
القانون واللوائح وتعليمات وقرارات اجلهات الرقابية .
املاد ة الثامن ة:
للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا وقعت خسارة ورأت
الشركة إنقاص رأس املال إلى القيمة املوجودة فع ً
ال.
املادة التاسعة ((( :
يكون للشركة سجل خاص يُحفظ لدى وكالة مقاصة ،وتُق ّيد فيه أسماء املساهمني وعدد األسهم
اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم ،ويتم التأشير في السجل مبا يطرأ من تغيير
على البيانات املسجلة فيه وفقاً ملا تتلقاه الشركة أو وكالة املقاصة من بيانات.
املاد ة العاشرة (((  :
يخضع سجل مساهمي الشركة املشار إليه في املادة السابقة في بياناته ومستخرجاته وحفظه وسائر
أحكامه للنظم والقواعد املقررة مبوجب القانون وتعليمات اجلهات الرقابية .ولكل ذي شأن أن يطلب
من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.
املاد ة احلادي ة عشرة (((:
يجوز أن يشترك في ملكية السهم شخصان أو أكثر على أن ميثلهم جتاه الشركة شخص واحد ،وذلك
دون إخالل بأحكام املادة الثانية والعشرين من هذا النظام.
املاد ة الثاني ة عشر ة:
كل من امتلك سهماً أصبح خاضعا ألحكام نظام الشركة ولقرارات جمعيتها العامة.
املاد ة الثالث ة عشر ة:
إن مالكي السهم الواحد باالشتراك ،يكونون مسؤولني بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن دفع جميع
األقساط عن ذلك السهم ،وبعد تسديدهم جميع األقساط واملبالغ املستحقة يعتبر السهم ملكاً لهم
بالتساوي فيما بينهم.
املاد ة الرابع ة عشر ة:
إذا لم يدفع القسط املطلوب عن السهم قبل نهاية اليوم املعني للدفع يلتزم املالك املستحق عليه القسط
بدفع فائدة عنه مبعدل الفائدة القانونية اعتباراً من اليوم املعني للدفع حتى إمتام الدفع بالفعل وال
تستحق له حصص أرباح عن املدة التي لم يكن قد مت دفع قيمة السهم خاللها .وكل سهم ال يحمل إشارة
تفيد دفع األقساط املستحقة من ثمنه ميتنع على صاحبه حق االشتراك في اجلمعية العامة.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة اخلامس ة عشرة ((( :
إذا تأخر املساهم أو ورثته عن الوفاء بالقسط املستحق على األسهم في موعده ،وجب على الشركة
 بعد مضي خمسة عشر يوماً من إنذاره أو ورثته  -أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة.املاد ة السادس ة عشرة (((:
تستوفي الشركة من ثمن بيع األسهم  -في احلالة املنصوص عليها في املادة السابقة  -وباألولوية
على جميع دائني املساهم ،قيمة األقساط التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد حتملته الشركة من
نفقات ،ويُر ّد الباقي للمساهم ،فإذا لم يكف ثمن بيع األسهم رجعت الشركة على املساهم بالباقي
في أمواله اخلاصة.
املاد ة السابع ة عشرة (((:
تخضع األوراق املالية املصدرة من الشركة لنظام اإليداع املركزي لألوراق املالية لدى وكالة املقاصة.
ويعتبر إيصال إيداع األوراق املالية لدى وكالة املقاصة سنداً مللكية الورقة.
املاد ة الثامن ة عشرة (((  :
يتم تداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010في شأن إنشاء هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية ،وما يطرأ عليهما من تعديالت ،وما تصدره الهيئة
من قواعد بهذا الشأن.
املاد ة التاسع ة عشرة ((( :
مع مراعاة أحكام القانون ومتطلبات اجلهات الرقابية ،كل سهم يخول صاحبه احلق في حصة معادلة
حلصة غيره بال متييز في ملكية موجودات الشركة وفي األرباح املقتسمة .
ن:
املاد ة العشرو 
يحق ملن تنتقل إليه ملكية سهم أو أكثر بسبب وفاة مالكه ،احلصول على نفس احلصص في األرباح
وغيرها من الفوائد من تاريخ الوفاة ،غير أنه ال يحق له أن يباشر احلق الذي تخوله إياه املساهمة
في الشركة مبا يتعلق باجتماعاتها ،قبل أن يسجل في سجالت الشركة رسمياً كمساهم.
ن:
املاد ة احلادي ة والعشرو 
ميثل الولي أو الوصي مالك األسهم القاصر فيما يتعلق بحقوقه بالنسبة لألسهم التي ميتلكها.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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ن:
املاد ة الثاني ة والعشرو 
ال يجوز جتزئة أي من أسهم الشركة ،ويضع مجلس اإلدارة القواعد اخلاصة بتجميع كسور السهم
في حالة وفاة أو إفالس أحد املساهمني.
املاد ة الثاني ة والعشرو 
ن مكرر ًا

(((

:

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها حلسابها أو أن تبيعها أو أن تتصرف فيها  ،وذلك في احلدود ووفقاً
للشروط واألحكام املقررة مبوجب القانون واللوائح وتعليمات اجلهات الرقابية.
وال تدخل األسهم املشتراة في مجموع أسهم الشركة  ،في األحوال التي تتطلب متلك املساهمني نسبة
معينة من رأس املال ،وفي جميع املسائل اخلاصة باحتساب النصاب الالزم لصحة اجتماع اجلمعية
العامة ،والتصويت على القرارات باجلمعية العامة .

(ج) الســــــــــــــندات
املاد ة الثالث ة والعشرون(((  :
للشركة أن تصدر سندات قابلة للتداول وذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية للشركة بناء على
اقتراح مجلس اإلدارة طبقاً ألحكام القانون ،ولها أن تفوض مجلس اإلدارة في حتديد قيمة القرض
وشرطه ومدته وسعر الفائدة وعدد السندات املقابلة له وقيمتها اإلسمية وموعد الوفاء بها.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2001/2/17
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الفصــــل الثانـــي
(في إدارة الشركة)
س اإلدارة
(أ ) مجلـــ 
ن:
املاد ة الرابع ة والعشرو 
يدير مجلس اإلدارة أعمال الشركة ،ويعني اجلهاز الالزم إلدارتها ،ويباشر جميع سلطات الشركة
مبوجب هذا النظام وقرارات اجلمعية العامة ،غير أن أية قرارات تصدرها اجلمعية العامة للشركة
في االجتماعات العامة ال تُبطل أي عمل سبق أن قام به أو صرح به مجلس اإلدارة قبل اتخاذ مثل
هذه القرارات.
املاد ة اخلامس ة والعشرون ((( :
 .أيتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة  -بالتصويت الس ّري  -لدورة
مدتها ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 .بينتخب مجلس اإلدارة من بني أعضائه  -باالقتراع الس ّري  -رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس.
 .جوإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في امليعاد احملدد لذلك استمر املجلس القائم في إدارة
أعمال الشركة إلى حني زوال األسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
 .دويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس اإلدارة ،تُناط به إدارة الشركة ،ويح ّدد
املجلس مخصصاته وصالحياته في التوقيع عن الشركة .وال يجوز اجلمع بني منصبي رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
املاد ة السادس ة والعشرون ((( :
يجب فيمن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة وفيمن يكون عضواً به أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو
يكون الشخص الذي ميثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها اإلسمية عن  7500/-د.ك
( سبعة آالف وخمسمائة دينار كويتي ) ،وأن تتوافر فيه أيضاً سائر الشروط التي يتطلبها القانون
وتعليمات اجلهات الرقابية.
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أياً من تلك الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك
الشرط  ،وال يؤثر هذا على صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت
عليها.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة السابع ة والعشرون((( :
 .أيعقد مجلس اإلدارة اجتماعاً كلما دعت مصلحة الشركة إلى انعقاده بنا ًء على دعوة من رئيسه
أو ممن يقوم مقامه.
 .بويجوز للرئيس أو ألي عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة دعوة املجلس لالجتماع في أي وقت،
ويراعى في كل ذلك أن ال يق ّل عدد اجتماعات املجلس عن ستة اجتماعات في السنة املالية
الواحدة ،وذلك ما لم يتطلب القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات اجلهات الرقابية  -في أي
ٍ
عندئذ " االلتزام بهذا القدر.
وقت  -قدراً أعلى من االجتماعات ،فيتعني "
 .جويكون ملجلس اإلدارة أمني س ّر يدون محاضر االجتماعات ،ويتم توقيعها منه ومن جميع
األعضاء احلاضرين ،وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما مت اتخاذه من
قرارات في اجتماعات مجلس اإلدارة.
املاد ة الثامن ة والعشرون((( :
يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إذا حضره نصف عدد أعضائه على األقل ،ويجوز اإلجتماع
باستخدام وسائل االتصال احلديثة.
وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه احلاضرين ،وفي حالة تساوي األصوات يرجح رأي
اجلانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه.
وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه املجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع.
ويجوز أن تصدر قرارات مجلس اإلدارة بالتمرير مبوافقة جميع أعضائه ،كما يجوز  -عند احلاجة -
احلصول على هذه املوافقة عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو غيرهما من وسائل االتصال احلديثة.
وتعتبر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته جزءاً من سجالت الشركة.
املاد ة التاسع ة والعشرون((( :
 .أرئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة  ،وميثلها لدى الغير وأمام القضاء إلى جانب اختصاصاته
األخرى التي يقررها القانون وهذا النظام ،ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة في عالقة
الشركة بالغير ،وعليه أن ينفذ قرارات املجلس ،وأن يتق ّيد بتوصياته ،ويح ّل نائب الرئيس مح ّل
الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.
جلان
وملجلس اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة ،وأن يقرر تشكيل ٍ
فرعية منبثقة عنه ملباشرة مهام معينة ،وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه أو إحدى جلانه
أو أحداً من الغير في ممارسة بعض السلطات أو االختصاصات املنوطة به أو في القيام بعمل
معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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 .بملجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في اإلقراض واالقتراض ،وعقد الكفاالت ،وفي غير ذلك
من عمليات االئتمان وما ينص القانون أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك ،وفي بيع
ورهن عقارات الشركة ،ومنح التبرعات ،وفي اإلقرار ،والصلح ،والتحكيم ،واألعمال والتصرفات
األخرى التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً ألغراضها ،وال يح ّد من هذه السلطات إ ّال ما نص
عليه القانون أو عقد الشركة أو تعليمات اجلهات الرقابية أو قرارات اجلمعية العامة.
املاد ة الثالثون((( :
مع مراعاة أحكام املادة السادسة والعشرين من هذا النظام  ،يفقد العضو مركزه مبجلس
اإلدارة وتزول عنه صفة العضوية في أي من احلاالت اآلتية:
1.1إذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن املشاركة في ست اجتماعات متتالية ملجلس اإلدارة.
2.2إذا لم يعد مالكاً لعدد من أسهم الشركة وفقاً ملا تنص عليه املادة  26من هذا النظام.
3.3إذا حكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.
4.4إذا أشـــــهر إفالســـــــــــــــه.
5.5إذا فقد أهلية التصرف.
6.6إذا استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة مبوجب إشعار خطي.
7.7إذا قبل العضوية في مجلس إدارة شركة منافسة ،أو اشترك في أي عمل من شأنه منافسة
الشركة ،أو اجتر حلسابه أو حلساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،ما لم
يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
8.8إذا قام منفرداً أو باالشتراك مع آخرين بأي عمل من شأنه مضاربة الشركة أو عرقلة أعمالها
أو اإلساءة إلى سمعتها.

(ب) اجلمعي ة العامة
املاد ة احلادي ة والثالثون(: )٢
تُوجه الدعوة حلضور اجتماعات اجلمعية العامة  -أياً كانت صفتها  -وفقاً لألحكام واإلجراءات التي
ينص عليها قانون الشركات والئحته التنفيذية.
وتتضمن الدعوة بياناً عن جدول أعمال االجتماع وزمان ومكان انعقاده.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
( )2معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة الثاني ة والثالثون((( :
مراقبي
في األحوال التي يجوز فيها عقد اجتماع اجلمعية العامة بنا ًء على طلب املساهمني أو
ْ
احلسابات أو وزارة التجارة والصناعة ،يضع جدول األعمال اجلهة التي تدعو إلى االجتماع.
وال يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال
ّإل إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد اجلدول أو تكشفت في أثناء االجتماع أو إذا
طلبت ذلك إحدى اجلهات الرقابية أو مراقبا احلسابات أو عدد من املساهمني ميلكون ( %5خمسة
باملائة) من رأس مال الشركة املصدر .وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض
تعي تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من
املسائل املعروضة ّ
املساهمني ميثلون ربع رأس املال املصدر ،وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إلى إجراءات جديدة
للدعوة.
املاد ة الثالث ة والثالثون((( :
لكل مساهم عدد من األصوات يُساوي عدد األصوات املقررة لذات الفئة من األسهم التي ميتلكها.
وميثل القصر واحملجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
وال يجوز للمساهم أن يشترك في التصويت عن نفسه وال عمن ميثله في املسائل التي تتعلق مبنفعة
خاصة له أو بخالف قائم بينه وبني الشركة ،ويقع باط ً
ال كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
املاد ة الرابع ة والثالثون ((( :
تعقد اجلمعية العامة اجتماعها العادي بنا ًء على دعوة من مجلس اإلدارة مرة على األقل خالل الثالثة
أشهر التالية النتهاء السنة املالية  ،وذلك في املكان والزمان اللذين يعينهما املجلس.
وملجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وعليه أن
يوجه الدعوة النعقادها بنا ًء على طلب مسبب من عدد من املساهمني ميلكون ( %10عشرة باملائة)
مراقبي احلسابات  ،وذلك خالل خمسة عشر يوماً
من رأس مال الشركة املصدر  ،أو بناء على طلب
ْ
من تاريخ الطلب.
وملجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة الجتماع غير عادي كلما رأى ذلك  ،وعليه دعوتها بناء على طلب
مسبب من مساهمني ميثلون ( %15خمسة عشر باملائة) من رأس مال الشركة املصدر ،أو من وزارة
التجارة والصناعة  .وفي احلالتني األخيرتني يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غير
العادية لالجتماع خالل ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي الطلب.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة اخلامس ة والثالثون

(((

:

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى وكالة املقاصة احلق في حضور اجتماعات
اجلمعية العامة.
ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في احلضور عنه مبوجب توكيل خاص أو تفويض تع ّده الشركة لهذا
الغرض.
وتسري في شأن الوكالة أو التفويض األحكام املقررة في قانون الشركات والئحته التنفيذية.
املاد ة السادس ة والثالثون((( :
يرأس اجلمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه أعضاء مجلس اإلدارة لهذا الغرض
أو من تنتخبه اجلمعية العامة من املساهمني أو من غيرهم.
املاد ة السابع ة والثالثون((( :
يكون النصاب القانوني للجمعية العامة املنعقدة بصفة عادية مكتم ً
ال إذا حضر االجتماع مساهمون
لهم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف مجموع رأس مال الشركة املصدر ،فإذا لم يتوفر هذا
ثان لذات جدول األعمال يُعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة أيام
النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
وال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد
األسهم احلاضرة.
ويجوز ّأل توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد ُح ّدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول.
وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة في االجتماع.
ن:
املاد ة الثامن ة والثالثو 
يكون التصويت في اجلمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس اجللسة إال إذا قررت اجلمعية العامة
طريقة معينة للتصويت ،ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلقالة
من العضوية.
ن:
املاد ة التاسع ة والثالثو 
تختص اجلمعية العامة املنعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون
أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة األربعون((( :
يتقدم مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة املنعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير
أعمال الشركة وحالتها املالية واالقتصادية ،وميزانية الشركة ،وبياناً بحساب األرباح واخلسائر وبياناً
عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إن وجدت وأجور مراقبي احلسابات ،واقتراحات توزيع األرباح
وما يرى املجلس تضمينه من أمور أخرى في تقريره ،وتقرر اجلمعية ما تراه بشأن ما ذكر.
وبغرض احملافظة على املوظفني األكفاء للعمل بالشركة وتعزيز والئهم لها ،فإن ملجلس اإلدارة احلق
سمى "خيار شراء األسهم للموظفني" ،وذلك وفقاً للشروط التي نص عليها
في استحداث نظام يُ َّ
القرار الوزاري رقم ( )337لسنة :2004
1.1ملقابلة التزامات الشركة مبوجب نظام "خيار شراء األسهم للموظفني" يجوز زيادة رأس مال
الشركة على أن ال يتجاوز إجمالي الزيادات التي تتم لرأس املال املدفوع عن  %10خالل فترة
أقصاها عشرة سنوات منذ بداية تطبيق البرنامج.
2.2أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى املساهمني املستويات الوظيفية املستفيدة من
البرنامج وكمية األسهم املخصصة لكل مستوى وظيفي.
3.3يعرض نظام "خيار شراء األسهم للموظفني" وبرنامجه على اجلمعية العامة للموافقة عليه.
املاد ة احلادي ة واألربعون(((:
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة ،تختص اجلمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي
باتخاذ قرارات في املسائل التي تدخل في اختصاصها ،وعلى وجه اخلصوص ما يلي:
1.1تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املالي للسنة املالية املنتهية.
مراقبي احلسابات عن البيانات املالية للشركة.
2.2تقرير
ْ
3.3تقرير بأية مخالفات رصدتها اجلهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
4.4البيانات املالية للشركة.
5.5اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح.
6.6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
7.7انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم ،وحتديد مكافآتهم.
مراقبي حسابات الشركة ،وحتديد أتعابهما أو تفويض مجلس اإلدارة في ذلك.
8.8تعيني
ْ
9.9تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة ،وتُع ّرف األطراف ذات الصلة
طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2006/2/18
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة الثاني ة واألربعون((( :
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بصفة غير عادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون ميثلون
ثان
ثالثة أرباع رأس مال الشركة املصدر  ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب ُوجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
يكون صحيحاً إذا حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة املصدر.
املاد ة الثالث ة واألربعون ((( :
مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون ،تختص اجلمعية العامة غير العادية
باملسائل اآلتية:
( )1تعديل عقـد التأسيـس والنظام األساسي للشركة.
( )2بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
( )3حـل الشركة أو اندماجها أو حتولها أو انقسامها.
( )4زيـادة رأس مـال الشركـة أو تخفيضه.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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ت الشركــــــــــة
(ج) حســــابــــا 
ن:
املاد ة الرابع ة واألربعو 
تبدأ السنة املالية للشركة في أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة.
املاد ة اخلامس ة واألربعون((( :
يكون للشركة مراقبا حسابات من احملاسبني القانونيني تعينهما اجلمعية العامة العادية بعد موافقة
مراقبي احلسابات
بنك الكويت املركزي وحتدد أتعابهما أو تفوض مجلس اإلدارة في حتديدها ،وعلى
ْ
مراقبة حسابات السنة املالية التي مت تعيينهما لها.
مراقبي احلسابات األحكام املنصوص عليها في قانون الشركات والئحته التنفيذية.
وتُطبق في شأن
ْ
ن:
املاد ة السادس ة واألربعو 

تكون ملراقب احلسابات الصالحيات وعليه االلتزامات املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية
وقانون احملاسبني ،وله احلق في االطالع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها
وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة احلصول عليها ،وله كذلك أن يحقق في موجودات الشركة
والتزاماتها وإذا لم يتمكن من ذلك أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على
اجلمعية العامة وله دعوة اجلمعية العامة لهذا الغرض.
املاد ة السابع ة واألربعون:
يقدم املراقب إلى اجلمعية العامة تقريراً يبني فيه ما إذا كانت امليزانية وحسابات األرباح واخلسائر
متفقة مع الواقع وما إذا كانت الشركة متسك حسابات منتظمة وما إذا كان اجلرد قد أجري وفقاً
لألصول املرعية وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما ورد في دفاتر
الشركة وما إذا كانت هناك مخالفات ألحكام نظام الشركة أو ألحكام القانون قد وقعت خالل السنة
املالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها املالي مع بيان ما إذا كانت هذه املخالفات ال
تزال قائمة .ويكون املراقب مسؤوالً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بصفته وكي ً
ال عن مجموع
املساهمني .ولكل مساهم أثناء عقد اجلمعية العامة أن يناقش املراقب وأن يستوضحه عما ورد في
تقريره.
املاد ة الثامن ة واألربعون((( :
مراقبي
تُقتطع من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة  -بعد أخذ رأي
ْ
احلسابات -الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ،وتستعمل هذه األموال
لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها ،وال يجوز توزيع هذه األموال على املساهمني.
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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املاد ة التاسع ة واألربعون((( :
 .أيُقتطع سنوياً ،بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،نسبة ال
تقل عن ( % 10عشرة باملائة) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا االقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأس مال الشركة
املصدر.
وال يجوز استخدام االحتياطي اإلجباري إال في تغطية خسائر الشركة أو لتأمني توزيع أرباح
على املساهمني بنسبة ال تزيد على ( %5خمسة باملائة) من رأس املال املدفوع في السنوات التي
ال تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ،وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري
يسمح بتوزيع هذه النسبة من األرباح.
ويجب أن يُعاد إلى االحتياطي اإلجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات
التالية ،ما لم يكن هذا االحتياطي يزيد على نصف رأس مال الشركة املصدر.
 .بيجب على اجلمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من األرباح ملواجهة االلتزامات املترتبة
على الشركة مبوجب قوانني العمل والتأمينات االجتماعية.
 .جيجوز أن يُقتطع سنوياً  ،بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة  ،نسبة ال تزيد على ( %10عشرة باملائة) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري
يُخصص لألغراض التي حتددها اجلمعية العامة.
 .ديجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن توزع في نهاية السنة املالية
أرباحاً على املساهمني ،ويُشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية  ،ووفقاً للمبادئ
احملاسبية املتعارف عليها ،وأال ميس هذا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة.
املاد ة اخلمسون((( :
تُدفع حصص األرباح إلى املساهمني في املكان وفي املواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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ل الثالث
الفص 
(في إنقضا ء الشرك ة وتصفيتها)
املاد ة احلادي ة واخلمسون((( :
تنقضي الشركة بأحد األسباب التي ينص عليها القانون.
املاد ة الثاني ة واخلمسون((( :
جتري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً لألحكام التي يقضي بها القانون.

الفصل الرابع
(أحكام ختامية)
املاد ة الثالثةواخلمسون((( :
 .أيُتاح على املوقع اإللكتروني للشركة االطالع على نسخة من عقد تأسيسها ونظامها األساسي
وما يطرأ عليهما من تعديالت.
 .بتُطبق أحكام القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا
النظام.

((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
((( معدّلة مبوجب قرار اجلمعية العامة غير العادية املنعقدة في .2014/3/9
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MEMORANDUM OF ASSOCIATION
NATIONAL BANK OF KUWAIT
(KUWAITI PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
Introduction1
There was established among the persons whose names follow and who have
signed as founders on the application for the issue of the Amiri Decree for the
incorporation of National Bank of Kuwait, namely: (1)Khaled Al-Zaid Al-Khaled
(2)Ahmed Al-Saud Al-Khaled (3)Khalifah Khaled Alghunaim (4)Khaled Abdullatif
Alhamad (5)Sayyed Ali Sayyed Sulaiman (6)Yousef Alfulaij (7)Yusuf Alghanim
(8)Mohammed Abdulmohsin Alkharafi (9)Abdulaziz Alhamad Alsager, a Kuwaiti
shareholding company to carry out general banking business, and an Amiri Decree
to this effect was issued on 24 Shaaban 1371 AH corresponding to 19 May 1952 AD.
The company is subject to the provisions of the Companies Law and the Executive
By-law thereof and to the provisions of laws that regulate the banking profession and
other related laws, instructions of supervisory authorities and the Articles of
Association attached to this Memorandum of Association.
Article 1 2
Company name: National Bank of Kuwait – Kuwaiti Public Shareholding Company
(hereinafter referred to in this Memorandum of Association and the Articles of
Association as the “Company”).
Article 2
The Head Office of the Company and its legal domicile is in Kuwait City. The Board
of Directors may establish branches, agencies and representative offices in the State
of Kuwait and abroad.
Article 3
The duration of the Company is unlimited, commencing on the date of the
promulgation of the Amiri Decree on 24 Shaaban1371 AH corresponding to 19 May
1952 AD.

1

Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014.
2 Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014.
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Article 4 1
The objects for which the Company was established are, mainly, to carry out all
business and services of the banking profession as well as those considered to be
banking business as provided for by the law or customs. To this end, the Company
may, in particular, carry out the following activities and services for its own account
or for the account of third parties:
1. Accept deposits of all kinds and use them in banking operations;
2. Lend, borrow, grant credits, issue letters of guarantee and guarantees,
provide other banking facilities and other credit operations, whether with or
without collateral;
3. Issue bonds of all kinds in local currency or in foreign currencies and offer the
same in the State of Kuwait or abroad;
4. Trade in foreign currencies and precious metals, lend against them and sell
and buy receivables;
5. Deal in shares and other securities by all manners of legal dealing;
6. Collect, discount, buy and sell cheques and commercial papers;
7. Carry out the business of electronic payment and settlement systems that the
Company is permitted to carry on;
8. Keep custody of cash, precious metals and other monies, lease safe deposit
boxes, carry out the business of custodian and agent, accept agencies and
appoint agents whether with or without commission;
9. Invest in capital and receive and offer subscriptions to the capital of
shareholding companies;
10. Carry on the activities of “investment adviser”, “custodian”, “subscription
agent” and other activities in securities as licensed to the Company by the
Capital Markets Authority; and
11. In general to carry out all banking and other commercial works and services
permitted by applicable laws, regulations, bylaws, current customs of banks
and financial institutions and this Memorandum of Association; as well as all
works and services necessary for the attainment of its objects or that are
incidental or conducive to or related thereto, whether directly or indirectly.
The Company may establish or participate in any manner in or have an interest with
entities that carry on businesses similar to its own or that may be conducive in the
attainment of its objects, and it may buy, participate in, associate with or merge with
such entities in the State of Kuwait or abroad.

1 Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 11.3.2017.
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Article 5 1
The authorized capital of the Company is fixed at KD 750,000,000 (Kuwaiti Dinars
seven hundred fifty million) distributed over 7,500,000,000 (seven billion five hundred
million) shares having a nominal value of KD 0.100 (one hundred fils) each.
The issued and fully paid-up capital of the Company is KD 621,331,989.300 (Kuwaiti
Dinars six hundred twenty one million three hundred thirty one thousand nine
hundred eighty nine and fils three hundred) distributed over 6,213,319,893 (six
billion two hundred thirteen million three hundred nineteen thousand eight hundred
ninety three) shares, having a nominal value of KD 0.100 (one hundred fils) each. 2
All such shares are cash shares.

1 The capital was subjected to subsequent amendments, the latest of which being the resolution adopted by the Ordinary and
Extra-Ordinary General Assembly meetings held on 10.03.2018 which included the approval to increase the authorized capital
of the bank from the amount of KD 600,000,000 to KD 750,000,000 and the approval of increasing the paid-up capital of the
Bank from KD 591,744,751.800 to KD 621,331,989.300, this increase which amounted to KD 29,587,237.500 representing 5%
(five percent) of the issued and paid-up capital, by the issue of 295,872,375 new shares to be distributed as bonus shares
amongst the shareholders who are registered in the books of the Bank on the business day preceding the day of amending the
share price, pro rata to the shares held by each (on the basis of five shares for every one hundred shares), the value of this
increase to be covered by the profit and loss account.
2 The value of the nominal share has been amended from KD 7.500 to KD 1.000 as per the license of the Council of Ministers
given at its session No.15/78 on 5.4.1978 issued on the basis of the letter of the Ministry of Commerce and Industry No. T-SH
1-4343 dated 6.4.1978 and the approval of the Central Bank of Kuwait in its letter No. 2-1/223-1 dated 7.1.1978, following
which, the value of the nominal share was amended from KD 1 to 100 fils, implementing the decision of the Extra-Ordinary
General Assembly meeting held on 21.2.1987 pursuant to Article 99 of the then applicable Commercial Companies Law No. 15
of 1960 as amended by Decree Law No. 132 of 1986, whereas Article 150 of the current Companies Law issued by Law
Decree No. 1 of 2016 provides that “the nominal value of the share shall not be less than one hundred fils”.

3

ARTICLES OF ASSOCIATION
CHAPTER ONE
(INCORPORATION OF THE COMPANY)
(A) ELEMENTS OF INCORPORATION OF THE COMPANY
Article 1 1
Company name: National Bank of Kuwait – Kuwaiti Public Shareholding Company
(hereinafter referred to in this Memorandum of Association and the Articles of
Association as the “Company”).
Article 2
The Head Office of the Company and its legal domicile is in Kuwait City. The Board
of Directors may establish branches, agencies and representative offices in the State
of Kuwait and abroad.
Article 3
The duration of the Company is unlimited, commencing on the date of the
promulgation of the Amiri Decree on 24 Shaaban1371 AH corresponding to 19 May
1952 AD.
Article 4 2
The objects for which the Company was established are, mainly, to carry out all
business and services of the banking profession as well as those considered to be
banking business as provided for by the law or customs. To this end, the Company
may, in particular, carry out the following activities and services for its own account
or for the account of third parties:
1. Accept deposits of all kinds and use them in banking operations;
2. Lend, borrow, grant credits, issue letters of guarantee and guarantees,
provide other banking facilities and other credit operations, whether with or
without collateral;
3. Issue bonds of all kinds in local currency or in foreign currencies and offer the
same in the State of Kuwait or abroad;
4. Trade in foreign currencies and precious metals, lend against them and sell
and buy receivables;
5. Deal in shares and other securities by all manners of legal dealing;
6. Collect, discount, buy and sell cheques and commercial papers;
7. Carry out the business of electronic payment and settlement systems that the
Company is permitted to carry on;
8. Keep custody of cash, precious metals and other monies, lease safe deposit
boxes, carry out the business of custodian and agent, accept agencies and
appoint agents whether with or without commission;
1 Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014.
2 Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 11.3.2017.
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9. Invest in capital and receive and offer subscriptions to the capital of
shareholding companies;
10. Carry on the activities of “investment adviser”, “custodian”, “subscription
agent” and other activities in securities as licensed to the Company by the
Capital Markets Authority; and
11. In general to carry out all banking and other commercial works and services
permitted by applicable laws, regulations, bylaws, current customs of banks
and financial institutions and this Memorandum of Association; as well as all
works and services necessary for the attainment of its objects or that are
incidental or conducive to or related thereto, whether directly or indirectly.
The Company may establish or participate in any manner in or have an interest with
entities that carry on businesses similar to its own or that may be conducive in the
attainment of its objects, and it may buy, participate in, associate with or merge with
such entities in the State of Kuwait or abroad.

5

(B) Capital of the Company
Article 5 1
The authorized capital of the Company is fixed at KD 750,000,000 (Kuwaiti Dinars
seven hundred fifty million) distributed over 7,500,000,000 (seven billion five hundred
billion) shares having a nominal value of KD 0.100 (one hundred fils) each.
The issued and fully paid-up capital of the Company is KD 621,331,989.300 (Kuwaiti
Dinars six hundred twenty one million three hundred thirty one thousand nine
hundred eighty nine and fils three hundred) distributed over 6,213,319,893 (six
billion two hundred thirteen million three hundred nineteen thousand eight hundred
ninety three) shares, having a nominal value of KD 0.100 (one hundred fils) each.
All such shares are cash shares.
Article 6 2
a)

b)

The shares of the Company shall be nominal shares. Non-Kuwaitis may not
own shares, except in accordance with the provisions of the law and
Ministerial Decrees regulating ownership of shares.
The direct or indirect ownership of a single person, whether a natural or a
juridical person, may not exceed 5% (five percent) of the Company’s capital
without obtaining the prior approval of the Central Bank. Government bodies
and entities with attached or independent budgets are exempt from this
provision. Where the ownership of a single person exceeds such percentage
for any reason whatsoever, such person shall dispose of the excess
ownership within the time specified by the Central Bank.

Shareholders who fail to comply with the aforementioned limit shall not benefit from
any voting rights during a meeting of the General Assembly or any rights in
management of the Company in respect of the excess shares.
Indirect ownership shall be defined in accordance with bases and rules set out by the
Board of Directors of the Central Bank.
Cases existing prior to the effective date of Law No. 28 for the year 2004 amending
certain provisions of Law No. 32 for the year 1968 Concerning Currency, the Central
Bank of Kuwait and the Organization of the Banking Business shall not be subject to
the aforementioned provision.

1 Amended by the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 10.3.2018 - See footnote No. 1 and 2 on page 3
2 Amended pursuant to the resolutions of the Extra-Ordinary General Assembly of 22.2.1995 and 29.2.2005
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Article 7 1
a-

The authorized capital of the Company may be increased by virtue of a
resolution of the Extra-Ordinary General Assembly based on a justified
recommendation of the Board of Directors and audit report in relation to that
matter, provided that such resolution sets out the amount and method of
increase.

b-

The authorized capital of the Company shall not be increased unless the
value of the original shares is fully paid. The Extra-Ordinary General
Assembly may delegate the Board of Directors to determine a date for
implementation.

c-

The nominal value of the increased shares shall be equal to the nominal value
of the original shares.
The Extra-Ordinary General Assembly may add an issuance premium to the
nominal value of the increased shares upon subscription thereto, and it may in
that regard, delegate the Board of Directors.

d-

The shareholders shall have a priority right to subscribe to the new shares
pro-rata to the number of shares owned by each of them, within fifteen days
from the date of their notification.
As an exception to the aforementioned provisions, increase of the capital of
the Company for the purpose of implementing the Employee Stock Option
Plan as per Article 40 of the Articles of Association, priority for such
subscription in the capital increase shall be given to the employees.

e-

Capital increase subscriptions and premium issuance shall be subject to the
provisions of the law, executive by-laws and instructions of supervisory
authorities.

Article 8
The Extra-Ordinary General Assembly shall have the right to decrease the capital if it
exceeds the requirements of the Company or the Company incurs a loss and it is
deemed necessary to reduce the capital to the actual amount available.
Article 9 2
The Company shall have a register which shall be kept with the Clearing Company
to record the names of the shareholders, the number of shares owned by each of
them, the type of shares and the amount paid in respect of each share. The register
shall be annotated with any changes recorded therein according to such data as
received by the Company or the Clearing Company.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 10 1
The Company’s shareholders register referred to in the preceding Article, its data,
extracts, keeping and all other rules relevant thereto, shall be subject to the
regulations and provisions prescribed according to the law and instructions of
supervisory authorities. Any interested party may request data recorded in this
register from the Company or the Clearing Company.
Article 11 2
A share may be jointly owned by two or more persons, provided that they shall be
represented vis-à-vis the Company by one person, without prejudice to the
provisions of Article 22 of these Articles of Association.
Article 12
Share owners shall be bound by the provisions of the Articles of Association of the
Company and the resolutions of its General Assembly.
Article 13
Joint share owners shall be held jointly and severally liable for the payment of all
installments due on such share. After settlement of all installments and amounts due,
the share shall be deemed to be equally owned by them.
Article 14
In case of failure to pay installments by the end of the due date, the owner of the
share shall pay interest thereon at the legal rate as of the due date until actual
payment thereof and the share owner shall not be entitled to receive any dividends
for the period during which the value of the share remains unpaid. Owners of shares
which do not bear an annotation confirming due payment of installment shall not be
entitled to participate in General Assembly meetings.
Article 15 3
If a shareholder, or a shareholder heirs, fail to pay due installments on shares on
time, the Company shall, after the expiry of a period of fifteen days from notifying the
shareholder, or shareholder heirs, offer the shares for sale on the Stock Exchange.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra-Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
3 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 16 1
The Company shall have priority over all creditors of the shareholder in relation to
the proceeds of the sale mentioned in the preceding Article, and shall be entitled to
recover all unpaid installments and interest thereon as well as any expenses
incurred by the Company, the balance of which shall be refunded to the shareholder.
If the proceeds generated by the sale of shares are insufficient, the Company shall
have the right of recourse against the shareholder’s personal funds to recover any
remaining balance.
Article 17 2
Securities issued by the Company shall be subject to the system of central deposit of
securities at the Clearing Company.
Receipts issued against the deposit of such securities at the Clearing Company shall
be deemed as deed of ownership thereof.
Article 18 3
The shares of the Company shall be traded according to the provisions of the Law
No. 7 of 2010 concerning the Establishment of the Capital Markets Authority and
Regulating Securities Activity and its Executive By-laws, as may be amended, and
such rules as may be issued by the Authority in this regard.
Article 19 4
Subject to the rules of law and requirements of supervisory authorities, each share
entitles its holder to a portion equal to that of any other share, without discrimination,
in the ownership of the Company’s assets and dividends.
Article 20
Owner(s) of one or more shares by succession to a deceased shareholder, shall be
entitled to the same dividends and other interests as from the date of the
shareholder’s death. He/they shall not, however, be entitled to exercise the right
devolved on him/them as shareholder(s) in the Company and attend its meetings
until his/their name(s) has/have been officially entered as a shareholder in the
Company’s books.
Article 21
Where a shareholder is a minor, his guardian or trustee shall represent him in
relation to his rights with respect to the shares he owns.
Article 22
Shares of the Company are not divisible. The Board of Directors shall set the rules
relating to share fractions in case of death or bankruptcy of any shareholder.
1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
3 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
4 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 22bis 1
The Company may buy its own shares for its own account, sell or dispose of the
same within the limits and according to the terms and conditions set out under the
law, by-laws and instructions of supervisory authorities.
Such treasury shares shall not be calculated as part of the total shares of the
Company when considering certain percentages to be owned by shareholders or
when calculating the required quorum for the validity General Assembly meetings or
for voting on resolutions of the General Assembly.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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(C) BONDS
Article 23 1
The Company may, with the approval of the Ordinary General Assembly upon the
recommendation of the Board of Directors and in accordance with the provisions of
the law, issue negotiable bonds. The Ordinary General Assembly may authorize the
Board of Directors to determine the amount of the loan and its conditions, tenor,
interest rate and the number of bonds to be issued against it and their nominal value
and redemption date.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 17.2.2001

11

CHAPTER TWO
(MANAGEMENT OF THE COMPANY)
(A) THE BOARD OF DIRECTORS
Article 24
The Board of Directors shall manage the affairs of the Company, and shall appoint
the necessary body to manage it. The Board of Directors shall be vested with all
authorities of the Company in accordance with these Articles of Association and the
resolutions of the General Assembly. Notwithstanding the foregoing, any General
Assembly resolutions shall not invalidate any action taken or approved by the Board
of Directors prior to adopting such resolutions.
Article 25 1
a-

The Board of Directors shall consist of nine members to be elected by the
General Assembly, by secret ballot, for a term of three renewable years.

b-

The Board of Directors shall, by secret ballot, elect a Chairman and a Deputy
Chairman from among its members.

c-

In the event where it is not possible to elect a new Board of Directors within
the time prescribed therefor, the existing Board of Directors shall continue to
administer the business of the Company until a new Board of Directors is
elected.

d-

The Company shall have one or more Chief Executive Officer appointed by
the Board of Directors to manage the Company. The Board of Directors shall
determine the remuneration and responsibilities of the Chief Executive Officer
as well as the signatory powers on behalf of the Company. No person may
hold the position of Chairman of the Board of Directors and the position of
Chief Executive Officer at the same time.

Article 26 2
Board of Directors candidates or members shall, in his personal capacity or the
person whom he represents, own a number of shares in the Company having a
nominal value of at least KD 7,500 (Kuwaiti Dinars seven thousand five hundred)
and shall meet all the conditions required by the law and instructions of supervisory
authorities.
If a member of the Board of Directors fails to meet any of these conditions, his
capacity as member shall cease from the date of non-fulfillment of such condition.
This shall not affect the validity of acts and decisions adopted by such member or
voted on.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 27 1
a-

The Board of Directors shall meet whenever the interests of the Company so
require upon an invitation from the Chairman or deputy.

b-

The Chairman or any two members of the Board of Directors may convene a
meeting of the Board of Directors at any time, provided that, the number of
meetings of the Board of Directors shall not be less than six meetings in each
financial year, unless the law, executive by-laws or instructions of supervisory
authorities require a higher number of meetings, in which event, such higher
number shall be observed.

c-

The Board of Directors shall have a Secretary who shall take the minutes of
the meetings, which are to be signed by the Secretary and all attending
members of the Board of Directors. The Secretary of the Board of Directors
may also sign certificates issued by the Company regarding resolutions
adopted at Board of Directors meetings.

Article 28 2
The meeting of the Board of Directors shall be valid if attended by at least one half of
the number of its members. Meetings may be held by using modern means of
communication.
Resolutions of the Board of Directors are adopted by a majority of the votes of the
members present. In the event of tie votes, the side to which the Chairman, or
deputy, has casted a vote shall prevail.
Members of the Board of Directors who do not agree to a resolution adopted by the
Board of Directors may have their objection recorded in the minutes of the meeting.
The Board of Directors may adopt resolutions by circulation provided that the
approval is unanimous. Where necessary, such approval may be obtained by fax,
electronic mail or any other modern means of communication.
The minutes of the Board of Directors meetings and its resolutions shall constitute
part of the records of the Company.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 29 1
a-

The Chairman of the Board of Directors is the president of the Company and,
in addition to the Chairman’s responsibilities determined by the law and these
Articles of Association, represents the Company vis-à-vis third parties and
before the courts. The signature of the Chairman shall be deemed to be the
signature of the Board of Directors in the Company’s relations with third
parties. He shall execute the resolutions of the Board of Directors and
observe its recommendations. The Vice Chairman shall act in the place of the
Chairman in the absence of the latter or where he is unable to perform his
responsibilities.
The Board of Directors may distribute work among its members according to
the nature of the Company’s business and may to form board sub-committees
to perform specific assignments. It may also authorize one or more of its
members, one of its committees or any third party to perform part of the
powers and responsibilities vested in it or to carry out one or more specific
works or to supervise an aspect of the Company’s activities.

b-

The Board of Directors shall have the widest powers to lend and borrow, to
conclude guarantees and in all credit operations and such other actions which
are deemed to be banking activities by virtue of the law or customs, as well as
to sell and mortgage real estate assets of the Company, to donate, to make
declarations, conciliations or arbitrations and to perform other works and
activities required for managing the Company according to its objects. These
powers are limited only by the provisions of the law, the Company’s Articles of
Association, instructions of supervisory authorities or General Assembly
resolutions.

Article 30 2
Subject to the provisions of Article 26 of these Articles of Association, a member
shall lose his position on the Board of Directors and therefore his directorship, in any
of the following events:
1-

If he fails to attend six successive meetings of the Board of Directors, without
a satisfactory excuse;

2-

If he no longer owns a number of Company shares as set out in Article 26 of
these Articles of Association;

3-

If he is convicted in a felony with a penalty consisting of deprivation of liberty
or in a crime against honor or trust;

4-

If he is declared bankrupt;

5-

If he loses legal capacity to act;

6-

If he resigns, by written notice, from his membership in the Board of Directors;

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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7-

If he accepts membership in the Board of Directors of a competitor company,
participates in any work that may compete with that of the Company or carries
on business for his own account or for the account of others in a field of
activity in which the Company operates, unless with the consent of the
Ordinary General Assembly; or

8-

If, individually or in association with others, he engages in any activity
involving competition with the Company, obstructing the Company’s business
or harming its reputation.

15

(B) THE GENERAL ASSEMBLY
Article 31 1
Invitations to attend General Assembly meetings, irrespective of the type of
meetings, shall be sent according to the provisions and procedures provided for in
the Companies Law and its Executive By-law.
The invitation shall include a statement of the agenda of the meeting and the time
and place thereof.
Article 32 2
Where the General Assembly may convene at the request of the shareholders, the
auditors or the Ministry of Commerce and Industry, the agenda shall be drawn by the
party which convoked the meeting.
Neither the Ordinary General Assembly nor the Extra-Ordinary General Assembly
may discuss matters that are not listed on the agenda, unless such matters are
urgent and arose after the drawing of the agenda, came to light during the meeting,
or if requested by a supervisory authority, the auditors or a number of shareholders
who own 5% (five percent) of the Company’s issued capital. If, during the discussion,
it is found that information related to matters being discussed are not sufficient, the
meeting may be postponed for up to ten days, if so requested by a number of
shareholders who represent one fourth of the issued capital. The second meeting
shall be held without the need to follow new invitation procedures.
Article 33 3
Every shareholder shall have a number of votes equal to the number of votes
prescribed for the same class of the shares he owns.
Minors and interdicted persons shall be represented by their legal representatives.
Shareholders may not vote for themselves or for the person they represent on
matters where they have an interest or on matters related to an existing dispute
between them and the Company. Any condition or resolution to the contrary, shall be
invalid.
Article 34 4
The Ordinary General Assembly meeting is convened at the invitation of the Board of
Directors at least once during the three months following the end of the financial year
at such place and time as are determined by the Board of Directors.
The Board of Directors may convene the Ordinary General Assembly whenever it is
necessary to do so or upon a reasoned request from a number of shareholders who
hold 10% (ten percent) of the Company’s issued capital, or if requested by the
auditors, within fifteen days from the date of such request.
1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
3 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
4 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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The Board of Directors may convene a meeting of an Extra-Ordinary General
Assembly whenever it deems it appropriate to do so or upon receipt of a reasoned
request from shareholders who own 15% (fifteen percent) of the Company’s issued
capital or from the Ministry of Commerce and Industry. In the latter two cases, the
Board of Directors shall convene the meeting of the Extra-Ordinary General
Assembly within thirty days from the date of the request submittal.
Article 35 1
Every shareholder registered in the Company’s shareholders register at the Clearing
Company has the right to attend meetings of the General Assembly.
A shareholder may delegate another person to attend on his behalf by means of a
special power of attorney or a delegation prepared by the Company for this purpose.
The power of attorney or delegation shall be subject to the provisions of the
Companies Law and its Executive By-law.
Article 36 2
The General Assembly shall be presided over by the Chairman of the Board of
Directors, or his deputy, or whoever the Board of Directors delegates for such
purpose or as may be elected by the General Assembly from among the
shareholders or third parties.
Article 37 3
The legal quorum of an Ordinary General Assembly meeting shall be attained if the
meeting is attended by shareholders having the right to vote and who represent
more than one half of the total issued capital of the Company. If the quorum is not
attained, an invitation shall be sent for a second meeting with the same agenda to be
held within a period not less than seven days and not more than thirty days from the
date of the first meeting. The second meeting shall be valid regardless of the number
of shares present thereat.
Invitations for the first meeting shall suffice if the date of the second meeting is
specified in such invitations.
Resolutions shall be adopted by a simple majority of the shares present at the
meeting.
Article 38
Unless the General Assembly decides on a specific manner of voting, voting shall
take place in the manner prescribed by the chairman of the meeting. Voting with
respect to the election and dismissal of members of the Board of Directors shall be
casted by a secret ballot.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
3 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 39
The Ordinary General Assembly shall deal with all matters connected with the
Company’s affairs, save such matters that are reserved by law or these Articles of
Association to the Extra-Ordinary General Assembly.
Article 40 1
The Board of Directors shall submit to the Ordinary General Assembly a report
comprising a detailed account on the progress of the Company’s business, its
financial position and balance sheet, profit and loss account, a statement of the
remuneration of members of the Board of Directors (if any), auditors remuneration,
proposals for the distribution of profits and any other matter the Board of Directors
may deem appropriate to be contained therein. The General Assembly shall take
such decisions as it may deem appropriate with regard to the foregoing.
In order to retain competent employees of the Company and to enhance their loyalty,
the Board of Directors shall have the right to establish a new “Employees Stock
Option Plan” in accordance with the conditions provided for by the Ministerial
Resolution No. 337 for the year 2004:
1- To meet the obligations of the Company pursuant to the “Employees Stock
Option Plan”, the share capital of the Company may be increased, provided
that the aggregate increases of the paid-up share capital shall not exceed
10% (ten percent) during the period not exceeding ten years from the date of
the implementation of the plan;
2- The Annual Report of the Board of Directors to the shareholders shall state
the employment levels which benefited from the plan and the number of
shares allocated to each level of employment; and
3- The “Employees Stock Option Plan” shall be submitted to the General
Assembly for approval.
Article 41 2
Subject to the provisions of the law and the Articles of Association of the Company,
the Ordinary General Assembly, at its annual meeting, is competent to resolve on
matters within its scope, particularly the following:
1-

The Board of Directors report on the Company’s activities and financial
position for the financial year that has ended;

2-

The auditors’ report on the Company’s financial statements;

3-

Report on any violations discovered and penalized by supervisory authorities;

4-

Financial statements of the Company;

5-

Board of Directors proposals on dividend distribution;

6-

Release of members of the Board of Directors from liability;

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 18.2.2006
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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7-

The election or dismissal of members of the Board of Directors and
determining their remuneration;

8-

Appointment of auditors of the Company, determining their fees or delegating
the Board of Directors to do so; and

9-

Report on related party transactions that were concluded or will be concluded.
Related parties are defined as per the International Accounting Principles.

Article 42 1
The quorum of an Extra-Ordinary General Assembly meeting shall not be validly
constituted unless attended by shareholders representing three fourths of the total
issued share capital of the Company. If the quorum is not attained, an invitation shall
be sent for a second meeting which shall be valid if attended by shares representing
more than one half of the issued capital.
Resolutions shall be adopted by the majority of more than one half of the total
number of shares in the Company’s issued capital.
Article 43 2
Subject to other competencies provided for by the law, the Extra-Ordinary General
Assembly shall resolve on the following matters:
1-

Amendment of the Memorandum of Association and Articles of Association of
the Company;

2-

Sale of the entire enterprise for which the Company has been established or
the disposal thereof in any other way;

3-

Dissolution of the Company, merging, transforming or de-merging the
Company; and

4-

Increasing or reducing the capital of the Company.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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(C) THE ACCOUNTS OF THE COMPANY
Article 44
The fiscal year of the Company shall start on the first day of January and end on the
thirty first day of December of every year.
Article 45 1
The Company shall have two auditors who are legal accountants appointed by the
Ordinary General Assembly after the approval of the Central Bank of Kuwait. The
General Assembly shall determine their fees or delegate the Board of Directors to
determine such fees. The auditors shall audit the accounts of the fiscal year for
which they have been appointed.
The auditors shall be subject to the provisions of the Companies Law and its
Executive By-law.
Article 46
The auditor shall have the powers and obligations stipulated in the Commercial
Companies Law and the Accountant’s Law. He shall have the right at any time to
inspect the Company’s books, records and documents and to request such
information as he deems necessary. He shall also be entitled to verify the assets and
liabilities of the Company. Where he is unable to exercise these rights, he shall
indicate the same in a written report to be submitted to the Board of Directors which
shall in turn be presented to the General Assembly. The auditor may also request a
meeting of the General Assembly for this purpose.
Article 47
The auditor shall submit to the General Assembly a report stipulating whether or not
the balance sheet and profit and loss accounts reflect reality; whether or not the
Company keeps proper accounts; whether or not the inventory was conducted in
accordance with recognized practice, whether or not information contained in the
Board of Directors’ report conforms to the data contained in the Company’s books
and whether or not any violations to the provisions of the Articles of Association of
the Company or the provisions of the law affecting the activity or financial position of
the Company occurred during the fiscal year and if such violations are continuing. In
his capacity as agent of the shareholders, the auditor shall be responsible for the
correctness of the data contained in his report. During the General Assembly
meeting, each shareholder shall have the right to discuss and ask the auditor for any
explanation of statements contained in his report.
Article 48 2
A percentage determined by the Board of Directors - after having sought the opinion
of the auditors - shall be deducted from the gross profits for the depreciation of
Company assets or compensation for the decline of their value. These funds shall be
used to buy or repair required materials, equipment and facilities, and may not be
distributed to the shareholders.
1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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Article 49 1
a-

A percentage of not less than 10% (ten percent) shall be deducted on an
annual basis from the net profits, by virtue of a resolution of the Ordinary
General Assembly upon the recommendation of the Board of Directors, to
form the statutory reserve of the Company.
The Assembly may discontinue this deduction if the statutory reserve exceeds
one half of the Company’s issued capital.
The statutory reserve may only be used to cover the losses of the Company
or to ensure dividend distribution to shareholders of not more than 5% (five
percent) of the paid-up capital during the years where profits of the Company
do not allow the distribution of such percentage due to lack of voluntary
reserve that allows the distribution of such percentage.
Any amounts deducted from the statutory reserve shall be refunded where
profits generated during the following years allow such refund, except where
the reserve is more than one half of the Company’s issued capital.

b-

The Ordinary General Assembly shall resolve the deduction of percentage
from the profits to meet the Company’s obligations under the Labor and Social
Security Laws.

c-

A percentage of not less than 10% (ten percent) may be deducted on an
annual basis from the net profits, by virtue of a resolution of the Ordinary
General Assembly upon the recommendation of the Board of Directors, to
form a voluntary reserve that shall be used for the purposes determined by
the General Assembly.

d-

The Ordinary General Assembly may, upon the recommendation of the Board
of Directors, distribute at the end of the financial year, dividends to the
shareholders, provided that distribution is made from real profits and in
accordance with General Recognized Accounting Principles, and that it does
not affect the Company’s paid-up capital.

Article 50 2
Dividends shall be paid to the shareholders at the place and times as may be
determined by the Board of Directors.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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CHAPTER THREE
TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY
Article 51 1
The Company shall terminate for any of the reasons provided for by the law.
Article 52 2
Upon termination of the Company, its assets shall be liquidated according to the
provisions of the law.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
2 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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CHAPTER FOUR
CONCLUSIVE PROVISIONS
Article 53 1
a-

Access to the Company’s Memorandum of Association and Articles of
Association and amendments thereto shall be enabled on its web site.

b-

The provisions of the law shall apply in respect of anything that has not been
specifically provided for in the Company’s Memorandum of Association or
these Articles of Association.

1 Amended pursuant to the resolution of the Extra Ordinary General Assembly held on 9.3.2014
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