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مرسوم أميري رقم ( )44لسنة 1960

بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بنك الخليج
نحن عبد هللا السالم الصباح أمير الكويت،

بعد االطالع على عقد التأسيس والنظام األساسي لشرر ة "بنرك الخلري"" ررر ة مسرا كة ويتيرة الكحرري بكد نرة

الكويررت بتررايي  1960/10/29وبعررد االطررالع علررى اررانوت الشررر ا

الت(اييررة ياررم  )15لسررنة  1960وبنررا

على عرض يئيس الكالية واالاتصاد وبعد موافقة الك(لس األعلى.
يسكنا بكا و آ :
مــادة :1
ر رررلس للسر ررادع :عبر رردالع ي الصر ررال  ،أحكر ررد عبر ررد الكر رريم أبر ررل ،مصر ررالى السر ررلاات ،عبر رردالو ا

عبر رردالع ي

القاررامي ،لالررد اليوسررو الكارروع ،أحكررد الب يررل ،علرري عبررد الرررحكن البحررر ،مسرراعد الصررال  ،لالررد فلرري" العلرري

الللي" ،عبدالع ي السهلي ،عبدالو ا

الخليلة الشا ين الغرانم ،وعبرداللايا العبردهللا الكحررن ،أت اسسروا فري

الكويت تحت مسراوليتهم ررر ة مسرا كة ويتيرة تسركى "بنرك الخلري"" ب أرسركا اردي  )24,000,000/-أيبعرة
وعشروت مليوت يوبية.

مــادة :2
عل ررى الكاسس ررين س رراللي ال ررب ر االلت ر ام بعق ررد تأس رريس الش ررر ة ونظامه ررا األساس رري وت ارف ر

يسرركية مررن ررل منهكررا مواعررة عليهررا مررنهم ،وعلرريهم أيضررا االلت ر ام بأحمررام اررانوت الشررر ا

األلرى الكعكو بها.

رربا الكرس رروم

ررويع

الت(اييررة والقررانونين

مــادة :3
ال يكن

با الترليس البنك الكب وي أن احتكاي أو امتياز وال تترتب عليه أية مساولية تعود على الحمومة.

مــادة :4
على يئيس الكالية واالاتصاد تنليب با الكرسوم وينشر في ال(ريدع الرسكية.
أمير الكويت

دي في  4جكادن اآللرى  1308ر

عبدهللا السالم الصباح

الكواف  23نوفكبر تشرين الثاني)  1960م
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بنـك الخليـج شركـة مساهمـة كويتية عامة
عقــد التأسيــس
أنه في وم السبت التاسل والعشرين من رهر أكتوبر سنة  1960حري با العقد بين ل من:
.1

السيد /عبدالع ي الصال

.3

السيد /مصالى السلاات

.5

السيد /لالد وسو الكاوع

.2
.4

السيد /أحكد عبدالكريم أبل
السيد /عبدالو ا

عبدالع ي القاامي

.6

السيد /أحكد الب يل

.8

السيد /مساعد الصال

.7
.9

السيد /علي عبدالرحكن البحر

السيد /لالد فلي" العلي الللي"

 .10السيد /عبدالع ي السهلي
 .11السيد /عبدالو ا

الخليلة الشا ين الغانم

 .12السيد /عبداللايا العبدهللا الكحرن

ال(كيل ويتيو ال(نسية ويقيكوت في الكويت ،واد تم التعااد فيكا بينهم على اآلتي:
أوالً:
اتل الكتعاادوت على تكوين رر ة مسا كة ويتية عامة وف أحمام النظام األساسي الكراف لهبا العقد تدعى
بر بنك الخلي").1

ثانياً:

أغــراض الشركــة:

 .1القيام بمافة أعكا البنوك الكصرفية والت(ايية والتعامرل فري األسرهم والسرندا

واألويام الكاليرة بمافرة

أوجرره التصرررق القررانوني ،وجكيررل األعكررا األلرررى الترري ت(ي ر الق روانين للبنرروك والكاسسررا

القيام بها.

 .2ابو الودائرل النقديرة ودفرل بردال
الكبالغ الكودعة لحسابه.

الصرموك أو األوامرر الصراديع علرى البنرك مرن ابرل الكرودع بكقرداي

 .3الحصو على الكا بإ داي سندا
1

الكاليررة

القروض.

عدلت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 2016/3/9
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 .4ر ار وبيل السبائك الب بية والعكال
 .5اا ررل الحر رواال

والككبي رراال

األجنبية والتسليا عليها وبيل ور ار حواالتها.
اإلا ررراض والكوبون ررا

وس ررندا

ورراؤ ا وإعادع ااعها واستثكاي يوؤس األموا .

وس ررائر الس ررندا

الت(ايي ررة والص ررنا ية

 .6اإلاراض والتسليا ومن االعتكادا

وسائر التسهيال

 .7التسليا على بوالس الشحن وسندا

النقل وأوامر استالم األموا في الكويت ولايجها.

 .8تحصر رريل بر رردال
الكلاال

الح ر رواال

والككبي ر راال

بضكانة أو بدونها.

 .9القيام بأعكا مصرق التوفير و ناد
 .10ر ار وبيل األويام الكالية لحسا

الكصرفية.

والصر ررموك وب ر روالس الشر ررحن والسر ررندا

األلر رررى وإ ر ررداي

العائلة.

البنك الخاص.

 .11حلظ األ و الكمونة ألنظكة االستثكاي ال(كاعي.

 .12عرض أو بيل أويام مالية لصال مصدي ا أو حليله أو الحصو على أويام ماليرة مرن الكصردي أو
حليله بغرض إعادع تسويقها.

 .13لدما

الحلظ الكساندع للعكال  /مرااب االستثكاي.

 .14إدايع الكحافظ االستثكايية.

 .15حل ررظ جكي ررل أنر رواع النق ررود والكع ررادت الثكين ررة والككتلك ررا
الخ ائن الحد دية الخا ة.

 .16ر ار واستيراد األجه ع والكستل ما
 .17تكلك الكنقوال

والكعدا

األل رررى والس ررندا

والا رررود وال رررزم وت ررأجير

الالزمة لتنليب أغراض الشر ة.

والعقا اي الالزمة لكباررع نشاطها في الحدود الكسكوح بها وفقا للقانوت.

 .18استغال اللوائض الكالية الكتوفرع لدى الشر ة عن طري اسرتثكاي ا فري محرافظ ماليرة ترداي مرن ابرل
رر ا

وجها

متخصصة.

 .19مستشراي اسرتثكاي وم اولرة افرة األنشراة االستشرايية الترري تقرل اركن نارام االسرتثكاي أو تررتب برره

وفقررا للقروانين الكر يررة واألنظكررة الكعتكرردع مررن بنررك الكويررت الكر ر ن و ييررة أسروام الكررا الترري ترعررى

األنشاة الكب ويع.

 .20تأسيس رر ا

جد دع أو الشتراك في ما و اائم منها أو تكويله.

 .21القيام عكوما ب(كيل األعكرا والخردما

الكصررفية والت(اييرة األلررى والتري ت(ير القروانين واألنظكرة

واللر روائ الكر ي ررة واألعر رراق ال(ايي ررة للبن رروك والكاسس ررا

للش ررر ة بك اولت رره ،وس ررائر األعك ررا والخ رردما

الكالي ررة تعاطيه ررا ،وم ررا يس ررك

رربا النظ ررام

الالزم ررة لتحقي ر أغ رراض الش ررر ة أو النار ررية عنه ررا أو

الكساعدع لها أو الكتعلقة بها بصويع مباررع أو غير مباررع.

ويمرروت للشررر ة مبار ررع األعكررا السرراب و ر ررا فرري دولررة الكويررت وفرري الخررايف بصررلة أ ررلية أو بالو الررة.
للشر ة أيضا أت تهتم أو تشترك بأن وجه من وجو االرتراك في الشرر ا

أو الهييرا

التري تعكرل أعكراال
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تشابه أعكالها أو التي تعاوت على تحقي أغ ارارها فري الكويرت أو الخرايف ،وأت تنردم" فيهرا أو تقتنيهرا أو
تلحقها بها ،وولك وفقا ألحمام القانوت والنظام األساسي الكرف  .با ويتعين الحصو علرى موافقرة مسربقة

من بنك الكويت الكر ن ،وفي حا االندماف ال بد من الحصو على ترليس مسب من وزير الكالية.1
ثالثاً:
مر

الشر ة الرئيسري مد نرة الكويرت ،وي(روز لك(لرس اإلدايع أت نشرف لهرا فروعرا أو ترو يال

مناط ألرى في الكويت أو في الخايف.

أو مماترب فري

رابعاً:

حرردد أيس ركا الشررر ة الكصرررح ب رره والكصرردي والكرردفوع بكبلررغ  320,053,429.200د.ك ثالثكائررة وعش ررروت

ملي ر ر ر رروت وثالثر ر ر ر رة ولكس ر ر ر رروت ألل ر ر ر ررا وأيبعكائ ر ر ر ررة وتسر ر ر ر ررعة وعش ر ر ر ررروت د ن ر ر ر رراي ر ر ر ررويتي و 200فل ر ر ر ررس) مر ر ر ر رروزع
على  3,200,534,293سهم قيكة ل سهم  100فلس وجكيل األسهم نقدية.2

1

عدلت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .2014/3/23ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير

العادية – للبنك الصادي في  ،2017/3/8وعدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي بتايي .2022/3/22
2
كات يأسكا البنك الكبين في عقد التأسيس و  1,800,000/-د.ك أيبعة وعشروت مليوت يوبية) مقسم إلى مائتين وأيبعين ألررو سررهم قيكررة ررل سررهم

 7/500د.ك مائة يوبية).
ثم زيد يأس الكا بعد ولررك فرري  1969/4/28إلررى  2,250,000/-د.ك وولررك بإ ررداي  60,000سررهم جد ررد تكررت تغايررة قيكتهررا بتحويررل 450,000/-
د.ك من االحتياطي العام االلتياين) أن بإ داي سهم منحة لكل أيبعة أسهم.
ثررم زيررد يأس الكررا بعررد ولررك مررن  2,250,000/-د.ك إلررى  2,475,000/-د.ك ف ري  1971/3/14بإ ررداي  30,000سررهم جد ررد تكررت تغاي رة قيكتهررا
بتحويل  225,000/-د.ك من االحتياطي العام أن بإ داي سهم واحد كنحة لكل عشرع أسهم إلى الكسا كين.
ثررم زيرد يأس الكررا بعررد ولررك فرري اجتكرراع ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة فرري  1973/2/18إلررى  2,970,000/-د.ك وولررك بإ ررداي  66,000سررهم جد ررد
تكن إلى الكسا كين الكس(لين في س(ال

البنك بتايي  1972/12/31بنسبة سهم واحد لكل لكسة أسهم يكلكهررا الكسررا م علررى أت تغاررى ررب ال يررادع

البالغ ررة  495,000/-د.ك .م ررن االحتي رراطي الع ررام وأت يغا ررى نق ررس االحتي رراطي الع ررام فيك ررا بع ررد بكق ررداي  410,000/-د.ك ررتم تحويله ررا م ررن احتي رراطي
الاوايئ مل تخويل م(لس اإلدايع تعيين يفية التصرق بمسوي األسهم الكتبقية بعد التوزيل حسب النسبة الكب ويع.

وف رري اجتك رراع ال(كعي ررة العام ررة غي ررر العادير رة الك رراي  1974/2/19زي ررد أيس رركا البن ررك م ررن  2,970,000/-إل ررى  3,267,000/-د.ك .وول ررك بإ ررداي
 39,600سهم جد د تكن إلى الكسا كين الكس(لين في س(ال

البنك بتايي  1974/1/31بنسبة سهم واحد لكل عشرع أسهم يكلكها الكسا م.

ثم زيد أيسكا البنك في اجتكرراع ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة الكرراي  1975/3/10بإ ررداي  108,900سررهم جد ررد سرردد

قيكتهررا علررى اسرراين أولهكررا

فرري ونيررو سررنة  1975وبرره أ ررب أيسرركا البنررك  3,675,375/-د.ك والثرراني فرري أبريررل سررنة  1976بكوجررب ارراي ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة الكرراي
 1976/3/30وب رره أ ررب أيس رركا البن ررك  4,083,750/-د.ك .وف رري اجتك رراع ال(كعي ررة العام ررة غي ررر العادي ررة ف رري  1976/3/30زي ررد أيس رركا البن ررك إل ررى
 4,696,312/500د.ك بإ داي أسهم منحة ادي ا  81,675سهكا أن بواال  %15من م(كوع أسهم البنك.
ثررم زيررد يأس الكررا إلررى  7,044,465/-د.ك .فرري  1977/2/22بإ ررداي أسررهم منحررة ارردي ا  125,235سررهكا وولررك بكررن

ررل مسررا م سررهكا واحرردا لكررل

لكسة أسهم يكلكها ،وعلررى أت ت(رررن تغايرة ال يررادع البالغررة  939,262/500د.ك .مررن االحتيرراطي العررام بتحويررل مبلررغ مكاثررل مررن االحتياطيررا

الدالليررة

إلررى االحتيرراطي العررام ،وأيضررا بإ ررداي  187,852سررهكا بوااررل ثالث رة أسررهم لكررل عش ررع أسررهم يكلكهررا الكسررا م بقيكررة إسرركية ارردي ا  7/500د.ك .للسررهم
الواحد زائدا عالوع إ داي مقداي ا  52/500د.ك.

ثم زيد يأس الكا إلررى  9,000,000/-د.ك .فرري  1978/2/22وولررك بإ ررداي أسررهم مقررداي ا  260,738سررهكا علررى أت ت(رررن تغايررة ال يررادع البالغررة -
 1,955,535/د.ك .من االحتياطي العام وتحويل مبلغ مكاثل من االحتياطيا

الداللية إلى االحتياطي العام.
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ثم زيد يأس الكا إلررى  12,000,000/-د.ك .فرري  1979/2/18علررى أسرراس إ ررداي أسررهم منحررة ارردي ا  1,500,000سررهم بوااررل سررهم واحررد لكررل سررتة
أسهم يكلكهررا الكسا ررم علررى أت ت(رررن تغايررة ال يررادع البالغررة  1,500,000/-د.ك مررن االحتيرراطي العررام وبتحويررل مبلررغ مكاثررل مررن االحتياطيررا

الدالليررة

إلى االحتياطي العام و بلك إ داي  1,500,000سهم أن سهم واحد لكل ستة أسررهم يكلكهررا الكسررا م بقيكررة إسرركية ارردي ا د نرراي واحررد للسررهم ازئرردا عررالوع
إ داي مقداي ا سبعة دنانير يموت لكل مسا م ح األولوية في االكتتا

بهب األسهم.

ثم زيد يأس الكا إلى  15مليوت د.ك .في  1980/2/18وولك عن طرير إ رداي أسهرم منح رة ادي را  1,200,000سه رم بوااررل  %10أن سه ررم واح رد

لكر رل عش ر ررع أسه ر رم يكلكه ررا الكسا ر ررم) عل ررى أت ت(ر رررن تغاير ررة ال ير ررادع البالغر رة  3,000,000/-د.ك بتحوير رل مبلررغ  1,200,000/-د.ك مررن االحتياط رري
العررام وبتحوي ررل مبلررغ مكاثررل مررن االحتياطي ررا

الداللي ررة إلررى االحتيرراطي العررام ،و رربا بإ ررداي  1,800,000سررهم بوااررل ثالثررة أسررهم لكررل عش ررين سررهكا

يكلكها الكسا م) بقيكة إسكية ادي ا د ناي واحد للسهم زائدا عالوع إ داي ادي ا سبعة دنانير.
ثررم زيررد يأس الكررا إلررى  17,500,000/-د.ك فرري  1981/2/16وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة ارردي ا  2,500,000سررهم بوااررل  %16,6أن سررهم واحررد
لكل ستة أسهم يكلكها الكسا م) توزع على الكسا كين الكس(لين في س(ال

البنك فرري نهايررة الرردوام الرسرركي ليرروم  ،1980/12/31علررى أت تغارى قيكررة

ال يادع البالغة  2,500,000/-د.ك من االحتياطي العام للبنك وبتحويل مبلغ مكاثل من االحتياطيا

الداللية إلى االحتياطي العام.

رربا مررل مالحظررة أنرره اررد تررم تعررد ل قيكررة السررهم اإلسرركية مررن  7/500د نرراي سرربعة دنررانير ولكسرركائة فلررس) إلررى د نرراي واحررد بكوجررب ترررليس م(لررس
الوزي الكوار ب(لسته يام  15لسنة  1978بنا على الالب الكقدم من البنررك تنليرربا لقرراي ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة الكرراي  1978/2/22والرربن تررم
ا
إلااي البنك به بكوجب تا

و ازيع الت(ايع والصناعة-إدايع الشر ا

والتأمين-يام

.ش 4343-1/الكاي .1978/4/6

وفرري  1982/2/10زيررد أيس الكررا إلررى  25,5مليرروت د.ك عررن طرير إ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا  3,5مليرروت سررهم بوااررل  %20أن سررهم واحررد
لكررل لكسررة أسررهم) و رربا إ ررداي أسررهم جد رردع ارردي ا  4,5مليرروت سررهم بوااررل  %25,71أن تسررعة أسررهم لكررل لكسررة وثالثررين سررهكا) بقيكررة إسرركية ارردي ا

د ناي ويتي واحد للسهم مضافا إليها عالوع إ داي مقداي ا سبعة دنانير.

وفي  1983/2/14زيررد يأس الكررا إلررى  32,5مليرروت د.ك وولررك بإ ررداي أسرهم منحررة م(انيررة ارردي ا سرربعة مال ررين سررهم بوااررل  %27,45تقريبررا أن 14
سهكا لكل  51سهكا).

وفرري  1984/2/19زيررد يأس الكررا إلررى  39مليرروت د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا  6,5مليرروت سررهم بوااررل  %20أن سررهم واحررد لكررل
لكسة أسهم).

وفي  1985/3/12زيد يأس الكا إلى  40,95مليوت د.ك بإ داي أسهم منحة م(انية ادي ا  1,95مليوت سهم بواال  %5أن سهم واحررد لكررل عشررين
سهكا).
وفي  1986/4/9زيد يأس الكا إلى  43,407,000/-د.ك وولك بإ داي أسهم منحة م(انية ادي ا  2,457,000سهم بواال .%6
وفي  1987/3/29وافقت ال(كعية العامة غير العادية علررى زيررادع يأس الكررا إلررى  58,165,380/-د.ك عررن طرير إ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 3,906,630سررهكا بوااررل  %9وإ ررداي أسررهم جد رردع ارردي ا  10,851,750سررهكا يعاررى ح ر األولوي رة فرري االكتتررا

فيهررا للكسررا كين بوااررل  %25أن

سهم واحد لكل أيبعة اسهم) بقيكررة إسرركية ارردي ا د نرراي ررويتي واحررد للسررهم مضررافا إليهررا عررالوع إ ررداي مقررداي ا د نررايات .كررا وافقررت علررى تخفرريض القيكررة

اإلسكية لسهم البنك من د ناي ويتي واحد إلى مائررة فلررس وفقررا ألحمررام مرسرروم بالقررانوت ياررم  )132لسررنة  ،1986بحيرري ررتم إ ررداي عشررع أسررهم جد رردع

لكل سهم واحد اديم.
وفرري  1988/4/6وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى تخفرريض أيسرركا البنررك الكصرررح برره مررن  58,165,380/-د.ك إلررى  57,477,125د.ك
ويكثل التخفيض البالغ  688,255/-د.ك .قيكة أسهم زيررادع أيسرركا البنررك لعررام  1986الترري لررم ررتم االكتتررا

بهررا والبررالغ عرردد ا  688,255سررهكا ابررل

الت( ئة).
وفرري  1989/4/3وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  61,500,524/-د.ك .وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 40,233,990سهكا بواال  %7أن سبعة أسهم لكل مائة سهم).
وف رري  1990/3/25وافق ررت ال(كعي ررة العام ررة غي ررر العادي ررة عل ررى زي ررادع أيس رركا البن ررك إل ررى  65,805,560/-د.ك .بإ ررداي أس ررهم منح ررة م(اني ررة ا رردي ا
 43,050,360سهكا بواال  %7أن سبعة أسهم لكل مائة سهم).
وفرري  1993/7/6وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  71,070,005/-د.ك .وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 52,644,448سهكا بواال  %8أن ثكانية اسهم لكل مائة سهم).
وفرري  1994/4/12وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  78,177,005/-د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 71,070,000سهكا بواال  %10أن عشرع أسهم لكل مائة سهم).
وفرري  1998/3/14وافقررت ال(كعيرة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  82,085,855/-د.ك وولرك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 39,088,502سهكا بواال  %5أن لكسة أسهم لكل مائة سهم).
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وفرري  2005/2/19وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  86,190,148/-د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 41,042,930سهكا بواال  %5أن لكسة أسهم لكل مائة سهم).
وفي  2006/3/11وافقت ال(كعية العامة غير العادية على زيادع يأسكا البنك إلى  94,809,163/300د.ك وولك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 86,190,148سهكا بواال  %10أن عشرع أسهم لكل مائة سهم).
وفي  2007/3/3وافقت ال(كعية العامة غير العادية على زيادع يأسكا البنك إلى  109,030,537/700د.ك وولك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 142,213,744سهكا بواال  %15أن لكسة عشر سهكا لكل مائة سهم).
وفي  2008/3/8وافقت ال(كعية العامة غير العادية على زيادع يأسكا البنك إلى  125,385,118/300د.ك وولك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 163,545,806سهكا بواال  %15أن لكسة عشر سهكا لكل مائة سهم).
وفرري  2008/12/2وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك بنسرربة  %100إلررى  250,770,236/600د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم
منحة ادي ا  1,253,851,183سهكا جد رردا قيكتهررا اإلسرركية  100فلررس مضررافا إليهررا عررالوع إ ررداي مقررداي ا  200فلررس تخصررس للكسررا كين الكسرر(لين
فرري سرر(ال
االكتتررا

البنررك بتررايي  2008/10/26وتارررح لالكتتررا
بعررد انتهررا

لكرردع  15ومررا مررن تررايي اسررتدعا م(لررس اإلدايع لهررب ال يررادع ،ويسررق حر الكسررا كين فرري

ررب الكرردع .وبعررد الحصررو علررى موافقررا

ال(هررا

الراابيررة الكختصررة علررى ررب ال يررادع فرري يأس الكررا  ،تررم استصررداي الكرسرروم

األميرررن ياررم  360لسررنة  2008بتررايي  2008/12/23بالكوافقررة علررى رب ال يررادع فرري يأس الكررا وتعررد ل عقررد التأسرريس والنظررام األساسرري لبنررك الخلرري"
بنا على ولك .ومن ثم تم تنليب ال يادع في يأسكا البنك فعليا.
وفرري  2012/3/17وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  263,308,748/400د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة
ادي ا  125,385,118سهكا بواال  %5أن لكسة أسهم لكل مائة سهم).
وفرري  2013/3/16وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  267,474,185/800د.ك وولررك بإ ررداي أس رهم منحررة م(انيررة
ادي ا  131,654,374سهكا بواال  %5أن لكسة أسهم لكل مائة سهم).
وفرري  2014/3/23وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  290,297,895/100د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة
ادي ا  138,237,093سهكا بواال  %5أن لكسة أسهم لكل مائة سهم).
وفي  2015/3/9وافقت ال(كعية العامة غير العادية على زيادع يأسكا البنك إلى  304,812,789/800د.ك وولك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة ارردي ا
 145,148,947سهكا بواال  %5أن لكسة اسهم لكل مائة سهم).
وفرري  2022/3/22وافقررت ال(كعيررة العامررة غيررر العاديررة علررى زيررادع أيسرركا البنررك إلررى  320,053,429/200د.ك وولررك بإ ررداي أسررهم منحررة م(انيررة
ادي ا  152,406,395سهكا بواال  %5أن لكسة اسهم لكل مائة سهم).
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خامساً:

ليس للشر ة مدع معينة ،وتنقضي بأحد األسبا

سادساً:

تعهرد الكاسسرروت باتخرراو افرة اإلجر ار ا

كلو ل من:

التي نس عليها اانوت الشر ا .

القانونيررة الالزمرة لصررحة تكرروين الشرر ة وقيامهررا ومررن أجرل ولررك فقررد

 )1علي عبدالرحكن البحر
 )2لالد فلي" العلي الللي"
 )3مصالى السلاات

للقيام بمافة اإلج ار ا .
سابعاً:

الكصروفا

التقد رية لتأسيس الشر ة وقيامها ي:

 45,000 )1يوبية تكاليا عقد الشر ة ومابوعاتها.

 24,000 )2يوبية عكولة البنوك الكحلية لقا عكلية االكتتا .
 3,000 )3يوبية يسوم التس(يل

 72,000يوبية الك(كوع.1

1

لكسة آالق وأيبعكائة د ناي ويتي.
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النظام األساسي لبنك الخليج
الباب األول – تأسيس الشركة – الفصل األول
(تأسيس الشركة ،واسمها وغرضها ومدتها ومركزها)
مــادة :1
تتألو من حكلة األسهم رر ة مسا كة ويتيرة عامرة تحرت اسرم بنرك الخلري") تنشرأ وفر أحمرام القرانوت النافرب

و با النظام األساسي.1
مــادة :2
أغــراض الشركــة:

 .1القيام بمافة أعكا البنوك الكصرفية والت(ايية والتعامرل فري األسرهم والسرندا

واألويام الكاليرة بمافرة

أوجه التصرق القانوني ،وجكيل األعكا األلرى التي ت(ي القوانين للبنوك والكاسسا

بها.

 .2ابو الودائرل النقديرة ودفرل بردال

الصرموك أو األوامرر الصراديع علرى البنرك مرن ابرل الكرودع بكقرداي

الكبالغ الكودعة لحسابه.

 .3الحصو على الكا بإ داي سندا

القروض.

 .4ر ار وبيل السبائك الب بية والعكال

األجنبية والتسليا عليها وبيل ور ار حواالتها.

 .5اا ررل الحر رواال

والككبي رراال

وس ررندا

اإلار رراض والكوبون ررا

ورراؤ ا وإعادع ااعها واستثكاي يوؤس األموا .

 .6اإلاراض والتسليا ومن االعتكادا

 .7التسليا على بوالس الشحن وسندا
 .8تحصر رريل بر رردال
الكلاال

الح ر رواال

بضكانة أو بدونها.

وسائر التسهيال

والككبير رراال

 .9القيام بأعكا مصرق التوفير و ناد
 .10ر ار وبيل األويام الكالية لحسا

الكالية القيام

وس ررائر الس ررندا

الت(ايي ررة والص ررنا ية

الكصرفية.

النقل وأوامر استالم األموا في الكويت ولايجها.
والصر ررموك وب ر روالس الشر ررحن والسر ررندا

األلر رررى وإ ر ررداي

العائلة.

البنك الخاص.

 .11حلظ األ و الكمونة ألنظكة االستثكاي ال(كاعي.
1

عدلت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 2016/3/9
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 .12عرض أو بيل أويام مالية لصال مصدي ا أو حليله أو الحصو على أويام ماليرة مرن الكصردي أو
حليله بغرض إعادع تسويقها.

 .13لدما

الحلظ الكساندع للعكال  /مرااب االستثكاي.

 .14إدايع الكحافظ االستثكايية.

 .15حل ررظ جكي ررل أنر رواع النق ررود والكع ررادت الثكين ررة والككتلك ررا
الخ ائن الحد دية الخا ة.

 .16ر ار واستيراد األجه ع والكستل ما
 .17تكلك الكنقوال

والكعدا

األل رررى والس ررندا

والا رررود وال رررزم وت ررأجير

الالزمة لتنليب أغراض الشر ة.

والعقا اي الالزمة لكباررع نشاطها في الحدود الكسكوح بها وفقا للقانوت.

 .18استغال اللوائض الكالية الكتوفرع لدى الشر ة عن طري اسرتثكاي ا فري محرافظ ماليرة ترداي مرن ابرل
رر ا

وجها

متخصصة.

 .19مستشراي اسرتثكاي وم اولرة افرة األنشراة االستشرايية الترري تقرل اركن نارام االسرتثكاي أو تررتب برره

وفقررا للق روانين الكر يررة واألنظكررة الكعتكرردع مررن بنررك الكويررت الكر ر ن و ييررة أس روام الكررا الترري ترعررى

األنشاة الكب ويع.

 .20تأسيس رر ا

جد دع أو الشتراك في ما و اائم منها أو تكويله.

 .21القيام عكوما ب(كيل األعكرا والخردما

الكصررفية والت(اييرة األلررى والتري ت(ير القروانين واألنظكرة

واللوائ الكر ية واألعراق ال(ايية للبنوك والكاسسا

بك اولته ،وسائر األعكا والخدما

الكالية تعاطيها ،وما يسرك

ربا النظرام للشرر ة

الالزمة لتحقي أغراض الشر ة أو النارية عنهرا أو الكسراعدع لهرا

أو الكتعلقة بها بصويع مباررع أو غير مباررع.

ويموت للشر ة مباررع األعكا الساب و ر ا في دولة الكويت وفي الخرايف بصرلة أ رلية أو بالو الرة .للشرر ة

أيضررا أت تهررتم أو تشررترك بررأن وجرره مررن وجررو االرررتراك فرري الشررر ا

أو الهييررا

الترري تعكررل أعكرراال تش ررابه

أعكالها أو التي تعاوت على تحقي أغرااها في الكويت أو الخايف ،وأت تندم" فيها أو تقتنيها أو تلحقها بهرا،
وولك وفقا ألحمام القانوت كا ويد بالكحضر و با النظام .ربا ويتعرين الحصرو علرى موافقرة مسربقة مرن بنرك

الكويت الكر ن ،وفي حا االندماف ال بد من الحصو على ترليس مسب من وزير الكالية.1
مــادة :3
ليس للشر ة مدع معينة.

1

عدلت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .2014/3/23ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير

العادية – للبنك الصادي في  ،2017/3/8وعدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي بتايي .2022/3/22
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مــادة :4
مر ر إدايع الشررر ة الرئيسرري مد نررة الكويررت ولك(لررس اإلدايع أت نشررف لهررا فروعررا أو تررو يال
مناط ألرى في الكويت أو في الخايف.

أو مماتررب فرري
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الفصــل الثانــي
رأسمـال الشركـة وأسهمهــا
مــادة :5
حرردد أيس ركا الشررر ة الكصرررح ب رره والكصرردي والكرردفوع بكبلررغ  320,053,429.200د.ك ثالثكائررة وعش ررروت

ملي ر ر ر رروت وثالثر ر ر ر رة ولكس ر ر ر رروت ألل ر ر ر ررا وأيبعكائ ر ر ر ررة وتسر ر ر ر ررعة وعش ر ر ر ررروت د ن ر ر ر رراي ر ر ر ررويتي و 200فل ر ر ر ررس) مر ر ر ر رروزع
على  3,200,534,293سهم قيكة ل سهم  100فلس وجكيل األسهم نقدية.1

مــادة :6
ألغيت.2
مــادة:7
تدفل عند االكتتا
سنوا

عشروت بالكائة  )%20على األال من القيكة اإلسكية لألسهم ويدفل البااي لرال لكرس

من تايي مرسوم التأسيس ،ولك(لس اإلدايع تحد د قيكة األاساط الباقية التري سريالب دفعهرا عرن قيكرة

األسهم وتعيين تايي الدفل.3
مــادة :8
مدع االكتتا

رهر واحد ويغل با

االكتتا

بعرد انقضرا عشررع أيرام مرن ترايي بدئره إوا ترم االكتترا

األسررهم الكاروحررة لالكتتررا  ،فررإوا تبررين – بعررد إغررالم بررا

االكتتررا

ب(كيرل

– أت مررا اكتتررب برره ي(رراوز عرردد األسررهم

الكاروحة ،وزعت األسهم على الكمتتبين بنسبة ما اكتتبوا به وي(رن التوزيل إلى أار سهم

حي  ،على أنه

ال ي(رروز التوزيررل النسرربي) فرري ح ر الررب ن اكتتب روا بخكسررين سررهكا فأاررل .كررا ال ي(رروز أت تخلررض حصررة أن

ممتتب إلى أال من لكسين سهكا.

1

ياجل تاوي زيادع يأس ما البنك في امش البند يابعا من عقد التأسيس.

2

ألغيت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية للبنك الصادي في .1981/2/16

3

عدلت ب الكادع بكوجب ا اري ال(كعية العامة – غير العادية للبنك الصادي في .1981/2/16
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مــادة :9
السهم غير اابل للت( ئة – وإنكا ي(وز أت يشترك فيه رخصات أو أكثر على أت يكثلهم ت(را الشرر ة ررخس
واحد .ويعتبر الشر ا مساولين بالتضامن عن االلت اما

الكترتبة على ب الكلكية.

مــادة :10
إوا تألر الكسا م عن تسد د األاساط في مواعيد ا جاز للشر ة بعد إنباي  ،أت تعرض أسهكه للبيرل فري الكر اد
العلنرري أو فرري السرروم الكاليررة وتسررتوفي – مررن ثكررن الكبيررل باألولويررة علررى جكيررل الرردائنين – األاسرراط الترري لررم
تسرردد واللوائررد والنلقررا

ويرررد البررااي للكسررا م ،فررإوا لررم يمررو ثكررن الكبيررل فرري سررداد األاسرراط واللوائررد والنلقررا ،

فللشر ة أت ترجل في البااي على الكسا م في أمواله الخا ة.
مــادة :11

يقدي م(لس اإلدايع فائدع ال ت يد علرى الحرد الكقرري اانونرا مرن الكبلرغ الكالرو دفعره تسررن مرن ترايي الكوعرد
الكحدد للدفل.1
مــادة :12
ال ت(رروز زيررادع أيسرركا الشررر ة إالإ إوا انررت أاسرراط األسررهم األ ررلية اررد دفعررت ررامال وتكرروت القيكررة اإلسرركية

لألسهم ال(د دع معادلة للقيكة اإلسكية لألسهم القديكة وتسرن أحمام االكتتا
وفي حالة طرح األسهم الخا ة ب يادع يأس الكا لالكتتا
ولك االكتترا

األ لية على األسهم ال(د دع.

العام يحر لكرل مسرا م مكايسرة حر األولويرة فري

بحصرة مرن األسرهم ال(د ردع متناسربة مرل عردد أسرهكه ،وتكروت مكايسرة حر األولويرة ربا لرال

مردع لكسررة عشرر ومررا مرن تررايي نشرر دعرروع الكسرا كين لرربلك .إالإ أنره ي(رروز لل(كعيرة العامررة الكنعقردع بصررلة
عاديررة النر و مقرردما عررن حر األولويررة رربا ،وإوا جرراوز االكتتررا

األسررهم الكاروحررة أو إوا لررم يغر االكتتررا

كامل األسهم الكاروحة يموت لك(لس اإلدايع الح في تقرير يفيرة التصررق فري رل حالرة مرن رب الحراال
وفقا لكا تقتضيه مصلحة الشر ة.2

مــادة :13

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 1981/6/16

2

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1987/3/29
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ي(وز بقرراي مرن ال(كعيرة العامرة غيرر العاديرة تخفريض أيسركا الشرر ة إوا زاد عرن حاجتهرا وي(ررن التخفريض

طبقا ألحمام القانوت.1
مــادة :14

سررنوا

ال ي(رروز للكاسسررين أت تص ررفوا فرري أسررهكهم إالإ بعررد مضرري ثررال

علررى األاررل علررى تأسرريس الشررر ة

نهائيا.2

مــادة :15
تصدي الشر ة سرندا

مااترة لألسرهم حرين االكتترا

ثبرت فيهرا مقرداي األسرهم الكمتترب بهرا والكبرالغ الكدفوعرة

واألاساط الباقية ،وتقوم مقام األسهم العادية إلى أت يستبد بها أسهم حين سداد جكيل األاساط.
مــادة :16
ي(رن بيل األسهم والتصرق فيها بأن تصرق آلر طبقا ألحمام القانوت.
مــادة :17
ي(وز للشر ة أت تشترن أو تبيل أو تتصرق في أسهكها لحسابها في الحاال

التالية:

أ .أت يموت ولك بغرض الكحافظة على استقراي سعر السهم ،وبكا ال ي(اوز النسربة التري تحردد ا ال(هرا
الراابية من م(كوع أسهم الشر ة.

 .تخفيض يأس الكا .

 .عند استيلا الشر ة لد ن مقابل ب األسهم.
 .أيه حاال

ألرى تحدد ا الهيية.

وال تدلل األسهم الكشتراع في م(كوع أسهم الشر ة ،في األحوا التي تتالب تكلك الكسا كين نسبة معينة من

يأس الكا  ،وفي جكيل الكسائل الخا ة باحتسا

النصا

الالزم لصحة اجتكاع ال(كعية العامة ،والتصويت

على الق ار اي بال(كعية العامة ،على النحو البن تنظكه تعليكا

بنك الكويت الكر ن.

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 1981/2/16

2

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1981/2/16
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تل رروض ال(كعي ررة العام ررة العادي ررة م(ل ررس اإلدايع بش ر ار أو بي ررل أو التص رررق ف رري أس رهم الش ررر ة بك ررا ال ت( رراوز

 %10من عدد أسهكها وفقا ألحمام القانوت.1
مــادة :18
ألغيررت.2
مــادة :19
ألغيررت.3
مــادة :20

ال لت م الكسا كوت إالإ بكقداي قيكة األسهم التي اكتتبوا بها وال ت(وز ماالبتهم بكا يد على ولك.
مــادة :21
جكيل أسهم الشر ة إسكية وي(وز تكلكها وفقرا ألحمرام القرانوت والقر ار اي الو ازييرة الكنظكرة لربلك وتعليكرا

الكويت الكر ن.4

بنرك

مــادة :22
ي(وز للبنك استحدا

نظام لياي ر ار األسهم للكوظلين.5

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2016/3/9

2

ألغيت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 1969/1/28

3

ألغيت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1981/2/16

4

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في 2016/3/9

5

أايلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2005/2/19
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الفصـل الثالــث
العضويـة في الشركــة
مــادة :23
يعتبررر األعضررا الكاسسرروت الكواعرروت علررى عقررد الشررر ة ،و رربلك الررب ن اكتتبروا بأسررهكها أعضررا فرري الشررر ة،
ويتكتعوت جكيعا بحقوم متساوية ويخضعوت اللت اما

واحدع مل مراعاع أحمام القانوت و با النظام.

مــادة :24
يتمتع المساهمون في هذه الشركة في الحقوق اآلتية:

 .1قبض األيباح واللوائد التي تقري توزيعها على الكسا كين.
 .2الكسررا كة فرري إدايع أعكررا الشررر ة س روا فرري ال(كعيررا

العامررة أو فرري م(لررس اإلدايع وولررك طبقررا لكررا

 .3التصرق في األسهم الككلو ة لهم واألولوية في االكتتا

باألسهم ال(د دع وفقا ألحمام القانوت.

يقضي به با النظام أو القانوت.

 .4جكيل الحقوم األلرى الكنصوص عليها في با النظام أو القانوت.
مــادة :25
يلتزم األعضاء المساهمون في اآلتي:

 .1تسرد د األاسرراط الكسررتحقة علرريهم ودفررل فائرردع الترألير بك(رررد انتهررا الكيعرراد الكقررري للسررداد دوت حاجررة
إلى إنباي.

 .2دفل النلقا

التي تتحكلها الشر ة في سبيل استيلا القس غير الكدفوع وبيل السهم.

 .3االمتناع عن أن عكل يقصد به اإلاراي بالشر ة.

 .4تنليب أن اراي تصدي ال(كعية العامة على وجه اانوني.
مــادة :26
ألغيت.1

1

ألغيت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2014/3/23
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الفصــل الرابـــع
تعديـل عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي
مــادة :27
ي(وز لل(كعية العامة – غير العادية – تعد ل عقد تأسيس الشر ة ونظامها األساسي.
و ررل تعررد ل فرري نظررام الشررر ة ال يمرروت نافرربا إالإ بعررد موافقررة و ازيع الت(ررايع والصررناعة .وي(ررب لنلرراو التعررد ل أت

يصدي به مرسوم إوا ات متعلقا بأسهم الشر ة أو أغرااها أو يأسكالها فيكا عدا زيادع يأس الكرا عرن طرير

إ داي أسهم مقابل أيباح حققتها الشر ة أو نتي(ة إاافة احتياطياتها ال(ائ استعكالها إلى يأس الكا .1

1

أايلت اللقرع الثانية بكوجب الكادع السادسة من الكرسوم بقانوت يام  )3لسنة  1975الصادي في .1975/1/27
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البــاب الثانــي – إدارة الشركـة
الفصـل األول – مجلــس اإلدارة
مــادة :28
تولى إدايع الشر ة م(لس إدايع ممروت مرن أحررد عشرر عضروا ومرنهم عضروين مسرتقلين علرى األارل ابتردا مرن

 ،2020/6/30وأيبعة أعضا ابتدا من  2022/6/30حسرب مرا رو منصروص عليره فري تعليكرا

ال(هرا

الراابيررة) بكررا ال يررد ع ردد م عررن نصررو عرردد أعررضا الك(ررلس تنتخرربهم ال(كعيررة العاديررة بالتصررويت السرررن.
وإوا تعربي انتخا

م(رلس إدايع جررد د فري الكيعراد الكحرردد لربلك اسرتكر الك(لرس القرائم فري إدايع أعكرا الشرر ة

لحين زوا األسبا

و انتخا

م(لس إدايع جد د.1 .

مــادة :29
عكال بحمم الكادع  )141مرن ارانوت الشرر ا

اإلدايع األو ويررحوت لهب العضوية ال من:

الت(اييرة ارري الكاسسروت تعيرين سرتة أعضرا مرنهم فري م(لرس

 .1لالد وسو الكاوع

 .2علي عبدالرحكن البحر
 .3عبدالع ي الصال

 .4مصالى السلاات

 .5لالد فلي" العلي الللي"
 .6أحكد الب يل

أما برااي أعضرا م(لرس اإلدايع فتنتخربهم ال(كعيرة التأسيسرية للكسرا كين مرن برين جكيرل األعضرا الكاسسرين

والكسا كين .وتصدي ال(كعية التأسيسية اراي ا باألغلبية الكالقة لألسهم الككثلة وفقا لحمم الكادع  )156من

القانوت.

مــادة :30
"ي(ب أت تتوافر في من ترر لعضوية م(لس اإلدايع الشروط التالية:
 .1أت يموت متكتعا بأ لية التصرق.

1

عدلت ب الكادع بقراي من ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1992/12/6ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية
– للبنك الصادي في  .2014/3/23وعدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي بتايي .2020/3/31

][GBK Classification: PUBLIC

18

 .2أالإ يمرروت ا ررد سررب الحم ررم عليرره ف رري جنايررة بعقوب ررة مقيرردع للحري ررة أو فرري جريك ررة إفررالس بالتقص ررير أو

الترردليس أو جريكررة مخلررة بالشرررق أو األمانررة أو بعقوبررة مقيرردع للحريررة بسرربب مخاللترره ألحمررام اررانوت

الشر ا

ما لم يمن اد يد إليه اعتباي .

 .3فيكا عدا أعضا م(لس اإلدايع الكستقلين ،ي(ب أت يموت مالكا بصلة رخصية أو يموت الشخس
البن يكثله مالكا لعدد من أسهم الشر ة.

 .4ككا تعين توفرر الشروط الوايدع في التعليكا

الصاديع عن ال(ها

الراابية بشأت األعضا

الكستقلين وغير الكستقلين
وإوا فقرد عرضو م(لس اإلدايع أيا من الشروط الكتقدمرة أو غير را مرن الشرروط الروايدع فري ارانوت الشرر ا

أو القوانين أو اللوائ األلرى الكعكو بهرا فري دولرة الكويرت ،ازلرت عنره
ولك الشرط ".1

رلة العضروية مرن ترايي فقردات

مــادة :31
ألغيت.2
مــادة :32
ال ي(وز للشخس ولو ات مكثال لشخس طبيعي أو اعتباين ،أت يموت عضوا فري م(لرس إدايع أكثرر مرن لكرس

رر ا

مسا كة عامة مر ا الكويت ،وال يموت يئيسا لك(لس اإلدايع في أكثر من رر ة مسا كة واحردع مر را

الكويت ،ويترتب على مخاللة با الشرط باالت عضويته في الشر ا

التري ت يرد علرى العردد الكقرري وفقرا لحداثرة

التعيين فيها ،وما ترتب على ولك من آثاي ،وولك مل عدم اإللال بحقوم الغير حسن النية ،ويلتر م مرن يخرالو
ربا الشرررط برأت رررد إلرى الشررر ة التري أبالررت عضرويته فيكررا يمروت اررد حصرل عليرره مرن ممافررم

ي(رروز للعضررو – ولررو رات مكررثال لشررخس اعتبرراين – أت يسررتغل الكعلومررا

أو م ايرا .كررا ال

الترري و ررلت لرره بحمررم منصرربه فرري

الحصو على فائدع لنلسه أو لغير  .كا ال ي(وز لره بيرل أو رر ار أسرهم الشرر ة طيلرة مردع عضرويته فيهرا إالإ بعرد

الحصو على موافقة يية أسوام الكا ".3

1

عدلت ب الكادع بقراي من ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1981/2/16وعدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية
– للبنك الصادي في  ،2014/3/23ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي بتايي  .2015/3/9وعدلت بعد ولك
بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي بتايي .2020/3/31

2

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1981/2/16ثم تم إلغا ا بقراي ال(كيعة العامة – غير العادية – للبنك
الصادي في .2014/3/23

3

عدلت ب الكادع طبقا للكرسوم بقانوت يام  )3لسنة  1975الصادي في  .1975/1/27ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية –

للبنك الصادي في .2014/3/26
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مــادة :33
مردع العضوية فري م(ررلس اإلدايع ثرال

سررنوا

اررابلة للت(ررد د ،ويتعرين أال ت يرد فتررع عضروية األعضرا الكسرتقلين

عن دويتين .1
مادة ( 33مكرر):
استثنا من أحمام الكادع  )33من با النظام ،تنتهي مردع عضروية م(لرس اإلدايع الحرالي برإعالت نتي(رة انتخرا

م(لررس إدايع جد ررد ،وولررك برردال مررن انتهررا العضرروية بتررايي  ،2000/12/31ويبرردأ فرري اتخرراو اإلجر ار ا
النتخا

القانونيررة

م(لس إدايع جد د.2

مــادة :34
إوا رغر مر

عضو في م(لس اإلدايع للله فيه من ات حائ ا ألكثر األ وا

مرن الكسرا كين الرب ن لرم يلروزوا

بعضرروية م(لررس اإلدايع – فررإوا اررام مررانل لللرره الرربن ليرره – ويمكررل العضررو ال(د ررد مرردع سررلله فقر  ،أمررا إوا بلغررت

الكراك الشاغرع أكثر من مر ين – تعين على م(لس اإلدايع دعوع ال(كعية العامة لال رهرين من تايي ررغر
آلر مر

لتنتخب من يكأل الكراك الشاغرع.

مــادة :35
نتخب م(لس اإلدايع  -باالاتراع السرن  -يئيسا للك(لرس ونائبرا للررئيس ،ويكثرل يئريس م(لرس اإلدايع الشرر ة

فرري عالاتهررا م رل الغيررر وأمررام القضررا إلررى جانررب االلتصا ررا

األلرررى الترري بينهررا عقررد الشررر ة ونظامهررا

األساسرري ،ويعتبررر توقيعرره توقيررل م(لررس اإلدايع فرري عالاررة الشررر ة بررالغير ،وعليرره تنليررب ار ار اي الك(لررس وأت
تقيد بتو ياته ،ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ،أو قيام مانل لديه من مكايسة التصا اته.

ويموت للشر ة يئريس تنليربن أو أكثرر يعينره م(لرس اإلدايع مرن أعضرا الك(لرس أو مرن غيرر م ،نراط بره إدايع
الشر ة ،ويحدد الك(لس مخصصاته و الحياته في التوقيل عن الشر ة ،وال ي(وز ال(كل بين منصبي يئريس

م(لس اإلدايع والرئيس التنليبن".3

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1977/2/22ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية –

للبنك الصادي في .2020/3/31
2

أايلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1999/6/12

3

عدلت ب الكادع بقراي من ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1995/3/29ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية
– للبنك الصادي في .2014/3/23
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مــادة :36
على م(لس اإلدايع أت ي(تكل لال عشرع أيام من انتخابه النتخا

الرئيس ونائرب الررئيس وتنتهري مهكرة رل

منهكا بانتها عضويته ما لم ي(دد انتخابه بإعادع انتخابه عضوا في الك(لس.
مــادة :37
ال يمرروت اجتكرراع م(لررس اإلدايع

ررحيحا إالإ إوا حضررر نصررو عرردد األعضررا علررى أالإ يقررل عرردد الحاا ررين

عن ثالثة وتصدي ا ارياته باألغلبيرة الكالقرة للحااررين ،فرإت تسراو األ روا

يجر ال(انرب الربن يمروت فيره

ال ررئيس ،وي(رروز االجتكرراع باسررتخدام وسررائل االتصررا الحد ثررة ،وي(رروز اتخرراو ا ر ار اي بررالتكرير بكوافقررة جكيررل

األعضا .
وي(ب أت ي(تكل م(لس اإلدايع ست م ار على األال لال السنة الواحدع.1
مــادة :38
ليس لعضو م(لس اإلدايع أت نيب عنه غير في اجتكاعا

الك(لس.

مــادة :39
لك(لررس اإلدايع أت ر او جكيررل األعكررا الترري تقتضرريها إدايع الشررر ة وفقررا ألغ اراررها ،ولرره أت يشررترك فرري الشررر ا

الهييا

أو

التي تعكل أعكرراال تشررابه أعكررا الشررر ة أو الترري تعرراوت علررى تحقير أغ اراررها فرري الكويررت أو فرري الخررايف ،ولرره

القيررام بماف ررة اإلج ر ار ا

الكتعلق ررة ب ررإدايع الش ررر ة ،وتعي ررين العرراملين ،ول رره أت يش ررترن الكنق روال

و رربلك العق ررا اي وجكي ررل

الحقوم واالمتيا از الكنقولة أو الثابتة ،ولرره أت يسررتأجر أو رراجر وأت يصرررح بسررحب األمروا واألويام الكاليررة الككلو ررة
للش ررر ة وتحويله ررا وبيعه ررا ،والتص رري برف ررل ال رردعاون وال رردفاع ع ررن مص ررلحة الش ررر ة أم ررام القض را س روا أكان ررت الش ررر ة

مد ي ررة أو م رردعى عليه ررا ،والتحم رريم وإب ررام الص ررل والتن راز ع ررن حق رروم االمتي رراز س روا أك ررات التن رراز بكقاب ررل أو بدون ره،

وتقري ررر يفي ررة اس ررتعكا أم روا الش ررر ة بك ررا يحقر ر أغ ارا ررها .ولك(ل ررس اإلدايع أيض ررا أوس ررل الص ررالحيا

واالات ررراض وف رري بي ررل وي ررن حق رروم وعق ررا اي الش ررر ة وعق ررد الكل رراال

بماف ررة أنواعه ررا وم ررن التبرع ررا

ف رري اإلار رراض

واإلار رراي والص ررل

بكقتضى الشررروط والقيررود الترري يقري ررا م(لررس اإلدايع مررن واررت آللررر مررل م ارعرراع القواعررد القانونيررة الكتعلقررة برربلك لا ررة

تلك الكنصوص عليها في اانوت بنك الكويت الكر ن.2 ،

1
2

عدلت ب الكادع بقراي من ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2014/3/23
عررد

رربا الررنس مررن ابررل بق رراي ال(كعيررة العامررة – غيررر العاديررة – للبنررك الصررادي فرري  1964/5/16ثررم عررد بعررد ولررك بق رراي ال(كعيررة العامررة – غيررر

العادية  -للبنك الصادي في  .1969/1/28وفي  1981/2/16تم التعد ل الكشاي إليه في الكتن بقراي ال(كعية العامرة – غيررر العاديررة  -للبنررك الصررادي
في .1981/2/16
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مــادة :40
يئرريس م(لررس اإلدايع ررو يئرريس الشررر ة ويكثلهررا لرردى الغيررر ،ويعتبررر توقيعرره توقيررل م(لررس اإلدايع ف ري عالاررة الشررر ة

بالغير ،وعليه أت نلررب ار ار اي الك(لررس وأت تقيررد بتو ررياته .ونائررب الررئيس يحررل محررل الررئيس عنررد غيابرره فرري مكايسررة
جكيل سلاا

الرئيس.

مــادة :41
يئرريس م(لررس اإلدايع وأعضرراؤ مسرراولوت ت(ررا الشررر ة والكسررا كين والغيررر عررن جكيررل أعكررا الغررش وإسررا ع اسررتعكا

السلاة وعن ل مخاللة للقانوت أو با النظام وعن الخاأ في اإلدايع.

وال يحو دوت إاامة دعوى الكساولية ااتراح من ال(كعية بإب ار ومة الك(لس.

مــادة :42
ي(وز لك(لس إدايع البنك أت يحدد ممافأع يئيس م(لس اإلدايع وأعضائه وولك بكا ال ت(رراوز  %10مررن الررب الصررافي
بعررد اسررتن ا االسررتهالك واالحتياطيررا
انتخا

وتوزيررل يبر ال يقررل عررن  %5نقرردا مررن يأس الكررا علررى الكسررا كين .وفرري حالررة

يئيس الك(لس أو أحد أعضائه لكنصب العضررو الكنتررد

اإلدايع أت يحدد أتعا

ولك العضو.1

أو تكليررا أحررد األعضررا بكهررام تنليبيررة جرراز لك(لررس

مــادة :43
لررئيس م(لررس اإلدايع أو نائبرره أو أن عضررو فيرره أت يسررترد جكيررل النلقررا
عكل لصال الشر ة.

الترري تكبررد ا لقررا قيامرره بكهكررة أو

مــادة :44
ي(رروز لل(كعيررة العامررة إاالررة يئرريس م(لررس اإلدايع أو أحررد أعضررا

رربا الك(لررس بنررا علررى اات رراح

ررادي مررن

الك(لس باألغلبية الكالقة أو بنا على طلب موال من عدد من الكسرا كين يكلكروت مرا ال يقرل عرن يبرل يأس

الكا الكمتتب به.

1

عدلت ب الكادع بقراي من ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1993/7/6
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مــادة :45
ال ي( رروز أت يم رروت لر ررئيس م(ل ررس اإلدايع أو ألح ررد أعض ررائه مص ررلحة مبارر ررع أو غي ررر مبارر ررع ف رري العق ررود أو

الصلقا

التري تبررم مرل الشرر ة أو لحسرابها إالإ إوا رات ولرك بتررليس مرن ال(كعيرة العامرة ،ولكرن ي(روز لهرم

فرت حسررابا

مررل البنررك وتشرغيل ررب الحسررابا

كررا ي(روز لهررم – فرري حرردود األحمرام الترري نررس عليهررا اررانوت

بن ررك الكوي ررت الكر ر ر ن أو نظ ررام الش ررر ة أو ارر ار اي ال(كعي ررة العام ررة – االات رراض والحص ررو م ررن البن ررك عل ررى
تسررهيال

مصرررفية ارركن إطرراي األعكررا االعتياديررة للبنررك بصررلتهم عكررال عرراد ين وبررنلس الشررروط والقواعررد

الكتبعة لدى البنك .وال ي(وز ألن منهم أت يشترك في إدايع رر ة مشابهة أو منافسة لهب الشر ة.1
مــادة :46
لك(لس اإلدايع أت يعين مد ار عاما للشر ة بعقد تحردد فيره

رالحياته ومسراولياته ومرتباتره وممافمتره والشرروط

األلرى التي يكمن االتلام عليها معه ،كا لك(لس اإلدايع أت يعين له و يال يحل محله في غيابه.
مــادة :47

نلررب الكررد ر العررام ار ار اي م(لررس اإلدايع ولك(لررس اإلدايع أت يخولرره سررلاة التوقيررل علررى افررة األويام الكتعلقررة
بسررير أعكررا الشررر ة والعقررود والككبيرراال

 147 ،146من اانوت الشر ا

الت(ايية.

والصررموك والسررندا

وتظهير ررا وابولهررا مررل م ارعرراع أحمررام الكررادتين

مــادة :48
يعتبر مستقيال عضو م(لس اإلدايع البن تخلو – بدوت عبي مقبو – عن حضوي ثال

جلسا

متتالية.

مــادة :49
تنتهي العضوية في م(لرس اإلدايع بوفراع العضرو أو اسرتقالته أو اعتبراي مسرتقيال أو إاالتره أو إفالسره أو فقردات

أ ليته.

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  1964/5/16ثم عدلت بعد ولك على الوجه الكشاي إليه في الكتن بقراي
ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1969/1/28
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الفصــل الثانـي /الجمعيـة العامــة
مــادة :50
رردعو الكاسس رروت ،ل ررال ثالث ررين وم ررا م ررن إغ ررالم ب ررا

التأسيسية ،ويموت االجتكاع
تكثيال

االكتت ررا  ،الكمتتب ررين إل ررى عق ررد اجتك رراع ال(كعي ررة العام ررة

حيحا بحضوي من يكلك أكثر من نصو عردد األسرهم الكمتترب بهرا أو مرن يكرثلهم

حيحا ويرأس االجتكاع من تنتخبه ال(كعية العامة لبلك من الكاسسين.

مــادة :51
تنتخب ال(كعية التأسيسية م(لس اإلدايع األو ومراابي الحسابا

األولين.

مــادة :52
وج رره م(ل ررس اإلدايع ال رردعوع إل ررى الكس ررا كين لحض رروي اجتكاع ررا

وموعد  .وي(ب دعوع ال(كعية العامة مرع على األال في السنة.

ال(كعي ررة العام ررة ويح رردد مم ررات االجتك رراع

مــادة :53
توجه الدعوع لحضوي اجتكاع ال(كعية العامة لكسا كي الشر ة متضكنة جدو األعكرا وزمرات وممرات انعقراد

االجتكاع بأحد الارم التالية:
 .1لااب ررا
األال.

مس رر(لة ترس ررل إل ررى جكي ررل الكس ررا كين اب ررل الكوع ررد الكح رردد النعق رراد االجتك رراع بأس رربوعين عل ررى

 .2اإلعرالت ،وي(ررب أت يحصرل اإلعررالت مررتين ،علرى أت ررتم اإلعررالت فري الكررع الثانيرة بعرد مضرري مرردع ال
تقل عن أسبوع من تايي نشر اإلعالت األو وابل انعقاد االجتكاع بأسبوع على األال.

 .3تسررليم الرردعوع باليررد للكسررا كين أو مررن نررو عررنهم اانونررا ابررل موعررد االجتكرراع بيرروم واحررد علررى األاررل،
ويارر على

ويع الدعوع بكا يليد االستالم.

 .4أن وسيلة ألرى من وسائل االتصا الحد ثة الكبينة بالالئحرة التنليبيرة لقرانوت الشرر ا
و 137من الالئحة) وما اد يا أر على الالئحة واانوت الشر ا

1

من تعد ال

الكرادتين 136

مستقبال في با الشأت.1

عدلت ب الكادع بكوجب الكرسوم بالقانوت يام  )9لسنة  1978الصادي في  .1978/3/26ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية –
للبنك الصادي في .2014/3/23
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مــادة :54
يعتبررر ررل مسررا م عضروا فرري ال(كعيررة العامررة ولرره افررة الحقرروم الكنصرروص عليهررا فرري القررانوت ،ولكررل مسررا م
يعاد أسهكه.

عدد من األ وا

مــادة :55
يمروت اجتكرراع ال(كعيررة العامررة

ررحيحا إوا حضررر عرردد مرن الكسررا كين يكلكرروت نصررو األسررهم فررإوا لررم ترروفر

رربا النصررا  ،وجهررت الرردعوع إلررى اجتكرراع ثررات يمرروت

ررحيحا مهكررا ررات عرردد الحاا ررين .وتصرردي ا ر ار اي

ال(كعير ررة العامر ررة باألغلبير ررة الكالقر ررة لألسر ررهم الككثلر ررة فر رري االجتكر رراع وي(ر رروز تو ير ررل األعضر ررا فر رري حضر رروي

االجتكاع.1
مــادة :56

ال يموت اجتكاع ال(كعيرة العامرة – منعقردا بصرلة غيرر عاديرة –

يكثلوت ثالثة أيباع أسهم الشر ة ،فإوا لم توافر با النصرا

رحيحا مرا لرم يحضرر عردد مرن الكسرا كين

وجهرت الردعوع إلرى اجتكراع آلرر يمروت

رحيحا

إوا حضر من يكثل أكثر من نصو عدد األسرهم ،وتصردي القر ار اي فري ال(كعيرة العامرة غيرر العاديرة بأغلبيرة
ت يد على نصو م(كوع أسهم الشر ة.

مــادة :57
ررأس اجتكاع ررا

ال(كعي ررة العام ررة يئ رريس م(ل ررس اإلدايع أو نائب رره أو م ررن نتدب رره م(ل ررس اإلدايع ل رربلك ،أو م ررن

تنتخبرره ال(كعيررة العامررة مررن الكسررا كين أو مررن غيررر م ،ويعررين الررئيس أو مررن يقرروم مقامرره السررمرتير ومرراابين
اثنين للرز األ وا

1

على أت تواف ال(كعية على تعيينهم.2

كات التو يل للعضو في حدود  4000سهم ثم عد بقراي ال(كعية العامة – غير العاديررة – للبنررك الصررادي فرري  1974/2/19وأ ررب فرري حرردود عشررين
ألررو سررهم ثررم أ ررب علررى الوجرره الكشرراي إليرره فرري الكررتن بعررد تخفرريض قيكررة السررهم اإلسرركية إلررى د نرراي واحررد .وعرردلت الكررادع بتررايي  1981/2/16بق رراي
ال(كعية العامة – غير العادية – والتي عقد

2

بنلس التايي .

عدلت ب الكادع بكوجب اراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2014/3/23
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مــادة :58
تختس ال(كعية العامة العادية في اجتكاعها السنون باتخاو ا ار اي فري الكسرائل التري تردلل فري التصا رها،

وعلى وجه الخصوص ما لي:

 .1تقرير م(لس اإلدايع عن نشاط الشر ة وعن مر ا الكالي للسنة الكالية الكنتهية.
 .2تقرير مرااب الحسابا
 .3تقرير بأية مخاللا
 .4البيانا

 .5ااتراحا

عن البيانا

ي دتها ال(ها

الكالية للشر ة ومر ا الكالي للسنة الكالية الكنتهية.
الراابية وأواعت بشأنها ج ا ا

على الشر ة.

الكالية للشر ة.

م(لس اإلدايع بشأت توزيل األيباح.

 .6إب ار ومة أعضا م(لس اإلدايع.
 .7انتخا

أعضا م(لس اإلدايع أو ع لهم وتحد د ممافأتهم.

 .8تقري ررر التع ررامال

الت رري تك ررت أو س رتتم م ررل األط رراق وا

الص ررلة ،وتع رررق األط رراق وا

الص ررلة طبق ررا

لكعا ير الكحاسبة الدولية.

 .9بحي أن ااتراح آلر تم إدياجه في جدو األعكا التخاو اراي فيه وفقا للقانوت.

 .10ما نس القانوت أو با النظام على أنه من التصاص ال(كعية العامة العادية.1
مــادة :59

ال ي(وز اتخاو اراي في الكسائل اآلتية إالإ من ال(كعية العامة منعقدع بصلة غير عادية.
 .1تعد ل عقد التأسيس أو با النظام.

 .2بيل ل الكشروع البن اامت به الشر ة أو التصرق فيه بأن وجه من الوجو .
 .3حل الشر ة أو اندماجها في رر ة أو يية ألرى.
 .4تخفيض يأس ما الشر ة.
مــادة :60
تنعقر ررد ال(كعير ررة العامر ررة بر رردعوع مر ررن م(لر ررس اإلدايع أو لكر ررا طلر ررب منر رره عقر ررد ا لكوار رروع معر ررين جكاعر رة مر ررن

الكسا كين يكلكوت ما ال يقل عن عشر يأس الكا .

1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في  .1981/2/16ثم عدلت بعد ولك بقراي ال(كعية العامة – غير العادية –
للبنك الصادي في .2014/3/23
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مــادة :61
تنعق ررد ال(كعي ررة العام ررة بص ررلة غي ررر عادي ررة بن ررا عل ررى دع رروع م(ل ررس اإلدايع ،أو بن ررا عل ررى طل ررب مس رربب م ررن

مسا كين يكثلوت لكسة عشر بالكائة من يأس ما الشر ة الكصدي على األال ،أو بنا على طلب من و ازيع
الت(ايع والصناعة ،وي(رب علرى م(لرس اإلدايع أت ردعو ال(كعيرة العامرة غيرر العاديرة لالجتكراع لرال ثالثرين
وما من تايي تقديم الالب.1

مــادة :62
تدوت مداوال

ال(كعية العامة فري محضرر جلسرا

بكحاار ال(لسا

1

وتثبرت فري دفترر لراص وارل عليره يئريس ال(كعيرة وترفر

اائكة للحضوي تثبت فيها أسكا الكسا كين الحاارين وعدد األسهم التي يكثلونها.

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2014/3/23
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الفصـل الثالـث /الحسابــات
مــادة :63
تبدأ السنة الكالية للشر ة في أو

نا ر وتنتهي في  31ديسكبر من ل عام ،وتشكل السنة الكالية األولى للشرر ة

الكدع الوااعة بين تأسيسها و 31ديسكبر سنة 1961م.

مــادة :64
على م(لس اإلدايع أت يعد لال الثالثة أرهر األولى من رل سرنة ماليرة تقرير ار مواعرا عليره يئريس م(لرس اإلدايع
تضرركن جرررد مررا للشررر ة ومررا عليهررا وررررحا وافيررا لا ررادا

األيباح وتعيين تايي

رفها.1

والكصررروفا

وبيانررا تلصرريليا باريقررة توزيررل

ررافي

مــادة :65
نشر م(لس اإلدايع لال رهر من تايي الكصاداة على الكي انية من ابل ال(كعية العامة لال ة تقرير السنون

وتقرير مراابي الحسابا

ومي انية الشر ة السنوية.

مــادة :66
يموت للشر ة مرااب حسابا

السنة الكالية التي عين لها.

أو أكثر من الكحاسبين القانونيين تعينره ال(كعيرة العامرة وتقردي أتعابره وعليره مراقبرة

مــادة :67
على مرااب الحسابا

أت يحضر ال(كعية العامة وأت دلي في االجتكاع برأيه في ل ما تعل بعكله وبوجره

لرراص فرري مي انيررة الشررر ة ويتلررو تقريررر علررى ال(كعيررة العامررة وي(ررب أت يمرروت التقريررر مشررتكال علررى البيانررا

التالية:

 .1ما إوا ات الكرااب اد حصل على الكعلوما
 .2مررا إوا انررت الكي انيررة وحسررا

التي رى ارويتها ألدا مأموييته على وجه مرض.

األيبرراح والخسررائر متلقررة مررل الوااررل وتتضرركن ررل مررا نررس عليرره القررانوت و رربا

النظام على وجو اثباته فيها ،وتعبر بواوح عن الكر

 .3ما إوا انت الشر ة تكسك حسابا

منتظكة.

الكالي للشر ة.

 .4ما إوا ات ال(رد اد أجرن وفقا لأل و الكر ية.
1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1981/2/16
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 .5ما إوا انت البيانا

الوايدع في تقرير م(لس اإلدايع متلقة مل ما و وايد في دفاتر الشر ة.

ألحمرام القررانوت و ربا النظررام اررد واعررت لرال السررنة الكاليررة علرى وجرره رراثر فرري

 .6مرا إوا انررت نرراك مخاللرا

نش رراط الشر رر ة أو مر ررا الك ررالي ،م ررل بي ررات م ررا إوا ان ررت ررب الكخالل ررا

الكعلوما

التي توافر لديه.

ما ازل ررت اائك ررة ،وول ررك ف رري ح رردود

مــادة :68
يمرروت الك اراررب مسرراوال عررن

ررحة البيانررا

ال روايدع فرري تقريررر بو رله و رريال عررن م(كرروع الكسررا كين ،ولكررل

مسا م أثنا عقد ال(كعية العامة أت نااش الكرااب وأت يستواحه عكا ويد في تقرير .
مــادة :69
يستقال سنويا من األيباح غير الصافية نسبة ميويرة يقري را م(لرس اإلدايع مقابرل اسرتهالك موجرودا
ومنشمتها أو الن و في قيكتها ،وتخصس ب األموا لش ار الكواد والكنشم

الشرر ة

وإ الحها وتعكير ا ،وال ي(روز

توزيل ب األموا على الكسا كين.
مــادة :70
يستقال سنويا ،بقراي يصدي من ال(كعية العامة العادية بنا على ااتراح م(لس اإلدايع ،نسبة ال تقل عن
 %10عشرع بالكائة) من األيباح الصافية يخصس لالحتياطي اإلجباين .وال ي(وز استخدام االحتياطي
اإلجباين إال في تغاية لسائر الشر ة أو لتأمين توزيل أيباح على الكسا كين تصل إلى  %5لكسة
بالكائة) من يأس ما الكدفوع في السنوا

التي ال تسك فيها أيباح الشر ة بتوزيل ب النسبة ،وولك بسبب

عدم وجود إحتياطي إلتياين يسك بتوزيل ب النسبة من األيباح.

وي(ب أت يعراد إلرى االحتيراطي اإلجبراين مرا ااتارل منره عنردما تسرك بربلك أيبراح السرنوا

التاليرة ،مرالم يمرن

رربا االحتيرراطي يررد علررى نصررو أيس الكررا الكصرردي .وي(رروز لل(كعيررة العامررة واررو رربا االاتارراع إوا زاد

االحتياطي اإلجباين على نصو يأس ما الشر ة الكصدي ،كرا ي(روز لهرا أت تقرر اسرتعكا مرازاد علرى ربا
الحد في الوجو التي ت ار ا لصال الشر ة ومسا كيها .وي(وز لل(كعية العامة العادية بنا على ااترراح م(لرس

اإلدايع أت توزع أيباحا على الكسا كين في نهاية السنة الكالية ،أو بشرمل نصرو سرنون ،كرا ي(روز بقرراي مرن
ال(كعيررة العامررة العاديررة ي(رردد سررنويا أت تلرروض م(لررس اإلدايع مسرربقا فرري توزيررل األيبرراح بشررمل نصررو سررنون
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وتحد د ال(دو ال مني لهربا التوزيرل ويشرترط لصرحة ربا التوزيرل أت يمروت مرن أيبراح حقيقيرة ،ووفقرا للكبرادى
الكحاسبية الكتعايق عليها ،وأال يكس با التوزيل يأس الكا الكدفوع للشر ة.1.
مــادة :71
ي( رروز لل(كعي ررة العام ررة بن ررا عل ررى ااتررراح م(ل ررس اإلدايع أت تق ررري س ررنويا ااتا رراع ج ر م ررن األيب رراح الص ررافية
لحسا

احتياطي التياين ،ويستعكل االحتياطي االلتياين في الوجو التي تقري ا ال(كعية العامة.2

مــادة :72
ي(ررب علررى ال(كعيررة العامررة أت تقررري ااتارراع ج ر مررن األيبرراح لكواجهررة االلت امررا

الشر ة بكوجب اوانين العكل في الكويت.

الترري يكمررن ترتبهررا علررى

مــادة :73
ي(وز لك(لس اإلدايع إنشا

ندوم تقاعد لاص بكعارا

وممافم

موظلي الشر ة ومستخدميها وعكالها.

مــادة :74
الكصروفا

1

والكبالغ الكدفوعة في سبيل تأسيس ب الشر ة تقيد بحسا

مصروفاتها العامة.

عدلت ب الكادع بكوجب الكادع التاسعة من الكرسوم بقانوت يام  )3لسنة  1975الصادي في  ،1975/1/27ثررم عرردلت بعررد ولررك بقرراي ال(كعيررة العامررة

– غير العادية – للبنك الصادي بتايي .2022/3/22
2

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1975/3/10
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أحـكــام عامــة:
مــادة :75
كل ما لم رد به نس في با النظام تسرن بشأنه أحمام القانوت.1
مــادة :76
تنقضي الشر ة وفقا ألحمام القانوت.
مــادة :77
يموت للشر ة س(ل لاص يحلظ لدى و الة مقا ة ،وتقيد في الس(ل أسكا الكسا كين وجنسياتهم
وموطنهم وعدد األسهم الككلو ة لكل منهم ونوعها والقيكة الكدفوعة عن ل سهم.

ويررتم التأرررير فرري سرر(ل الكسررا كين بررأن تغيير ار تار أر علررى البيانررا

الكسرر(لة فيرره وفقررا لكررا تتلقررا الشررر ة أو

و الة الكقا ة من بيانرا  ،ولكرل ون ررأت أت يالرب مرن الشرر ة أو و الرة الكقا رة ت ويرد ببيانرا

مرن ربا

الس(ل.2
مــادة :78
تخضل األويام الكالية الكصديع من الشر ة لنظام اإل داع الكر ن لألويام الكالية لدى و الة الكقا ة،

ويعتبر إيصا إ داع األويام الكالية لدى و الة الكقا ة سندا لكلكية الوياة و يسلم ل مالك إيصا
بعدد ما يكلكه من أويام مالية.
كل سهم يخو مالكه الح في حصة معادلة لحصة غير بال تكيي في ملكية موجودا

الشر ة و في

األيباح الكقتسك ة على الوجه الكبين فيكا بعد .و لكا انت أسهم الشر ة إسكية ،فإت ألر مالك لها
مقيدا اسكه في س(ل الشر ة يموت له وحد الح في قبض الكبالغ الكستحقة للسهم  ،سوا

حصصا في األيباح أو نصيبا في موجودا

الشر ة.

و تم تداو أسهم الشر ة وفقا ألحمام القانوت يام  )7لسنة  2010في رأت إنشا

انت

يية أسوام الكا

وتنظيم نشاط األويام الكالية والئحته التنليبية ،وما يا أر عليهكا من تعد ال  ،وما تصدي يية أسوام

الكا من اواعد بهبا الشأت.3
1

عدلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .1981/2/16

2

اايلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2016/3/9

3

اايلت ب الكادع بقراي ال(كعية العامة – غير العادية – للبنك الصادي في .2016/3/9
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