النظام األساسي

Article of Association

Noor Financial Investment Co.

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

25/04/2022

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

محضر جمعية عمومية غير عادية

20/04/2022

جرى التأشير بالسجل التجاري

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من  41,316,276.100الي  51,645,340.00بقيمة 10,329,069.000

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للستثمار المالي (ش.م.ك) عامة ،بتاريخ
 20أبريل 2022م ،وتمت الموافقة على التي :
.1تـمت الموافقة على زيادة رأس المال المصرح و المصدر والمدفوع من مبلغ  41,316,276.100د.ك (واحد وأربعون مليون وثلثـمائة
وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) إلى مبلغ  51,645,345.100د.ك (واحد وخمسون مليون وستمائة
وخمسة وأربعون ألف وثلثـمائة وخمسة واربعون دينار كويتي ومائة فلس) وذلك بإصدار  103,290,690سهما جديدا (مائة وثلثة
مليين ومائتان وتسعون الف وستمائة وتسعون سهما ) أي بنسبة ( )% 25خمسة وعشرون في المائة من رأس المال المصرح والمصدر
والمدفوع ،تمثل أسهم المنحة المجانية المقرر توزيعها على المساهمين المستحقين لها على الوجة المبين في محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الرباح المرحلة ،وتفويض مجلس الدارة في التصرف في كسور السهم الناتجة عن توزيع المنحة وفقا
لما يراه مناسبا  ،وتفويض مجلس الدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة وفقا للقرارات
واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
.2تمت الموافقة على تعديل المادة ( )6من عقد التأسيس والمادة ( )5من النظام الساسي كالتالي:
النص قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر بمبلغ  41,316,276.100د.ك (واحد وأربعون مليون وثلثـمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة
وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على  413,162,761سهم قيمة كل سهم  100فلس أسهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 1 :

تاريخ الطباعة:

25-April-2022

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

25/04/2022

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

محضر جمعية عمومية غير عادية

20/04/2022

جرى التأشير بالسجل التجاري

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من  41,316,276.100الي  51,645,340.00بقيمة 10,329,069.000

المدفوع مبلغ  41,316,276.100د.ك( .واحد وأربعون مليون وثلثـمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس (
موزعة على  413,162,761سهم قيمة كل سهم  100فلس أسهم نقدية بقيمة  39,982,726.200د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900
د.ك
النص بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ  51,645,345.100د.ك (واحد وخمسون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف
وثلثـمائة وخمسة واربعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على  516,453,451سهم قيمة كل سهم  100فلس أسهم نقدية بقيمة
 50,311,795.200د.ك و عينية بقيمة  1,333,549.900د.ك.
وذلك بعد الحصول على كافة موافقات من الجهات الرقابية المختصة.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 2 :

تاريخ الطباعة:

25-April-2022

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

جرى التأشير بالسجل التجاري
رقم المعاملة :

شركه نور للستثمار المالى
شركة مساهمة عامة

 (ش.م.ك) عامةرقم القيد في السجل التجاري 71652

بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الساسي الخرى

7147

تاريخ الدفع 09/11/2021 :

انعقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة نور للستثمار المالي ش.م.ك .عامة ،يوم الثنين الموافقة  1نوفمبر
2021 .م
تمت الموافقة على تعديل المادة  13من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد 1-
النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري .على أن
يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة  %20عشرون في المائة على القل من العضاء المستقلين من ذوي
المؤهلت والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة ،تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقا
لقواعد الحوكمة ،وفي حال وجود كسر في ناتج إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على أل يزيد عدد
.العضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس ،وليشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة

الرقم المركزي

1012201278969

رقم القيد في السجل التجاري 71652
إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة1 / 1 :

تاريخ الطباعة:

15-Nov-2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

جرى التأشير بالسجل التجاري
رقم المعاملة :

شركه نور للستثمار المالى
شركة مساهمة عامة

 (ش.م.ك) عامةرقم القيد في السجل التجاري 71652

بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الساسي الخرى

3434

تاريخ الدفع 22/08/2021 :

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للستثمار المالي (ش.م.ك ).عامة ،يوم الثنين الموافق  14يونيو2021
م،
 )1تمت المصادقة على مشروع عقد الندماج بطريق الضم الموقع بتاريخ  10ديسمبر2020م ،بين شركة نور للستثمار المالي ش.
م.ك.عامة ،وشركة نور للتصالت ش.م.ك.مقفلة ،بحيث تكون شركة نور للستثمار المالي هي الشركة الدامجة وشركة نور
للتصالت هي الشركة المندمجة ،وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الستثمار المستقل و معدل تقايض السهم البالغ
 0.178813333703808وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الصول المستقل.
 )2تمت الموافقة على الندماج بطريق الضم بين شركة نور للستثمار المالي ش.م.ك.عامة ،وشركة نور للتصالت ش.م.ك.مقفلة،
بحيث تكون شركة نور للستثمار المالي هي الشركة الدامجة وشركة نورللتصالت هي الشركة المندمجة ،وذلك من خلل حل
شركة نور للتصالت ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة نور للستثمار المالي ،وذلك عمل
بأحكام الكتاب التاسع من اللئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الوراق المالية
وتعديلتهما ،وقانون الشركات رقم  1لسنة 2016ولئحته التنفيذية وتعديلتهما.

الرقم المركزي

1012201278969

رقم القيد في السجل التجاري 71652
إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة1 / 1 :

تاريخ الطباعة:

8/22/2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

18/08/2021

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي محضر جمعيه عموميه غير عاديه المنعقده في

14/06/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي التي :
زيادة رأس المال من  39,982,726.2الي  41,316,276.1بقيمة 1,333,549.9

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للستثمار المالي (ش.م.ك ).عامة ،بتاريخ
 14يونيو 2021م وتم الموافقة على التي:
)1زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ  39,982,726.200د.ك ( تسعة وثلثون مليون وتسعمائة واثنين
وثمانون وسبعمائة وستة وعشرون دينار كويتي ومائتان فلس) إلى مبلغ  41,316,276.100د.ك (واحد وأربعون مليون وثلثمائة وستة
عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) أي زيادة وقدرها  1,333,549.900د.ك زيادة عينية تمثل صافي أصول
شركة نور للتصالت ش.م.ك.مقفلة غير المملوكة من قبل شركة نور للستثمار المالي ،تخصص لمساهمي شركة نور للتصالت (عدا
الشركة الدامجة) بعد تنازل مساهي شركة نور للستثمار المالي الحاليين عن حقهم في الولوية بالكتتاب في تلك السهم البالغة
 13,335,499سهم جديد بحيث يحق لكل مساهم في شركة نور للتصالت (عدا الشركة الدامجة) ،الكتتاب بأسهم زيادة رأس المال وفقا
لنسبة مقايضة السهم البالغة  0.179سهم من أسهم شركة نور للستثمار المالي مقابل كل سهم من أسهم شركة نور للتصالت ،وذلك لعملية
الندماج بطريق الضم بين شركة نور للستثمار المالي وشركة نور للتصالت مع تفويض مجلس الدارة بتحديد الجدول الزمني لستحقاقات
السهم ذات الصلة بزيادة رأس المال وتفويض مجلس الدارة بتعديل ذلك الجدول الزمني وفقا لما يراه مناسبا� .بالضافة إلى التصرف في
كسور السهم (إن وجدت) وكذلك السهم غير المكتتب بها لصالح مساهمين حاليين أو جدد.
)2تعديل المادة رقم ( )6من عقد التأسيس والمادة رقم ( )5من النظام الساسي كالتالي:
النص قبل التعديل:

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 1 :

تاريخ الطباعة:

8/18/2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

18/08/2021

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي محضر جمعيه عموميه غير عاديه المنعقده في

14/06/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي التي :
زيادة رأس المال من  39,982,726.2الي  41,316,276.1بقيمة 1,333,549.9

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ  39,982,726.200د.ك ( .تسعة وثلثون مليون وتسعمائة واثنين وثمانون
وسبعمائة وستة وعشرون دينار كويتي ومائتان فلس) موزعة على  399,827,262سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.

النص بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر بمبلغ  41,316,276.100د.ك (واحد وأربعون مليون وثلثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة
وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على  413,162,761سهم قيمة كل سهم  100فلس أسهم نقدية وعينية وحدد رأس مال الشركة
المدفوع مبلغ  41,316,276.100د.ك ( .واحد وأربعون مليون وثلثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس )
موزعة على  413,162,761سهم قيمة كل سهم  100فلس أسهم نقدية بقيمة  39,982,726.200د.ك وعينية بقيمة 1,333,549.900
د.ك.

ملحظة :لم يتم تحويل الصول العينية حتى تاريخه ويعدل القيد في السجل التجاري بعد التحويل.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 2 :

تاريخ الطباعة:

8/18/2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

05/08/2021

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي محضر جمعيه عموميه غير عاديه المنعقده في

14/06/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي التي :
تخفيض رأس المال من  41,316,276.1الي  39,982,726.2بقيمة 1,333,549.9

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة نور للستثمار المالي (ش.م.ك) عامة بتاريخ  14يونيو 2021م .وتم الموافقة على التي:
)1تـخفيض رأس مال شركة نور للستثمار المالي المصرح المصدر والمدفوع من  41,316,276.100دينار كويتي (واحد وأربعون مليون
وثلثمائة وستة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) إلى  39,982,726.200دينار كويتي ( تسعة وثلثون مليون
وتسعمائة واثنين وثمانون وسبعمائة وستة وعشرون دينار كويتي ومائتان فلس) أي بتخفيض بمقدار  1,333,549.900دينار كويتي الذي
يمثل قيمة استخدام أسهم الخزينة بعدد  13,335,499سهما .
)2تعديل المادة ( )6من عقد التأسيس والمادة ( )5من النظام الساسي كالتالي:
النص قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ  41,316,276.100د.ك (واحد وأربعون مليون وثلثمائة وستة عشر ألف
ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي ومائة فلس) موزعة على  413,162,761سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية وجميع
السهم نقدية.

النص بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ  39,982,726.200د.ك ( .تسعة وثلثون مليون وتسعمائة واثنين وثمانون
وسبعمائة وستة وعشرون دينار كويتي ومائتان فلس) موزعة على  399,827,262سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 1 :

تاريخ الطباعة:

8/10/2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

05/08/2021

شركه نور للستثمار المالى(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

71652

بناء علي محضر جمعيه عموميه غير عاديه المنعقده في

14/06/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي التي :
تخفيض رأس المال من  41,316,276.1الي  39,982,726.2بقيمة 1,333,549.9

ملحظة  :لم يتم تحويل الصول العينية حتى تاريخه ويعدل القيد في السجل التجاري بعد التحويل.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 2 :

تاريخ الطباعة:

8/10/2021

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

 -ش.م.ك( عامة(

شركه نور للستثمار المالى
شركة مساهمة عامة

:

جرى التأشير بالسجل التجاري

رقم القيد في السجل التجاري 71652

بالموافقة على التأشير بالتعديل على مواد النظام الساسي الخرى

انعقدت الجمعية العامة غيرالعادية (المؤجلة( لشركة نور للستثمار المالي (ش.م.ك (.عامة ،في يوم الثنين الموافق 14
يونيو2021م،

النص قبل التعديل:
 (6تمت الموافقة على إلغاء نشاط مراقب استثمار وتعديل المادة رقم  5من عقد التأسيس ،والمادة رقم  4من النظا
النحو الوارد:
القيام بكافة عمليات الستثمار المالي في جميع القطاعات القتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك:
 .1الستثمار في القطاعات القتصادية المختلفة وذلك من خلل المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو حصص
في تلك الشركات.
 .2القيام بوظائف أمناء الستثمار وإدارة المحافظ الستثمارية بأنواعها لحساب الغير.
 .3الوساطة في عمليات القراض والقتراض مقابل عمولة أو أجر.
 .4التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
 .5القيام بالبحوث والدراسات وغير ذلك من الخدمات الفنية المتعلقة بعمليات الستثمار وتوظيف الموال الغير.
 .6إنشاء وإدارة صناديق الستثمار المختلفة بكافة أنواعها طبقا للقانون.
 .7القيام بالعمال الخاصة بوظائف مديري الصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات.
 .8إعداد الدراسات وتقديم المشورة القتصادية المتعلقة بالستثمار بالنسبة لمشاريع الخصخصة.
 .9القيام بكافة الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في دولة الكويت.
 .10التداول بيعا وشراء في السهم والسندات والصكوك المالية وغيرها من الوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت
للوراق المالية وأسواق الوراق المالية الجنبية ،لحساب الشركة أو لحساب عملئها مقابل عمولة أو أجر.
 .11الستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات القتصادية بكافة صور الستثمار.
 .12الوساطة في عمليات بيع وشراء الصول المالية وغيرها من الصول مقابل عمولة أو أجر والوساطة والمساهمة في عمليات التجارة
الدولية.
 .13تقديم عمليات التمويل للغير لشراء أو استئجار الصول الثابتة والمنقولت عن طريق إبرام العقود.
 .14تقديم الخدمات الفنية الخاص بتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات القائمة أو دمجها أو التصرف فيها.
 .15إعداد الدراسات والبحوث وتقديم الستشارات اللزمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
 .16تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الختراع والعلمات التجارية والصناعية وحقوق الملكية الدبية والفكرية المتعلقة بالبرنامج
والمؤلفات واستغلل هذه الحقوق.
 .17تمثيل الشركات الجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة ،بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها بما يتفق مع التشريعات الكويتية
ذات العلقة.
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 .18مراقب الستثمار.
ويكون للشركة مباشرة تلك العمال في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن
تشترك بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت
أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات والمؤسسات والشركات أو أن تلحق بها .ويجوز لها أن تمارس أعمال مشابهة أو مكملة أو لزمة
أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .كما يجوز للشركة استغلل الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار
من قبل شركات وجهات متخصصة.

 (7تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  16من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
ل يجوز لرئيس مجلس الدارة او لي من اعضاء المجلس ،ان يجمع عضوية مجلس ادارة شركتين متنافستين ،او أن يشترك في أي عمل من
شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،وإل كان لها أن تطالبه بالتعويض أو
باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ،مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .ول يجوز لرئيس أو عضو
مجلس الدارة ،ولو كان ممثل لشخص طبيع او اعتباري ،أن يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه
او لغيره ،كما ل يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضوية إل
بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال .ل يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الدارة أو لرئيس أو احد اعضاء مجلس الدارة أو
أحد أعضاء الدارة التنفيذية أو أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع
الشركة أو لحسابها إل إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.

 (8تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  28من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الدارة خلل الشهر الثلثة التالية لنتهاء السنة المالية ،وذلك في الزمان
والمكان اللذين يعينهما مجلس الدارة ،وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وعلى مجلس الدارة أن
يوجه دعوة الجمعية للجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ،أو بناء على طلب
مراقب الحسابات ،وذلك خلل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب  ،وتعد الجهة التي تدعو إلى الجتماع جدول العمال .
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديلته.

 (9تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  30من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
لكل مساهم عدد من الصوات يعادل اسهمه .ويجوز التوكيل في حضور الجتماع ويمثل القصر والمحجورين والنائبون عنهم قانونا  .ول
يجوز لي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو من يمثله قانونا في المسائل التي تتعلق بمنفعه خاصه له أو بخلف قائم بينه وبين
الشركة.

 (10تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  32من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفاتها المختلفة وعلى الغلبية اللزمة لتخاذ القرارات  ،أحكام قانون
الشركات التجارية.

 (11تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  40من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
مع مراعاة الختصاصات الخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية:
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 .1تعديل عقد الشركة.
 .2بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
 .3حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
 .4زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ل يكون نافذا إل بعد إتخاذ إجراءات الشهر ،ويجب الحصول على موافقة وزارة التجارة
والصناعة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها.

 (12تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  41من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:

يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية ،وتطبق أحكام المواد من  258حتى  264الواردة بق
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديلته

 (13تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  46من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
يقتطع سنويا ،بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الدارة ،نسبة ل تقل عن عشرة بالمائة من الرباح الصافية
لتكوين إحتياطي إجباري للشركة .ويجوز للجمعية وقف هذا القتطاع إذا زاد الحتياطي الجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.
ول يجوز إستخدام الحتياطي الجباري إل في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ل تزيد على خمسة بالمائة
من رأس المال المدفوع في السنوات التي ل تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة ،وذلك بسبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح
بتوزيع هذه النسبة من الرباح .ويجب أن يعاد إلى الحتياطي الجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك ارباح السنوات التالية ،مالم يكن هذا
الحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

 (14تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  50من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
تنقضي الشركة بأحد المور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديلته المنصوص عليها بالمواد من  279حتى
المادة .308

 (15تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  51من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
تجري تصفية الشركة عند إنقضائها وفقا للحكام الواردة في المواد من رقم  309حتى  326من قانون الشركات رقم  25لسنة 2012
وتعديلته.

 (16تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  52من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:

تطبق أحكام قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديلته
النظام.

النص بعد التعديل:
تمت الموافقة على إلغاء نشاط مراقب استثمار وتعديل المادة رقم  5من عقد التأسيس ،والمادة رقم  4من النظام الساسي على (6
:النحو الوارد
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القيام بكافة عمليات الستثمار المالي في جميع القطاعات القتصادية داخل الكويت وخارجها لحسابها وحساب الغير بما في ذلك:
 .1الستثمار في القطاعات القتصادية المختلفة وذلك من خلل المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو حصص
في تلك الشركات.
 .2مدير محفظة الستثمار.
 .3التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
 .4مدير نظام استثمار جماعي.
 .5وكيل اكتتاب
 .6القيام بكافة الخدمات والنشاطات التي تساعد على تطوير السوق المالية والنقدية في دولة الكويت.
 .7التداول بيعا وشراء في السهم والسندات والصكوك المالية وغيرها من الوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للوراق المالية
وأسواق الوراق المالية الجنبية لحساب الشركة فقط.
 .8الستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية من القطاعات القتصادية بكافة صور الستثمار.
 .9تقديم عمليات التمويل للغير لشراء أو استئجار الصول الثابتة والمنقولت عن طريق إبرام العقود.
 .10مستشار استثمار
 .11أمين حفظ.
 .12تمثيل الشركات الجنبية التي تتماثل أغراضها مع أغراض الشركة ،بهدف تسويق منتجاتها وخدماتها بما يتفق مع التشريعات الكويتية
ذات العلقة.
 .13وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الوراق المالية.
ويكون للشركة مباشرة تلك العمال في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن
تشترك بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت
أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات والمؤسسات والشركات أو أن تلحق بها .ويجوز لها أن تمارس أعمال مشابهة أو مكملة أو لزمة
أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .كما يجوز للشركة استغلل الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار
من قبل شركات وجهات متخصصة.
:تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  16من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد (7
ل يجوز لرئيس مجلس الدارة او لي من اعضاء المجلس ،ان يجمع عضوية مجلس ادارة شركتين متنافستين ،او ان يشترك في أي عمل من
شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ،وإل كان لها أن تطالبه بالتعويض أو
باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ،مالم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية .ول يجوز لرئيس أو عضو
مجلس الدارة ،ولو كان ممثل لشخص طبيع او اعتباري ،أن يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه
او لغيره ،كما ل يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة العضوية إل
بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال .ل يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الدارة أو لرئيس أو احد اعضاء مجلس الدارة أو
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أحد أعضاء الدارة التنفيذية أو أزواجهم او أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع
الشركة أو لحسابها إل إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية.
وفي هذا الحالة يلتزم العضو بالفصاح عن المصلحة لمجلس الدارة والمتناع عن التصويت ،وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة
التعاملت مع الطراف ذات صلة التي تم الفصاح عنها ،ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل.

 (8تمت الموافقة على تعديل المادة رقم  28من النظام الساسي للشركة على النحو الوارد:
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الدارة خلل الشهر الثلثة التالية لنتهاء السنة المالية ،وذلك في الزمان
والمكان اللذين يعينهما مجلس الدارة ،وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،وعلى مجلس الدارة أن
يوجه دعوة الجمعية للجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ،أو بناء على طلب
مراقب الحسابات ،وذلك خلل واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب  ،وتعد جدول العمال الجهة التي تدعو إلى الجتماع.
وتوجه الدعوة للجتماع متضمنة جدول العمال وزمان ومكان انعقاد الجتماع بإحدى الطرق التالية:
 .1خطابات مسجلة ترسل الى المساهمين قبل الموعد المحدد لنعقاد الجتماع باسبوعين على القل.
 .2العلن ويجب ان يحصل العلن مرتين ،على ان يتم العلن في المرة الثانية بعد مضى مدة ل تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر
العلن الول وقبل انعقاد الجتماع بسبعة أيام على القل.
 .3تسليم الدعوة باليد الى المساهمين او من ينوب عنهم قانونا قبل موعد الجتماع بيوم على القل.
 .4أي وسيلة أخرى من وسائل التصال الحديثة المبينة باللئحة التنفيذية لقانون الشركات ،ويجب اخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا
بجدول العمال وبميعاد ومكان الجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على القل لحضور ممثلها ول يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد
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