
لقد تطورت المشاريع االقتصادية وأصبحت بحاجة إلى رؤوس 
أموال ضخمة للقيام بها، وأمام عجز األفراد عن القيام بهذه 
المشاريع وإحجامهم عن تحمل عناء القيام بها كٌل لوحده، 
أصبحت  التي  الشركات  أنواع  مختلف  إلى  الحاجة  ازدادت 
تلعب دورًا هامًا في تنمية األموال وتطبيق مبدأ التعاون البناء 
بين األفراد للمجتمعات الحديثة. وأصبحت بذلك األداة المثلى 
الشركات  هذه  وشكلت  واالقتصادي.  االجتماعي  للنهوض 
وخاصة التجارية منها قوة اقتصادية هامة مما استلزم الدول 

القيام بمراقبتها وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة. 
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إضاءات مالية ومصرفيةقانون الشركات في دولة الكويت

ويج���وز أن تؤس���س الش���ركة بتصرف ب���اإلرادة المنفردة 
لشخص واحد وفقًا للقانون.

• كل اتف���اق ل���م يتخ���ذ أح���د أش���كال الش���ركات الت���ي 
وردت ف���ي القان���ون،  يك���ون األش���خاص الذين أبرم���وه 
مسئولين ش���خصيًا وبالتضامن عن االلتزامات الناشئة 
عن���ه. فيما عدا ش���ركة المحاص���ة، يج���ب أن يكون عقد 
كان  وإال  موث���ق  رس���مي  مح���رر  ف���ي  الش���ركة مكتوبًا 
باط���ًا، وكذلك يش���هر عق���د الش���ركة وما يط���رأ عليه 
من تعديات، فإذا لم يش���هر العق���د كان غير نافذ في 
مواجه���ة الغير.  وإذا اقتصر عدم الش���هر على بيان أو 
أكث���ر من البيانات الواجب ش���هرها كانت هذه البيانات 

وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. 

• يج���ب أن يك���ون للش���ركة غ���رض مح���دد أو أكثر وأن 
تتقي���د بالغرض المبين في عقده���ا، ومع ذلك يجوز أن 
تم���ارس الش���ركة أعماالً مش���ابهة أو مكمل���ة أو الزمة أو 
مرتبط���ة بأغراضها. ويجوز للش���ركة أن تعدل أغراضها 
حتى لو أدى ذلك إلى تغيير نش���اطها، شريطة أن تتبع 

إجراءات تعديل عقد الشركة وفقًا للقانون. 

• يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقًا ألحكام 
الش���ريعة اإلس���امية التقي���د فيما تجريه م���ن تصرفات 
بأحكام الش���ريعة اإلس���امية، وأن تش���كل لديها هيئة 
مستقلة للرقابة الش���رعية على أعمال الشركة، ويجب 
الن���ص ف���ي عق���د الش���ركة عل���ى وج���ود ه���ذه الهيئة 
وكيفي���ة تش���كيلها واختصاصاته���ا. يج���ب على هيئة 
الرقاب���ة الش���رعية تقدي���م تقرير س���نوي يش���مل رأيها 
ف���ي مدى تواف���ق أعمال الش���ركة مع أحكام الش���ريعة 

اإلس���امية، ويدرج ه���ذا التقرير ضمن التقرير الس���نوي 
للشركة.

• يكون تأسيس الشركة للمدة التي يتفق المؤسسون 
عل���ى تحديده���ا في العقد، ويجوز مد ه���ذه المدة قبل 
انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للش���ركاء أو 
المس���اهمين الحائزي���ن على أكثر من نصف أس���هم أو 

حصص رأس المال.

• تلت���زم الش���ركة باألعم���ال والتصرف���ات الت���ي يجريها 
مديرها أو مجلس إدارتها باس���مها ولحس���ابها إذا كان 
مم���ا يدخل ف���ي غرض الش���ركة. ويبذل مدير الش���ركة 
ومجلس إدارتها عناية الش���خص الحريص في ممارسة 

سلطاتهم واختصاصاتهم.

• فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية 
االعتباري���ة م���ن تاريخ القيد، وكل ش���ركة تؤس���س في 
دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن 
تتخ���ذ لها موطنًا في الدولة تثبت بياناته في الس���جل 
التجاري، ويعتب���ر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه 
المراس���ات واإلعانات القضائية إلى الش���ركة، وال يعتد 

بتغيير هذا الموطن إال إذا تم قيده في السجل.

أشكال الشركات وفقًا للقانون

1 - شركة التضامن 

2 - شركة التوصية البسيطة 

3 - شركة التوصية باألسهم

تعريف عقد الشركة

تعريف الش���ركة ف���ي الفقه هي اجتماع في اس���تحقاق 
أو تص���رف، أما في القانون فهي عق���د يلتزم بمقتضاه 
ش���خصان أو أكثر بأن يس���اهم كل منهم في مشروع 
مال���ي بتقدي���م حصته م���ن مال أو عمل الس���تثمار ذلك 
المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

األركان العامة لعقد الشركة

الرضا: وه���و التعبير ع���ن إرادة المتعاقدي���ن المتمثلة 
ف���ي اإليجاب والقبول و يجب أن يكون صحيحا خاليا من 

العيوب كالغلط واإلكراه والتدليس. 

المحل: هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع 

المالي الذي يس���عى الش���ركاء إلى تحقيق���ه، ويجب أن 
يك���ون ه���ذا المح���ل ممكن���ا ومش���روعا، وغي���ر مخالف 

للنظام العام واآلداب العامة.

السبب: وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل في 
تحقيق غرض الش���ركة المتمثل في اس���تغال مشروع 
مال���ي معين، يكمن االختاف بين المحل والس���بب في 
كون محل الشركة أي موضوعها هو المشروع المالي، 
أما الس���بب هو استغال المشروع بغرض تحقيق الربح 

شريطة أن يكون مشروعا في جميع األحوال.

األحكام العامة لتأسيس الشركات

لق���د ت���م إقرار قان���ون الش���ركات الجديد )قان���ون رقم 1 
للع���ام 2016( في دولة الكويت، والذي يعد أكبر تغيير 
ف���ي التش���ريعات التجارية حدث مؤخ���رًا ويجب األخذ به. 
وسوف نتناول في هذا العدد أهم األحكام العامة التي 
وردت وكذل���ك األح���كام الخاصة بتأس���يس كل ش���ركة 
عل���ى ح���دا. يعم���ل بأح���كام قان���ون الش���ركات الجديد 
جميع الش���ركات التي تؤسس في دولة الكويت أو يقع 
مركزه���ا الرئيس���ي فيها. كما تحدد الائح���ة التنفيذية 
قواعد وضوابط توفيق أوضاع الشركات القائمة ألحكام 

القانون الجديد.

• يك���ون تأس���يس الش���ركة بعق���د يلت���زم بمقتض���اه 
ش���خصان أو أكثر بأن يس���اهم كل منهم في مشروع 
يس���تهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل 
القتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.



إضاءات مالية ومصرفيةقانون الشركات في دولة الكويت

4 - شركة المحاصة

5 -  شركة الشخص الواحد

6 - شركة المساهمة

7 - الشركة ذات المسئولية المحدودة

األحكام الخاصة بالشركات

وفيما يلي نس���تعرض أهم األحكام الخاصة بتأس���يس 
الشركات الكويتية وفقًا لشكل تأسيسها:

شركة التضامن 

• هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت 
عنوان معين ويكون الش���ركاء فيها مسئولين بصفة 
ش���خصية وعلى وجه التضام���ن عن التزامات الش���ركة 
ف���ي جميع أمواله���م، ويقع باط���ًا كل اتفاق على خاف 
ذلك، حيث يكتس���ب كل ش���ريك في شركات التضامن 
صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائمًا بأعمال التجارة تحت 
عنوان الش���ركة، ويترت���ب على إفاس الش���ركة إفاس 

كل الشركاء فيها.

• يج���ب أن يك���ون رأس م���ال الش���ركة كافي���ا لتحقي���ق 
أغراضه���ا، ويقس���م رأس الم���ال إلى حصص متس���اوية 
القيمة غير قابلة للتجزئة. وال يجوز لشركة التضامن أن 
تقت���رض بإصدار س���ندات أو تحصل على تمويل بإصدار 

صكوك عن طريق االكتتاب العام.

• ال يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن 

في ش���كل أوراق مالية قابلة للتداول. ويجوز للش���ريك 
أن يتنازل عن حصته في الش���ركة لباقي الش���ركاء، وال 
يجوز له التنازل عن حصته لغير الش���ركاء في الش���ركة 

ما لم ينص في عقد الشركة على خاف ذلك.

شركة التوصية البسيطة

- تتكون هذه الشركة من فئتين من الشركاء، هما:

• ش���ركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم 
عن كل التزامات الش���ركة وهم وحدهم الذين يتولون 
إدارته���ا، ويجب أن يكون جميع الش���ركاء المتضامنين 

من الكويتيين.

• ش���ركاء موص���ون يش���اركون ف���ي رأس مال الش���ركة 
بحصص مالية وال يكون أي منهم مسئوال عن التزامات 

الشركة إال بمقدار حصته في رأس المال.

• يتعي���ن أن يش���تمل عقد هذه الش���ركة على أس���ماء 
وجنس���ياتهم  والموصي���ن  المتضامني���ن  الش���ركاء 
وموطنه���م ومق���دار حصة كل منهم ف���ي رأس المال، 
ويج���ب أن ال تق���ل نس���بة ملكية الكويتيي���ن عن واحد 

وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

• يتول���ى إدارة الش���ركة مدي���ر أو أكث���ر يختارهم جميع 
الش���ركاء من بين الش���ركاء المتضامنين أو من الغير، 
وال يج���وز للش���ريك الموصي، ولو بناء عل���ى تفويض أو 
توكيل، التدخل في أعمال اإلدارة وإال أصبح مسئوال في 
جمي���ع أمواله عن االلتزامات الناش���ئة ع���ن األعمال التي 

باشرها بالفعل لحساب الشركة. 

شركة التوصية باألسهم

• هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسئولين 
عن التزامات الش���ركة في جميع أموالهم ومن ش���ركاء 
مس���اهمين ال يس���ألون ع���ن التزام���ات الش���ركة إال في 

حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.

• يك���ون للش���ركة عن���وان يتك���ون م���ن اس���م ش���ريك 
متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد من أغراض 
الش���ركة. وال يجوز أن يذكر اس���م ش���ريك مس���اهم في 
عنوان الش���ركة، فإذا ذكر اس���مه مع علم���ه بذلك أعتبر 
في حكم الشريك المتضامن من حيث المسئولية عن 

التزامات الشركة تجاه الغير حسن النية. 

• يج���ب أن يك���ون رأس م���ال الش���ركة كافي���ا لتحقي���ق 
أغراضها، حيث يقسم إلى أسهم متساوية القيمة غير 
قابلة للتجزئة. وال تكون أس���هم الشركاء المتضامنين 
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قابل���ة للتداول، وإنما يجوز التن���ازل عنها والحجز عليها 
ورهنها، بينما يتم تداول أس���هم الش���ريك المس���اهم 

والحجز عليها ورهنها.

شركة المحاصة 

• ه���ي ش���ركة تعق���د بين ش���خصين أو أكث���ر، على أن 
تك���ون الش���ركة مقصورة عل���ى العاقة بين الش���ركاء 
وال تس���ري ف���ي مواجه���ة الغي���ر. ال يخضع عقد ش���ركة 
المحاصة للقيد في السجل التجاري وال للعانية، ويبرم 
العقد بتعيين حقوق الش���ركاء والتزاماتهم ولتحديد 
كيفية اقتسام األرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من 
الش���روط. ويثب���ت العقد بكاف���ة طرق اإلثب���ات، بما في 

ذلك البينة والقرائن.

• ليس لش���ركة المحاصة ش���خصية اعتبارية، وال يكون 
للغي���ر رابط���ة قانونية بأعمال الش���ركة إال مع الش���ريك 
أو الش���ركاء الذي���ن تعاق���د معه���م. ويرج���ع الش���ركاء 
بعضه���م عل���ى بع���ض، فيما يتعل���ق بأعمال الش���ركة 
وفي م���دى ارتباطهم بها، وفي حصة كل ش���ريك في 

الربح وفي الخسارة وفقًا لما اتفقوا عليه.

شركة الشخص الواحد 

• هي كل مش���روع يمتلك رأس ماله بالكامل ش���خص 
واح���د طبيعي أو اعتباري، ال يس���أل مالك الش���ركة عن 
التزاماته���ا إال بمق���دار رأس الم���ال المخصص للش���ركة. 
وإذا تعدد ماك حصص رأس مال الشركة تحولت بقوة 

القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة.

• يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشمل 
اسم الش���ركة وغرضها، مدتها، بيانات مالكها، كيفية 
إدارته���ا، تصفيتها، وغيرها من األحكام. يدير الش���ركة 
مال���ك رأس الم���ال ويج���وز أن يعي���ن لها مدي���را أو أكثر 
يمثلها لدى القضاء والغير وأن يتم قيده في الس���جل 

التجاري.

• يج���ب أن يك���ون رأس م���ال الش���ركة كافي���ا لتحقي���ق 
أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، ويقسم رأس المال 

إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

• إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها 
أو وقف نش���اطها قب���ل انتهاء مدته���ا أو قبل تحقيق 
الغرض من إنش���ائها كان مس���ئوال ع���ن التزاماتها في 
أموال���ه الخاصة. ويكون مس���ئوال في أموال���ه الخاصة إذا 
ثب���ت أنه ل���م يفصل بين ذمت���ه المالية والذم���ة المالية 

للشركة بما يضر الغير حسن النية.

الشركة ذات المسئولية المحدودة

• هي الش���ركة الت���ي ال يزيد عدد الش���ركاء فيها على 
خمس���ين ش���ريكًا، وال يك���ون كل منه���م مس���ئوالً عن 
التزام���ات الش���ركة إال بق���در حصت���ه ف���ي رأس الم���ال، 
وللش���ركة أن تتخذ اسمًا خاصًا يس���تمد من غرضها أو 
من اس���م ش���ريك أو أكثر. وال يجوز للش���ركة أن تمارس 
أعم���ال البن���وك أو أعم���ال التأمي���ن أو اس���تثمار األموال 

لحساب الغير

• ال يج���وز تأس���يس ه���ذه الش���ركة أو زي���ادة رأس مالها 
ع���ن طريق االكتتاب الع���ام. وال يج���وز أن تكون حصص 

الشركاء في ش���كل أسهم قابلة للتداول، كما ال يجوز 
للش���ركة أن تقت���رض عن طري���ق إص���دار أي أوراق مالية 

قابلة للتداول.

• يج���ب أن يك���ون رأس م���ال الش���ركة كافي���ًا لتحقي���ق 
أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي. وال يتم تأس���يس 
الش���ركة إال إذا وزع���ت جمي���ع الحص���ص النقدي���ة بي���ن 
الش���ركاء ودفعت كاملة، وس���لمت الحص���ص العينية 

إلى الشركة. 

• يك���ون للش���ركة جمعي���ة عامة م���ن جميع الش���ركاء 
تجتمع بناء على دعوة من مدير الش���ركة. ويجوز لمدير 

الشركة دعوة الجمعية العامة لاجتماع في أي وقت.

شركة المساهمة العامة

• هي ش���ركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية 
القيم���ة تقبل التداول، وتقتصر مس���ئولية المس���اهم 
عل���ى أداء قيمة األس���هم التي اكتتب فيها، وال يس���أل 
عن التزامات الش���ركة إال في حدود القيمة االس���مية لما 

اكتتب فيه من أسهم.

• يجب أن يكون لشركة المساهمة العامة اسم  يشير 
إلى غرضها، وال يجوز أن يكون هذا االسم مستمدًا من 
اسم شخص طبيعي إال إذا كان غرضها استثمار عامة 
تجاري���ة أو ح���ق من حق���وق الملكي���ة الفكرية مس���جل 
باس���م هذا الش���خص، أو إذا تملكت الشركة مؤسسة 
تجارية تحمل اس���م شخص طبيعي، أو إذا تم التحويل 
إلى ش���ركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها 

على اسم شخص طبيعي. 

• تكتس���ب الش���ركة الش���خصية االعتباري���ة م���ن تاريخ 
ص���دور ق���رار بتأسيس���ها. ويج���ب اتخ���اذ إجراءات نش���ر 
وإعان قرار التأس���يس وعقد الش���ركة، ويتعين تقديم 
نش���رة االكتتاب خال ثاثين يومًا من تاريخ نش���ر القرار 

الصادر بتأسيس الشركة.

• يج���ب أن يك���ون رأس م���ال الش���ركة كافي���ًا لتحقي���ق 
يك���ون  الكويت���ي. وأن  بالنق���د  يك���ون  أغراضه���ا، وأن 
للش���ركة رأس مال مصدر يمثل األسهم المكتتب بها، 
ويجوز أن يحدد عقد الشركة رأسمال مصرح به ال يجاوز 

عشرة أمثال رأس المال المصدر. 

شركة المساهمة المقفلة

• يقتصر االكتتاب في أس���هم رأس مال هذه الش���ركة 
عند التأسيس على المؤسسين.

ثاثة  ع��ن  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  ع��دد  يقل  أال  وي��ج��ب 



على  وت���س���ري  أع����ض����اء، 
ش�����رك�����ة ال���م���س���اه���م���ة 
الخاصة  األحكام  المقفلة 
ب���ش���رك���ة ال���م���س���اه���م���ة 

العامة.

• ال تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية، وال يجوز لها أن تبدأ أعمالها إال بعد الشهر. 
وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتبارا من تاريخ  صدور قرار الوزير  بالترخيص 
لها بزيادة رأس المال عن طريق االكتتاب العام. وفي جميع األحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة 

أدرجت أسهمها للتداول في البورصة شركة مساهمة عامة من تاريخ اإلدراج.

المصادر:
قانون الشركات رقم )1( لسنة 2016 – دولة الكويت.• 


