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 جملس الوزراء

 2017لسنة 15قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القانون

 2016( لسنة 1رقم )

 إبصدار قانون الشركات

 بعد االطالع على الدستور، - 

ضريبة الدخل  بشأن 1955( لسنة 3وعلى املرسوم رقم ) -

 الكويتية والقوانني املعدلة له،

ـيل العقاري بقانون التسج 1959( لسنة 5وعلى املرســـوم رقم ) -

 والقوانني املعدلة له،

إبصدار قانـــون اجلــزاء  1960( لسنة 16وعلى القانــون رقم ) -

 والقوانني املعدلة له، 

إبصدار قانون اإلجراءات  1960( لسنة 17وعلى القانون رقم )- 

 واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له ، 

ار قانون التوثيق إبصد 1961( لسنة 4وعلى القانون رقم ) -

 والقوانني املعدلة له،

 1961( لسـنة 24وعلى قانــون شـركات ووكــالء التأمـني رقم ) -

 والقـوانني املعدلة له ، 

احملاســبة  إبنشــاء ديوان 1964( لسنة 30وعلى القانون رقم ) -

 والقوانيــن املعدلة له،

ركات شأن إقراض ش يف 1966( لسنة 49وعلى القانون رقم ) -

 املسامهة الكويتية،

يف شأن النقد وبنك  1968( لسنة 32وعلى القانون رقم ) -

 ، الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له

إعداد امليزانيات  بقواعد 1978( لسنة 31وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 له ،   املعدلةالعامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني

إبصدار قانون  1980لسنة  (38وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

  املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له ، 

بشأن اإلثبات يف  1980( لسنة 39وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 املواد املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، 

إبصدار القانون املدنــي  1980( لســنة 67وعلى القانـــون رقم ) -

 ،1996( لسنة 15واملعدل ابلقانون رقم )

إبصدار قانون  1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) - 

 املعدلة له،  التجارة والقوانني

يف شأن مزاولة مهنة  1981( لسنة 5وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 لة له،مراقبة احلساابت والقوانني املعد

إبنشاء دائرة 1981( لسنة 20وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

( 61ابحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية واملعدل ابلقانون رقم )

 ،1982 لسنة

بشأن التصرف يف أسهم  1984( لسنة 42وعلى القانون رقم )- 

 واألوراق املالية وتداوهلا ، الشركات املسامهة

السماح  بشأن 1988( لسنة 33قانون رقم )وعلى املرسوم ابل- 

ملواطين دول جملس التعاون بتملك األسهم يف شركات املسامهة 

 ، الكويتية

 



 م26/4/2017 -هـ  1438 رجب  29  األربعاء                 4             والستون    الثالثةالسنة  1337العدد ملحق الكويت اليوم  

بشأن قانون  1990( لسنة 23وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 املعدلة له ، تنظيم القضاء والقوانني

العمالة  يف شأن دعم 2000( لسنة 19وعلى القانون رقم )-

تشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية واملعدل ابلقانون الوطنية و 

 ،  2003( لسنة 32رقم )

بشأن املوافقة على االتفاقية  2003( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 االقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون، 

يف شأن الزكاة ومسامهة  2006لسنة  (46وعلى القانون رقم ) -

 ،الدولة مة واملقفلة يف ميزانيةالشركات املسامهة العا

 بشأن تعزيـــز 2009( لسنة 2وعلى املرســـوم ابلقانـــون رقم ) -

 االســتقرار املايل يف الدولة ،

القطاع  يف شأن العمل يف 2010( لسنة 6وعلى القانون رقم ) -

 األهلي والقوانني املعدلة له ،

ئة أسواق بشأن إنشاء هي 2010( لسنة 7وعلى القانون رقم ) -

 املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني املعدلة له،

يف شأن تنظيم برامج  2010( لسنة 37وعلى القانــون رقم ) -

 وعمليات التخصيص ،

يف شأن تراخيص احملالت  2013( لسنة 111وعلى القانون رقم )-

 التجارية ،

يف شأن تشجــيع  2013( لسنة 116وعلى القانون رقم )-

 ســـتثمار املباشـــر يف دولة الكويت ،اال

يف شــأن الشـــراكة بني  2014( لسنة 116وعلى القانــــون رقـــم )-

 القطــاعني العام واخلاص،

 إبصدار قانون الشركات ، 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

 بتنظيم الوكاالت التجارية، 2016( لسنة 13وعلى القانون رقم ) -

يف شأن حقوق املؤلف  2016( لسنة 22ون رقم )وعلى القان-

 واحلقوق اجملاورة ،

 بشأن املناقصات العامة ، 2016( لسنة 49وعلى القانون رقم ) -

بنظام السجل  1959لسنة  -مالية   -( 1وعلى املرسوم رقم )-

 التجاري ،

وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرانه:

 ىل () مادة أو 

( من 147،  98،  97،  3بند  96يستبدل بنصوص املواد )

 املشار إليه النصوص التالية : 2016( لسنة 1القانون رقم )

 ( :  3بند   - 96مادة )

مركز الشركة الرئيسي أو عنوان الربيد اإللكرتوين أو صندوق  - 3

 الربيد . 

 ( :   97مادة )

دودة إال إذا وزعت مجيع ال يتم أتسيس الشركة ذات املسؤولية احمل

 احلصص النقدية بني الشركاء ، وسلمت احلصص العينية إىل الشركة . 

وحتدد الالئحة التنفيذية مواعيد إيداع احلصص النقدية يف البنوك 

 احمللية. 

 ( :  98مادة )

حيدد قيمتها عقد   -يقسم رأس مال الشركة إىل حصص متساوية 

 ة للتجزئة . وتكون احلصة غري قابل  -التأسيس 
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وإذا تعدد مالكو احلصة الواحدة تعني عليهم أن خيتاروا من بينهم 

 شخصاً واحداً ميثلهم جتاه الشركة . 

 ( :  147مادة )

جيب أن يكون رأس مال الشركة ابلنقد الكوييت وحتدد الالئحة 

لرأس مال الشركة وفقًا لنوع نشاطها ،وما يدفع  األدىنالتنفيذية احلد 

 تأسيس . منه عند ال

 ) مادة اثنية(

 تنفيذ هذا القانون .  –كل فيما خيّصه   –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 أمري الكويت 

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 هـ  1438رجـــــب   26صدر بقصر السيف يف :    

 م  2017أبريـــل    23املوافق :         

 

 املذكرة اإليضاحية

 2017لسنة  15للقانون رقم

 2016( لسنة  1بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 

 إبصـدار قانــون الشــركات

( لسنة  1جاء هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 

إبصدار قانون الشركات مستهدفًا تعديالت على بعض  2016

 أحكام الشركة ذات املسؤولية احملدودة والشركات املسامهة العامة 

األعمال من خالل تبسيط إجراءات أتسيس الشركات ،  لتسهيل بيئة

حيث تضمنت املادة األوىل استبدال عدة نصوص وتعديلها ، وذلك 

( اخلاص بعنوان الشركة  96( من املادة رقم )  3بتعديل البند رقم ) 

أو صندوق الربيد كمتطلب للعنوان وذلك  اإللكرتوينإبضافة الربيد 

 ة وطبيعة الشركات احلديثة .متاشياً مع املمارسات الدولي

وأيضًا إلغاء متطلب إيداع رأس املال يف البنك قبل أتسيس الشركة 

( وترك حتديد مواعيد  97وذلك من خالل تعديل املادة رقم ) 

اإليداع لالئحة التنفيذية ، حيث أن تلك املسألة تتعلق بنوع 

ليه الرتخيص وأتيت بشكل الحق على التأسيس وهو األمر املتعارف ع

يف الدول املقارنة ، بل أن التقارير الدولية تنظر إليه كعائق أمام 

 املبادرين .

ومت إلغاء احلد األدىن للحصص النقدية واحملدد مبائة دينار كوييت  

وترك األمر إلرادة الشركاء ليتم حتديده يف عقد التأسيس وذلك يف 

 ( . 98املادة رقم ) 

قد مت إلغاء شرط كفاية رأس مال وابلنسبة لشركة املسامهة العامة ف

 ( . 147الشركة لتحقيق أغراضها يف املادة رقم ) 

 

 

 

 

 

 


	Law No. 15 of 2017  amending law no 1 of 2016.compressed 3
	Law No. 15 of 2017  amending law no 1 of 2016.compressed 4
	Law No. 15 of 2017  amending law no 1 of 2016.compressed 5

