
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت 

 ، معالي الوزير

 التوفيق في منصبكم الجديد.   دوامالتهاني بمناسبة تعيينكم وزيًرا للتجارة والصناعة، ونتمنى لكم ولوزارتكم   نتقدم بأحر  

ونظرا اليماننا الشديد بأن تسهيل  قائمة التحديات التي سيُكلَّف فريقكم بمعالجتها ستكون بال شك قائمة طويلة،    ونود التنويه أن
   .اإلجراءات يؤدي بشكل كبير الي تعزيز االقتصاد وزيادة االنفتاح علي االستثمار

ركات وجذب رؤوس األموال حيث ومن أهم التحديات هي وضع ألية سريعة ومبتكرة تساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الش
كتابنا الماثل،  في  أن هناك العديد من المشكالت التي تواجه المستثمرين في عمليات التأسيس سوف نستعرض جزء منها  

ليس وجهة نظرنا فقط بل هي حقائق يعلم بها الجميع، والسيما أن الهدف الذي يسعي اليه الجميع  ووما نعرضه هي حقائق  
المناطق بعض   نااختر  ،وفي اطار عرضنا  مناخ مناسب لذلك،تأمين  الكويت جاذبة لرؤوس األموال وهو ما يتطلب هو جعل  
برمودا وجزر العذراء البريطانية وجزر   منها  ولإلشارة لتجربتها    االستثمارالتي حققت نجاحا كبيرا في جذب  في العالم  

 ومن أهم المشكالت التي نستعرضها ما يلي: كايمان وجيرنسي وأيرلندا وجيرسي. كما سترون في ما يلي، 

 تسجيل الشركاتتأسيس وعوبة ص

 . بالدول االخرىمقارنة  ال داعٍ له دة بشكل مرهقة ومعق   الشركات  تأسيس وتسجيلتظل عملية 

يوم عمل، وأن   30إلى  15شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة ما بين  تأسيس وترخيص من الممكن أن يستغرق حيث 
الشركات في جزر  تأسيس وترخيص من الممكن أنه شركة مساهمة ما يصل إلى أربعة أشهر، في حين  تأسيسيستغرق  

 المذكورة مناطقالالعذراء البريطانية وجيرنزي في غضون ساعات فقط.  في المتوسط، يستغرق التسجيل في معظم 
  1أيام.  5يتطلب أكثر من  من المناطق منطقةاألخرى حوالي يومين، وما من 

 ويرجع تعقيد عملية التسجيل ألسباب عديدة منها مايلي: 

يجب أن يتنقل المستثمرون عبر  حيث    .  ةتحديد األنشطة التي يمكن ان تمارسها الشركوضع قيود كبيرة علي  
. في ستهاراألنشطة االستثمارية التي يرغبون في ممامع  أنشطة تتوافق نللبحث عالدقيقة للغاية األنشطة المتاحة قائمة من 

  نشطة األحيث يُعد تسجيل الشركات ذات  محصورة  الشركة غير    أنشطة، فإن  المذكورة األخرى  مناطقالالمقابل، في كافة  
وبالتالي فإن االمر يتطلب فتح المجال للشركات لممارسة مجموعة من األنشطة في وقت واحد دون  المقي دة أمًرا نادًرا.   

 التقيد بالقطاعات التي تحددها وزارة التجارة. 

يتطلب الحصول على ترخيص تجاري في الكويت أيًضا تقديم عقد إيجار   .مقر الشركةل شرط توفر عقد إيجار فعلي  
 مذكورة ال  الرائدة  مناطقالمن قبل الشركة بصفتها المستأجر. إن هذا المطلب غير مفروض في أي من    برمملمساحة مكتبية  

لة  مناطقالالتي شملها االستطالع. في كافة هذه  ، يتصرف مقدمو خدمات الشركات الخاصة كوكيل السجل للشركات المسج 
ونوصي بشكل كبير باالستغناء عن هذا  2المسجل للشركة. مقرالمكتب الوكيل يُعتبر أيًضا  مقر  حديثًا والقائمة، فضاًل عن أن  

 عند التأسيس.للشركة ول مقر أل الشرط وفتح مجال للوكالء األجانب لتأسيس الشركات دون التقيد بتأجير مكتب 

إن متطلبات التوثيق والمصادقة تتطلب الكثير وتتسبب في مزيد من   .طلب التصديق علي العديد من المستندات
عملية   في  والتأخير  المستندات.التأسيس  أيًضا تصديق  المطلوب  من  األجانب،  المساهمين  إلى  بالنسبة  تنطبق  3التسجيل. 

تستغرق وقتًا طويالً والتي غالبًا ما تكون مكلفة، على الجهات التي تم تسجيلها في دول مجلس عملية التصديق هذه، التي  

 
 .يستغرق التسجيل في جيرنسي أقل من ساعتين وفي جزر كايمان ما بين يوم إلى يومينإن عملية التسجيل في جزر العذراء البريطانية، على سبيل المثال، غالبًا ما تستغرق أربع إلى خمس ساعات، في حين  1
 .خدمات العناوين المسجلةفي معظم المناطق الحرة في اإلمارات العربية المتحدة، سيقدم وكالء الشركات خدمات متنوعة للشركات التي تم تسجيلها حديثًا، من بينها  2
ثم من السفارة الكويتية ذلك االختصاص، ام التأسيسي وعقد التأسيس للجهات األجنبية وشهادة التأسيس والرخصة التجارية والمستخلصات التجارية من قبل وزارة الخارجية المحلية،  يجب أن يتم التصديق على النظ 3

 . وأخيراً من وزارة الخارجية الكويتية



 
 

 

التعاون الخليجي األخرى على الرغم من أحكام االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم بموجبها  
ثل الجهات المحلية فيما يتعلق بتأسيس الشركات.  ال  منح كافة الدول األعضاء نفس المعاملة في االختصاصات األعضاء م

تتوفر متطلبات التوثيق والتصديق في أي من االختصاصات الخارجية الرائدة التي شملها االستطالع. وإلى الحد الذي يتم 
تحديد أن المصادقة يجب أن تكون سياسة مستمرة، فمن الضروري تبسيطها، حيث أنه على عكس دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى، ليس لدى الكويت ما يبسط عملية المصادقة.  تجدر اإلشارة إلى أن دولة الكويت ليست طرفًا في اتفاقية  
الهاي للتصديق التي تسهل استخدام الوثائق العامة في الخارج، مثل البحرين وعمان، فضاًل عن أنها لم تتخذ أي خطوات 

، كما فعلت البحرين واإلمارات العربية المتحدة.  من خالل إنشاء بشكل عملي وفعال بعد   لتبني مفهوم الموثقين الخاصين
تعزيز سهولة ممارسة األعمال في كافة القطاعات التجارية  م  هيمكننظام تنظيمي إلدارة الموثقين الخاصين في الكويت،  

العمل، وإنشاء فرص عمل جديدة   ضغطنخفاض  في المباني الحكومية نتيجة ا  االزدحام)وليس في الشركات فقط(، والحد من  
 ضمن القطاع الخاص.

 ة مرهقة يمتطلبات إدار

وبالمثل، فإن المتطلبات والقيود ذات الصلة باإلدارة المستمرة للشركات في الكويت مرهقة ومعقدة بشكل ال داعي له مقارنة  

 الرائدة في الخارج. وتشمل هذه المتطلبات والقيود ما يلي:  مناطق العالميةالبكافة 

يتعين على كافة الشركات في الكويت تعيين مدقق حسابات معتمد من وزارة التجارة   متطلبات الحسابات المدققة.
وإن معظم   4والصناعة ويجب تقديم الحسابات المدققة إلى الوزارة سنويًا بغض النظر عما إذا كانت الشركة عامة أو خاصة.

 الخاصة. لشركات بالنسبة لققة وتقديمها الرائدة التي شملها االستطالع ال تتطلب إعداد حسابات مد  المناطق العالمية

يُسمح للشركات الكويتية بتوزيع أرباح األسهم فقط من األرباح الفعلية أو عالوات   توزيع أرباح من أرباح فعلية فقط.
الذي  التي شملها االستطالع، ال يتوفر مثل هذا القيد    ةستالمناطق  الوعلى النقيض من ذلك، وفي ثالث من    7إصدار األسهم.

وبدالً من ذلك، يُسمح بتوزيعات األرباح النقدية أو  5.نقداً أو عيناً بشكل أسهم منحة فقطيقضي بأن يتم توزيع أرباح األسهم  
عدد من معامالت التمويل  المالءة المالية بعد التوزيع. لماذا يُعد ذلك مناسبًا؟ إن    شرطالشركة    ستوفيتاألصول شرط أن  

المهيكلة المعقدة، مثل إعادة رسملة األرباح هي ببساطة غير ممكنة في ضوء هذا القيد القائم. في الواقع، تم إجراء عدد من  
معامالت التورق التي نفذتها الشركات الكويتية، بما في ذلك الشركات المدرجة الكبيرة، من خالل استخدام شركات جزر 

 ر العذراء البريطانية التابعة لهذا الغرض بالتحديد. كايمان أو جز

المواد. على  المال   تعديالت  ورأس  المشتركة  للمشاريع  جذابة  كمنصة  الكويتية  للشركات  الترويج  أجل  من 
المساهمين   اتفاقيات  أحكام  يعكس  أساسيًا  نظاًما  الكويت  دولة  تعتمد  أن  يجب  الخاصة،  األسهم  واستثمارات  االستثماري 

، بما في ذلك حقوق النقض وحقوق تعيين أعضاء اإلدارة وإجراءات الحماية من انخفاض  عن عقود التأسيس   صلةالمنف
الرائدة   المناطق العالمية. وتسمح كل واحدة من  التفضيليةالتصفية  ( وحقوق  antidilution protectionsالحصص )  نسبة 

التأسيس   يلزم توثيق قرارات الشركاء  ،  اتفاقية المساهيمن(ك)باستخدام عقد  . في المقابل، في الكويت، تسمح وزارة وال 
 المعتمد من الوزارة التجارة والصناعة بحد أدنى من التغييرات على نموذج النظام األساسي الخاص بها. وال ينص النموذج  

تفصيل  والتي يتوقع المستثمرون المتمرسون رؤيتها )على سبيل المثال، حقوق النقض،    المعتادةبشكل عام على أي من البنود  
لمشاركة في عملية لاألقلية  مساهمي    إدخال  آليات و،  tag-alongاألقلية عند البيع  مساهمي    دخولالتصفية، وحقوق    حقوق
يتم إجراؤها عبارة    لمعتمد من الوزارةعلى عقد التأسيس ا  ، وما إلى ذلك(. عادة ما تكون أي تغييرات drag alongالبيع  
ة الحالية بمجرد وضعها  األساسيعن أن أي تعديالت على األنظمة  فضاًل    فق عليها الوزارةاتعديالت بسيطة يجب ان توعن  

 تتبع نفس متطلبات التوثيق والتصديق المرهقة القائمة أيًضا لغرض التسجيل نفسه.    
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 الشركات غير المقيمة وقيود الملكية األجنبية 

تكتملأخيًرا،   للمواطنين غير   ال  الحالي، ال يجوز  الوقت  الملكية األجنبية. في  قيود  المذكرة من دون مناقشة مسألة  هذه 
٪ 51لكويتيين ممارسة األنشطة التجارية في الكويت من دون وجود شريك )شركاء( كويتيين يمتلكون ما ال يقل عن نسبة ا

عالوة على ذلك، ال يجوز للشركات األجنبية إنشاء فروع أو االنخراط في أنشطة تجارية 6. من رأس مال هذا النشاط التجاري
، 8مواطنين كويتيين   المتضامنينيجب أن يكون جميع الشركاء    شركة متضامنةوفي   7في الكويت من دون وكيل كويتي محلي.

مال الشركة.  عالوة على ذلك، يجب أن   ٪ على األقل من رأس51، يجب أن يمتلك الشركاء الكويتيون نسبة  شكل عاموفي  
 شركة ذات مسؤولية محدودة. 9٪ من رأس مال51يمتلك مواطنين كويتيين ما ال يقل عن نسبة  

لالستثمار محليًا. لقد أخفقت الكويت   جانب األتنشئ القيود المفروضة على الملكية األجنبية حواجز صعبة أمام المستثمرين  
بشأن الملكية    في مواكبة دول مجلس التعاون الخليجي األخرى في إحرازها تقدم نحو وضع لوائح تنظيمية أكثر تساهالً 

٪ من الشركات في البحرين واإلمارات 100األجنبية. في الواقع، يجوز للمستثمرين األجانب امتالك ما تصل نسبته إلى  
 10لممارسة في معظم المناطق التجارية الرائدة.العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. على نطاق عالمي، تتجلى هذه ا

في حين تلغي معظم دول مجلس التعاون الخليجي قيود الملكية األجنبية من خالل إنشاء مناطق حرة )وغيرها من الدول، 
أي نظام للمناطق  عدم وجود مثل اإلمارات العربية المتحدة، في كافة أنحاء البالد نفسها(، فال تزال الكويت تعاني بشدة من 

 الحرة.

الذي تتميز الرائدة التي شملها االستطالع، ال يزال يتوفر حل ال يتطلب التعقيد    المناطقومع ذلك، كما هو واضح في كافة  
هذه    به تسمح كل من  بالتالي،  الحرة.  العالميةالمنطقة  "المعفاة"، وهي شركات    المناطق  الشركات  تأسيسها يبتسجيل  تم 

. نتيجة لذلك، نظًرا ألن هذه الشركات ا التأسيس مطقة التي تم فيهالمبغرض ممارسة األعمال التجارية بالكامل خارج نطاق  
المحلي، فهي تُعتبر معفاة من المتطلبات المفروضة على الشركات التي تمارس  الجغرافي  ال تقع عملياتها ضمن النطاق  

   11. المنطقة الجغرافية التي تم تأسيسها فيهانشاًطا تجاريًا ضمن 

ال تميز الموافقات التنظيمية السارية حاليًا بين الشركات المقيمة التي ستمارس األعمال والتي سيكون لها وجود في الكويت، 
 وبين الشركات غير المقيمة التي لن تمارس أي أعمال في الدولة.  

 من خالل تمييز هذه الشركات، يجوز لدولة الكويت بعد ذلك إجراء التغييرات التالية: 

في الوقت الحالي، يجب أن تحصل كافة الشركات على الموافقات من وزارة الداخلية   الموافقات التنظيمية.   خفض
، في حين ال يجب أن تكون هذه المتطلبات مطلوبة للشركات التي ال تمارس أعمالها في الهيئة العامة للقوى العاملةوأحيانًا  
 الكويت. 

يجب أال تدعو الحاجة إلى تطبيق قيود الملكية األجنبية على الشركات غير المقيمة   األجنبية.ال قيود على الملكية  
 التي ال تمارس أعمالها في الكويت.  
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من خالل التمييز بين الشركات المقيمة وغير المقيمة وبالتالي الحد من الموافقات اإللزامية والمتطلبات المفروضة على  
ً أن تصبح دولة الكويت    الشركات غير المقيمة، يمكن  مقر األعمال التي تُمارس  تأسيس  استراتيجيًا للمستثمرين األجانب ل  مكانا

 على المستوى اإلقليمي. 

المعالي،   إلى ضرورةصاحب  اإلشارة  الكويت    نود  تكون  ً أن  استراتيجيا وجاذبا تأسيس    مقرا  إلى  تسعى  التي  للشركات 
شبكة  بتتمتع  و المفروضة على األعمال  من الضرائب    بأدنى مستوىتتمتع دولة الكويت  ، إذ  شركات ذات أغراض خاصة
. على سبيل المثال، إن الكويت واحدة من ثالث دول فقط في العالم التي  واالزدواج الضريبيواسعة من معاهدات االستثمار  

   12تملك معاهدة استثمار ثنائية قابلة للتنفيذ مع العراق. 

ي أن  شأنه  من  الكويت  هذا  دولة  من  عملية  البلد  جعل  حيث  من  وضوًحا  واألكثر  الشركات  إلى    التسجيلتأسيس  بالنسبة 
بالترويج لهذا األمر بنشاط مع عمالئنا المتعددي  الذين يسعون إلى االستثمار في العراق. فلقد قمنا  المستثمرين األجانب 

 في هذه المذكرة.  عرضناهاقيود الملكية األجنبية( التي  الجنسيات، الذين، لألسف، ردعتهم القيود المرهقة )بما في ذلك

نعتقد أنه، كدولة صغيرة، يجب أن تطمح الكويت إلى استحداث قوة "اإلقناع" التي تصحبها أهمية اقتصادية أعلى بشكل    إذ 
 غير متناسب مما يوحي به حجمها، وليس من حيث احتياطيات النفط، ولكن من حيث األهمية التجارية.   

من األولويات المتنافسة للتعامل معها. ومع ذلك، فإننا نقترح    نحن ندرك أن لديكم أجندة سياسية ثقيلة والكثيرفضاًل عن ذلك،  
 األساسيات. ينطلق من على المرء أن  ما، إصالح تحقيق ، في سبيلأنهب
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 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

 مدة التسجيل  

 

التسجيل في  

غضون يوم إلى  

يومين )في 

  24غضون 

ساعة عند دفع  

 488مبلغ قيمته 

دوالًرا أميركيًا 

كرسوم الخدمة  

إن  السريعة(. 

سرعة التسجيل  

تعني أن شركات 

الواجهة ليست  

 شائعة. 

غالبًا ما يتم  

التسجيل في  

غضون أربع إلى 

خمس ساعات  

  24)ولكن حتى 

ساعة(. إن سرعة  

التسجيل تعني أن 

ات الواجهة  شرك

 ليست شائعة. 

التسجيل بين يوم 

إلى يومين، حيث 

ال يشترط موافقة  

وزير المالية  

)"الوزير"(. إذا  

كانت موافقة  

الوزير مطلوبة،  

فقد يستغرق  

األمر من ثالثة 

 إلى خمسة أيام.

التسجيل في  
غضون ساعتين 

جنيًها   670)
إسترلينيًا( إلى 
  165خمسة أيام )

إسترلينيًا(  جنيًها 
مع خيارات ليوم  
واحد أو يومين أو  
ثالثة أيام أيًضا 

جنيًها   425)
 305إسترلينيًا و 

جنيًها إسترلينيًا و  
جنيًها  242

إسترلينيًا على  
 التوالي(. 

يتوفر خيار   

التسجيل خارج  

ساعات العمل  

باالتفاق مقابل 

رسم أدنى قدره  

جنيه   1,210

 إسترليني(.

التسجيل في يوم  

و في  واحد، أ

غضون ساعتين 

عند دفع رسوم  

 350قيمتها 

جنيًها إسترلينيًا،  

أو في غضون  

دقيقة عند   15

دفع رسوم  

  750قدرها 

 جنيًها إسترلينيًا. 

التسجيل بين 

ثالثة وخمسة أيام 

عمل، على 

الرغم من أنه 

يمكن في بعض 

األحيان تسهيل 

التسجيل في  

إطار زمني  

 أقصر. 

يستغرق إنشاء  
شركة مساهمة  

ة مقفلة أو  كويتي 
شركة مساهمة  
كويتية عامة 

  4- 3حوالي 
 أشهر. 

يستغرق إنشاء  

شركة محدودة  

المسؤولية ما ال  

إلى  15يقل عن 

يوم عمل من   30

تاريخ تقديم 

الطلب على  

منصة وزارة  

التجارة 

والصناعة عبر  

 اإلنترنت.

. شركة معفاة؛  1 أنواع الشركات 
 أو
.  شركة  2 

معفاة محدودة  
 المدة؛ أو

شركة   .3
عادية مقيمة /  
 غير مقيمة؛ أو

شركة   .4
 أجنبية؛ أو

شركة   .5
محفظة منفصلة؛  

 أو

شركة   .6

 ضمان محدودة. 

. شركة محدودة  1
 باألسهم؛ أو

. شركة محدودة  2
 بالضمان؛ أو

شركة   .3
 غير محدودة؛ أو 

شركة   .4

ذات غرض مقيد؛  

 أو

 

 

شركة   .5

 محفظة منفصلة. 

 . شركة معفاة:  1

(a)   شركة
 محدودة باألسهم؛ 

(b)   شركة 
)ج( شركة  

 محدودة بالضمان؛

)د( شركة ذات  
مسؤولية غير  
محدودة؛ )هـ(  
شركة محدودة  

 المدة )و(؛

)ز( شركة  
أموال مشتركة؛  
أو )ح( شركة  

حسابات  
 منفصلة. 

شركة   .2
 تصاريح؛ 

شركة   .1
 عامة / خاصة؛ أو 

شركة   .2

محدودة / غير 

 محدودة؛ أو  

 

شركة   .3
قيمة اسمية / من  
دون قيمة اسمية؛  

 أو

شركة   .4
ضمان محدودة؛  

 أو

شركة   .5
ذات دورة  
 محدودة؛ أو 

شركة   .6

خلية مدمجة /  

شركة   .1

محدودة / غير 

 محدودة؛ أو  

 

شركة   .2
قيمة اسمية / من  
دون قيمة اسمية؛  

 أو

شركة   .3
 محدودة باألسهم؛ 

شركة   .4

محدودة بالضمان؛  

 أو 

 

شركة   .5

خاليا مدمجة  

شركة خاليا  )"

"( / شركة  مدمجة

. شركة  1
خاصة محدودة  

باألسهم 
شركة خاصة  )"

محدودة  

"(؛ أو  باألسهم
. شركة نشاط  2

شركة  معين )"

"(؛  نشاط معين 
. شركة  3أو 

محدودة  
بالضمان 

شركة  )"

محدودة  

"(؛ أو  بالضمان 
. شركة عامة  4

محدودة  
شركة عامة  )"

 "(؛ أو محدودة 

. شركة  5

. 6استثمار؛ أو 

شركة غير  

شركة   .1
محدودة  

 المسؤولية  

شركة محدودة  "

 "؛ أو المسؤولية

شركة   .2

شركة  تضامن "

.  3"؛ أو تضامن  

شركة توصية  

شركة  بسيطة "

توصية  

.  4"؛ أو بسيطة

مساهمة  شركة 

كويتية مقفلة 

 "؛ أو  ش.م.ك.م"

  

    



 
 

 

شركة   .3

 محلية. 

شركة خاليا 

 محمية. 

خاليا محمية  

شركة خاليا  )"

 . ("محمية

شركة  محدودة )"

 "(. غير محدودة 

  

  

  

. شركة كويتية 5

مساهمة عامة  

شركة كويتية  "

"؛  مساهمة عامة

. مشروع  6أو 

شركة  مشترك "

 "؛ أو   المحاصة 

  

  

شركة   .7
الشخص الواحد  

 "؛ أو  و .ش. ش"

 

شركة   .8

األسهم 

 المحدودة. 

الرسوم الحكومية  

 السنوية 

 732تتراوح بين 

أميركيًا دوالًرا 

دوالر   3,010و

 أميركي.

دوالًرا   450

 أميركيًا  

دوالر   1200)
أميركي لشركة  
مرخص لها  

بإصدار أكثر من 
 سهم(.  50,000

 

 2095بدًءا من 
دوالًرا أميركيًا، 
وتتزايد القيمة 
على نطاق  
متدرج وفقًا  
لرأس المال  
المصرح به  
القابل للتقييم،  

فضاًل عن عالوة  
إصدار األسهم  

)باستثناء  
الصناديق  

المشتركة حيث  
يتم استبعاد عالوة  
 إصدار األسهم(.  

 

تبلغ رسوم رفع  
التقرير السنوي  

جنيًها  235
 225إسترلينيًا أو 

جنيًها إسترلينيًا إذا  
تم تقديمه عبر  

 اإلنترنت. 

 

تتراوح رسوم  
إيداع تقرير 

التحقق السنوية  
 250بين 

جنيًها إسترلينيًا  
جنيه    1000و 

إسترليني )قيمة  
جنيه   500

إسترليني هي  
األكثر 
 شيوًعا(. 

 

رسوم تسجيل  

العائد السنوي  

عبر اإلنترنت 

 يورو.  20بقيمة 

شركة محدودة  
المسؤولية  

شركة تضامن و
د.ك.   80عامة: 
 سنوات  4كل 

شركة مساهمة  

كويتية مقفلة 

وشركة مساهمة  

كويتية عامة:  

  4د.ك كل  150

 سنوات 

 



 
 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

  الشخصية

 ة القانوني

للشركة شخصية  

 قانونية منفصلة. 

الشركة هي كيان 

مستقل  قانوني 

عن أعضائها  

وتبقى قائمة حتى  

 يتم حلها.

الشركة هي كيان 

قانوني مستقل  

عن أعضائها  

وتبقى قائمة حتى  

 يتم حلها.

الشركة هي كيان 

قانوني مستقل  

عن أعضائها  

وتبقى قائمة حتى  

 يتم حلها.

الشركة هي كيان 

قانوني مستقل  

عن أعضائها  

وتبقى قائمة حتى  

 يتم حلها.

الشركة هي كيان 

وني مستقل  قان 

عن أعضائها  

وتبقى قائمة حتى  

 يتم حلها.

الشركة هي  

كيان قانوني 

مستقل عن 

أعضائها وتبقى  

قائمة حتى يتم 

 حلها.

طبيعة األعمال  

 المسموح بها 

  أنشطةسيتم تحديد 
الشركة في عقد  

 التأسيس. 

في معظم  

الحاالت، ستتم  

صياغة بند 

على  األنشطة 

نطاق واسع جدًا  

باستخدام صيغة  

  أنشطة كاآلتي: "

التي تم تأسيس 

الشركة من أجلها  

غير مقيدة  

وستتمتع الشركة 

بالصالحية  

والسلطة الكاملة  

لتنفيذ أي 

موضوع ال  

يحظره أي  

 قانون". 

بخالف ما يتعلق  
  أنشطةبشركة ذات 
مقي دة، ورهنًا  

بقانون الشركات 
التجارية لعام  

في جزر   2004
عذراء البريطانية  ال

)بصيغته المعدلة(  
)"قانون الشركات  
التجارية"(، وأي  

تشريع آخر 
  األساسيونظامها 

وعقد تأسيسها، 
تمتلك الشركة 

وسلطات    أنشطة
 مقيدة.

 

  أنشطةسيتم تحديد 
الشركة في عقد  

 التأسيس. 

في معظم  
الحاالت، ينص  

عقد التأسيس على 
غير  أنشطتهاأن 

 مقيدة. 

  

 

مع مراعاة قانون 

الشركات  

)جيرسي(  

)بصيغته المعدلة(  

)"القانون"( وأي  

تشريع آخر 

  األساسيونظامها 

وعقد تأسيسها، 

الشركة   مارست 

غير مقيدة   أنشطة

وكافة سلطات  

 الشخص الطبيعي.

  

  

  

  

 

 

مع مراعاة قانون 

جيرنسي وأي  

تشريع آخر 

  األساسيوالنظام 

وعقد التأسيس، 

الشركة   مارست 

غير مقيدة  أنشطةب 

كافة سلطات  

 الشخص الطبيعي.

تتمتع الشركات  
الخاصة المحدودة  

باألسهم بقدرة 
كاملة وغير  
محدودة على  

االستمرار في أي  
عمل أو نشاط  
والقيام به أو  

المشاركة في أي  
تع صفقة، وتتم

بكافة الحقوق  
والصالحيات  

واالمتيازات للقيام 
 بذلك.

 

  أنشطةسيتم تحديد 
لشركات  لأخرى 

في نظامها  
، ما  األساسي

سيحدد معلمات  
 نشاط الشركة.  

عادة ، يتم تسجيل 

هذه الشركات مع  

الكثير من  

  األنشطة 

والسلطات الملحقة  

 أنشطتهاب 

 الرئيسية.

سيتم تحديد 
الشركة   أنشطة
في عقد 
 التأسيس. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

عند تقديم عقد   متطلبات التسجيل 
التأسيس ودفع  
رسوم التسجيل  
المناسبة وتقديم 

إعالن من المكتتب 
يفيد بأن عمليات 
الشركة ستُمارس  

بشكل أساسي  
خارج جزر  

كايمان، تُعتبر  
الشركة مسجلة  

ويقوم أمين سجل  
الشركات ) "أمين  
السجل"( بإصدار  
 شهادة التسجيل. 

  

سيتم إصدار شهادة  

التسجيل بشكل عام  

في غضون خمسة  

أيام عمل، أو في  

غضون يومي عمل  

عند دفع رسوم خدمة  

سريعة إضافية  

 للحكومة. 

 

من المطلوب أن  
يحتفظ أمين السجل  

ببعض التفاصيل عن  
الشركة )وهي  

المعلومات التي قد  
تكون متاحة للمعاينة 
)راجع أدناه(( وإلى  
الحد الذي ال يتم فيه  

تضمين هذه  
المعلومات في عقد  
التأسيس أو النظام  

، يتم األساسي
توفيرها، جنبًا إلى 
جنب مع طبيعة  
األعمال، عند 

 التسجيل.  

  

  

  

 

يتعين على الوكيل  
المعتمد إعطاء 
أيًضا موافقته  
للتصرف. وال  

يجوز تقديم طلب  
التسجيل إال عن  
طريق الوكيل  

المعتمد. يتم تقديم  
الملفات عبر 

اإلنترنت وتقديم 
نسخ من عقد  

التأسيس والنظام  
، وعادة  األساسي

ما يتم استالم  
شهادة التسجيل في  

 ساعة.   24غضون 

  

 

يتم تقديم طلب 
عبر اإلنترنت 
إلى سلطة النقد  

في برمودا  
)"سلطة النقد في  
برمودا"( مع  
تقديم تفاصيل 
عن الملكية 

النفعية 
 المقصودة.  

يتم حجز االسم   
لدى أمين سجل  
الشركات )"أمين  

 السجل"(. 

على جميع 
المالكين  

المستفيدين الذين 
سيحتفظون  

)بشكل مباشر أو  
غير مباشر( 
في  10بأكثر من 

المئة من األسهم 
التوقيع على 
إقرارات  

شخصية، ما لم  
تكن الشركة األم  

مدرجة في  
بورصة معترف  

بها أو جهة  
 منظم.

ستُصدر سلطة  
النقد في برمودا  
موافقتها على 
التسجيل إذا  
كانت راضية  

عما تم تقديمه.   
بالتالي، تتم  

عملية التسجيل  
ويتم إيداع عقد 
التأسيس لدى  
أمين السجل،  

أن هذا   حيث
األخير سيُصدر  
 شهادة تسجيل.  

يتم تقديم طلب 
التسجيل لدى  
أمين سجل  

الشركات في  
جيرسي )"أمين 
السجل"( )عادة  
بواسطة مقد م  

خدمات الشركة(  
عن طريق إيداع  
عقد التأسيس 

  األساسيوالنظام 
الموق عين من قبل  

المكتتبين  
المقترحين ودفع 
رسوم اإليداع  
 ذات الصلة. 

  

  

يجب تقديم  

وصف لألنشطة  

المقترحة عند 

حيث   الستجيل،

يمكن اعتبار 

بعض األنشطة  

على أنها 

"حساسة".  

ويمكن أيًضا دفع 

رسوم قدرها  

جنيه   300

إسترليني لتأسيس 

شركة كـ "جهة  

خدمات دولي"  

بما يعفيها من  

دفع ضريبة السلع  

والخدمات في  

 جيرسي. 

يتم تقديم طلب 
التسجيل لدى  
أمين سجل  

الشركات في  
جيرنسي 
)"أمين 

السجل"( من 
قبل مقد م  

مات  خد
الشركة. ويجب  
أن يضم الطلب  
عقد التأسيس 

والنظام  
)على   األساسي

أن يكون عقد 
التأسيس موق عًا  

من قبل  
المكتتبين  

المقترحين(ـ 
ودفع رسوم  
اإليداع ذات  

 الصلة.  

   

  

  

  

 

يتم تقديم طلب 
التسجيل لدى  
أمين سجل  

الشركات في  
أيرلندا )"أمين 
السجل"( عن 
طريق إيداع  
نظام أساسي  
)نظام أساسي  

من مستند واحد 
بالنسبة إلى 

شركة خاصة  
محدودة  

باألسهم؛ عقد 
التأسيس 
والنظام  
  األساسي

بالنسبة إلى كافة  
الشركات  
األخرى(  
  A1ونموذج 

مكتمل يحتوي  
على إقرار  
باالمتثال  

لمتطلبات قانون  
الشركات لعام  

)"قانون   2014
الشركات"(  
ودفع رسوم  
التسجيل ذات  

الصلة، علًما أنه  
يمكن القيام  
بذلك عبر  
 اإلنترنت. 

 

  

  

 

  

  

 

يجب تقديم  
المستندات 
التالية إلى 

وزارة العدل  
قبل التوقيع  
على النظام 
:  األساسي

بالنسبة إلى 
المساهمين  

األفراد، نسخة  
من البطاقة  

المدنية. بالنسبة 
 إلى الجهات: 

أصل النظام   - 1
وأي   األساسي

تعديالت تطرأ 
 عليه؛ 

 

. شهادة  2
  -3التسجيل. 
الرخصة  
 التجارية. 

. وثائق  4
الشركة  

 تعريفية.ال

يتعين على 

الشركة أيًضا  

تقديم نسخ من  

جوازات سفر  

المفوضين 

بالتوقيع، وقرار  

المساهم 

بالموافقة على  

إنشاء شركة  

محدودة  

المسؤولية  

وتعيين مدير  

الشركة، ونسخة  

  بطاقةالمن 



 
 

 

 

ز للشركات  يجو 

المقيدة بضمان أو 

غير المحدودة حذف  

التفاصيل غير 

المالئمة أو غير 

يتم تقديم   المناسبة.

طلب التسجيل عن  

طريق تقديم عقد 

التأسيس والنظام  

الموقعين  األساسي

من قبل الوكيل  

المعتمد المقترح 

)"الوكيل المعتمد"(،  

كجهة تسجيل لدى  

أمين سجل شؤون  

الشركات )"أمين  

 (.  السجل"

  

 

  

  

 

 

 

لن يتم تسجيل  
الشركة ما لم  
يتضح ألمين  
السجل أن 

الشركة، عند 
تسجيلها، 
ستمارس  
نشاًطا في  
جمهورية  
أيرلندا 

 )"الدولة"(.  

  

 

  

ال تُعتبر الشركة 

على أنه قد تم  

تسجيلها حتى 

يحين الوقت  

الذي يصدر فيه  

أمين السجل  

   شهادة التسجيل.

شركة محدودة  

المسؤولية: يتم 

تسجيل شركة  

دة  محدو

المسؤولية من  

خالل التوقيع 

على النظام 

لدى   األساسي

الموث ق في  

وزارة العدل، 

وبعد ذلك يمكن  

الحصول على  

شهادة التسجيل  

من وزارة  

التجارة 

 والصناعة.  

  

المدنية الكويتية 

 للمدير. 

 



 
 

 

 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

 .      

 

تصديق كافة  
المستندات لدى  
سفارة دولة  
الكويت في  
دولة الجهة  
ووزارة  

الخارجية في  
 دولة الكويت. 

يجب صياغة  
المستندات 

 باللغة العربية.

قبل التوقيع على  
النظام 

، تقوم  األساسي
وزارة التجارة  

والصناعة  
بإخطار الجهات  

التنظيمية 
األخرى  

للحصول على  
 موافقتها.  

وبعد تلقي  

الموافقات من  

جهات تنظيمية  

أخرى، تصدر  

وزارة التجارة  

والصناعة  

موافقتها على 

توقيع النظام 

لدى   األساسي

الموث ق. بعد 

التوقيع على 

  األساسيالنظام 

والحصول على  

يل  شهادة التسج

من وزارة  

التجارة 

والصناعة،  

على الشركة  

التقدم بطلب  

للحصول على  



 
 

 

ترخيص 

تجاري للقيام 

باألنشطة  

المحددة  

المصرح بها  

في النظام  

  األساسي

 للشركة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

 ايصال ويتعين على الشركة تقديم نسخة من عقد اإليجار         
 إيجار حديثة للحصول على الرخصة التجارية.  

 دينار كويتي تقريبًا.   200  ةتبلغ قيمة رسوم التسجيل المبدئي 

 شركة مساهمة كويتية مقفلة وشركة مساهمة كويتية عامة: 

التوقيع  مقفلة من خالل  كويتية  تسجيل شركة مساهمة  تم 
وعقد التأسيس أمام الموث ق في وزارة    األساسيعلى النظام  

 التالية:  ضماناتالالعدل، على أن تشتمل على 

األسهم   .1 كافة  في  باالكتتاب  المساهمون  يقوم 
وإيداع مبلغ بقيمة األسهم في أحد المصارف المحلية تحت  

 تصرف الشركة. 

قييم المساهمات العينية وفقًا ألحكام القانون يتم ت  .2
 ويتم سدادها بالكامل.

اإلدارية   .3 الهيئات  بتعيين  المساهمون  يقوم 
 الالزمة للشركة. 

إحدى   في  مسجلة  الشركة  تكون  أن  يجب  التسجيل،  عند 
أسهم   تسجيل  الوسيط  من  ويُطلب  المقاصة،  شركات 

 المساهمين في شركة مساهمة كويتية مقفلة. 

  ايصال وعلى الشركة تقديم نسخة من عقد اإليجار . يتعين  
 إيجار حديثة للحصول على الرخصة التجارية.  

 دينار كويتي تقريبًا.  200تبلغ قيمة رسوم التسجيل المبدئي  

محدودة   شركة  تسجيل  يتم  المسؤولية:  محدودة  شركة 

النظام   على  التوقيع  خالل  من  لدى    األساسيالمسؤولية 

العد  ل، وبعد ذلك يمكن الحصول على  الموث ق في وزارة 

 شهادة التسجيل من وزارة التجارة والصناعة. 

يجب تقديم المستندات التالية إلى وزارة العدل قبل التوقيع   
 :  األساسي على النظام 

 بالنسبة إلى المساهمين األفراد، نسخة من البطاقة المدنية.   

 بالنسبة إلى الجهات: 

 وأي تعديالت تطرأ عليه؛  األساسي. أصل النظام 1

 الرخصة التجارية.. 3. شهادة التسجيل. 2

 . وثائق الشركة التعريفية.4

 



 
 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

سفر          جوازات  من  نسخ  تقديم  أيًضا  الشركة  على  يجب 
إنشاء   على  بالموافقة  المساهم  وقرار  بالتوقيع  المفوضين 

 شركة مساهمة كويتية مقفلة. 

تصديق كافة المستندات لدى سفارة دولة الكويت في دولة  
 الجهة ووزارة الخارجية.   

 يجب صياغة المستندات باللغة العربية. 

وعقد التأسيس، سيعقد   األساسيبعد التوقيع على النظام  
وينتخبون  األول  العام  االجتماع  المؤسسون  المساهمون 

ر وزارة  أول مجلس إدارة. بالتالي، ستقوم الشركة بإخطا
تقديم محضر   الموعد من خالل  بهذا  التجارة والصناعة 
االجتماع. وستقوم الشركة بعد ذلك بتقديم طلب إلى وزارة  
التجارة والصناعة للحصول على رخصة تجارية وشهادة  

 المفوضين بالتوقيع. 

حوالي   المبدئي  التسجيل  رسوم  قيمة  دينار    500تبلغ 

 كويتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 كايمانجزر  
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

الموافقات  

التنظيمية  

 الحكومية 

الحصول   يلزم  ال 

موافقات   على 

أو   حكومية 

لتسجيل   تنظيمية 

ال   شركة  وإدراج 

شركة    تكون

أو  ت ائ  مانية 

استثمار  صندوق 

مدير   أو  مشترك 

استثمار  صندوق 

شركة   أو  مشترك 

أو   مدير  تأمين 

 شركة. 

 

 

  

 

  

 

 

 

الحصول   يلزم  ال 

موافقات   على 

حكومية أو تنظيمية 

وإدراج   لتسجيل 

تمث ل  ال  شركة 

ائ  أو  ت شركة  مانية 

استثمار  صندوق 

مدير  أو  مشترك 

استثمار  صندوق 

شركة   أو  مشترك 

مدير   أو  تأمين 

 شركة. 

  

 

 

 

سلطة   موافقة  إن 
برمودا   في  النقد 
إلصدار   مطلوبة 
ونقل   األسهم 
ملكيتها الحقًا لغير 
يتم   المقيمين حيث 
نقل   أو  إصدار 
ملكية سهم أو أكثر 
المال   رأس  من 

 المصدر. 

 

الحصول   يشترط 
موافقة   على 
لتسجيل   الوزير 
التي   لشركات 
األنشطة   تمارس 
 المرخصة التالية: 

أعمال  .1
 االستثمار؛ و

إدارة   .2
 الصندوق؛ و 

أعمال  .3
الموجودات  

و   .  4الرقمية؛ 
الخدمات   أعمال 

. 5ية؛  المال
األولي   العروض 
الرقمية   للعملة 

 المشفرة؛ 

األعمال  .6
 االئتمانية؛

مقد م  .7

للشركات؛   خدمة 

.  9. أخذ الودائع؛  8

 خدمات المال. 

لجنة   موافقة 

المالية   الخدمات 

جيرسي   في 

الخدمات   )"لجنة 

في   المالية 

على   جيرسي"( 

األسهم   إصدار 

مطلوبة ويتم توفير 

سياق   في  ذلك 

في   شركة  تسجيل 

 جيرسي.  

 

 

 

بعض   تخضع 

الخدمات   أنشطة 

للتنظيم  المالية 

ترخيًصا   وتتطلب 

آخر   تصريًحا  أو 

من لجنة الخدمات  

في   المالية 

مثل   جيرسي، 

التي  الشرك ات 

العمل   في  ترغب 

لتلقي   كمؤسسات 

أو  الودائع 

مانية ئت اشركات  

 أو شركات تأمين.

الحصول   يلزم  ال 

موافقات   على 

أو   حكومية 

لتسجيل   تنظيمية 

تمارس   لن  شركة 

بموجب   أنشطة 

اإلشراف   قوانين 

في   لشركة  المالي 

جيرنسي، باستثناء  

الخاليا   شركات 

وشركات   المحمية 

المدمجة   الخاليا 

طلب موافقة  التي تت 

الخدمات   لجنة 

في   المالية 

)"لجنة   جيرنسي 

المالية   الخدمات 

في جيرنسي"( من  

التسجيل،   أجل 

كانت   سواء 

تم   أنشطة  تمارس 

 تنظيمها أو ال.

بعض    تخضع 
الخدمات   أنشطة 
للتنظيم  المالية 

وتتطلب  
أو   ترخيًصا 
آخر   تصريًحا 
لجنة   من 
المالية   الخدمات 
جيرنسي،   في 
سبيل   على 
الشركات   المثال 
في   ترغب  التي 

العمل 
كمؤسسات لتلقي  

الودائع، 
أوالصناديق  
ومقد مي 

ذات   الخدمات 
أو   الصلة، 

الشركات  
أو  ت االئ  مانية، 

 التأمين.شركات 

الحصول   يلزم  ال 

موافقات   على 

أو   حكومية 

لتسجيل  تنظيمية 

يتم  ال  شركة 

بخالف  تنظيمها 

أو  كشركة،  ذلك 

تعاونية،  جمعية 

إن   إذ  إلخ.، 

الموافقات  

مطلوبة   الحكومية 

ألهداف   وفقًا 

 الشركة. 

 

  

إلى   باإلضافة 

على  يتعين  ذلك، 

الشركات   كافة 

على   الحصول 

من   موافقات 

   وزارة الداخلية.

 



 
 

 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

االسم   االسم  حجز  يجوز 
دوالًرا    74)بقيمة  

شهر   لمدة  أميركيًا 
تحسباً   واحد( 
لتسجيل شركة. ليس  
أن   الضروري  من 
الشركة   اسم  يحتوي 
أو   كلمات  على 
مثل   اختصارات 

"المحدودة"  
و  Limitedو"  "
"Ltd" و "Inc  و "
"Corp  إلى وما   "

تتوفر   ولكن  ذلك، 
التي  األسماء  بعض 
أمين   موافقة  تتطلب 
سبيل   على  السجل، 
بما   األسماء  المثال، 
كلمات   ذلك  في 
و   "ملكي" 
"إمبريالي" و "بنك"  
و   و"مصرف" 
و   "ضمان" 

 "تأمين". 

  

 

باستخدام  يُسمح 

الشركات   أسماء 

أحدهما  المزدوجة، 

اإلنجليزية  باللغة 

أجنبي  بخط  واآلخر 

من  ليس  )والذي 

يكون  أن  الضروري 

دقيقة   ترجمة  االسم 

 لالسم اإلنجليزي(. 

االسم   حجز  يمكن 

أو    10لمدة   أيام 

)مقابل رسوم قدرها  

دوالًرا أميركيًا(    50

يوًما،    90لمدة  

ينتهي  أن  ويجب 

محدودة   شركة  اسم 

"  Limitedبكلمة "

أو 

"Corporation  "

أو 

"Incorporated  "

 Societyأو "

Anonyme  أو  "
" "  Ltdاالختصار 

" أو  Corpأو   "
"Inc  أو  "
"S.A .". 

  

 

 

  

  

  

ينتهي   أن  يجب 

غير   شركة  اسم 

بكلمة   محدودة 

"Unlimited  "

االختصار   أو 

"Unltd ." 

االسم   حجز  يمكن 
أشهر   ثالثة  لمدة 
للتجديد(.   )قابلة 
يجب أن يذكر عقد 
اسم   التأسيس 
حالة   وفي  الشركة 
محدودة   شركة 
شركة   أو  باألسهم 
  ، بضمان  محدودة 
أن   يجب  فإن 
كلمة   تضاف 

"Limited  أو  "
"Ltd  آخر إلى   "

 االسم.  

  

ويمكن االستغناء  
"  Limitedعن "
" في  Ltdأو   "

معينة،   ظروف 
سبيل   على 
حالة   في  المثال، 

الشركات  
الخيرية. ال يجوز  
تسجيل أي شركة  
غير  باسم 
قد   فيه  مرغوب 
أيًضا  يتضمن 

متطابقة أو  أسماء  
مع  متشابهة، 
ضمنًا   اإلشارة 
إلى رعاية العائلة  
المالكة، أو أسماء  

"building 
society  "

)جمعية تعاونية(،  
"  Chamberأو 

of 
Commerce  "

التجارة(،   )غرفة 
أو 
"municipal  "

أو    ، )البلدية( 
"chartered  "

  " أو  )المعتمدة(، 
co- 

اسم   حجز  يجب 
لتسجيل   تحسباً 
ويمكن  شركة 
بالطبع حجزه عبر  
مقابل  اإلنترنت 

قدرها     10رسوم 
 جنيهات إسترلينية.

ألمين   ويجوز 
رفض   السجل 
االسم   تسجيل 
حيث يكون االسم 
أمين  رأي  في 
السجل مضلاًل أو  
غير مرغوب فيه  
طريقة   بأي 

 أخرى. 

ينتهي   أن  يجب 
دة  اسم شركة محدو

بكلمة 
"Limited  أو  "
"Ltd  أو  "
"avec 

responsibility 
limited  أو  "

"public 
limited 

company  أو  "
"PLC  " 

األحرف   )مزيج 

والصغيرة  الكبيرة 

 مسموح به(. 

 

حجز   يمكن 
المقترح   االسم 
أشهر   ثالثة  لمدة 
قدره   رسم  مقابل 

جنيًها   25
إسترلينيًا،  

 ويمكن تجديده.

 

 

يذكر  أن  يجب 

التأسيس عقد  

الشركة،  اسم 

حالة   وفي 

الشركة  

المحدودة  

يجب  باألسهم 

كلمة  تذكر  أن 

"Limited  "

" "  Ltdأو 

باعتبارها 

األخيرة   الكلمة 

ويجوز   لالسم. 

السجل   ألمين 

تسجيل   رفض 

حيث   االسم 

في   االسم  يكون 

أمين  رأي 

مضلاًل   السجل 

غير  أو 

فيه   مرغوب 

طريقة   بأي 

يمكن  أخرى. 

اسم  اعتماد 

بخط   ثانوي 

 ر روماني.غي 

قد يتم حجز االسم  
طريق   عن 
عبر  التطبيق 
تحسبًا  اإلنترنت 
شركة   لتسجيل 
تأمين أو مصرف  
رسوم   مقابل 

يورو    25قدرها  
تعويضها  يتم 
رسوم   مقابل 

 التسجيل. 

ألمين   يجوز 
رفض   السجل 
االسم   تسجيل 
في  يكون،  حيث 
أمين  رأي 
مشابًها  السجل، 
جدًا السم شركة  
غير  أو  قائمة 
 مرغوب فيه.  

ينتهي    أن  يجب 
شركة   اسم 
بالكلمة   محدودة 

"Limited  أو  "
"Ltd  ." 

ينتهي   أن  يجب 
شركة   اسم 
المعين  النشاط 
بعبارة  إما 

"designated 
activity 

company  "
النشاط   )شركة 
)أو   المعين( 
بـ   اختصارها 

"DAC  .)"
ينتهي  أن  يجب 
الشركة   اسم 
بكلمات   العامة 

"public 
limited 

company  "
عامة   )شركة 

محدودة   شركة 
يجب   المسؤولية: 
اسم   يؤخذ  أن 
الشركة من هدفها  
أو من الشريك أو  
يتبع  الشركاء. 
الشركة   اسم 

" "  WLLبعبارة 
محدودة   )شركة 

 المسؤولية(. 

تضامن  شركة 
عامة: يتكون اسم  
الشركة من أسماء  
جميع الشركاء أو 
 واحد أو أكثر من
مع   أسمائهم 
عبارة  إضافة 

"and 
Partners  "

أو   )والشركاء( 
"and their 

Partners  "
)وشركائهم((.  

يتوافق   ويجب أن 
مع  الشركة  اسم 
شكلها الفعلي وأن  
مع  يتوافق 
الفعلية  أنشطتها 
ويتبع اسم الشركة  

عبارة 
"General 

Partnership 
Company  "

 )شركة تضامن(.  

أن   يجوز  ال 

اسم   يشتمل 

اسم  الشركة ع لى 

شريًكا  ليس  من 

اشتمل   إذا  فيها. 

اسم   على  االسم 

ليس   شخص 

وكان   شريًكا 

الشخص   هذا 

بذلك،  علم  على 



 
 

 

operative  "
 )التعاونية(.  

  

 يمكن اعتماد اسم 

غير   بخط  ثانوي 

 .أجنبي

أو   محدودة( 
p.l.c  . 

ينتهي   أن  يجب 
شركة   اسم 
محدودة بالضمان  

بعبارة  
"company 

limited by 
guarantee  "

محدودة   )شركة 
أو   بالضمان( 

"clg  ويجب  ."
اسم  ينتهي  أن 
غير   شركة 
إما   محدودة 

بعبارة  
"unlimited 

company  "
غير  )شركة 
أو   محدودة( 

UC  ويجوز  .
استخدام  

عادلة  العبارات الم
لكل  باأليرلندية 
اسم إذا رغبتم في 

 ذلك. 

 

  

يكون   فإنه 

مسؤوالً  

مع  بالتضامن 

عن   الشركاء 

الشركة   التزامات 

تجاه الغير بحسن  

 النية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 جزر كايمان

 

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

        

  

 

مع عدم  
اإلخالل بما  

ورد في الفقرة  
السابقة، يجوز  

للشركة أن  
تستخدم باسمها 
اسم الشريك  
المنسحب أو  
المتوفى إذا  

وافق الشريك  
المنسحب أو  
ورثة الشريك  
المتوفى على 
 هذا االستخدام.  

 

شركة مساهمة  

كويتية مقفلة 

وشركة مساهمة  

 كويتية عامة:  

وفي جميع  
األحوال يجب  
أن يتبع اسم 

لشركة عبارة  ا
)شركة  
مساهمة 

كويتية مقفلة 
 أو ش.م.ك.م(  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

اجتماعات  

الجمعية  

العمومية  

 السنوية 

عقد   يُلزم  ال 

اجتماعات 

العمومية   الجمعية 

 السنوية. 

عقد   يُلزم  ال 

الجمعية   اجتماعات 

 العمومية السنوية. 

عقد   يُلزم  ال 

اجتماعات 

العمومية   الجمعية 

تم   إذا  السنوية 

من   عنها  التنازل 

قبل أعضاء مجلس  

اإلدارة  

 والمساهمين.

الحاجة   تدعو  ال 
عقد  إلى 

اجتماعات 
العمومية   الجمعية 
لشركة   السنوية 
يكن   لم  ما  خاصة 
متطلبات  لديها 
في   بذلك  تقضي 

،  األساسينظامها  
تأسيسها   تم  وإذا 

أغسطس    1قبل  
يتم  2014 لم  ما   ،

قرار   إصدار 
لمواصلة   خاص 

 عقدها.

ما لم يوافق جميع 
في  المساهمين 
شركة عامة خطيًا  
االستغناء  على 

متطلبات ع ن 
اجتماعات  انعقاد 
العمومية   الجمعية 
يجب   السنوية، 
اجتماع  عقد 
العمومية   الجمعية 
عام   كل  السنوي 
يُعقد   أن  ويجب 
اجتماع   أول 
العمومية   للجمعية 

غضون     18في 
من  شهًرا 
يجوز   التسجيل. 

للشركات  
أيًضا   الخاصة 
االستغناء عن أي  
يتعين   متطلبات 
بموجبها   عليها 
اجتماعات  عقد 

العمومية  الجم عية 
بنفس   السنوية 
الطريقة. في حالة  
شركة   وجود 

على   يتعين 
عقد   الشركة 

اجتماع 
الجمعية  
العمومية 

السنوية في كل  
سنة تقويمية ما  
يتنازل  لم 

المساهمون 
هذا  عن 
إن   الشرط. 
األدنى   الحد 
اإلخطار   لفترة 

أيام    10هي  
لعقد   وفقًا 
تأسيس الشركة  

امها ونظ
اللذين    األساسي

فترة  يتطلبان 
 أطول.  

 

من    يُطلب  ال 

عقد   الشركة 

اجتماعات 

مجلس اإلدارة  

اجتماعات   أو 

المساهمين في 

جيرنسي ما لم  

ذلك  يكن 

مطلوبًا  

عقد   بموجب 

أو  تأسيسها 

نظامها 

 . األساسي

تُعقد   أن  يجب 
اجتماعات الجمعية  
السنوية   العمومية 
أن  على  عام،  كل 

أو   اجتماع   ليُعقد 
العمومية   للجمعية 
في   السنوية 

شهًرا    18غضون  
ال   التسجيل.  من 
يجوز انقضاء أكثر  

بين    15من   شهًرا 
اجتماعات الجمعية  
السنوية،   العمومية 
والتي يجوز عقدها  
أو   الدولة  داخل 
حيث   خارجها 
جميع   وافق 
الذين   األعضاء 
الحضور   لهم  يحق 
ذلك.   على  خطيًا 
عدم   حالة  في 
الحصول على هذه  

يتعين المواف قة، 
الشركة   على 
لحضور   الترتيب 
بواسطة   األعضاء 

 الوسائل التقنية. 

ويجوز ألي شركة  

واحدة   عضو 

عن  االستغناء 

عقد   شرط 

اجتماعات الجمعية  

السنوية،   العمومية 

للشركة   ويجوز 

المحدودة   الخاصة 

بغض  باألسهم، 

عدد  عن  النظر 

المساهمين،  

هذا   عن  االستغناء 

طريق   الشرط عن 

خطي  إصدار قرار  

الش عقد  على  ركة 
الجمعية   اجتماع 
كل   في  العمومية 

 سنة تقويمية.

األدنى   الحد  إن 
هي   اإلخطار  لفترة 

أسابيع رهنًا بعقد   3
الشركة   تأسيس 

  األساسي ونظامها  
فترة  يتطلبان  اللذين 

 أطول. 

  

 



 
 

 

يجوز   ال  عامة، 
أكثر   ينقضي  أن 

شهًرا بين    18من  
اجتماعات 

العمومية   الجمعية 
وفي   السنوية، 
حالة وجود شركة  
مطلوب   خاصة 
عقد   منها 

اجتماعات 
العمومية   الجمعية 
فال   السنوية، 
ينقضي   أن  يجوز 

من    22أكثر 
بين  شهًرا 

اجتماعات 
العمومية  ال جمعية 

السنوية. ال يجوز  
اجتماعات  عقد 
العمومية   الجمعية 
في   السنوية 

 جيرسي.  

جميع   قبل  من 

المساهمين في هذا 

عام.   كل  الصدد 

هذا   يُقر  أن  ويجب 

الخطي   القرار 

البيانات  باستالم 

المالية ذات الصلة،  

وحل كافة المسائل  

من  كان  التي 

فيها  النظر  الممكن 

اجتماع   في 

العمومية   الجمعية 

والتأكيد  السنوية، 

على عدم وجود أي  

إلى  بالنسبة  تغيير 

 المدققين.

 

 جزر كايمان 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

أن   مكتب مسجل  يكون  يجب 

مكتب   للشركة 

في   يقع  مسجل 

جزر كايمان يمكن 

كافة   توجيه 

اإلشعارات  

 والمراسالت إليه. 

يكون   أن  يجب 
مكتب   للشركة 
جزر   في  مسجل 
البريطانية   العذراء 

 ووكيل معتمد. 

معظم    وفي 

يكون   الحاالت، 

الوكيل   مكتب 

أيًضا  المعتمد هو 

المسجل   المكتب 

 للشركة. 

يكون   أن  يجب 
مكتب   للشركة 
في   يقع  مسجل 
يجوز   )ال  برمودا 
عنوان   يكون  أن 
بريد(   صندوق 
كافة   توجيه  يمكن 

اإلشعارات  
 والمراسالت إليه.  

 

 

يكون   أن  يجب 

مكتب   للشركة 

في   يقع  مسجل 

يمكن  جيرسي 

كافة    توجيه 

اإلشعارات  

 والمراسالت إليه. 

يكون   أن  يجب 

مكتب   للشركة 

في   يقع  مسجل 

يمكن  جيرنسي 

كافة   توجيه 

اإلشعارات  

 والمراسالت إليه. 

يكون   أن  يجب 

مكتب   للشركة 

في   يقع  مسجل 

يمكن   الدولة 

كافة   توجيه 

اإلشعارات  

 والمراسالت إليه. 

يكون   أن  يجب 

مكتب   للشركة 

في   يقع  مسجل 

الكويت   دولة 

توج يه يمكن 

كافة  

اإلشعارات  

والمراسالت  

 إليه.



 
 

 

عدد   على  قيود 

 المساهمين 

يكون   أن  يجب 

مساهم   للشركة 

األقل   على  واحد 

ال   وقت.  أي  في 

أقصى   حد  يوجد 

المساهمين،  لعدد 

على   ينص  لم  ما 

النظام   في  ذلك 

ويجب  األساسي  .

لدى   يكون  أن 

الشركة سهم واحد  

األقل   على 

ولكن ال   مصدًرا، 

أدنى   حد  يوجد 

رأس   لمتطلبات 

المدفوع،   المال 

للشركات   ويجوز 

عملة   اختيار 

كثر يتم واحدة أو أ

األسهم   إصدار 

 بها.

يكون  أن  يجب 

مساهم   للشركة 

األقل   على  واحد 

ال   وقت.  أي  في 

أقصى   حد  يوجد 

المساهمين،   لعدد 

على   ينص  لم  ما 

النظام   في  ذلك 

ويجب  األساسي  .

لدى  يكون  أن 

الشركة سهم واحد  

األقل   على 

ال   ولكن  مصدًرا، 

أدنى   حد  يوجد 

رأس   لمتطلبات 

المدفوع،   المال 

للشر كات  ويجوز 

اختيار عملة واحدة  

أو أكثر يتم إصدار  

 األسهم بها.

يكون   أن  يجب 

مساهم   للشركة 

األقل   على  واحد 

ال   وقت.  أي  في 

أقصى   حد  يوجد 

المساهمين،  لعدد 

على   ينص  لم  ما 

النظام   في  ذلك 

ويجب   الداخلي. 

لدى   يكون  أن 

الشركة سهم واحد  

األقل   على 

ولكن ال   مصدًرا، 

أدنى   حد  يوجد 

رأس    لمتطلبات 

المدفوع،   المال 

للشركات   ويجوز 

عملة   اختيار 

واحدة أو أكثر يتم 

األسهم   إصدار 

 بها.

يكون   أن  يجب 
الشركة   لدى 
مساهم   الخاصة 
األقل   على  واحد 
وقت.   أي  في 
يكون   أن  يجب 
الشركة   لدى 
يقل  ال  ما  العامة 
من   اثنين  عن 
المساهمين في أي  
وقت. ال يوجد حد  
لعدد   أقصى 
لم  ما  المساهمين، 
ذلك  على  ينص 
النظام   في 

ويجب  األساسي  .
لدى   يكون  أن 
الشركة سهم واحد  
األقل   على 

و لكن ال  مصدًرا، 
أدنى   حد  يوجد 
رأس   لمتطلبات 
المدفوع،   المال 
للشركات   ويجوز 
عملة   اختيار 
واحدة أو أكثر يتم 
األسهم   إصدار 

 بها.

سيتم التعامل مع   

خاصة   شركة 

 30فيها أكثر من  

لو   كما  مساهًما 

شركة   كانت 

تقتنع   لم  ما  عامة 

الخدمات   لجنة 

في  المالية 

بأن  جيرسي 

من  تُدار  شؤونها 

مساهميه ا قبل 

 محليًا.

يكون   أن  يجب 
مساهم   للشركة 
األقل   على  واحد 
ال   وقت.  أي  في 
أقصى   حد  يوجد 
المساهمين،  لعدد 
على   ينص  لم  ما 
عقد  في  ذلك 

 التأسيس. 

  

يكون    أن  ويجب 

سهم   الشركة  لدى 

األقل   على  واحد 

ولكن ال   مصدًرا، 

أدنى   حد  يوجد 

رأس   لمتطلبات 

المدفوع،   المال 

للشركات   ويجوز 

عملة    اختيار 

واحدة أو أكثر يتم 

األسهم   إصدار 

 بها.

يكون  أن  يجب 
الشركة   لدى 
المقيدة   الخاصة 
مساهم   باألسهم 
األقل   على  واحد 
في أي وقت وبحد  

)ال    149أقصى  
األشخاص   يشمل 
في  العاملين 

الشركة  
واألشخاص الذين  
يعملون  كانوا 
في   رسميًا 
أثناء   الشركة، 
موظفين   كونهم 
واستمروا   فيها، 
توظيفهم   في  بعد 

كونهم أعضاء في  
يجوز   الشركة(. 
شركة   تأسيس 
بمساهم  عامة 
األقل.   على  واحد 
لعدد  حد  من  وما 
الذين  المساهمين 
عليهم  تشتمل  قد 

 شركة عامة.  

يكون    أن  ويجب 

الشركة   لدى 

سهم   الخاصة 

األقل   على  واحد 

ال   ولكن  مصدًرا، 

أدنى   حد  يوجد 

رأس   لمتطلبات 

 المال المدفوع. 

إن  •
المحدودة  الشركة  

عبارة   المسؤولية 
مؤل ف   اتحاد  عن 
من شريكين على 
يزيد   وال  األقل 

 شريًكا. 50عن 

شركة   •

هي  التضامن 

تأسست   شركة 

أو   شخصين  بين 

أكثر وتعمل تحت  

 اسم معين.

شركة   •

كويتية   مساهمة 

وشركة   مقفلة 

كويتية   مساهمة 

 عامة 

  

يقل    -  أال  يجب 

المساهمين  عدد 

 .5عن 

 

 

 

 

 



 
 

 

 كايمانجزر  

 

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا غيرنزي جيرسي  برمودا

إن الشركة العامة        
ملزمة   المحدودة 
مال   برأس 
أقله   مصدر 

باوند،    25,000
على أن تسدد ربع  
ويجوز   قيمته  
للشركة أن تختار  
أو   واحدة  عملة 
إلصدار   أكثر 
ويجوز   األسهم. 
المحدودة   للشركة 
أن  بالضمان 
عضو   من  تتألف 
وما   فحسب  واحد 
أقصى   عدد  من 
ولكن   لألعضاء. 
النظام   على  يجب 

يحدد  األساسي أن  
 عدد األعضاء   

بهم   تسجل  الذين 

 الشركة. 

 

على   شروط اإلقامة  تفرض  ال 

أو   الشركة  مدراء 

أي  مساهميها 

إقامة.   شروط 

لمدراء   ويحق 

ولكن   الشركات 

الشركة   قدمت  إذا 

الحصول   طلب 

رخصة   على 

سلطة   من  معينة 

جزر   في  النقد 

كايمان، قد يخضع  

المدير إلى شروط  

يتعي ن   ال  إقامة. 

عقد   الشركة  على 

اجتماعات 

لمجلس اإلدارة أو  

في  للمساهمين 

أو كايمان   جزر 

أي مكان آخر، ما 

نظامها  يفرض  لم 

 ذلك.   األساسي

على  تفرض  ال 

أو   الشركة  مدراء 

أي  مساهميها 

ال   إقامة.  شروط 

يتعي ن على الشركة  

اجتماعات   عقد 

أو   اإلدارة  لمجلس 

في  للمساهمين 

العذراء   جزر 

لم  ما  البريطانية، 

نظامها   يفرض 

 ذلك.   األساسي

شركة   كل  على 
معفاة أن يكون لها  

األع ضاء  أحد 
 التاليين: 

 مدير  .1

 يسكن 

 في برمودا 

أو  .2
في  يسكن  أمين 
أو   . 3برمودا 

في  يسكن  ممثل 
برمودا وقد تؤدي  
دور   الشركات 
الممثل  أو  األمين 

 المقيم 

 )مثاًل 

تشك ل  ما  غالبًا 

وولكرز   شركة 

المحدودة  

أمينًا  )برمودا( 

ولكن   للشركة( 

طبيعيًا  شخًصا 

أن   يمكن  فحسب 

على  تفرض  ال 

مدراء الشركة أو  

أي  مساهميها 

إقامة.   شروط 

لمدراء   ويحق 

وال   الشركات 

القانون  يفرض 

مدراء  أي  تعيين 

مأمورين  أو 

في  مقيمين 

أي   أو  جيرسي 

مقدم    ممثل أو 

في   خدمات 

في   إال  جيرسي، 

الضرورة   حال 

تأسيس   سبيل  في 

رئيسي  مركز 

ولكن   للشركة.  

في العادة، تتطلب  

الخدمات   لجنة 

في   المالية 

مديرين  جيرسي 

في  مقيمين 

على  تفرض  ال 
أو   الشركة  مدراء 
أي  مساهميها 

إقا مة.  شروط 
لمدراء   ويحق 
وعلى   الشركات 

 كل شركة   

»وكيل   تعيين 

في  مقيم« 

)يقدم  جيرنسي 

في العادة خدمات  

ولكن  مؤسسية 

يكون   أن  يمكن 

في  مقيًما  مديًرا 

 جيرنسي( 

على  تفرض  ال 
أو   الشركة  مدراء 
أي  مساهميها 
إقامة.   شروط 
 على الشركات  

الشركات   عدا  )ما 
المحدودة   الخاصة 
باألسهم( أن يكون  
على  مديران  لها 
ويجوز   األقل. 
الخاصة   للشركات 
 المحدودة باألسهم 

لها  يكون  أن 

مدير  رد  مج 

وعلى   واحد. 

الشركة أن تحتفظ  

بقيمة   بسند 

باوند أو    25،000

أمين  بوثيق من  ة 

بأن   تفيد  السجل 

صلة   للشركة 

حقيقية ومتواصلة  

أو  عمل  مع 

في   تجرى  أعمال 

تقل   أال   ويجب 
الكويتيين   حصة 
في رأس المال عن  

 في المئة.    51

يكون  أن  ويجب 

دائًما   مقيًما  المدير 

 في الكويت. 



 
 

 

مديًرا  يشك ل 

 مقيًما.  

جيرسي  

ذات   لـ»الهيئات 

األغراض  

الخاصة«  

تمويل   وشركات 

 الخدمات.   

أيرلندا، ما عدا إذا  

المدراء  أحد  كان 

المنطقة  في  يقيم 

االقتصادية  

 األوروبية.   

 

  كايمان جزر 
جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

وفي حال تخلفت الشركة        

عن   غرامة  تسديد  عن 

قانون   بموجب  مخالفة 

الشركات أو قانون توحيد  

 الضرائب 

 )معدل(   1997

)ذات صلة بالتخلف عن  

تقديم معلومات معينة عن 

 الشركة(   

أو عقوبة بموجب قانون  

)ذات   الضرائب  توحيد 

تقديم  عن  بالتخلف  صلة 

أو  معينة  عائدات 

دفع  يتعي ن  معلومات(، 

بقيمة  المال  من  مبلغ 

 السند لتبرئة ذمة الشركة.  

أن   شركة  أرادت  إذا 

في   مقيمة  شركة  تكون 

وخاضعة   أيرلندا 

أن  لضرائبه فعليها  ا، 

تبرهن أن إدارتها تتم في 

العادة،   وفي  الدولة.  

أن   األمر  هذا  يستلزم 

المدراء  أكثرية  تكون 

المقيمين   من 

 اإليرالنديين.  

 



 
 

 

مدير  المدراء  تعيين  يجب 

األقل   على  واحد 

ننصح   ولكننا 

أقله.   اثنين  بتعيين 

أيًضا  وننصح 

سر  أمين  بتعيين 

أال    على  للشركة، 

هو   المدير يكون 

 األوحد. 

مدير  تعيين  يجب 

 واحد أقل ه  

يكون  أن  ويمكن 

تأسيسيًا.  مديًرا 

األموال   وتخضع 

إلى   المشتركة 

 مستلزمات إضافية. 

مدير  تعيين  يجب 
ويمكن  أقل ه  واحد 
مديًرا   يكون  أن 

 تأسيسيًا.  

ويجب تعيين أمين  

للشركة   سر 

يكون   أن  )ويمكن 

تأسيسيًا  سر  أمين 

وذكر   سبق  كما 

 أعاله(.

وإذا كانت الشركة  

أن   يجب  خاصة، 

األقل  على  تملك 

مديًرا واحدًا، وإذا  

شركة   كانت 

أن   يجب  عامة، 

تملك مديرين أقل ه. 

تعيين   ويجوز 

تأسيسيين.   مدراء 

كل   على  يتعي ن 

أن    تعينشركة 

)قد  سر  أمين 

يكون شركة(. وال  

يكون   أن  يجوز 

الوحيد  المدير 

 أمين سر.

تعيين   يجب 

ل ه  مدير واحد أق

أن  ويمكن 

مديًرا  يكون 

 تأسيسيًا. 

على الشركات )ما عدا 
الخاصة   الشركات 
أن   باألسهم(  المحدودة 
على  مديران  لها  يكون 
للشركات   األقل.ويجوز 
المحدودة   الخاصة 
لها   يكون  أن  باألسهم 
واحد.وال   مدير  رد  مج 
مدراء   تعيين  يجوز 
على   يتعي ن  تأسيسيين. 
كل شركة أن تملك أمين 

 ون شركة(. سر )قد يك

راجع أعاله بشأن شروط  

حال   في  المدير  إقامة 

أن   في  الشركة  ترغب 

أيرلندا  في  مقيمة  تكون 

 وخاضعة لضرائبها. 

تعيين  ويجب 
مدير واحد أقل ه  

للشركات  
المحدودة  
المسؤولية  

أن   ويمكن 
مديًرا  يكون 

 تأسيسيًا. 

تعيين  يجب  فيما 
أعضاء  ثالثة  

 أقله    مجلس إدارة

للشركات  

المساهمة  

 المقلة.  - الكويتية 

تعيين  يجب 

أعضاء  خمسة  

أقله    مجلس 

للشركة  

المساهمة  

 الكويتية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 جزر 

 كايمان 

 

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

 سلطات المدراء  

 ومسؤولياتهم 

النظام   ينص 
على أن    األساسي

المدراء  يدير 
الشركة.   أعمال 
يشارك   وال 
في   المساهمون 
بأعمال  العادة 
يكون   الشركة. 

مسؤولين  المدراء  
تجاه 

. همواجبات ب لشركةا
هذه   وتكون 

  تجاه الواجبات  
بنفسها  لشركة  ا

وليس  
وفي   للمساهمين. 
اإلخالل   حال 
بالواجبات، يجوز  
 أن يتحمل المدراء

مسؤولية التعويض  

 للشركة. 

النظام  ينص 

أن    األساسي على 

يدير المدراء أعمال  

وال   الشركة. 

المساهمون  يشارك 

بأعمال   العادة  في 

يكون   الشركة. 

مسؤولين  المدراء  

ا   لشركة تجاه 

وفي  همواجبات ب   .

المشاريع 

يمكن  المشتركة، 

الواجبات  تغيير 

االئتمانية على نحو  

المدراء  يعمل  أن 

لمصلحة  

المساهم/المساهمين 

م، بداًل الذين عينوه

 من الشركة ككل. 

النظام  ينص 
للشركة   الداخلي 
يدير  أن  على 
أعمال   المدراء 
وال   الشركة. 

يشارك 
في   المساهمون 
بأعمال  العادة 
يكون   الشركة. 

المدراء 
تجاه   مسؤولين 

هم واجبات ب لشركةا
وتكون   .

تجاه   همواجبات 
بنفسها  ا لشركة 

وليس  
وفي   للمساهمين. 
اإلخالل   حال 

بالواجبات، 
يتحمل   أن  يجوز 

 المدراء

مسؤولية  

 التعويض للشركة. 

النظام  ينص 
على أن    األساسي

المدراء  يدير 
الشركة.   أعمال 
يشارك  وال 
في  المساهمون 
بأعمال  العادة 
يكون   الشركة. 

المدراء 
تجاه   مسؤولين 

وتكون  ا لشركة. 
الواجبات   هذه 

ا لشركة  تجاه 
وليس  بنفسها 
وفي  للمساهمين. 
اإلخال ل  حال 
بالواجبات، 

يتحمل  أن  يجوز 
 المدراء

مسؤولية  

 التعويض للشركة. 

النظام  ينص 
على    األساسي

يدير  أن 
المدراء أعمال  
وفي   الشركة. 
ال   العادة 

يشارك 
المساهمون 

 في   

 إدارة

أعمال 

الشركة. يكون  

المدراء 

تجاه    مسؤولين

لشركة  ا

. همواجبات ب 

هذه   وتكون 

تجاه  الواجبات  

لشركة بنفسها  ا

وليس  

لمساهمين.  ل

حال   وفي 

اإلخالل  

بالواجبات، 

أن   يجوز 

 يتحمل المدراء 

مسؤولية التعويض  

للشركة.ينص  

الشركة   دستور 

يدير  أن  على 

أعمال   المدراء 

وال   الشركة. 

يشارك 

في   المساهمون 

بأعمال  العادة 

اليومية.   الشركة 

المدراء  يكون 

للشركة    مسؤولين

ينص   واجباتهمب 

التشريع   عليها 

كون األيرلندي.  وت 

  تجاه هذه الواجبات 

بنفسها  لشركة  ا

للمساهمين،  وليس 

أن   يجب  ولكن 

المدراء  يراعي 

وفي   لمصالحهم. 

اإلخالل   حال 

يجوز   بالواجبات، 

 أن يتحمل المدراء

التعويض   مسؤولية 

للشركة."شركة  

محدودة  

 المسؤولية"؛  

يدير مدير أو أكثر 
المحدودة   الشركة 

المسؤولية،  
ويعمل على انفراد 

مع أو   مجتمعا 
آخرين .  مدراء 

تأسيسيحدد    عقد 
المدراء    االشركة  

الشركة   في 
المحدودة  
 المسؤولية.  

في   المدراء  يعي ن 
اجتماع عادي يعقد 
المساهمين.   بين 

ينتدب 
المدير/المدراء  

أكثر   أو  شخًصا 
إدارة   لتول ي 
المحدودة   الشركة 
اليومية.    المسؤولية 
وجود   حال  وفي 
سبعة   من  أكثر 

 مساهمين،  

عقد  يقتضي  

لل شركة  التأسيس 

  مجلس بوضع  

من  ي   رقابي تألف 

ثالثة أعضاء أقل ه.  

اجتماع  عقد  يجب 

على  إدا واحد  ري 

األقل للموافقة على  

البيانات المالية. ما 

خاصة  من شروط  

ولكن بال جنسية. 

يقيم  أن  يجب 

 المدير في الكويت.  

 



 
 

 

 جزر  

  كايمان

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

مقفلة    - شركة مساهمة كويتية         

 وشركة مساهمة كويتية عامة  

ثالثة   مجلس يقوم  أعضاء 
بإدارة   إدارة األقل  على 

الكويتية   المساهمة   - الشركة 
مجلس   ويشكلون  المقفلة 
إدارة.  يتم تعيين المدراء في 
بين   العام  االجتماع  خالل 
وينتخب   األعضاء.   
أول  التأسيسيون  المساهمون 
مجلس إدارة. ويتم انتخاب أو 
الالحقة عبر  المجالس  تعيين 

 للمساهمين. جمعية عمومية

مجلس   أعضاء  وعلى 
ا أن يملكوا أسهًما اإل دارة إم 

الشركة   في  مباشرة 
المقفلة،    - المساهمة الكويتية  

قبل   من  تعيينهم  يتم  أن  إما 
 مساهم. 

إدارة  تفويض  ويمكن 
  -الشركة المساهمة الكويتية  

إلى   ا  إم  اليومية  المقفلة 
نائب الرئيس أو  الرئيس أو 
المدير التنفيذي. ومن الشائع 
أشخاص   يصدر  أن 

وكا قانونية  معتمدون  الت 
لتول ي   أكثر  أو  شخص  إلى 
ولكن   اإلدارية  المسائل 

 ضمن حدود معينة.  

مجلس   ينعقد  أن  ويجب 
اإلدارة على األقل ست مرات  

 في السنة. 

  جنسية خاصة ب ما من شروط 

 . أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 جزر 

  كايمان

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

الدفاتر  

 والسجالت 

الشركة   على 
بسجل   االحتفاظ 
مساهميها   عن 
متاح   غير 
وليس   للجموع. 
الضروري   من 
بالسجل   االحتفاظ 
 في جزر كايمان.

تحتفظ   أن  ويمكن 

بسجالت   الشركة 

هذه  عن  فرعية 

الفئة من األعضاء 

ويجب   تحدد.  كما 

هذا  يحفظ  أن 

السجل الفرعي مع  

األساسي   السجل 

على أن يتم تحديثه  

يوًما    21في خالل  

تغيير.   أي  بعد 

أن   الشركة  وعلى 

مقرها   في  تحتفظ 

كافة   عن  بسجل 

والرسوم،   الرهون 

ويمكن أن يقوم أي  

مساهم  أو  دائن 

في   بمعاينته 

المناسبة.    األوقات 

أن   الشركة  وعلى 

مقرها   في  تحتفظ 

بسجل عن مدرائها 

وأن  ومأموريها  ،

عنه   نسخة  ترسل 

السجل.    أمين  إلى 

وعلى أمين السجل  

الئحة   يضع  أن 

الحاليين  بالمدراء 

لمعاينة  المتاحين 

الرسوم   دفع 

 المناسبة.

على   ويتعي ن 
أن   الشركة 
تحتفظ بنسخ عن  
المساهمين  سجل 
المدراء،   وسجل 
مع نسخ عن كافة 

اإلشعارات  
والمستندات  

المقدمة إلى أمين 
السجل في خالل  

سنوات.    10  آخر
على   يتعي ن 
رفع   الشركات 
مدرائها   سجالت 
إلى أمين السجل.  
سجل   يصبح  ال 
متاًحا   المدراء 
إلى العموم عقب 
أمين  إلى  تقديمه 
ويكون   السجل. 
المساهمين  سجل 

خصوصيًا 
)ولكن   أيًضا 
تقرر  أن  يجوز 
تقدم   بأن  شركة 
إلى   علنية  نسخة 
السجل     -أمين 

صلة   ذات  غالبًا 
تمويل(.   بمعاملة 

عقد ي  كون 
التأسيس 
واألنظمة  
متاحة  األساسي  ة 

أمين   من  علنًا 
من   السجل، 
في   بحث  خالل 

 الشركة. .  

إلى    وإضافة 

على  ذلك، 

االحتفاظ   الشركة 

بالسجالت المالية  

والمستندات  

التي   األساسية 

معامالتها  تظهر 

بتحديد  وتسمح 

المالي   وضعها 

 بدقة.  

االحتفاظ   يجب 
كافة   بأسماء 
في  المساهمين 

عن  سجل  
األعضاء.  

ويجب أن يحفظ  
األعضاء   سجل 
الشركة   مقر  في 
وأن يكون متاًحا  
العامة،  للمعاينة 
حالة   في  سوى 

الشركات  
االستثمارية 
المشتركة.  
ويجوز  

بسجل   االحتفاظ 
عن  فرعي 

الشركات  
 المسجلة   
والشركات  

إلى   الخاضعة 
سلطة   أنظمة 

تنظيمية 
 مختصة. 

وعلى كل شركة  
بسجل   االحتفاظ 
المدراء  عن 
في   والمأمورين 
ها يحدد اسم   مقر 
أو  مدير  كل 
مأمور وعنوانه.  
السجل   ويكون 
للمعاينة  متًحا 
مجانًا.    العامة 
أيًضا   ويجب 
عن   نسخة  رفع 
المدراء   سجل 
إلى أمين اسجل.  
تعدل   أن  ويجب 

 الشركة  

في حال    السجل 

من   أي  تغيير 

أو  مدرائها 

أ و مأموريها، 

من   أي  تغيير 

التفاصيل 

 الواردة فيه. 

تحتفظ   أن  يجب 
الشركة بالسجالت  
في   التالية 

 جيرسي: 

  األساسي . النظام  1

 وعقد التأسيس  

سجالت  2  .
المدراء 
 واألمانة 

سجل  3  .
 المساهمين 

محاضر  4 دفتر   .
اجتماعات المدراء 

والمساهمين 
سجالت   وتكون 

 المساهمين  

 وعقد التأسيس  

، األساسيوالنظام  
إلى   باإلضافة 
في   المدراء  سجل 
الشركات   حال 
متاحةً  العامة، 
العامة  للمعاينة 
مقابل رسم.  ما من 
داخلي   سجل 
في   للرسوم 

 جيرسي. 

تحتفظ   أن  ويجب 

شركة   كل 

بسجالت  

التي  المحاسبة 

إلى ت  شير 

معامالتها وتفصح  

بكل دقة، وفي أي  

وضع  عن  وقت، 

المالي.   الشركة 

تسمح  وهي 

للمدراء بالتأكد من  

أن كافة الحسابات  

بها   تقوم  التي 

تراعي  الشركة 

المقتضيات 

 القانونية. 

تحتفظ   أن  يجب 
الشركة بالسجالت  
في   التالية 
النظام   جيرنسي: 

وعقد    األساسي
 التأسيس 

 

سجل   .2
السر    المدراء وأمين
 )إذا تم تعيينه(

 سجل  .3

 األعضاء 
ودفتر   .4

اجتماعات   محاضر 
المدراء 

وتكون  والمساهمين 
 سجالت المساهمين 

  األساسي والنظام  
 وعقد التأسيس  

المدراء   وسجل 
للمعاينة  متاحة 
العامة. ما من سجل  
في   للرسوم 
جيرنسي. ويجب أن 
شركة   كل  تحتفظ 
 بسجالت المحاسبة   

إلى  تشير  التي 

وتفصح  معامالتها 

أي   وفي  دقة،  بكل 

وضع   عن  وقت، 

المالي.   الشركة 

تسمح  وهي 

للمدراء بالتأكد من 

الحسابات   كافة  أن 

بها  تقوم  التي 

تراعي   الشركة 

ات المقتضي 

 القانونية.  

الشركة   وعلى 
االحتفاظ بالسجالت  
ا في مقرها  التالية إم 
في   وإما  الرئيسي 
عملها  مكان 
مكان   أو  األساسي 
الدولة.   في  .  1آخر 

سجل   عن  نسخة 
وأمين   المدراء 

سجل  2السر  .
المصرح   بالمصالح 

عن 3عنها نسخة   .
أبرمها   التي  العقود 

 المدراء 
وعقد 

.  4التأسيس
سجل  

.  5األعضاء
عن  نسخ 

 صكوك  
 م الرسو

محاضر  6  .

العامة   االجتماعات 

ويمكن أن يراجع أي 

هذه   عضو 

السجالت/المستندات  

)باستثناء  مجانًا 

إذا   األعضاء  سجل 

كان محكًما( ويجوز  

آخر   شخص  ألي 

سجل   مراجعة 

وأميني  المدراء 

سجل   أو  السر 

المصرح   المصالح 

سجل   أو  عنها 

إذا   )إال   األعضاء 

مقابل  محكًما(  كان 

أن   يجب  رسم. 

ك شركة  تحتفظ  ل 

المحاسبة   بسجالت 

أن   ويجب  المناسبة. 

شركة   لكل  يكون 

 ختًما معروفًا. 

محدودة   "شركة 

 المسؤولية"؛ 

وزارة   إعالم  ويجب 
بكل   والصناعة  التجارة 
نظام  على  تطرأ  تغيير 

،  األساسيالشركة  
تعديل   عقدويجب توقيع  

تأسيس في   الشركة     عقد 
وزارة   في  موث ق  لدى 
نشر   ويجب  العدل.  

شكل    عديالتالت  في 
في   القانوني  الشركة 

 الجريدة الرسمية.  
تسليم   أيًضا  ويجب 
المدققة   الحسابات 
وزارة   إلى  السنوية 
والصناعة.   التجارة 

ينص   أن  عقد  ويجب 
تعيين    التأسيس على 

أكثر   أو  واحد  مدقق 
حسابات   لتدقيق 

 الشركة. 

  -يتية  شركة مساهمة كو

مساهمة   وشركة  مقفلة 

 كويتية عامة

نظام   تغيير  سبيل  وفي 
أو    األساسي الشركة  

يجب   تأسيسها،  عقد 
اجتماع   عقد  طلب 
العمومية   الجمعية 
وتقديم  للمساهمين 

 جدول أعمال  

 لوزارة التجارة   

إنجاز   وبعد  والصناعة 

تقر  أن  االجتماع، يجب 

التجارة   وزارة 

محضر   والصناعة 

يتم  وعندها  االجتماع، 

اإلشعار بذلك في السجل  

تسليم  ويجب  التجاري. 

الشركة   حسابات 

الكويتية     -المساهمة 

المدققة   السنوية  المقفلة 

 إلى الوزارة.  



 
 

 

 

 
 جزر 

 كايمان 

 

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

وعلى الشركة أن تحتفظ   
عن   بسجل  مقرها  في 
ومأموريها،  مدرائها 
عنه   نسخة  ترسل  وأن 
إلى أمين السجل.  وعلى  
يضع   أن  السجل  أمين 
الحاليين  بالمدراء  الئحة 
دفع  لمعاينة  المتاحين 

 الرسوم المناسبة. 
االحتفاظ   الشركة  وعلى 
مناسبة   حسابات  بدفاتر 

مكان داخل كايمن  في أي  
أن   على  خارجها،  أو 
تظهر هذه الدفاتر وضع  
وتفس ر   الشركة  شؤون 

 معامالتها. 
بدفاتر   االحتفاظ  ويجب 
خمس   لمدة  الحسابات 
من   األقل  على  سنوات 
تحضيرها.   تاريخ 
كل   للعقوبات  تخضع 
بإرادتها  تتخلف  شركة 
وعلمها عن االلتزام بما  
ورد. ولدى دفع الرسوم  

مرا ومع  عاة  المناسبة، 
قد   معينة  شروط 
السجل،  أمين  يفرضها 
المعلومات  بعض  تكون 
للمراجعة، ومنها  متاحة 
ورقم   الشركة  اسم 
والمقر   التسجيل 
مال   ورأس  الرئيسي 
األسهم وتاريخ تنفيذ عقد  

 التأسيس 

 ال يكون عقد التأسيس 

متاحة    األساسيوالنظام  

 للمراجعة العلنية. 

ذلك،  إلى  وإضافة 
الشركة   على 

بالسجالت  االحتفاظ  
والمستندات   المالية 
األساسية التي تظهر  
وتسمح   معامالتها 
وضعها  بتحديد 
لمدة   بدقة،  المالي 

 خمس سنوات. 
الشركة   وعلى 
بسجل   االحتفاظ 
خاص عن أي رسوم  
عن   الشركة  تفرضها 
مقرها   في  أصولها 
مقر   أو  الرئيسي 
المعتمد.   وكيلها 
)أو   للشركة  يجوز 
لصاحب السند( إيداع  

ال لدى  الملفات  عامة 
ما   السجل.  أمين 
األفضلية   يعطي 
على   السند  لصاحب 
أو   أي مصالح الحقة 

 غير مسجلة. 
اإليداعات   وباستثناء 
التي يقوم بها صاحب  
المصف ي،  أو  السند 
الشركة   وكيل  يكون 
مسؤواًل عن  المعتمد 
لدى   اإليداعات  كافة 
وهي   السجل  أمين 
نظام  عبر  تجري 
اإللكتروني   التسجيل 

 الخاص بالسجل.  

لكل   يكون  أن  ويجب 

معروف   ختم  شركة 

منه   طبع  يحفظ  وأن 

الوكيل   مكتب  في 

يمك ولكن  ن  المعتمد، 

من  مستند  أي  تنفيذ 

 دون ختم.

الشركة    تعدل  أن  ويجب 
السجل في حال تغيير أي من  
أو   مأموريها،  أو  مدرائها 
التفاصيل  من  أي  تغيير 
تحديث   فيه.يتعي ن  الواردة 

خالل   في  يوًما    14السجل 
بعد التغيير. كما يجب إيداع 
لدى   المعد ل  المدراء  سجل 

خالل   في  يوًما    30األمين 
 بعد كل تغيير. 

النظام  1 وعقد    األساسي . 
تم   حال  في  ولكن  التأسيس 
االحتفاظ بهذه السجالت في  
يجب   برمودا،  مكان خارج 
أي   في  االحتفاظ،  عندها 
الشركة   مكاتب  من  مكتب 
»السجالت   بـ  برمودا،  في 
أو   للمدراء  تسمح  التي 
بدقة   بالتأكد  المقيم  الممثل 
من حال الشركة المالي في  

 نهاية كل ثالثة أشهر«. 

حتفظ أمين السجل بسجل  وي 

بكل   الخاصة  الرسوم  عن 

أمين   إعالم  ويجب  شركة. 

رسوم   بأي  السجل 

أصول   على  مفروضة 

تسجيلها ضد   ليتم  الشركة، 

حال   وفي  الشركة.  هذه 

التخلف عن التسجيل، ال يتم  

إبطال الرسوم. ولكن تكون  

األفضلية   المسجلة  للرسوم 

على أي رسم يسجل الحقًا  

الذي    أو ال يسجل، إلى الحد

برمودا.    في  القانون  يحدده 

عن   الرسوم  تسجيل  ويتم 

قبل   من  المقدمة  األمالك 

النحو   أجنبية على  شركات 

 ذاته. 

ويجب أن ينص    

الشركة   نظام 

على    األساسي

مدقق  تعيين 

أكثر  أو  واحد 

حسابات   لتدقيق 

 الشركة. 



 
 

 

 

 جزر  

  كايمان

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

ليس من الضروري   المدققون 
أو  مدققين  تعيين 
إلى  الحسابات  تقديم 
حكومية   سلطة  أي 
في في جزر كايمان 
)إال  إذا كانت تخضع  

 إلى 

سلطة النقد في جزر  

 كايمن(

من  ليس 

تعيين  الضروري 

تقديم   أو  مدققين 

أي   إلى  الحسابات 

في   حكومية  سلطة 

العذراء   جزر 

إذا   )إال   البريطانية 

إلى   تخضع  كانت 

الخدمات   لجنة 

جزر   في  المالية 

العذراء 

 البريطانية(. 

من  ليس 

تعيين   الضروري 

الحسابات   مدققي 

أي   تحضير  أو 

أو  مالية  بيانات 

لدى  إيداعها 

إذا   المساهمين، 

المساهمون   يوافق 

 والمدراء عليه. 

تدقيق   ويجب 

الشركات   حسابات 

العامة )إال  في بعض  

أن  الحا على  الت( 

متاًحا  التدقيق  يكون 

لدى طلب المساهمين 

لدى  إيداعه  يتم  وأن 

لجنة الخدمات المالية  

ليس   جيرسي.   في 

من الضروري تدقيق  

الشركة   حسابات 

 الخاصة. 

قواعد   وتطب ق 
عن  التنازل 
يجوز   إذ  التدقيق، 
إصدار   للشركات 
 قرارات تنازلية  

الحد   )ويكون 

لمصالح  األدنى 

في    90األعضاء  

 المئة( 

يعفي  قد  ما 

من   الشركة 

ضرورة  

إلى   الخضوع 

التدقيق الملزم في  

األخرى   الحاالت 

غير  )لمدة 

 محدودة(. 

مراعاة  ومع 

بعض 

االستثناءات 

يتعين   التشريعية، 

كافة   على 

تعيين  الشركات 

حسابات   مدققي 

وإخضاع  

إلى  حساباتها 

وتطبق   التدقيق. 

االستثناءات على 

الشركات  

الصغيرة 

والشركات  

المعل قة 

والشركات  

أينما   الجماعية، 

استيفاء   يتم 

الشروط  

 التشريعية.

كل  على 
أن  شركة 

مدقق   عينت 
حسابات  
يعي نه  

 المساهمون  

وتوافق  

عليه وزارة  

التجارة 

 والصناعة. 

المساهمين   مسؤولية 

 المحدودين 

مساهم   أي  يجبر  ال 

بأي مقد مات تتعد ى 

الحصص   مبالغ 

المدفوعة  غير  

 والمسؤول عنها.

ال يجبر أي مساهم 

بأي مقد مات تتعد ى  

الحصص  مبالغ 

المدفوعة   غير 

 والمسؤول عنها.

أي   يجبر  ال 

بأي  مساهم 

تتعد ى  مقد مات 

الحصص   مبالغ 

المدفوعة   غير 

 والمسؤول عنها.

مساهم  أي  يجبر  ال 

تتعد ى   مقد مات  بأي 

مبالغ الحصص غير  

والمسؤول   المدفوعة 

 عنها. 

جبر أي مساهم ال ي 
مقد مات   بأي 
مبالغ   تتعد ى 
غير   الحصص 

المدفوعة  
 والمسؤول عنها. 

ال يجبر أي مساهم  

مقد مات   بأي 

مبالغ   تتعد ى 

غير   الحصص 

المدفوعة  

 والمسؤول عنها.

  يلتزم ال  

مساهم  أي 

مما  بأ كثر 

من  قدمه 

مبالغ  

الحصص  

غير 

المدفوعة  

والمسؤول  

 عنها. 



 
 

 

تساهم  التوزيعات  أن  يجوز 

بمقدمات   الشركة 

عبر توزيع األرباح 

عالوة   حساب  أو 

األسهم،   إصدار 

يفرض   أال   شرط 

أو    األساسينظامها  

أي  تأسيسها  عقد 

 قيود.  

نظام  مراعاة  ومع 

  األساسي الشركة  

تأسيسها،  عقد  و 

للشركة   يجوز 

أو  نقود  توزيع 

أصول  

شرط   لمساهميها، 

قيمة   تتخطى  أن 

الشركة   أصول 

بعد مسؤولياته ا 

تتمكن  و  التوزيع 

 من تسديد ديونها. 

للشركة،   يجوز 
مراعاة  مع 
الداخلي   نظامها 
قرار   وبموجب 
دفع  المدراء،  من 
توزيع   أو  أرباح 
المكتتب  الفائض 
توافر   شرط  فيه 
منطقية   أسس 

 لالعتقاد 
بأنه بعد  .1

الدفعة،   هذه 
الشركة   ستتمكن 
االلتزام  من 
لدى   بمسؤولياتها 

 توجبها.

ويشمل   .2

المكتتب  الفائض 

من   عائدات  فيه 

تم  التي  األسهم 

تبرعها  

واالعتمادات  

عن  الناشئة 

عن   أو  التسديدات 

الحصص   نقل 

عن   تقل  )بقيمة 

مالها(   رأس 

النقدية   والتبرعات 

الشركة   وأصول 

 األخرى. 

يمكن   األساس،  وفي 

أن تتم التوزيعات في 

أي   ومن  وقت  أي 

أن   شرط  مصدر، 

الذين   المدراء  يقدم 

توزيع بيانًا  سمحوا بال

وفقًا  بالمالءة، 

 للمقتضيات القانونية.

عقد  مراعاة  ومع 
 تأسيس الشركة  

ونظامها 

 ،  األساسي

للشركة   يجوز 
أو  نقد  توزيع 
إلى   أصول 
شرط   مساهميها، 
فحص   إجراء 
 مالءة تشريعي 

بعد   فوًرا  )بأنه 

أصول   توزيع 

تتمكن  الشركة 

من تسديد ديونها 

 عند توجبها(

قانون  ويمنع 
كل   الشركات 

 توزيع 
إلى   شركة  من 
إذا   إال  عضو، 
تلك   لدى  أتيحت 
أرباح   الشركة 
الغرض.   لهذا 
أرباح   وتشكل 
المتاحة   الشركة 
مجموع   للتوزيع 

أرباحها 
لم  ما  المكتسبة، 
يتم توزيعها سابقًا 
استعمالها   أو 
ناقص   للرسملة 
الخسائر   مجموع 
المتكب دة، ما لم يتم 
شطبها سابقًا عبر 
أو   التخفيض 
إعادة تنظيم رأس  

 المال.  

 

ويجوز  
 للشركة   

تقوم  أن 

بالتوزيعات 

من األرباح 

الفعلية 

أو   النقدية 

أسهم 

، المنحة

أال    شرط 

يفرض عقد 

التأسيس 

قيود   أي 

 على ذلك. 

نعم، للشركة  نعم نعم نعم نعم نعم نعم خزينة الم أسه

المساهمة  

ا  الكويتية 

 فحسب 



 
 

 

أن   االندماج  تندمج  يجوز 

أكثر   أو  شركتان 

وفقًا ألحكام قوانين  

 جزر كايمن.

تندمج   أن  يجوز 

أكثر   أو  شركتان 

ألحكام   وفقًا 

جزر   قوانين 

العذراء 

 البريطانية.

تندمج   أن  يجوز 

أكثر   أو  شركتان 

ألحكام  وفقًا 

 قوانين برمودا.

تندمج   أن  يجوز 

)قد   أكثر  أو  شركتان 

شركة   أحدها  تكون 

سمح  إذا  أجنبية 

األجنبي  االختصاص 

جيرسي   واختصاص 

ألحكام  وفقًا  بذلك( 

 قوانين جيرسي.  

تندمج  أن  يجوز 

أكثر  أو  شركتان 

أحدها  تكون  )قد 

إذا  أجنبية  شركة 

سمح 

االختصاص  

األجنبي 

واختصاص  

بذلك(  جيرنسي 

ألحكام   وفقًا 

 ي. قوانين جيرنس

تندمج  أن  يجوز 
أو   أيرلندية  شركة 
خالل   من  أكثر 
شركة   استحواذ 
جديدة أو دمجها أو  
شركة   إنشاء 
أن   ويمكن  جديدة. 
االندماج   يجري 
من  بقرار 
المحكمة )في حال  
توافر   عدم 
الموافقة   إجراءات 
بموجب   الموجزة 

من    3الفصل  
الشركات(.   قانون 
هذا   ويشمل 
إصدار   اإلجراء 
مخصص   قرار 

تش ريعي وإعالن 
المدراء.   قبل  من 
إحدى   كانت  وإذا 
الشركات المدمجة  
محدودة   شركة 
تتوافر   ال  عامة، 

اإلجراءات  
 الموجزة.  

أنظمة   وتسه ل 

العابر  الدمج 

للعام   للحدود 

تنفذ   2008 )التي 

أنظمة   توجيهات 

العام   عن  الدمج 

2005/56  ) 

 . 

الشركات   اندماج 

األيرلندية 

مسجلة   بشركات 

أعضاء   دول  في 

االتحاد    أخرى من

األوروبي  

والمنطقة  

االقتصادية  

تكون   األوروبية 

هذه   نف ذت  قد 

 التوجيهات. 

أن   يجوز 

تندمج  

أو  شركتان 

وفقًا   أكثر 

ألحكام  

انون ق

الشركات  

والالئحة  

التنفيذية  

هيئة  لقانون 

اسواق  

 . المال

 

 



 
 

 

 جزر  

  كايمان

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

نشرة   تداول 

 االكتتاب/إيداعها 

متطل بات  من  ما 

كايمن  جزر  في 

نشرة  إليداع 

االكتتاب  

الخاصة  

العامة   بالشركة 

عرض  من  وما 

أو  تنظيمي 

 حكومي. 

متطل بات  من  ما 
العذراء   جزر  في 
إليداع  البريطانية 
االكتتاب   نشرة 
بالشركة   الخاصة 

 العامة وما من  

عرض تنظيمي أو  

 حكومي. 

متطلبات  من  ما 

نشرة  إيداع 

لشركة   اكتتاب 

 معفاة

على   الحصول  يجب 
قبول أمين السجل في  
نشرة   تداول  سبيل 
جيرسي   في  اكتتاب 
 أو شركة من جيرسي  

نسخ  إيداع  ة  ويجب 

هذه  عن  نهائية 

أمين  لدى  النشرة 

 السجل. 

شركة   كل 

  طرحت 

إلى   حصًصا 

ملزمة   العامة 

بتحضير 

اكتتاب  نشرة 

لدى   وإيداعها 

لجنة  

الخدمات  

في   المالية 

جيرنسي، 

أن  على 

تراعي أنظمة  

نشرات  

عن  االكتتاب 

،  2018العام  

كانت  إذا  إال  

الحصص  

أو   مدرجة 

متبادلة في أي  

مالي   سوق 

فيه   تكون 

الهيئة 

المنظمة  

في   عضًوا 

المنظمة  

الدولية  

لهيئات 

األسواق  

أو  الما لية 

في   مدرجة 

تشرف   تبادل 

المنظمة   عليه 

الدولية  

لهيئات 

األسواق  

 المالية.  

ضمانات   ذات  شركة 

سوق   في  مدرجة 

بعض  )مع  أو  منظم 

قدمت   االستثناءات( 

الضمانات إلى العامة.  

نشرة   تخضع 

إلى  االكتتاب 

المراجعة من قبل بنك 

المركزي.   أيرلندا 

يجب إيداع كل نسخة  

االكتتاب  نشرة  عن 

 أمين السجل.  لدى

متطلبات  من  ما 

نشرة  إليداع 

 االكتتاب،

أصبحت   إذا  إال 

طرح   عبر  عامة 

 عام أو خاص. 



 
 

 

حل   الحل  يجوز 
شركة إراديًا في  
الحاالت.   بعص 
تحل   ولكن 
بصورة   الشركة 

 تلقائية  

اتباع   يتم  لم  إذا 

االجراءات  

ويعد  الالزمة. 

الوقت   مرور 

وقوع   أو  المحدد 

أساًسا   ما  حدث 

لرفع شكوى لدى  

عبر  المحكمة 

مساهم،   أو  دائن 

أن  أساس  على 

تنحل    لم  الشركة 

النحو  على 

 الالزم. 

تصفية   ويجوز 
شركة إراديًا إذا لم 
أي   لديها  يكن 
إذا   أو  مسؤوليات 
باستطاعتها   كان 

ديونه لدى تسديد  ا 
وفي   استحقاقها. 
ألمين   المقابل، 
السلطة،   السجل 
قانون   بموجب 

الشركات  
شطب   التجارية، 
عن   شركة 

 السجل. 

وتتوافر  

إجراءات  

قانون   بموجب 

الشركات  

التجارية  

الستعادة 

الشركات  

المشطوبة  

 والمنحل ة. 

يبدأ   أن  يمكن 

بحل  المساهمون 

الشركة إذا كانت  

ذات مالءة أما إذا  

معسرة  كانت 

الدائنون  فيب  دأ 

عملية حلها. وفي  

حال اإلعسار، قد  

المحكمة  تأمر 

إجباري   بحل 

طلب   رفع  عقب 

الشركة   قبل  من 

دائن  أي  أو 

دائن   أو  مساهم 

جميع  أو  محتمل 

الفرقاء،  هؤالء 

أو  انفراد  على 

 معًا.

الشركة   حل  ويجوز 
إراديًا في عدة حاالت  

 منها:
بإجراءات   .1

بقرار  تتبع  موجزة 
 من األعضاء،
أن   يصدر  شرط 

تصريًحا   المدراء 
حول   تشريعيًا 

 المالءة. 
من   .2 بحل 

قبل الدائنين في حال  
)يبدأ   الشركة  مالءة 
بإصدار قرار خاص  

 عن المساهمين( 

من  .3 بأمر 

لها   حيث  المحكمة 

 السلطة بذلك.

ويمكن أن يبدأ  
 المساهمون  
 بحل إرادي 

يحصل   )ما 
عادة في حال  

المالءة(.  
ويبدأ 

حال   الدائنون 
في  إجباريًا 

حال  
اإلعسار.   

حال   وفي 
 اإلعسار، 

أن  يجوز 
تفرض 

حاًل   المحكمة 
بعد   إجباريًا 
من   بالغ 

 الشركة   
 أو أي مدير   

أو   عضو  أو 

أي  دائن 

ذات   طرف 

 صلة. 

شركة   حل  ويجوز 
عبر   إيراديًا  أيرلندية 
تصفية  طريقتين: 
شطب   أو  إرادية 
أن   ويجوز  إرادي.  
التصفية   عملية  تكون 
اإلرادية تصفية إرادية  
تصفية   أو  لألعضاء 
وفي   للدائنين.  إرادية 
اإلرادية   التصفية  حال 
أن  يجب  لألعضاء، 
مليئة  الشركة  تكون 
سجالتها   تكون  وأن 

 المودعة محد ثة. 
التصفية  وتستلزم 
لألعضاء   اإلرادية 
عن  المدراء  إعالن 

إلى    المالءة، باإلضافة 
خاص   قرار  إصدار 
في  األعضاء  عن 

يوًما، ينص    30خالل  
الشركة   حل  على 
مصف.   وتعيين 
هذا   يكون  أن  ويجوز 
في  مكتوبًا  القرار 
حاالت شركات النشاط  
والشركات  المعين 
المحدودة   الخاصة 

 باألسهم. 

ويمكن أن تبدأ التصفية 

اإلرادية لألعضاء عبر  

التبسيط   حديث  إجراء 

قا نون  بموجب 

 الشركات. 

وتنتهي   .1
في   الشركة  مدة 
التاريخ المحدد في  

،  األساسيالنظام  
باتفاق  تجدد  لم  ما 

 المساهمين. 

حلول   .2
الذي   الهدف  أجل 
أجله   من  تأسست 
أن   أم  الشركة 
 تحقيقه مستحيل. 

خسارة   .3

مال   رأس  كل 

أو   الشركة 

 معظمه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

إعادة       يجوز 

بتقديم  الشركة 

طلب إلى المحكمة  

ذات  عبر   شخص 

صلة، في غضون  

من    10 سنوات 

 بعد الحل. 

ويتوافر أيًضا  
شطب   إجراء 
يطبق   إرادي 

على 
الشركات  

المعل قة )وهي  
غالبًا ال تملك 
أي أصول أو  
 مسؤوليات(. 

وتتوافر  

إجراءات  

بموجب  

قانون 

الشركات  

التجارية  

الستعادة 

الشركات  

المشطوبة  

 والمنحل ة. 

شركة   أي  وتستطيع 

أو لم  توقفت عن التجارة  

تتاجر أبدًا وليس لها أي  

شطبها   تطلب  أن  دائن 

من  السجل،  عن  إراديًا 

قرار   إصدار  خالل 

باإليداعات  والقيام 

ويجوز   الضرورية. 

شركة   تنحل  أن  أيًضا 

بقرار من المحكمة العليا  

أو   عضو  من  بحض 

 دائن.

إجماع   .4
الشركاء على حل  
الشركة وتصفيتها 
أجلها،   حلول  قبل 
في   ورد  إذا  إال  
الشركة   نظام 

أن عددًا    األساسي
 معينًا يكفي. 

اندماج  .5
بشركة   الشركة 

 أخرى. 

إعالن  .6

الشركة   إفالس 

حكم   خالل  من 

محكمة   تصدره 

 مختصة. 

وفي حال تخلفت الشركة        
عن   التصريح  عن 
يجوز  السنوية،  عائداتها 
شطب   إلى  إخضاعها 
ويمكن  إرادي.   غير 
 إعادة شركة في أيرلندا.

خالل   .1 في 
 سنتين بعد التصفية

  20في خالل   .2

 سنة بعد الشطب. 

إصدار   .7
بإلغاء  قرار 
الشركة   رخصة 
تأديتها   لعدم 
لعدم  أو  أعمالها 
بياناتها   إصدارها 
المالية عبر ثالث  
 سنوات متتالية.

حكم  .8
عن  صادر 
ويقضي   المحكمة 

 بحل الشركة.  

يحصل   ما  وهذا 

أحد   رفع  حال  في 

أو   الشركات 

المساهمين  

 دعوى. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جزر  

  كايمان

جزر العذراء  

 البريطانية
 الكويت  أيرلندا جيرنسي جيرسي  برمودا

ال تفرض أي ضريبة   الضريبة 

تطلب   أن  ويجوز 

وزارة   من  شركة 

تعه د   صدارباالمالية  

يعفيها  أن  شأنه  من 

لمدة  الضرائب  من 

سنة. وقد أبرمت    30

جزر كايمن عددًا من 

تبادل  اتفاقيات 

المعلومات الضريبية 

لالزدواج   ومعاهدة 

 الضريبي.

ال تخضع الشركات  
ال     مارس ت التي 

جزر   في  أعمالها 
البريط انية  العذراء 
 إلى الضرائب. 

جزر   أبرمت  وقد 
البريطانية  العذراء 
اتفاقيات  من  عددًا 
المعلومات   تبادل 
ولكن  الضريبية 
معاهدة   لها  ليس 

لالزدواج  
 الضريبي.

 وكما هناك  

مستلزمات للتقارير 

 وفق   

االلتزام  قانون 
الضريبي 

األجنبية   للحسابات 
إلى   باإلضافة 
مشابهة   مستلزمات 
المعايير  وفق 

 ركة لتقديم المشت 

 التقارير. 

ال   برمودا،  وفي 

تخضع أي شركة  

من   أي  أو  معفاة 

إلى   مساهميها 

سوى   الضرائب، 

المساهمين  

في   المقيمين 

ويجوز   برمودا. 

شركة   تقدم  أن 

إلى  طلبًا  معفاة 

ومن  الوزير 

يؤك د   أن  المتوقع 

لن   بأنها  لها 

أي   إلى  تخضع 

ضريبة حتى شهر  

.   2035مارس  

أبرمت   وقد 

عددً  من  برمودا  ا 

تبادل  اتفاقيات 

المعلومات  

الضريبية 

ضريبية  ومعاهدة 

الواليات  مع 

 المتحدة.

 وفي العادة  

الشركة   تخضع 
معد ل   إلى 
يبلغ    0ضريبي 

أن   )إال   المئة  في 
الشركات   بعض 
التجارية المنظمة  

والمصارف  
والمنشآت  

إلى   تخضع 
 معدالت  

تفرض    أعلى(. 
ضريبة   جيرسي 
البضائع   على 
بقيمة   والخدمات 

ا   5 أم  المئة.  في 
الممتلكة   الشركة 
خارج   في 
ال   والتي  جيرسي 
أو   بضائع  تقدم 
في   خدمات 

ف تعد  جيرسي، 
خدمات  هيئة 
عالمية، ما يخولها 
تتعد ى   أن  بالتالي 
النظام، شرط   هذا 
رسًما   تسدد  أن 

بقيمة     300سنويًا 
باوند.  لقد أبرمت 
من   أكثر  جيرسي 

اتفاقيات تبادل    35
المعلومات  
 الضريبية  

اتفاقيات  ولها 
ضريبي  ازدواج 
قبرص  مع 

 وإستونيا.   

 جيرنسي 

كونغ     - هونغ 

 الصين 

 جزيرة مان 

 ليختنشتاين  

 لوكسمبورغ  

مالطا، 

 موريشيوس  

 قطر، رواندا  

 وفي العادة،  

تخضع 
إلى   الشركة 

معد ل 
يبلغ   ضريبي 

المئة    0 في 
)إال  أن بعض  

الشركات  
التجارية  
 المنظمة  

والمصارف  

والمنشآت  

 والشركات  

تستمد   التي 

من  مدخولها 

في   العقارات 

جيرنسي 

إلى   تخضع 

معدالت  

 أعلى(.

األرباح   وتخضع 
إلى   التجارية 
بنسبة   ضرائب 

المئة.    12.5 في 
الدخل   يخضع 
معدل   إلى  السلبي 

بقيمة    25ضريبة 
ويمكن  المئة.  في 
من  اإلعفاء 
على   الضرائب 
المسددة   األرباح 
الشركات   من 

 األيرلندية.

ذلك،  إلى  وإضافة 

عدة  أيرلندا  لدى 

ضريبية  أنظمة 

جهات  من  لعدد 

ومنها   االستثمار، 

أموال  مثاًل 

االستثمار 

والمؤسسات  

وفي   االستثمارية. 

تفرض  ال  العادة، 

احتجاز  أيرلندا 

على الضرائب  

أو   الفوائد  دفعات 

األرباح   دفعات 

إلى  المسددة 

في   المقيمين 

األوروبي  االتحاد 

الواليات   أو 

الشريكة   القضائية 

المعاهدات  في 

االزدواجية.   

أيرلندا  أبرمت 

ازدواج   معاهدات 

مع     74ضريبي 

ومنها     73بلدًا 

المفعول   سارية 

كثيًرا   مفيدة  وهي 

لالستثمارات 

 العابرة للحدود. 

ضريبة الدخل    تفرض 
بموجب   الكويت  في 

  3رقم    بمرسوم  القانون
كما تم   1955من العام  

القانون   بموجب  تعديله 
   2008من العام  2رقم 

الضريبي(.   )القانون 
يطبق   العادة،  وفي 

من العام    2القانون رقم  
األعوام    2008 عن 

للضريبة   الخاضعة 
بعد   تبدأ    3والتي 

وهو  2008فبراير    ،
في   النشر  تاريخ 
وقد   الرسمية.  الجريدة 
القانون  استكمال  تم 

  2008من العام    2رقم  
بلوائح تنظيمية صادرة 

.   2008يوليو    20في  
اللوائح  تنص  وال 
تاريخ   على  التنظيمية 
ولكن   مختلف  سريان 
أنها   االفتراض  يمكن 
السنوات   على  تطبق 
للضريبة   الخاضعة 
نشر  بعد  تبدأ  والتي 
في  التنظيمية  اللوائح 

 الجريدة الرسمية   

.  2008يوليو    20في  

رقم   القانون  من   2إن  

واللوائح    2008العام  

التنظيمية غير واضحة  

من   المزيد  وتستلزم 

ال رسمية.  التفسيرات 

يطبق القانون الضريبي  

على   العادة  في 

المؤسسية   الشركات 

تقوم   التي  األجنبية 

الكويت.   في  بأعمالها 

وقد خف ض هذا التعديل  

صافي   على  الضريبة 

الشركات   أرباح 

الخاضعة   األجنبية 

تقوم  والتي  للضريبة 

الكويت،   في  بأعمالها 

إلى    55من   المئة  في 



 
 

 

سيشل، سينغابور، 

العربية   اإلمارات 

والمملكة   المتحدة 

 المتحدة

في المئة، كمحاولة    15

الحكومة    من محاوالت 

اجتذاب   على 

من  االستثمارات 

أعفى   وقد  الخارج. 

األرباح  أيًضا  التعديل 

  صل تحالرأسمالية التي 

الشركات   عليها 

من     تداول األجنبية 

في   المدرجة  األسهم 

الكويت من    بورصة 

التداول المباشر    خالل 

مشتركة   أموال  وعبر 

   .محافظو

الجديدة          األحكام  تطبق 
كافة   السنوات  على 

إصدار   بعد  المالية 
 القانون
عدم  من  الرغم  وعلى 
وجود إعفاء من القانون  
ضريبة   فإن  الضريبي، 
غير   الكويتية  الدخل 
الشركات   من  لة  محص 
ليست   لذلك،  الكويتية. 
بدفع   ملزمة  الشركة 
الكويتية   الدخل  ضريبة 
عن صافي أرباحها في  
بعد  أو  الحالي  شكلها 
اإلدراج، إال  إذا غيرت  

ة ضريبة الدخل في  إدار
المتبع  أسلوبها  الكويت 

1955منذ  .  
القيمة   على  الضريبة 
المضافة ما من ضريبة  
على القيمة المضافة في  
 الكويت 
ال   الطوابع  رسوم 
رسوم   أي  دفع  يتوجب 
والتسجيل   الطوابع  عن 
 والضرائب في الكويت 
األخرى   الضرائب 
تفرض الضرائب التالية  
الشركات   على 

في   الكويت  المساهمة 
 :فحسب
a)   المساهمة
الكويت   مؤسسة  في 
وفقًا   العلمي  للتقدم 
األميري   للمرسوم 

ديسمبر   12تاريخ  
إن   1976 عد ل،  كما 

الساهمة   الشركات  كافة 



 
 

 

تبرع  بتقديم  ملزمة 
في المئة من   1.0بقيمة  

إلى   األرباح  صافي 
للتقدم   الكويت  مؤسسة 
)بعد   العلمي 
لالحتياطي   التخفيضات 
  (القانوني
b) لزكاة: على ا
في   المسجلة  الشركة 

دفع   في    1.0الكويت 
صافي   من  المئة 
وفقًا   للزكاة  أرباحها 

رقم   من    46للقانون 
والمرسوم    2006العام  

للعام    58الوزاري رقم  
2007. 
تفرض الضرائب التالية  
على الشركات المسجلة  
 :في الكويت فحسب 
العمل   دعم  ضريبة 
الشركة   على  الكويتي 
الكويت  في    المسجلة 

من    2.5دفع   المئة  في 
أرباحها   صافي 
العمل   دعم  كضريبة 
للقانون   وفقًا  الكويتي 

العام   19رقم   من 
2000 . 

 


