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  اإلجراءات اإلدارية والفنية للجمعيات العامة (الشركات المساهمة)

 

04th Dec. 2019 
 
 
 

  :الهدف الرئيسي من ورشة العمل
  
 مناقشة العامة الجمعية تتولى إذ إدارتها ومجلس الشركة مساهمي بين الوصل حلقة هي العامة الجمعية إنّ 

 المساهمين وحضور القرارات حيالها، وتتخذ عليها المساهمين موافقة تقتضي التي واألمور الموضوعات
 المجلس أعضاء ويحفز أداءها ويرفع المالية السوق في مركز الشركة يعزز العامة الجمعيات في الفعالة ومشاركتهم

  .المساهمين قبل من المنتخب
لسنة  1الشركات رقم  قانون ضوء في للشركة العامة الجمعية أعمال تخص التي الجوانب أهم ونقدم في هذه الورشة

    .وتعديالتهماوالئحته التنفيذية  2016
  

  محاور ورشة العمل
  

 :المحور األول  
 تعريف الجمعية العامة للشركة وأنواعها  
 التشريع القانوني للجمعية العامة  
 الهدف من عقد الجمعيات العامة 
  واختصاصاتها.أنواع الجمعيات العامة  

  الجمعية العامة التأسيسية. .1
  الجمعية العامة العادية. .2
 الجمعية العامة غير العادية. .3

  
 المحور الثاني: 
  خطوة بخطوة(اإلجراءات اإلدارية والفنية للدعوة للجمعية العامة.(  
  للدعوة للجمعية العامة.المخولة الجهات صاحبة االختصاص  
 عامةالتوكيل القانوني لحضور الجمعية ال  
 منها كل ودور العامة الجمعيات في األساسية العناصر: 

 مجلس اإلدارة .1
 رئيس الجمعية .2
 مراقب الحسابات .3
 المراقب الشرعي .4
 الجهات الرقابية .5
 المقاصة .6
  المساهمون .7

 النصاب القانوني الالزم للجمعيات العامة وتوقيت انعقادها 
  الجمعيات العامةأرقام ونسب مئوية مؤثرة في التحكم بقرارات 
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 المحور الثالث:  
 .آلية عمل الجمعية العامة  

  آلية التصويت في الجمعية والتصويت عن بعد. - 1
 ما هو التصويت التراكمي وما الفرق بينه وبين التصويت العادي  - 2
  مثال يوضح الفرق بين التصويت التراكمي والعادي. - 3
 آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. - 4
  المصالح على الجمعية.عر ض حاالت تعارض  - 5

 .إعداد محضر اجتماع رسمي وقانوني  
 مدى إلزامية تنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة  
 نفاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية  
 بطالن قرارات الجمعية العامة. 

 

 :المحور الرابع 
  العامةالتعديالت األخيرة على قانون الشركات المتعلقة بالجمعيات. 
 األخطاء الشائعة في الجمعيات العامة  

 



 

 

 

 

 About Grant Thornton International 

Grant Thornton (GT) is the fifth largest international accounting and consulting organizations in 

the world, with more than 700 offices in over 135 countries, more than 2,500 partners, 
and about 50,000 employees’ world-wide, and annual revenues in excess of US$5 billion. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 About Grant Thornton Kuwait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grant Thornton - Al-Qatami, Al-Aiban 

and Partners established in 1973, is 

one of the oldest public accounting 

firms in Kuwait and has been a full 

member of Grant Thornton International 

since 1985.  

 

We provide our audit, advisory and tax 

services to over 500 clients, some of 

them are major clients and listed on the 

Kuwait Stock Exchange, others include 

major local groups such as Tamdeen, 

Bahar group, National Industries Group 

and others. 

Our Mission 

 

Our mission is to enhance our clients’ 

success and offer a distinct business 

advantage. Combining innovative 

thinking with distinctive personal 

attention. 

 

Grant Thornton Kuwait provides 

services and products that are truly 

unique. Unique because we listen, 

obtain a thorough understanding of 

your needs and then work closely with 

you to provide meaningful and 

functional solutions; unique because 

we take a proactive interest in each 

client’s success. 

 



 

  
  عماد عبدهللا الحسينالسيد/ 

Mr. Emad A. K. Al-Hussein 
  مدير وحدة المطابقة وااللتزام

مكافحة غسل األموال وتمويل ورئيس وحدة 
  الحوكمةومسؤول  اإلرهاب

  في شركة نور لالستثمار المالي
  

  
  
  

ص اح الرقابي وحوكمة االلتزام مجاالت في متخص ركات واإلفص ل ومكافحة الش  األموال غس
ر أربعة من ألكثر خبرته تمتد اإلرهاب، وتمويل نة عش غل المجاالت هذه في س  عدة خاللها ش
ات من عدد لدى وظائف س ركات  دولة في مالية مؤس الكويت وقدم دورات تدريبية للعديد من الش

 المساهمة والمرخص لها.
 

  ول لإلجارة والتمويل ركة أص ول  (حالياعمل في وحدة االلتزام الرقابي في ش ركة أص ش
تثمار) ل إلى مدير  لالس ابط أول في وحدة االلتزام الرقابي إلى أن وص وتدرج من ض

نة  افية أوكلت إليه عدة مهام ، م2016ولغاية  2005وحدة المطابقة وااللتزام. من س إض
ركة  ل األموال وتمويل اإلرهابكأخرى في الش رئيس وحدة ، ورئيس وحدة مكافحة غس

كاوى ؤو، والعمالء ش ر مجلس اإلدارة ومس و في عدة أمين س ركات وعض ل حوكمة الش
  لجان داخلية في الشركة.

  تثمار المالي بوظيفة مدير وحدة المطابقة وااللتزام ومكافحة ركة نور لالس عمل في ش
 شركات.ومدير وحدة حوكمة ال اإلرهاب،غسل األموال وتمويل 

  لقانون هيئة تنفيذية التعديالت التي تمت على الالئحة الوصياغة بعض شارك في مراجعة
  عن طريق اتحاد شركات االستثمار في دولة الكويت 2010لسنة  7أسواق المال رقم 

  ل على دبلوم العلوم من المملكة األردنية  من Arab Community Collegeحاص
   الهاشمية.

  ابط التزام رقابي معتمد هادة ض ل على ش نة حاص  CCO” Certified“ 2012س
Compliance Officer  ن  International Academy of Business andم

Financial Management  

  هادة الدولية المتقدمة في االلتزام الرقابي ل على الش مبر  IACCحاص من  2015ديس
ICA international compliance association  تر في المملكة س جامعة مانش

 .المتحدة

  ارك حيث التدريب، مجال في خبرة لديه ر ش  البرامج من العديد في ومناقش كمحاض
ية والحلقات وورش العمل التدريبية ارات مجال فيو .النقاش تش اح اس  الحوكمة اإلفص

 والتقارير اإلفصاح ونظم الحوكمة وسياسات ونظم هياكل تطوير في وساهم ،اوتطبيقاته
 .من المؤسسات المالية لعدد
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