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عقد الشركة أو نظام الشركة
(عقد التأسيس أوالنظام األساسي)
شركة ()-------------
شركة ذات غرض خاص

(تضاف عبارة «متارس نشاطها وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية» في حالة ما إذا كانت الشركة متارس
نشاطها وفق ًا للشريعة اإلسالمية)
إنه في يوم ( )--------املوافق ( )------/---/---بدولة الكويت
حرر هذا العقد بني كل من:
أوال :الســادة  /شركة(.......................................شــركة  ...يكتــب شــكل الشــركة)  ،مبوجــب عقــد
التأسيس والنظام األساسي املوثق برقم ...................بتاريخ ،.................واملقيدة بالسجل التجاري
برقــم ..............بتاريــخ ..............وميثلهــا فــي التوقيــع الســيد ................................/اجلنســية
 .........................بطاقــة مدنيــة ...............................................بصفتــه...................
مبوجــب...................
العنوان :
املوقع اإللكتروني ( :بيان اختياري)
البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :
طرف أول (مؤسس ومساهم)
ثاني ًا :السيد ) .............. (/اجلنسية (  ) ..............بطاقة مدنية.........................
العنوان :
البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :
طرف ثانى (مؤسس ومساهم)
ثالث ًا :السيد ) .............. (/اجلنسية (  ) ..............بطاقة مدنية.........................
العنوان :
البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :
طرف ثالث (مؤسس ومساهم)
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(مالحظــة :يجــوز تأســيس الشــركة ذات الغــرض اخلــاص مــن شــخص واحــد ،وال يجــوز أن يزيــد عــدد
املؤسســن أو املســاهمني أثنــاء مــدة الشــركة عــن ثالثــة أشــخاص ،وفــي حالــة تأسيســها مــن شــخص واحــد
تستبدل عبارة « حرر هذا النظام بني كل من» بالعبارة التالية« :حضر السيد/السيدة بأهليته القانونية
لتأســيس شــركة مســاهمة مقفلة ذات غرض خاص وااللتزام باألحكام والقواعد املقررة لتأسيســها على
النحــو الــذي نصــت عليــه مــواد القانــون رقــم  7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا .كمــا يقــر
بااللتــزام بكافــة القواعــد املقــررة لتأســيس الشــركة وذلــك وفقـ ًا ألحــكام املــواد اآلتيــة).
ويقــر املؤسســون بأهليتهــم القانونيــة لتأســيس شــركة مســاهمة مقفلــة ذات غــرض خــاص فيمــا بينهــم
والتزامهــم باألحــكام والقواعــد املقــررة لتأسيســها علــى النحــو الــذي نصــت عليــه مــواد القانــون رقــم 7
لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا .كمــا يقــرون بالتزامهــم بكافــة القواعــد املقــررة لتأســيس
الشــركة وذلــك وفق ـ ًا ألحــكام املــواد اآلتيــة:
الشخصية االعتبارية
مادة
تتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.
()1

اسم الشركة
مادة ()2
اســم الشــركة  .............................شــركة ذات غــرض خــاص ،ويجــب أن يضــاف إلــى اســم الشــركة
عبــارة (شــركة ذات غــرض خــاص) فــي جميــع األوراق واملطبوعــات واملراســات التــي تقــوم بهــا الشــركة.

(نص اختياري في حالة وجود مقر للشركة)

مقر الشركة
مادة ()3

يقع مركز الشركة في ()-------------------------
املوطن املختار
مادة ()4
موطن الشركة املختار الذي يتم فيه اإلخطارات واملراسالت هو)-------------------------( :
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أغراض الشركة
مادة ()5
(إذا كانت الشــركة مؤسســة لغرض إصدار صكوك ،فتكون أغراضها ممارســة نشــاط أو أكثر من األنشــطة
التالية)
الغرض من تأسيس الشركة هو ممارسة األنشطة التالية:
 .1إص ــدار الصكوك أو العمل كأمني عهدة أو وكيل أو القيام بكافة األنشطة أو املـهــام األخــرى
املتصلة بإصدار الصكوك.
.2

متلك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك.

.3

إدارة املوجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.

.4

توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها.

.5

إبرام العقود مع املنشئ وامللتزم وغيرهم من املشاركني في اإلصدار.

.6

		
أي أنشطة مساندة مكملة لألنشطة املذكورة في هذه املادة.

(وإذا كانــت الشــركة مؤسســة لغــرض إصــدار ســندات ،فتكــون أغراضهــا ممارســة نشــاط أو أكثــر مــن
األنشــطة التاليــة)
الغرض من تأسيس الشركة هو ممارسة األنشطة التالية:
 .1إصدار السندات أو العمل كأمني عهدة أو وكيل أو القيام بكافة األنشطة أو املهام األخرى املتصلة
بإصدار السندات.
 .2منح امللتزم قرض ًا مبا يعادل إجمالي مبلغ االكتتاب.
.3

توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها.

.4

أي أنشطة مساندة مكملة لألنشطة املذكورة في هذه املادة.

الرقابة الشرعية
(في حالة ما إذا كانت الشركة متارس نشاطها وفق ًا للشريعة اإلسالمية)
مادة ()6
يتولــى مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي املســجل لــدى الهيئــة املكلــف مبراجعــة هيــكل إصــدار الصكــوك
وإبــداء الــرأي الشــرعي بشــأنه واعتمــاده ،مهــام الرقابــة الشــرعية علــى أنشــطة الشــركة والتحقــق مــن
التزامهــا بأحــكام الشــريعة اإلســامية.
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مدة الشركة
مادة ()7
املــدة احملــددة للشــركة هــي ( ،)-----------ويجــوز متديــد مــدة الشــركة شــريطة احلصــول علــى موافقــة
هيئــة أســواق املــال وهيئــة حملــة الصكوك/الســندات.
السنة املالية
مادة ()8
تبــدأ الســنة املاليــة للشــركة مــن أول ( )---------وتنتهــي فــي ( ،)---------ويســتثنى مــن ذلــك الســنة
املاليــة األولــى فتبــدأ مــن تاريــخ قيــد الشــركة فــي ســجل هيئــة أســواق املــال وتنتهــي فــي ( )---------مــن
الســنة املاليــة التاليــة.
رأس املال
مادة ()9
حــدد رأس مــال الشــركة مببلــغ ( )---------دينــار كويتــي ،مــوزع علــى عــدد ( )---------ســهما  ،بقيمــة
إســمية ( )---------للســهم الواحد.
مادة
تســجل أســهم رأس مــال الشــركة علــى ســبيل األمانــة باســم أي مــن اجلهــات التــي توافــق عليهــا الهيئــة
بتملــك أســهم فــي رأس مــال الشــركة ،وعلــى األخــص اجلهــات التاليــة:
 .1شخص مرخص له أو شخص مسجل لدى الهيئة والشركات التابعة لهم.
()10

.2

مكتب محاماة.

.3

امللتزم أو املنشئ بالنسبة للسندات.

مادة
اكتتب املساهمون املوقعون على هذا العقد بنسبة  % 100من رأس مال الشركة على الوجه اآلتي:
القيمة بالدينار الكويتي
نوع
عدد األسهم
اسم املساهم
()11

.1
.2
.3

أغسطس 2020

كتاب التعامل في األوراق املالية

مادة
ال يجــوز التصــرف فــي األســهم املصــدرة عــن الشــركة أو نقــل ملكيتهــا إال مبوافقــة الهيئــة ،وال يجــوز
احلجــز عليهــا أو بيعهــا جبــر ًا.
()12

مادة
فــي حالــة شــهر إفــاس أحــد املســاهمني أو اجلهــة القائمــة علــى إدارة الشــركة أو فــرض احلراســة عليــه أو
تصفيتــه ،فــا تدخــل أســهمه ضمــن أمــوال التفليســة أو التصفيــة أو احلراســة.
()13

مادة
ال يجوز للشركة اللجوء لالكتتاب العام لزيادة رأسمالها أو اقتراض األموال.
()14

مصروفات التأسيس
مادة ()15
املصروفــات والنفقــات واألجــور والتكاليــف التــي التزمــت الشــركة بأدائهــا بســبب تأسيســها هــي مبلــغ
( )-------------دينــار كويتــي وفقـ ًا للبيــان املرفــق بأصــل العقــد تخصــم مــن حســاب املصروفــات العامــة.
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إدارة الشركة
مادة ()16
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  /مشكل من :
الســيد – )-------------------( /اجلنســية ( – )-------------------بطاقــة مدنيــة (--------
)----------رئيس مجلس اإلدارة /رئيس مجلس املدراء
العنوان :
البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :
الســيد – )-------------------( /اجلنســية ( – )-------------------بطاقــة مدنيــة (---------
)---------نائب رئيس مجلس اإلدارة /نائب رئيس مجلس املدراء
العنوان :

البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :

الســيد – )-------------------( /اجلنســية ( – )-------------------بطاقــة مدنيــة (-------------
)-----العنوان :

عضو مجلس اإلدارة /عضو مجلس املدراء

البريد اإللكتروني :
أرقام الهواتف :

ويجــوز أن يتولــى إدارة الشــركة أحــد األشــخاص املذكوريــن فــي املــادة رقــم ( )10مــن هــذا العقــد ،وفــى هــذه
احلالــة يجــب أن يكــون أغلــب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن موظفــي اجلهــة التــي يعهــد لهــا بــاإلدارة ،وتقــوم
هــذه اجلهــة أو شــركة تابعــة لهــا مبهمــة أمــن الســر.
ويكون للمجلس أمني سر يعني بقرار من املساهمني.
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مادة
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة طيلة مدة الشركة.
()17

ويجوز بقرار يصدر عن املســاهمني في أي وقت اســتبدال مجلس اإلدارة بغيره ،كما يجوز لهم اســتبدال
عضــو أو أكثــر ،كمــا يجــوز لهــم إعــادة تشــكيل املجلس.
كمــا يجــوز عــزل القائمــن علــى إدارة الشــركة بقــرار يصــدر عــن الهيئــة ،أو مبوجــب حكــم قضائــي بنــاء
علــى دعــوى يرفعهــا أحــد حملــة الســندات  /الصكــوك إذا كان فــي تصرفاتهــم مــا يضــر باملصلحــة العامــة
أو يضــر مبصلحــة حملــة الســندات  /الصكــوك التــي أصدرتهــا الشــركة ،أو فــي حالــة قيامهــم بتصرفــات
خــارج أغــراض الشــركة ،ويجــوز فــي هــذه احلالــة إســناد إدارة الشــركة ألي جهــة أخــرى تــرى الهيئــة إســناد
اإلدارة لهــا حلــن قيــام الشــركة بتعيــن إدارة جديــدة توافــق عليهــا الهيئــة.
مادة
يعقــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة بحضــور أغلبيــة أعضائــه ،وتصــدر قــرارات املجلــس مبوافقــة أغلبيــة
األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه ،ويجــوز للمجلــس أن يجتمــع مــن خــال اســتخدام
أحــد وســائل االتصــال احلديثــة ،وفــى هــذه احلالــة يثبــت محضــر اجتمــاع املجلــس مــن خــال شــهادة توقــع
مــن قبــل أمــن ســر املجلــس أو رئيــس املجلــس أو نائبــه.
()18

مادة
ملجلــس اإلدارة أن يــزاول جميــع األعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغراضهــا ،وال يحــد مــن هذه
الســلطة إال ما نص عليه القانون أو عقد الشــركة أو قرارات املســاهمني.
وال يجــوز ملجلــس اإلدارة االقتــراض أو رهــن عقــارات الشــركة أو أموالهــا أو عقــد الكفــاالت ،أو التحكيــم،
أو الصلــح ،أو التبرعــات إال إذا كان ذلــك الزمــا لتحقيــق أغراضهــا املبينــة بهــذا العقــد.
()19

مادة
يجــوز للمجلــس – بعــد موافقــة املســاهمني – تفويــض رئيــس املجلــس أو نائبــه أو أحــد األعضــاء فــي كل
اختصاصــات املجلــس أو بعضهــا ،وفــى هــذه احلالــة يجــب علــى الشــخص املفــوض عــن املجلــس إخطــار
أعضــاء املجلــس وأمــن الســر مبــا يتخــذه مــن قــرارات خــال موعــد أقصــاه ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ
إصدارهــا ،ويجــوز أن يتــم اإلخطــار عبــر أحــد وســائل االتصــال احلديثــة.
()20

مادة
تكــون أتعــاب اإلدارة وطريقــة دفعهــا وفقــا ملــا هــو مبــن باتفاقيــة اإلدارة املبرمــة بــن ...................
( يجــوز أن يكــون امللتــزم أو املنشــئ للســندات أو املســاهمني ) وأعضــاء مجلــس املــدراء/اإلدارة (أو أحــد
األشــخاص املبينــن باملــادة  ) 10واملؤرخــة فــي ...../../..
()21
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مادة
تكون إدارة الشركة مسؤولة عن القيام باألعمال التالية:
 .1إعداد محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة /املــدراء ،مبا في ذلك سجل مــداوالت تلك االجتماعات
والقرارات املقترحة وإجراءات التصويت.
 .2إعداد البيانات املالية والسجالت املطلوبة وفق ًا لعقد الشركة.
()22

.3

تقدمي أي إخطارات أو إقرارات مطلوبة مبوجب القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما.

.4

التنبيه على امللتزم قبل خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق أية مبالغ مبوجب الشروط الواردة
بنشرة االكتتاب إليــداع املبالغ باحلساب املفتوح باسم الشركة من قبل وكيل السداد واملخصص
للوفاء بالتوزيعات الدورية وسداد االستهالك.
التنبيه على جهة حفظ السجل الستهالك السندات أو الصكوك جزئي ًا أو كلي ًا  -في حالة حتقق
شروط ذلك االستهالك  -وتزويدها بالدليل على حتقق شروط ذلك االستهالك.

.5

مادة
ال تلتــزم الشــركة باألعمــال والتصرفــات التــي يجريهــا مجلــس اإلدارة باســمها وحلســابها إذا كانــت هــذه
األعمــال والتصرفــات ممــا ال يدخــل فــي الغــرض الــذي أنشــأت مــن أجلــه الشــركة.
ويســأل مجلــس املــدراء/اإلدارة  -فــي هــذه احلالــة  -عــن الضــرر الــذي يلحــق الشــركة أو الغيــر نتيجــة هــذه
األعمــال أو التصرفــات.
()23

مادة
يجــب أن يتخــذ مجلــس اإلدارة التدابيــر التــي مــن شــأنها تقييــم التزامــات الشــركة احلاليــة واملســتقبلية،
وبالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى الوفــاء بهــذه االلتزامــات عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها.
()24

مادة
ال يجــوز للقائمــن علــى إدارة الشــركة حتميلهــا بأيــة التزامــات إال فــي حــدود تلــك االلتزامــات الناشــئة
عــن إصــدار (الســندات  /الصكــوك).
()25

مادة
تلتــزم الشــركة بإخطــار الهيئــة بــأي تغييــرات تطــرأ علــى املديريــن ،أو أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو أمــن
الســر ،أو املســاهمني ،أو موطنهــا املختــار ،وذلــك خــال عشــرة أيــام عمــل مــن هــذا التغييــر.
()26
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مادة ()27

ال يكــون للشــركة موظفــن يعملــون لديهــا ،وال يكــون للشــركة ملــف لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة
والعمــل بغــرض اســتقدام عمالــة أجنبيــة.
اجلمعية العامة
مادة ()28
تعفــى الشــركة مــن عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر العاديــة وفــق املنصــوص عليــه فــي
القانــون رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات وتعديالتــه ،ويحــل محلهــا املوافقــة الكتابيــة جلميــع
املســاهمني علــى القــرارات.
مادة
فيمــا عــدا االختصاصــات املقــررة مبوجــب هــذا العقــد إلدارة الشــركة ،تختــص اجلمعيــة العامــة بالرقابــة
واإلشــراف علــى إدارة الشــركة وبتعيينهــا واســتبدالها وعزلهــا ،وتعديــل عقــد الشــركة بعــد احلصــول علــى
موافقــة الهيئــة ،واتخــاذ كافــة القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة.
()29

اإلفصاح والشفافية
مادة ()30
تلتزم الشــركة ذات الغرض اخلاص باألحكام املنصوص عليها في الكتاب العاشــر (اإلفصاح والشــفافية)
مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن انشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط
األوراق املاليــة وتعديالتهمــا إذا أدرجــت الســندات أو الصكــوك املصــدرة عنهــا فــي البورصــة.
احلسابات والتدقيق والتفتيش
مادة ()31
تخضع الشــركة إلجراءات وأحكام مراجعة حســابات األشــخاص املرخص لهم والرقابة والتفتيش عليها
علــى النحــو املبــن فــي القانــون رقــم  7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا .ويتوجــب علــى
الشــركة تزويــد املمثــل (ممثــل حملــة الســندات/الصكوك) بالبيانــات املاليــة الســنوية املدققــة واملرحليــة
املراجعــة لهــا ،وذلــك كلــه مــا لــم تقــرر الهيئــة إعفائهــا مــن تلــك اإلجــراءات.
مادة
يقــدم مراقــب حســابات الشــركة تقريــرا ســنويا عــن كافــة التصرفــات التــي قامــت بهــا الشــركة خــال الســنة
مــع املنشــئ أو امللتــزم ،وأي تغييــر يطــرأ علــى األنشــطة الرئيســية للشــركة ،أو املســاهمني فيهــا .كمــا يلتــزم
مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي املســجل لــدى الهيئــة للشــركة بتقــدمي تقريــر ســنوي خــاص بكافــة
أعمــال الشــركة ومــدى التزامهــا بأحــكام الشــريعة اإلســامية
()32
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مادة
تعفــى الشــركة مــن واجــب اقتطــاع نســبة مئويــة مــن األربــاح لتكويــن احتياطيــات طبقــا حلكــم املــادة ()118
مــن القانــون رقــم  1لســنة  2016بإصــدار قانــون الشــركات وتعديالتــه.
()33

حل وتصفية الشركة
مادة ()34
أ .تنحل الشركة تلقائي ًا خالل شهر من تاريخ حتقق شروط انقضاء السندات أو الصكوك.
ب .ويجــوز للمســاهمني إصــدار قــرار بحــل الشــركة وتعيــن مصفــي للشــركة ليقــوم بأعمــال الشــركة
بشــرط انقضــاء االلتزامــات الناشــئة عــن الصكــوك والســندات ،وذلــك مــا لــم توافــق الهيئــة علــى حوالــة
االلتزامــات الناشــئة عــن تلــك الســندات والصكــوك إلــى امللتــزم مباشــرة أو إلــى شــركة ذات غــرض خــاص
أخــرى.
ج .يلتــزم املســاهمون وإدارة الشــركة واملصفــون بالتأشــير بســجل طلبــات تأســيس الشــركة ذات الغــرض
اخلــاص باألمــور التاليــة:
 .1انقضاء السندات /الصكوك.
.2

حتقق أحد أسباب حل الشركة.

.3

أي قرار يصدر بتعيني مصفي للشركة أو استبداله.

.4

انتهاء أعمال التصفية.

ويكــون التأشــير بنــاء علــى إخطــار يوجــه للهيئــة خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ حتقــق أي مــن
احلــاالت املبينــة بهــذه الفقــرة.
حدود خضوع الشركة لقانون الشركات
مادة ()35
يســري علــى الشــركة األحــكام اخلاصــة بشــركة املســاهمة املقفلــة الــواردة فــي القانــون رقــم  1لســنة 2016
بإصــدار قانــون الشــركات وتعديالتــه فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا العقــد أو الفصــل الســابع
(الشــركة ذات الغــرض اخلــاص) للكتــاب احلــادي عشــر (التعامــل فــي األوراق املاليــة) مــن الالئحــة
التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة
وتعديالتهمــا.
نسخ العقد
مادة ()36
حتــرر هــذا العقــد مــن أصــل وأربــع نســخ كل نســخة تتكــون مــن ( )---------صفحــة ويتضمــن عــدد
( )---------مــادة بــا شــطب أو إضافــة.
ويتــم االحتفــاظ بنســخة أصليــة مــن عقــد الشــركة فــي مركزهــا الرئيســي وعلــى موقعهــا اإللكترونــي كمــا
حتفــظ نســخة أصليــة مــن هــذا العقــد مبلــف الشــركة لــدى اإلدارة املختصــة بهيئــة أســواق املــال.
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