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النظام األساسي
شركة )-------------(
شركة ذات غرض خاص 

                
إنه في يوم )--------( املوافق )---/---/------( بدولة الكويت

لدي أنا ...................... )املوظف املختص لدى هيئة أسواق املال - دولة الكويت(
وبحضور الشاهدين:

االسم: ....................... اجلنسية: ............... الرقم املدني: ................   .1

االسم: ....................... اجلنسية: ............... الرقم املدني: ................   .2

الشاهدين احلائزين على كافة الصفات القانونية املطلوبة، بعد أن حضر لدي:
اسم الشركة: .............................. 

شــخص مرخــص لــه مبزاولــة نشــاط مديــر نظــام اســتثمار جماعــي ومســجلة بدولــة الكويــت مبوجــب الســجل 
التجــاري          رقــم: .......... وميثلهمــا الســيد/................................ وجنســيته: ..................... 
ويحمــل بطاقــة مدنيــة                رقــم: .......................، وذلــك مبوجــب التوكيــل الصــادر لــه مــن الشــركة 

حتــت رقــم: .............. بتاريــخ: ................. )ويشــار إليهــا ألغــراض هــذا النظــام باملؤســس(.

ويقر احلاضرون بأهليتهم القانونية للتصرف والتعاقد واتفقوا على ما يلي:

 يقوم املؤســس بتأســيس شــركة ذات الغرض اخلاص )ذات املســئولية احملدودة( طبقًا لألحكام والقواعد املقررة 
لتأسيســها علــى النحــو الــذي نصــت عليــه مــواد القانــون رقــم 7 لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا. 

كمــا يقــر بالتزامــه بكافــة القواعــد املقــررة لتأســيس الشــركة وذلــك وفقــًا ألحــكام املــواد اآلتيــة: 

مادة )1( 
تتمتع الشركة بالشخصية االعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.

مادة )2(
اســم الشــركة )-------------------( وموطنهــا املختــار )---------------(، شــركة ذات الغــرض اخلــاص، 
واملطبوعــات  األوراق  فــي جميــع  الغــرض اخلــاص(  ذات  )شــركة  الشــركة عبــارة  اســم  إلــى  أن يضــاف  ويجــب 

واملراســالت التــي تقــوم بهــا الشــركة.
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مادة )3(
)نص اختياري في حالة وجود مقر للشركة(

يقع مركز الشركة في دولة الكويت وعنوانها )-------------------------(.

مادة )4( 
ال يجــوز تأســيس أو مزاولــة النشــاط مــن قبــل الشــركة ذات الغــرض اخلــاص التــي تصــدر أوراقــًا ماليــة إال 
عنــد  الــوزارة  لــدى  التجــاري  الســجل  فــي  التأشــير  بعــد  أعمالهــا  الشــركة  ومتــارس  الهيئــة،  مــن  بترخيــص 
الترخيــص مــن قبــل الهيئــة دون احلاجــة إلصــدار ترخيــص جتــاري وفقــًا للقانــون رقــم )111( لســنة 2013 بشــأن 

التجاريــة. تراخيــص احملــالت 

مادة )5( 
تنحصــر أغــراض الشــركة ذات الغــرض اخلــاص فــي تلــك األغــراض املتعلقــة بإصــدار وحــدات نظــام اســتثمار 
جماعــي تعاقــدي واحــد فقــط يطلــق عليــه )........................( علــى النحــو املبــني فــي هــذا النظــام، ويحظــر 

علــى هــذه الشــركة ممارســة أي أغــراض أخــرى حتــى لــو كانــت مشــابهة ألغراضهــا.

ويجوز للشركة ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة التالية:
متلك أو حيازة أصول نظام االستثمار اجلماعي نيابة عن نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي.   .1

أي أنشطة مساندة مكملة لألنشطة املذكورة في هذه املادة.   .2

أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.   .3

مادة )6( 
املدة احملددة للشركة هي )------( )بشرط أال تكون أقصر من مدة نظام االستثمار اجلماعي التعاقدي(.

مادة )7(
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 نهايــة الســنة املاليــة التاليــة.
ومتتــد صالحيــات مقدمــي خدمــات نظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي فــي تأديــة مهامهــم لتعامالت الشــركة 

ذات الغــرض اخلــاص واألصــول اململوكــة باســمها لصالــح النظام.

مادة )8(
يكــون رأس املــال املبدئــي املكتتــب بــه مــن قبــل الشــركة املؤسســة هــو )------( دينــار كويتــي بواقــع )-------( 
ســهم وبقيمــة اســمية تبلــغ )-------( دينــار كويتــي، وال يشــترط أن يكــون هنــاك حــد أدنــى حلصــص رأس مــال 

الشــركة بالنســبة للشــركاء الكويتيــني.
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مادة )9(
تســجل أســهم رأس مــال الشــركة باســم املؤســس، وفــي حــال إصــدار أســهم إضافيــة فيجــب أن تســجل باســم 

التعاقــدي. اجلماعــي  االســتثمار  بنظــام  املشــاركني 

مادة )10(
املصروفــات والنفقــات واألجــور والتكاليــف التــي التزمــت الشــركة بأدائهــا بســبب تأسيســها هــي مبلــغ ) . (  دينــار 

كويتــي وفقــًا للبيــان املرفــق بأصــل هــذا النظــام األساســي تخصــم مــن حســاب املصروفــات العامــة. 

مادة )11(
اإلعفاءات

تعفى الشركة ذات الغرض اخلاص من تقدمي عقد تأسيس للشركة.   •

تعفــى الشــركة ذات الغــرض اخلــاص مــن شــرط وجــود مقــر ثابــت لهــا، علــى أن يكــون لهــا موطــن مختــار    •

ثابــت يتــم فيــه اإلخطــارات واملراســالت واإلعالنــات وال يعتــد بتغييــر هــذا املوطــن إال إذا مت قيــده فــي 
الهيئــة. ســجل 

ال يكــون للشــركة موظفــني يعملــون لديهــا، وال يكــون للشــركة ملــف لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة    •

أجنبيــة. عمالــة  اســتقدام  بغــرض  والعمــل 
فيما عدا الواجبات التي وردت في الفصل الرابع من الكتاب الثالث عشر )أنظمة االستثمار اجلماعي(    •

مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 وتعديالتهمــا، تعفــى الشــركة ذات الغــرض اخلــاص 
مــن الواجبــات التــي تقــع علــى األشــخاص املرخــص لهــم مــن الهيئــة.

تعفــى الشــركة ذات الغــرض اخلــاص مــن تعيــني مجلــس إدارة أو مجلــس رقابــة وفــق اإلجــراءات والشــكل    •

الشــركات. فــي قانــون  املنصــوص عليــه 
تعفــى الشــركة ذات الغــرض اخلــاص مــن عقــد اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر العاديــة وفــق    •

اإلجــراءات والشــكل املنصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات، ويحــل محلهــا املوافقــة الكتابيــة للشــركاء علــى 
القــرارات.

تعفــى الشــركة ذات الغــرض اخلــاص مــن واجــب اقتطــاع نســبة ســنوية مــن األربــاح لتكويــن احتياطيــات    •

الشــركات. قانــون  بإصــدار   2016 لســنة   1 رقــم  بقانــون  املرســوم  مــن   )118( املــادة  طبقــًا حلكــم 
تعفى الشركة من واجب نشر هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه في اجلريدة الرسمية.   •

مادة )12(
يكون املؤسس والفريق التنفيذي لنظام االستثمار اجلماعي التعاقدي هم القائمني على إدارة الشركة.
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مادة )13(
ال تلتــزم الشــركة باألعمــال والتصرفــات التــي يجريهــا القائمــون علــى إدارتهــا باســمها وحلســابها إذا كانــت هــذه 

األعمــال والتصرفــات ممــا ال يدخــل فــي الغــرض الــذي أنشــأت مــن أجلــه الشــركة.

ويســأل القائمــني علــى إدارة الشــركة - فــي هــذه احلالــة - عــن الضــرر الــذي يلحــق الشــركة أو الغيــر نتيجــة هــذه 
األعمــال أو التصرفــات.

مادة )14(
يجــب أن يتخــذ القائمــون علــى إدارة الشــركة التدابيــر التــي مــن شــأنها تقييــم التزامــات الشــركة احلاليــة 
واملســتقبلية، وبالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى الوفــاء بهــذه االلتزامــات عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها.

 مادة )15(
 ال يجــوز للقائمــني علــى إدارة الشــركة حتميلهــا بأيــة التزامــات، إال فــي حــدود تلــك االلتزامــات الناشــئة عــن 

إصــدار وحــدات نظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي.

مادة )16(
يجــوز للهيئــة بنــاًء علــى طلــب أحــد حملــة وحــدات نظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي أو دائنــي الشــركة ذات 
الغــرض اخلــاص أو مــن تلقــاء نفســها أن تصــدر قــرارًا بعــزل القائمــني علــى إدارة الشــركة إذا رأت مبــررًا مقبــواًل 
لذلــك. وكل قــرار عــزل يجــب أن يشــمل قــرارًا بتعيــني مــن يحــل محلهــم أو مــن يكــون حــارس وأمــني علــى أصــول 
النظــام، وال يبــدأ القائمــني علــى إدارة الشــركة اجلــدد فــي مباشــرة أعمالهــم إال بعــد أن تقــوم الهيئــة بنشــر 

قــرارات العــزل والتعيــني باجلريــدة الرســمية.

مادة )17(
يقــوم املؤســس - أو مــن ينــوب عنــه أو يفوضــه - بتمثيــل الشــركة أمــام القضــاء ولــدى الغيــر وميلــك حــق التوقيــع 
عنهــا وممارســة احلقــوق وااللتزامــات املرتبطــة بنظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي لصالــح حملــة الوحــدات 

ونيابــة عنهم.

مادة )18(
ال يجــوز للشــركة أن تتحــول مــن شــكلها القانونــي إلــى شــكل آخــر، وال يجــوز لهــا االندمــاج مــع شــركات أخــرى أو 

تقســيم الشــركة ولــو كانــت فــي دور التصفيــة.

مادة )19(
 فــي حالــة شــهر إفــالس أحــد املســاهمني أو اجلهــة القائمــة علــى إدارة الشــركة أو فــرض احلراســة عليــه أو 

أو احلراســة.   أو التصفيــة  التفليســة  أمــوال  فــال تدخــل أســهمه ضمــن  تصفيتــه، 
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مادة )20(
ال يجــوز للشــركة اللجــوء لالكتتــاب العــام لزيــادة رأســمالها ويجــوز لهــا االقتــراض وفقــًا ألحــكام عقــد نظــام 

االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي.

مادة )21(
تخضع الشركة إلجراءات التدقيق والتفتيش املعمول بها لدى الهيئة.

مادة )22(
تنحــل الشــركة بقــوة القانــون مبجــرد انتهــاء إجــراءات تصفيــة نظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي وفقــًا 
ألحــكام الفصــل الثالــث مــن الكتــاب الثالــث عشــر )أنظمــة االســتثمار اجلماعــي( مــن الالئحــة التنفيذيــة 

للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 وتعديالتهمــا.

مادة )23(
ال يجوز تعديل هذا النظام إال بعد موافقة الهيئة.

مادة )24(
التــي  اخلــاص  الغــرض  ذات  )الشــركة  الرابــع  الفصــل  فــي  الــواردة  اخلاصــة  األحــكام  الشــركة  علــى  يســري   
تصــدر وحــدات نظــام اســتثمار جماعــي تعاقــدي( للكتــاب الثالــث عشــر )أنظمــة االســتثمار اجلماعــي( مــن 
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة 

وتعديالتهمــا.

مادة )25(
حتفــظ الدفاتــر والســجالت املتعلقــة بالشــركة ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ حــل الشــركة لــدى مصفــي نظــام 

االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي.

مادة )26(
حتــرر هــذا النظــام مــن أصــل ونســختني ومت التوقيــع عليــه بعــد تالوتــه مبجلــس العقــد، وتســلم املؤســس األصــل 

ونســخة منــه للعمــل مبوجبــه، ومت إيــداع نســخة مبلــف الشــركة لــدى اإلدارة املختصــة بهيئــة أســواق املــال. 
ويحــق حلملــة وحــدات نظــام االســتثمار اجلماعــي التعاقــدي احلصــول علــى نســخة مطابقــة لألصــل دون 

مقابــل. 
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