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   هـ18/1/1417 األربعاءأنه في یوم 
   م5/6/1996  : المـوافــق 

  

  .خالد احمد حسن ـ الموثق باإلدارة  : لدي أنا
  

  ـ:وبحضور كل من
   251063000063یمني الجنسیة یحمل بطاقة مدنیة رقم  /  ناصر عوض منصور صالحـ 1
   253040100853أثیوبي الجنسیة یحمل بطاقة مدنیة رقم / ـ عمر عبدهللا محمد 2

  : الشاهدین الحائزین لكافة الصفات المطلوبة المثبتین لشخصیة الحاضرین بعد 
  

  :حضــر 
�üëcZ   834قفلــة موثــق عقــد تأسیــسها بــرقم شــركة الــصناعات الوطنیــة ـ شــركة مــساهمة كویتیــة م 

 ویمثلهــا فــي التوقیــع ســعد محمــد الــسعد كــویتي الجنــسیة یحمــل بطاقــة 8/12/1960بتــاریخ 
 بصفته نائب رئیس مجلس اإلدارة بموجب شهادة وزارة التجارة 246053600021مدنیة رقم 

       المرفقة بأصل هذا العقد ـ 26/5/1996 في 15083والصناعة رقم 
  .ته طرف أول بصف

  
  

�bîãbqZ    245080500018م ــة مدنیة رقـخلیفه شالل الشالل كویتي الجنسیة یحمل بطاقشالل    
  رف ثاني    ط            

  
�brÛbqZ251123000082م ـة مدنیة رقـ عبدالعزیز رشید غنام الرشید كویتي الجنسیة یحمل بطاق   

  طرف ثالث                 
                                                           

وتعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ " الشركة الوطنية للصناعات الجيرية " كان اسم الشركة في عقد التأسيس )  1(
ثم تعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  " شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء " لى االسم   إ9/8/1999
شركة مساهمة كويتية عامة " شركة الصناعات الوطنية " ثم تعدل أخيراً إلى " شركة الصناعات الوطنية "  إلى االسم 6/3/2008
  . عاله وهو الوارد بالمتن أ) ع .ك.م.ش(



)2( 

�bÈiaŠZ252030100054م ـة مدنیة رقـل بطاقـ الجنسیة یحم عبدهللا خالد عبدهللا السایر كویتي   
  طرف رابع

  
�b�ßb‚Z257112600493م ـ محمد جاسم حسین الشمالي كویتي الجنسیة یحمل بطاقة مدنیة رق  

  طرف خامس
  

 249010501224 ویوقع خالد سلیمان فهد المخیزیم كویتي الجنسیة یحمل بطاقة مدنیة رقم ��
 فـي 6 جلـد 4560لخامس بموجب توكیل رسمي خاص رقـم عن األطراف من الثاني وحتى ا

 ویقــر الوكیــل أن التوكیــل ســاري المفعــول وأن موكلیــه علــى قیــد الحیــاة ویتمتعــوا 1/6/1996
  . بكامل األهلیة

  
  ـ :وطلبوا وهم بكامل األهلیة للتصرف والتعاقد توثیق العقد اآلتي نصه  
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  .ـ یعتبر التمهید السابق جزء ال یتجزأ من هذا العقد
 1960 لسنة 15ـ یقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقا ألحكام قانون الشركات التجاریة رقم 

 وتعدیالته والئحته التنفیذیة وأحكام 2012 لسنة 25وتعدیالته كما تخضع الشركة لقانون الشركات رقم 
  .هذا العقد
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  .ع.ك.م.ش)  عامةشركة مساهمة كویتیة( شركة الصناعات الوطنیة : اسم هذه الشركة هو
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 1(عُدلت المادة    )2(

   9/8/1999بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 2(عُدلت المادة    )3(
   .6/3/2008ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية  بتاريخ   
 وتعديالته والئحته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014عية العامة غير العادية بتاريخ ثم عُدلت بموجب قرار الجم  

  .التنفيذية
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نـشأ لهـا فروعـًا مركز الشركة الرئیسي ومحلها القانوني في مدینة الكویت ویجوز لمجلس اإلدارة أن ی
  .أو توكیالت في الكویت أو في الخارج
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مــدة هــذه الــشركة غیــر محــددة تبــدأ مــن تــاریخ قیــدها فــي الــسجل التجــاري ونــشر المحــرر الرســمي 
  .الخاص بتأسیسها في الجریدة الرسمیة
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  :األغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ما یأتي
ممارسة جمیع األنـشطة الـصناعیة وٕاعـادة التـصنیع واألنـشطة المتـصلة بهـا وتنفیـذها مباشـرة  . 1

بعـــــد الحـــــصول علـــــى التـــــراخیص .  أو بواســـــطة الغیـــــر وذلـــــك لحـــــسابها أو لحـــــساب الغیـــــر
 .الصناعیة الالزمة من الجهات المختصة

نفیـــذ الدراســـات واألبحـــاث والتطـــویر وتقــــدیم االستـــشارات فـــي المجـــاالت الـــصناعیة بكافــــة ت . 2
  .أنواعها

  .ممارسة تجارة المواد المتصلة بنشاط الشركة استیرادًا وتصدیرًا وتسویق المنتجات . 3
أعمــال النقــل والتخلــیص والتخــزین والتغلیــف والتعبئــة للمــواد الخــام والمنتجــات وتملــك وســائل  . 4

  .خزین الالزمةالنقل والت
أعمال المحاجر والمقالع واستخراج الرمال والصخور وتجارتها وتـشكیلها وتـصنیعها واسـتیراد  . 5

  . المعدات الالزمة لها 
  .تملك واستئجار المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاط الشركة وتسویق منتجاتها . 6
  .ةتأسیس الشركات أو المشاركة بها مع آخرین لتنفیذ أعمال الشرك . 7
  . استثمار الفوائض المالیة في محافظ مالیة تدار من قبل شركات متخصصة  . 8
  . للشركة القیام باألنشطة أعاله داخل وخارج الكویت  . 9

  
  

                                                           

   9/8/1999ادية المنعقدة بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة غير الع) 5(عُدلت المادة   ) 4(
  .  6/3/2008ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
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فقـط خمـسة وثالثـون ملیـون وثالثمائـة (ك . د400/35,320,186 حدد رأس مـال الـشركة بمبلـغ
مــــــوزع علــــــى ) كــــــویتي  فلــــــس 400عــــــشرون ألــــــف ومائــــــة ســــــتة وثمــــــانون دینــــــار كــــــویتي وو 

 وواحـــد ألـــف وثمانمائـــة نفقـــط ثالثمائـــة وثالثـــة وخمـــسون ملیـــون ومائتـــا( ســـهم 353,201,864
  .  فلس كویتي وجمیع األسهم نقدیة) 100(قیمة كل سهم )  وأربعة وستون سهم
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  ـ:ن على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على الوجه اآلتيو یكتتب المؤسسون الموقع
  مـة األسهـقیم  مـدد األسهـع  مـالمساه

  96.000  9.600.000  شركة الصناعات الوطنية -1

  10.000  100.000  شالل خليفه شالل الشالل -2

  10.000  100.000  عبدالعزيز رشيد غنام الرشيد -3

  10.000  100.000  عبدهللا خالد عبدهللا الساير  -4

  10.000  100.000  دمحم جاسم حسين الشمالي -5

  ك. د1.000.000  10.000.000  

  

) ك. د200.000(مـن كامـل قیمـة األسـهم التـي اكتتبـوا بهـا وقـدرها % 20وقد قام المؤسسون بإیداع 
 كـل مـنهم 21/5/1996كویتي بموجب شهادة البنك األهلي الكویتي المؤرخة فـي مائتین ألف دینار 

ك ثمانمائة ألف دینار كویتي یلتزم . د800.000والمبلغ الباقي من رأس المال وقدره . بنسبة اكتتابه
  .كل طرف بسداد حصته الباقیة فیه عندما یقرر مجلس اإلدارة ذلك 

  
  

                                                           

  )  مليون دينار 30 مليون دينار إلى 1زيادة رأس المال من ( 9/8/1999بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 6(عُدلت المادة ) 5(
  ) مليون دينار 20 مليون دينار إلى 30تخفيض رأس المال من ( 27/11/2002ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   
 مليون دينار لبرنامج 20.4 مليون دينار إلى 20زيادة رأس المال من  ( 2/7/2003ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) . الحوافز للقياديين 
 مليون دينار 21.4 مليون دينار إلى20.4زيادة رأس المال من (  6/3/2005ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) لتوزيع أسهم منحة على المساهمين 
 مليون دينار إلى 21.4زيادة رأس المال عن طريق االكتتاب من  (26/12/2005ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) مليون دينار لتوسع وإزدياد نشاط الشركة 31.9
الغاء زيادة رأس المال عن طريق االكتتاب ، ثم توزيع أسهم منحة  ( 22/2/2006العادية بتاريخ ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير   

  ) . على المساهمين ، وزيادة رأس المال عن طريق االكتتاب 
يون دينار  مل32.97 مليون دينار إلى 33.04تخفيض رأس المال من  ( 14/3/200ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  )تخص الرصيد المتبقي الغير مستخدم من أسهم برنامج الحوافز للقياديين
  مليون دينار 34.6 مليون دينار إلى 32.9زيادة رأس المال من  ( 6/3/2008ثم عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ   

  ) لتوزيع أسهم منحة على المساهمين 
 مليون دينار 35.3 مليون دينار إلى 34.6زيادة رأس المال من  ( 8/5/2012معية العامية غير العادية بتاريخ ثم عدلت بموجب قرار الج  

  ).أسهم منحة لبرنامج الحوافز توزع على الموظفين 
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  المـــصروفات والنفقـــات واألجـــور والتكـــالیف التـــي تلتـــزم الـــشركة بأدائهـــا بـــسبب تأسیـــسها هـــي تقریبـــًا 
  . تخصم من حساب المصروفات العامةخمسة آالف دینار كویتي) ك. د5.000(
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 تأســیس إلتمــامسعي فــي القیــام بجمیــع اإلجــراءات الالزمــة یتعهــد المؤســسون الموقعــون علــى هــذا بالــ
  فـي اتخـاذ اإلجـراءات القانونیـة محمد حمـد الـسلطان منفـرداً / هذه الشركة ولهذا الغرض وكلوا السید

واستیفاء المستندات الالزمة وٕادخال التعدیالت التـي تـرى الجهـات الرسـمیة ضـرورة إدخالهـا فـي هـذا 
  .الموافق لهللشركة ي النظام األساسفي العقد أو 

� �
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ــــم  ــــصناعة رق ــــى كتـــــاب وزارة التجــــارة وال ــــاء عل ــــد بن   28/5/1996 بتاریـــــخ 15364حــــرر هــــذا العق
   .3/6/1996 بتاریخ 1127قم والمسجل بوارد قسم عقود الشركات بوزارة العدل بر 
� �
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شـخص أن  ُیحفـظ عقـد الـشركة فـي مركزهـا، وعلـى موقـع الـشركة اإللكترونـي إن وجـد ، ویجـوز لكـل
  . یحصل على نسخة مطابقة لألصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها الشركة
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  . بعد تالوته على الحاضرین وقعوهالعقدوبما ذكر تحرر هذا 

                                                           

 وتعديالته 2012 لسنة 25 للتوافق مع قانون الشركات 13/5/2014بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ) 11(تم اضافة المادة  )6(
  .والئحته التنفيذية

 


