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: عقد التأسيس 

ً
 أوال

 التمهيد: 

 هـ 29/11/1419إنه في يوم: 

افق:   م17/3/1999املو

 املوثقة باإلدارة   –أنا: املوثقة/ هيام عبد هللا املجري   لدي  

 حضر : 

 
ً
ويمثلها في التوقيع   –  1/1978/ 29في    1/ ب جلد  198شركة مساهمة كويتية موثق عقد تأسيسها برقم    –: بيت التمويل الكويتي  أوال

ك  / املخيزيم  املحسن  عبد  بدر   / العقد  هذا  رقم  على  مدنية  بطاقة  ويحمل  الجنسية  مجلس    -246122900031ويتي  رئيس  بصفته 

ــــــــ م7/5/1996في  12980اإلدارة بموجب شهادة وزارة التجارة رقم  ـــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ  طرف أول بصفته ـ

 
ً
ـــــــ  259012200037/ كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم  : محمد سليمان عبد العزيز العمر ثانيا ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــ طرف ثاني ـ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــــ

 
ً
ــ 259011100296: أنور محمد بدر البدر / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدية رقم ثالثا ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ طرف ثالثـــ   ـــ

 
ً
ــ 256071600491/ كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم  أحمد شهاب الكندري محمد  : رابعا ـــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ طرف ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  رابع ــ

 
ً
ــ 261072600238نافل محمد عيس ى الهذال / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم : خامسا ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ طرف خامســــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ـ

 

 1(1مادة ) 

 يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا العقد. 

ن  القانو أحكام  ة التنفيذية، و تبإصدار قانون الشركات وتعديالته والئح  2012لسنة    25تخضع الشركة ألحكام املرسوم بقانون رقم  و 

، والنظام االساس ي  والئحته التنفيذية وتعديالتهما  في شأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية  2010لسنة    7رقم  

 امللحق بهذا العقد. 

 

 2(2مادة ) 

 .م. ستثمار )شركة مساهمة كويتية مقفلة( ش.م.ك لإل   بيتك كابيتالالشركة هو : شركة   هسم هذإ

 

 3(3مادة ) 

بالكامل، ويجوز   33و    32الدور    -  3املبنى    -  10قطعة    -القبلة    -الشركة الرئيس ي في دولة الكويت وموطنها مدينة الكويت    يقع مركز 

 .للشركاء نقل املركز الرئيس ي إلى أي جهة أخرى داخل دولة الكويت، وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت

القان في السجل  ويعتبر مقر الشركة هو املوطن  بياناته  إليها وتثبت  في توجيه املراسالت واإلعالنات القضائية  وني لها الذي يعتد به 

 التجاري. وال يعتد بتغيير هذا املقر إال بعد قيده في السجل التجاري.

 

 
  1 عدلت المادة رقم )1( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/12/18م

  2 عدلت المادة رقم )2( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/1/14م

  3 عدلت المادة رقم )3( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/12/18م
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 (4مادة ) 

 تأسيسها في الجريدة الرسمية.  مدة هذه الشركة غير محدده وتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر املحرر الرسمي الخاص ب

 

 2 1(5مادة ) 

 األغراض واألهداف التي أسست من أجلها الشركة هي: 

االستثمار في القطاعات اإلقتصادية املختلفة من خالل تأسيس أو املساهمة في تأسيس الشركات واملؤسسات املختلفة التي تزاول   .1

 الغير في داخل الكويت أو خارجها. أعمال شبيهه أو مكملة ألغراض الشركة وذلك لحسابها ولحساب

إدارة الشركات واملؤسسات املختلفة سواء كانت محلية أو أجنبية وتسويق الخدمات واملنتجات اإلستثمارية اململوكة لها أو للغير   .2

 في داخل الكويت أو خارجها. 

 لها من األموال املنقولة وغير املنقو  .3
ً
لة أو أي أجزاء منها أو أية حقوق امتياز ترى  تملك واكتساب حق التصرف في كل ما تراه الزما

 الشركة انها الزمة أو مالئمة لطبيعة عملها أو لتنمية أموالها وبما ال يتضمن االتجار في السلع لحسابها. 

 األوراق املالية. وسيط أوراق مالية غير  مسجل في بورصة  .4

 مدير محفظة إستثمار.  .5

 مستشار إستثمار.  .6

 دير نظام إستثمار جماعي.م .7

في مختلف أوجه اإلستثمار داخل الكويت أو خارجها وما يتطلب ذلك من تملك األصول    إستثمار األموال لحسابها ولحساب الغير  .8

 املنقولة وغير املنقولة. 

 وكيل إكتتاب.  .9

 أمين حفظ.  .10

اقب إستثمار.  .11  مر

وتدعيم قدرة السوق املالية النقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك    القيام بكافة الخدمات اإلستثمارية التي تساعد على تطوير  .12

افقات   املو الحصول على  بعد  )وذلك  تعليمات  أو  قرارات  املختصة من  الرقابية  الجهات  وما يصدر عن  القانون  في حدود  كله 

 ألشكال. أال يترتب على ذلك قيام الشركة بمنح التمويل بأي شكل من االالزمة من تلك الجهات(. على 

في  .13 والدولية  املحلية  واملشاريع  والهيئات  واملؤسسات  الشركات  تمويل  ترتيبات  وغدارة  وهيكلة  التمويل  عمليات  في  الوساطة 

 للقواعد والشروط التي تحددها الجهات الرقابية املختصة، على أال يترتب على ذلك قيام 
ً
مختلف القطاعات اإلقتصادية طبقا

 كل من األشكال. الشركة بمنح التمويل بأي ش

بأنشطة   .14 املتعلقة  األعمال  بكافة  والهيئات  القيام  واملؤسسات  للشركات  وذلك  واإلستحواذ  الدمج  عمليات  وإدارة  ترتيب 

 الحكومية والخاصة املحلية واألجنبية. 

 
  1 عدلت المادة رقم )5( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/1/14م

 2 عدلت المادة رقم )5( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2019/12/17م 2 
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 أ الهيئات التي تزاول  الشركات واملؤسسات و ي وجه مع  أن تشترك بأو  أن تكون لها مصلحة  أ ويجوز للشركة  
ً
و  أعمالها  أ شبيهه ب  عماال

في  أ تعاونها على تحقيق  التي    أولها    خارجهاو  أ الكويت  داخل  غراضها 
ً
تفتح فروعا يتعارض مع قانون    ن  بما ال  داخل وخارج الكويت 

 . وتعليمات الجهات الرقابية املختصة الشركات

في ممارس الشركة  بأ  ةوتتقيد  يجوز  السمحاء وال  االسالمية  الشريعة  وأحكام  بتعاليم  األ أعمالها  أني حال من  من    حول  أي  تفسر 

ية  أو  أ عمال ربوية سواء في صورة فوائد  أو غير مباشر بممارسة أي  أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر  أغراض املتقدمة على  األ 

 خرى. أصورة 

 مزاولة نشاط صانع السوق.  .15

 

 5 4  3 2 1(6مادة ) 

سهم  كل  م قيمة  وسه1,000,000,000( موزع على  مائة مليون دينار كويتي)   د.ك  100,000,000حدد رأس مال الشركة بمبلغ  د.ك  

 . سهم نقديةوجميع األ كويتي فلس ( 100) 

 

 6(7مادة ) 

 ن تتقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة اإلسالمية. أيجب علي الشركة  

 ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية". 

ن على مؤهل جامعي على األقل في هذا املجال ال يقل عددهم  وتتكون من عدد من املتخصصين في أصول الفقه اإلسالمي الحاصلي

 عن ثالثة تعينهم الجمعية العامة للشركة. 

 تختص باآلتي: 

 إبداء الرأي الشرعي اإلسالمي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.  . أ

 التحقق من إلتزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية.  . ب

افق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع  تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة   .ج يشتمل على رأيها في مدى تو

أحكام الشريعة اإلسالمية، ومدى إلتزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما 

 يكون لديها من مالحظات على أعمال الشركة. 

 لشركة. ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوى ل

األ  تحقيق  تعذر  وفي حالة  باألغلبية  اآلراء  إحالة  وتؤخذ  يتم  الشرعي  الحكم  الشرعية حول  الهيئة  بين أعضاء  غلبية ووجود خالف 

 موضوع الخالف إلى هيئة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. 

" املواد  نصوص  تسري  "1041،    992،    508وال  واملادة  املدني  القانون  من  تجريها    "237"  التي  التصرفات  على  التجارة  قانون  من 

 اإلسالمية.  ةالشركة ضمن أغراضها وفقا ألحكام الشريع

 
 م 91/7/2005( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 6عدلت المادة رقم )  1
 م 20/8/5200( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 6عدلت المادة رقم )  2
 م 4/9/7200( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 6عدلت المادة رقم )  3
 م 30/01/2011اريخ أشيرة في السجل التجاري صادرة بت ( بموجب ت6عدلت المادة رقم ) 4
 م 06/11/2016صادرة بتاريخ ( بموجب تأشيرة في السجل التجاري  6عدلت المادة رقم )  5

  6 عدلت المادة رقم )7( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/12/18م
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 (8مادة ) 

 يكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد في كامل رأسمال الشركة على الوجه اآلتي:  

 القيمة بالدنار الكويتي   سهم عدد األ     سم اإل 

 14,998,000  149,980,000  بيت التمويل الكويتي 

 500   5,000  محمد سليمان العمر 

 500                     5,000                     نور محمد البدر أ

 500   5,000  حمد الكندري أ محمد 

 500   5,000                                 نافل محمد الهذال

 

 ر  دينا 15,000,000             سهم 150,000,000    املجموع 

 

ب ) إوقد قام املؤسسون  األ 100يداع  التي  %( من قيمة  ) إ سهم  بها وقدرها  ( خمسة عشر مليون دينار كويتي كل 15,000,000كتتبوا 

بنسبة   بتاريخ  إمنهم  املذكور  البنك  من  الصادرة  الشهادة  بموجب  وذلك  الكويتي  التمويل  بيت  في  مع    10/2/1992كتتابه  واملرفقة 

 أصل هذا العقد. 

 

 (9مادة ) 

( دينار كويتي )خمسة  5,000جور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب التأسيس هي على التقريب ) املصروفات والنفقات واأل 

 الف دينار كويتي( تخصم من حساب املصروفات العامة. آ

 

 (10مادة ) 

افقات الالزمة لتأسيس  يتعهد املؤسسون املوقعون على هذا بالسعي لدى الحكومة الكويتية والجهات الرسم ية للحصول على املو

اإل  بجميع  والقيام  الشركة  ال هذه  عنهم  وكلوا  الغرض  ولهذا  تأسيسها،  إلتمام  الالزمة  في    / سيدجراءات  الهذال  محمد  تخاذ  إنافل 

و في  أفي هذا العقد  دخالها  إدخال التعديالت التي ترى الجهات الرسمية ضرورة  إستيفاه املستندات الالزمة و إجراءات القانونية و اإل 

 ساس ي للشركة.  النظام األ 

 املؤسسون  

                                                محمد سليمان العمر  -4       بيت التمويل الكويتي -1

 محمد أحمد الكندري  -5     نافل محمد الهذال        -2

 نور محمد البدر أ -3
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 1(11مادة ) 

ب  العقد  هذا  ال حرر  وزارة  كتاب  على  والصناء  رقم  تجارة  والشركات    22/2/1999بتاريخ    5623ناعة  العقود  توثيق  بوارد  واملسجل 

 . 22/2/1999بتاريخ   559بوزارة العدل برقم 

اإلحتفاظ عقد  ب  ويتم  من  أصلية  مركزهانسخة  في  هذا    الشركة  أصلية من  نسخة  تحفظ  كما  اإللكتروني.  موقعها  وعلى  الرئيس ي 

الشركة لدى اإلدارة   التجارة والصناعةالعقد بملف  أن    املختصة بوزارة  يريد الحصول على نسخة مطابقة لألصل  ولكل شخص 

 يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة. 

 

 2(21مادة ) 

النظام،   لرقابتها وقت صدور هذا  الخاضعة  الرقابية  الصادرة من الجهات  الشركة لجميع القواعد والقرارات والتعليمات  تخضع 

إلى أي قواعد وقرارات وتعليمات أخرى صادرة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها في أي وقت الحق على صدور هذا    باإلضافة

 النظام. 

 

 
  1 عدلت المادة رقم )11( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/12/18م

  2 اضيفت المادة رقم )12( بموجب تأشيرة في السجل التجاري صادرة بتاريخ 2014/12/18م
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: املرفقات 
ً
 ثانيا

 النسخة األصلية( عقد التأسيس ) -1
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 األصلية( النسخ) التعديالت -2
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