






















































































































































شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

شركه مشاريع الكويت القابضه-)ش.م.ك( عامة

23118

استكمال راس  مال الشركة من  264,000,000. الي 264,000,000.  بقيمة 0.

13/10/2021 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

17/01/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

قرار مجلس ادارة الشركة

استنادا  إلى شهادة المراقب الصادرة بتاريخ 25 /11 / 2021م وإلى تأشيرة السجل التجاري الصادرة في 16/ 09 /2021م، وإلى إجتماع 

مجلس الدارة المنعقد في 13 / 10 /  2021م يرجى العمل على التأشير في السجل التجاري بالتي: 

تعديل نص المادة رقم )6( من عقد التأسيس والمادة رقم )5( من النظام الساسي: 

النص قبل التعديل: 

دد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك )ثلثمائة مليون دينار كويتي( موزع على 3,000,000,000 سـهـم )ثلثة  حد

مليارات سهم( قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي.  

دد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264,000,000 د.ك )مائتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي( موزع على 2,640,000,000  وحد

سـهـم )ملياران وستمائة وأربعون مليون سهم( قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي وجـمـيـع السـهـم نـقـديـة.  

النص بعد التعديل: 

دد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك )ثلثمائة مليون دينار كويتي( موزع على 3,000,000,000 سـهـم )ثلثة  حد

مليارات سهم( قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي.  

كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  264,000,000 د.ك )مائتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي( موزع على 

2,640,000,000 سـهـم )ملياران وستمائة وأربعون مليون سهم( قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي وجـمـيـع السـهـم نـقـديـة.

17-January-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/1إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع



شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

شركه مشاريع الكويت القابضه-)ش.م.ك( عامة

23118

استكمال راس  مال الشركة من  200,000,000. الي 264,000,000.  بقيمة 64,000,000.

04/08/2021 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

16/09/2021الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

قرار مجلس ادارة الشركة

استنادا  إلى تأشيرة السجل التجاري الصادرة في 17/05/2021 وإلى إجتماع مجلس الدارة المنعقد في 04/08/2021 يرجى العمل على 

التأشير في السجل التجاري بالتي :

: زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ 200,000,000 د.ك )مائتان مليون دينار كويتي( إلى مبلغ 264,000,000 د.ك )مائتان  أول 

وأربعة وستون مليون دينار كويتي( بما يعادل نسبة زيادة قدرها 32.0% من رأس المال المصدر والمدفوع الحالي، وذلك من خلل إصدار 

وتخصيص 640,000,000 سهما  عاديا  بسعر طرح 125 فلس كويتي للسهم الواحد )شامل  100 فلس كويتي القيمة السمية للسهم مضافا  

اليها 25 فلس كويتي علوة إصدار(. 

ثانيا : تعديل المادة رقم )6( من عقد التأسيس والمادة رقم )5( من النظام الساسي لتصبح كالتالي : 

النص قبل التعديل: 

دد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك )ثلثمائة مليون دينار كويتي( موزع على 3,000,000,000 سـهـم قـيـمة  حد

كل سـهم 100 فـلـس كـويتي. 

دد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 200,000,000 د.ك )مائتان مليون دينار كويتي( موزع على 2,000,000,000 سـهـم  وحد

قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي وجـمـيـع السـهـم نـقـديـة. 

النص بعد التعديل: 

دد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 300,000,000 د.ك )ثلثمائة مليون دينار كويتي( موزعة على 3,000,000,000 سـهـم قـيـمة  حد

9/16/2021 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/2إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع



شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

شركه مشاريع الكويت القابضه-)ش.م.ك( عامة

23118

استكمال راس  مال الشركة من  200,000,000. الي 264,000,000.  بقيمة 64,000,000.

04/08/2021 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

16/09/2021الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

قرار مجلس ادارة الشركة

كل سـهم 100 فـلـس كـويتي.  

دد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 264,000,000 د.ك )مائتان وأربعة وستون مليون دينار كويتي( موزع على 2,640,000,000  وحد

سـهـم قـيـمة كل سـهم 100 فـلـس كـويتي. 

دد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 200,000,000 د.ك )مائتان مليون دينار كويتي( موزع على 2,000,000,000 سـهـم قـيـمة كل  وحد

سـهم 100 فـلـس كـويتي وجـمـيـع السـهـم نـقـديـة. 

ملحظة : لم يتم الكتتاب في كامل أسهم الزيادة حتى تاريخه ويعدل القيد لحقا  بما يسفر عنه الكتتاب.

9/16/2021 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  2/2إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
















































