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 جملس الوزراء

 2017لسنة  196مرسوم رقم 

ابملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وجملس 

 وزراء مجهورية ألبانيا للتعاون االقتصادي والفين

 بعد االطالع على الدستور ،  -

 ،ةيس جملس الوزراء ووزير اخلارجيالنائب األول لرئوبناًء على عرض  -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

املوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وجملس وزراء مجهورية 

ألبانيا للتعاون االقتصـــــــــــادي والفين ، واملوقعة ان مدينة ت ا    هورية 

 2007ديســ    12هــــــــــــــ املواف   1428ة ذو احلج 2ألبانيا بتاريخ 

 واملرافقة نصوصها هلذا املرسوم  .

 مادة اثنية

تنفيذ هذا املرســــــــوم ، وعلى رئيس  –كل في ا خيصــــــــ    –على الوزراء 

جملس الوزراء إبالغ  إىل جملس األمة ، ويع ل ب  من اتريخ نشـــــــــــر  ان 

 اجلريدة الرمسية .

 أم  الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احل د الصباح

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية           

 صباح خالد احل د الصباح   

 هـ 1438ذو القعدة  25صدر بقصر السيف ان : 

 م  2017أغسطــس  17املواف  :                  

اتفاقية بني حكومة دولة الكويت و جملس وزراء 
 مجهورية ألبانيا للتعاون االقتصادي والفين

إن حكومة دولة الكويت وجملس وزراء مجهورية ألبانيا )ويشــــــــار إليه ا 
 في ا بعد بـ "الطرفني املتعاقدين"(.

إدراكاً منه ا أن التعاون االقتصــادي والفين هو عنصــر أســاســ  ال غ  
الثقة و  عن  لتطوير العالقات الثنائية على أســــــا  راســــــخ وطويل األمد

 املتبادلة بني الطرفني املتعاقدين وشعبيه ا. 
واســاشــاداً منه ا فهداي  قي  قو اقتصــادي اثبت و ســني مســتو  
املعيشــــــة ملواطنيه ا، واالســــــتلدام الفعال لل وارد الطبيعية والبشــــــرية 
ــائ  ان ا ــاالت  ــة تعــاويف ــا الثن ــة منه ــا ان تعييي وتقوي ــاحــة. ورغب املت

 فنية لصاحل شعبيه ا.االقتصادية وال
 فقد اتفقتا على ما يل  :

 (1املادة )
يقوم الطرفــان املتعــاقــدان، من خالل اتــاذ التــداب  املنــاســـــــــــبــة طبقــاً 
للقوانني والنظم املطبقـــــة ان بلـــــديه ـــــا بتعييي التعـــــاون ان ا ـــــاالت 

 االقتصادية والفنية بينه ا.
 (2املادة )
ســـــــبيل  وعلى –االتفاقية تشـــــــ ل إن جماالت التعاون املذكورة ان هذ  

 ما يل  : –املثال وليس احلصر 
تشـــــــــجيمل إقامة املشـــــــــروعات االقتصـــــــــادية واملالية واملصـــــــــرفية  – 1

 والصناعية والسياحية والنقل واالتصاالت بني البلدين.
 تشجيمل تن ية املشاريمل الفنية وتبادل املعلومات املتعلقة ابألحباث – 2

 الفنية.
 وتدريب االخصائيني ان إطار بر مج تعاون حمدد.تشجيمل تبادل  – 3

 (3املادة )
يع ل الطرفان املتعاقدان على تعييي التعاون االقتصـــــــــــادي والفين بني 
املؤســـســـات والكيا ت القانونية القائ ة ان بلديه ا ان جماالت التعاون 

 امللتلفة.
 (4املادة )

( wtoامليــة )يراع  الطرفــان املتعــاقــدان متطلبــات منظ ــة التجــارة العــ
 واالتفاقيات املنبثقة عنها مبوجب التياماهت ا ان املنظ ة.

 (5املادة )
يشـــــــــــجمل الطرفان املتعاقدان، وفقًا للقوانني والنظم املع ول دا لد  البلدين 

 االستث ار وانتقال رؤو  األموال والبضائمل واخلدمات بني البلدين.
 (6املادة )

قدم ن  يليم طري متعاقد فن يال يفســـــــــــر نف ان هذ  االتفاقية على أ
للطري املتعاقد اآلخر ان احلاضـــــر أو ان املســـــتقبل ميية أي معاملة أو 
تفضـــــيل أو امتياز ينتج عن، مثل : ســـــوحت مشـــــاكة، ا اد مجرك  وأي 

 اتفاقيات تفضيلية إقلي ية أو شب  إقلي ية.
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 (7املادة )
دا ان كل  ليشـــــــــــجمل الطرفان املتعاقدان، طبقاً للقوانني والنظم املع و 

منه ــا تبــادل ز رات املتــدربني والوفود االقتصـــــــــــــاديــة والفنيــة وإقــامــة 
 املعارض لتوطيد التعاون االقتصادي والفين بينه ا.

 (8املادة )
ـــــى  ـــــات خاصـــــة، عل ـــــيوم، اتفاقي ـــــد الل ـــــان املتعاقـــــدان، عن ـــــ م الطرف ي
أســــا  هــــذ  االتفاقيــــة بشــــان جمــــاالت التعــــاون املنصــــو  عليهــــا ان 

ـــــ  قـــــد يتفـــــ  عليهـــــا  (2)املـــــادة  واملشـــــروعات اخلاصـــــة األخـــــر  ال
 الطرفان املتعاقدان.

 (9املادة )
ألجل ضــ ان تنفيذ هذ  االتفاقية، تنشــا جلنة مشــاكة تتكون من  – 1

ممثلني عن الطرفني املتعاقدين، وجتت مل اللجنة سنو ً أو بناء على طلب 
ملتعاقدين. اأي من الطرفني املتعاقدين ابلتناوب ان عاصـــــــــ   الطرفني 

وياأ  اللجنة املشـــاكة وزارة املالية ان دولة الكويت ووزارة االقتصـــاد 
 والتجارة والطاقة ان مجهورية ألبانيا.

 تتوىل اللجنة املشاكة، من ض ن أمور أخر ، االختصاصات اآلتية: – 2
 تشجيمل وتنسي  التعاون االقتصادي والفين بني الطرفني املتعاقدين. –أ 

دراســــــــــــة املقاحـات ال  هتـدي إىل تنفيـذ هـذ  االتفـاقية دعم و  –ب 
 واالتفاقيات املنبثقة عنها.

وضمل مقاحات ألغراض إزالة املعوقات ال  قد تنشا اثناء تنفيذ  –ج 
 أي مشروع قد يقام مبوجب هذ  االتفاقية.

 (10املادة )
أي خالي قد ينشــــــا بني الطرفني املتعاقدين يتعل  بتفســــــ  أو بتطبي  

 االتفاقية، يتم تسويت  ود ً من خالل التشاور أو التفاوض.هذ  
 (11املادة )

تدخل هذ  االتفاقية حيي النفاذ من اتريخ اإلشــــعار األخ  الذي  – 1
يعلن في  أي من الطرفني املتعاقدين الطري املتعاقد اآلخر من خالل 

ذ  ه القنوات الدبلوماسية استيفائ  لل تطلبات الدستورية الالزمة لنفاذ
 االتفاقية.

جيوز مراجعة هذ  االتفاقية أو تعديلها مبوافقة الطرفني املتعاقدين،  – 2
ويدخل هذا التعديل أو املراجعة حيي النفاذ وفقاً لإلجراءات املنصو  

 ( من هذ  املادة.1عليها ان الفقرة )
تظل هذ  االتفاقية  فذة املفعول ملدة مخس سنوات جتدد تلقائياً  – 3

و ملدد مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني املتعاقدين الطري اآلخر  ملدة أ
كتابة عن نيت  بعدم جتديد االتفاقية على األقل قبل ســــــــتة أشــــــــهر من 

 اتريخ انتهائها.
 

 (12املادة )
إن إيفاء هذ  االتفاقية، ســـــــوي لن يؤثر على أية اتفاقيات خاصـــــــة أو 

اء من يتم االنتهمشـــــــــاريمل أو أنشـــــــــطة أبرمت وف  هذ  االتفاقية ح  
 تلك االتفاقيات أو املشاريمل أو األنشطة.

هـ  1428ذو احلجـــة  2حررت ان مـــدينـــة ت ا  يوم األربعـــاء بتـــاريخ 
م، من نســـلتني أصـــليتني ابللعات العربية 2007ديســـ    12املواف  

واأللبانية واالجنلييية، ولكل منه ا ذات احلجية، وان حالة االختالي 
 لنف اإلجنلييي.ان التفس  يسود ا
 عن

 حكومة دولة الكويت
 مصطفى جاسم الش ايل 

 وزير املالية

 عن
 جملس وزراء مجهورية البانيا

 غينس رويل
 وزير االقتصاد والتجارة والطاقة

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE STATE 

OF KUWAIT 

AND 

THE COUNCIL OF THE MINISTERS 

OF THE REPUBLIC OF 

ALBANIA 

FOR THE ECONOMIC AND 

TECHNICAL 

CO-OPERATION 
The Government of the State of Kuwait and the 

Council of the Ministers of the Republic of 

Albania (hereinafter referred to as the 

Contracting Parties  . " ). 

Recognizing that the economic and technical 

co-operation, is an essential and indispensable 

component of the development of bilateral 

relations on a firm, long-term basis and of 

mutual confidence between the two Contracting 

Parties and their respective peoples. 

Being guided by the goals of ensuring a steady 

economic growth, improving standard of living of 
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their citizens, effectively utilizing their respective 

available natural and manpower resources; 

Desiring to promote and further strengthen their 

bilateral economic and technical co-operation, 

for the mutual benefit of their respective 

peoples ; 

 

Have agreed on the following  :  

Article 1 

The Contracting Parties shall take appropriate 

measures, in accordance with their respective 

laws and regulations, to promote further 

development of economic and technical co-

operation between them. 

Article 2 

The fields of co-operation mentioned in this 

Agreement include in particular, but are not 

limited to, the encouragement of the following 

items : 

(a). Establishing projects between the two 

countries on economic, financial, banking, 

industrial, touristic, transportations and 

communications. 

(b) Developing technical projects and 

exchanging information relating to technical 

research. 

(c) Exchanging and training specialists required 

for specific co- operation programmes. 

Article 3 

The Contracting Parties shall enhance the 

economic and technical co-Operation between 

respective institutions and legal entities in their 

countries in the various Spheres of co-

Operation. 

 

Article 4 

The two Contracting Parties shall observe the 

provisions of the World Trade Organization (W 

TO) and the agreements steming thereof by 

Virtue of their obligations to the organization. 

Article 5 

The Contracting Parties shall encourage, in 

accordance with their respective applicable laws 

and regulations, the investment and the flow of 

capital, goods and services between their respective 

countries. 

Article 6 

Nothing in this Agreement shall be construed as 

to oblige either Contracting Party to extend to 

the other present or future benefits of any 

treatment; preference or privilege resulting 

from e.g. common market, customs union and 

any regional or sub-regional preferential 

agreements. 

Article 7 

The Contracting Parties shall, in accordance 

with their applicable laws and regulations, 

encourage the exchange of visits by economic 

and technical representatives and delegations 

between them, including setting up of 

exhibitions, for the consolidation of the bilateral 

economic and technical co-operation. 

Article 8 

If deemed necessary, the two Contracting Parties 

shall conclude Specific agreements to be based 

on this Agreement concerning the fields of co-

operation referred to in [Article 2) and other 

Special projects that may be agreed upon 

between both Contracting Parties. 
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Article 9 

1 .With a View to ensuring effective 

implementation of this Agreement, a Joint 

Committee shall be established composing of 

representatives from both Contracting Parties. 

The Committee shall meet annually. or at the 

request of either Contracting Party alternately in 

the capitals of the two Contracting Parties. 

Ministry of Finance of the State of Kuwait and 

Ministry of Economy, Trade and Energy of the 

Republic of Albania shall chair the Joint 

Committee. 

2. The Joint Committee shall have the authority, 

inter alia, to consider the following : 

(a) Encouraging and co-ordinating the 

economic and technical co-Operation between 

the two Contracting Parties; 

(b) Promoting and considering proposals aimed 

at the implementation of this Agreement and 

those agreements resulting there from; and  

(c) Working out recommendations for the 

purposes of removing obstacles that may arise 

during- the execution of any agreement and 

project that may be established in accordance 

with this Agreement. 

Article 10 

Any dispute between the two Contracting 

Parties concerning the interpretation or the 

implementation of this Agreement shall be 

settled amicably through consultation or 

negotiation. 

Article 11 

1. This Agreement shall enter into force on the 

latter date on which either Contracting Party 

notifies the other through diplomatic channels 

that its constitutional requirements for the entry 

into force of this Agreement have been complied 

with. 

2. This Agreement may be amended or revised 

by. consent of the Contracting Parties, and such 

amendment Or revision shall come into force in 

accordance with the procedures mention in 

paragraph (1) of this Article . 

3. This Agreement shall remain in force for a 

period of five (5) years and shall automatically be 

renewed for similar period or periods, unless 

either Contracting Party has notified the other in 

Writing about its intention to terminate this 

Agreement at least six (6) months prior to its 

termination. 

Article 12 

The termination of this Agreement shall not 

affect the validity or the duration of any specific 

agreements, projects or activities made under 

the present Agreement until the completion of 

such specific agreements, projects or activities. 

Done in Tirana this Wednesday on the 2nd of Thu 

Alheeja 1428H, corresponding to. 12th of 

December 2007, in two original copies in the 

Arabic, Albanian and English languages, all texts 

being equally authentic. In case of any divergence 

of interpretation the English text shall prevail. 

For 

The Council of the 

Ministers of 

the Republic of Albania 

Gene Ruli 

Minister of Economy, Trade 

and Energy 

For 

The Government 

of 

the State of Kuwait 

Mustafa. Jassim 

AL-Shamali 

Minister of Finance 
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 2017لسنة  197مرسوم رقم 

ابملوافقة على مذكرة تفاهم بشان التعاون ان جمال 

 إدارة امليا 

 بني حكومة دولة الكويت وحكومة هنعار 

 طالع على الدستور، بعد اال -

 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية   -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

املوافقة على مذكرة تفاهم بشان التعاون ان جمال إدارة امليا  بني حكومة 

 13دولة الكويت وحكومة هنعار  املوقعة ان مدينة بودابست بتاريخ 

 واملرافقة نصوصها هلذا املرسوم. 2014يونيو 

 مادة اثنية

تنفيذ هذا املرسوم ، وعلى رئيس  –كل في ا خيص    –على الوزراء 

جملس الوزراء إبالغ  إىل جملس األمة ويع ل ب  من اتريخ نشر  ان 

 اجلريدة الرمسية . 

 أم  الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 احل د الصباحجابر مبارك 

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية           

 صباح خالد احل د الصباح   

 هـ  1438ذو القعدة  25صدر بقصر السيف ان: 

 م 2017أغسطــس  17املواف :                  

 مذكرة تفاهم
 بشان التعاون ان جمال إدارة امليا   

 بني 
 ومة هنعار حكومة دولة الكويت وحك

إن حكومة دولة الكويت "ممثلة عن وزارة الكهرابء واملاء" وحكومة 
هنعار " ممثلة عن وزارة الداخلية اهلنعارية"، واملشار إليه ا في ا بعد بـ 

 "الطرفني"، 
والتيامًا منه ا مببادئ املساواة واملنافمل املشاكة لكال البلدين، وتفه اً 

ية ت احلاضر ومستقبل األجيال القادمة ولتن ألمهية إدارة امليا  ان الوق
 اقتصاد كال البلدين، 

ورغبة منه ا لتقوية ومييداً من تطوير التعاون بني البلدين ان جمال إدارة 
 امليا ، 

 فقد اتفقا على التفاهم التايل:
 (1مادة )
 اهلدي

هتدي مذكرة التفاهم هذ  )املشار إليها في ا بعد بـ "مذكرة  – 1
 لتقوية القدرات التكنولوجية والعل ية واإلدارية للطرفني انالتفاهم"، 

 جمال إبدارة امليا .
التفاهم، والقوانني  مذكرة حيدد الطرفان، ان ظل أحكام – 2

والسياسات الوطنية النافذة ان كل بلد، لالتفاحت على تقوية وتعييي 
وتن ية التعاون ان جمال إدارة امليا  على أسس من املساواة واملعاملة 

 ابملثل واملنافمل املشاكة.
 (2مادة )

 جماالت التعاون
لد، ب على كل طري،  ديد القوانني والسياسات الوطنية النافذة ان كل

 سعياً منه ا لتشجيمل وتعييي التعاون ان ا االت التالية:
 اإلدارة املتكاملة ملوارد امليا : –أ 
 خطة إدارة منابمل األيفار: – 1

وتنفيذ اسااتيجية اإلدارة املتكاملة لل يا ، خطط إدارة منابمل األيفار، 
 اللوائح القانونية واالقتصادية، املبادرات.

 ملستدامة ملوارد امليا .احل اية والتن ية ا
 الدقابة الك ية والكيفية لل يا .

 إدارة الفياضا ت.
 إدارة امليا  وجماري امليا : – 2

 كفاءة خميون امليا ، الطاقة الكافية، االستلدام الكي يائ  األمثل، 
 كفاءة الري. 

 االبتكار التكنولوج .
 احلد من عدم تدوير امليا .
 .إعادة معاجلة ميا  ا اري
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 الدراسات واألحباث وتطوير امليا  – 3
ريب تقوية التعاون بني املعاهد ان كال البلدين واملت ثلة ان التعليم والتد

 ونشاطات البحث ان جمال إدارة امليا .
ـــــــة، املنشـــــــورات، األســـــــاتذة،  التبـــــــادل املشـــــــاك لل علومـــــــات العل ي

 الطلبة واخل اء.
  الت املتعددة.ز دة الوع  ان تيين امليا  من خالل احل

 البحث عن امليا  وتدوير امليا  وتكنولوجيا معاجلة امليا .
 البحث وأدوات التكنولوجيا احلديثة، املعدات واألدوات.

تشجيمل املؤسسات لكال البلدين لل شاركة ان برامج ومشاريمل التعاون 
 ان ا االت الوارد ذكرها ان هذ  املادة.
 (3مادة )

 أشكال التعاون
قوائم التعاون الواردة ان املادة الثانية سيتم تنفيذها من خالل الوسائل 

 املناسبة منها : 
تنظيم اللقاءات الدراسية وورش الع ل واملؤمترات واالجت اعات  – 1

 للل اء ان كال الطرفني.
 تبادل الطلبة واخل اء بني املعاهد العل ية والبحثية ان كال الطرفني. – 2
 املعلومات اخلاصة بنشاطات الطرفني.تبادل  – 3
 أي وسائل أخر  يتم االتفاحت بشايفا. – 4

 (4مادة )
 التنفيذ

من خالل تنفيذ مذكرة التفاهم، يشجمل الطرفان ويسهالن، عند  – 1
احلاجة، التعاون بني املؤسسات احلكومية ذات العالقة، اجلامعات، 

ألع ال وأي من مراكي األحباث، املعاهد التكنولوجية واملنظ ات وا
 الكيا ت األخر  ان كال البلدين.

يعيز الطرفان املشاورات أو الاتيب  االت حمددة إلدارة امليا   – 2
 وجماري امليا  من خالل اجلهات احلكومية لكال البلدين.

 (5املادة )
 االلتيامات الوطنية والدولية

اشئة عن ت النإن أحكام مذكرة التفاهم هذ ، ال تل ابحلقوحت وااللتياما
ة القوانني الوطنية النافذة ان بلدي الطرفني، الناجتة عن االتفاقيات الدولي

ال  تعد أي من البلدين طرفاً فيها، ومن خالل عضويتها ان املنظ ات 
 الدولية أو من خالل عضوية هنعار  ان اال اد األورويب.

 (6املادة )
 الاتيبات املالية

 نشاطات التعاون املتعلقة مبذكرة التفاهمإن املصروفات الناشئة عن 
هذ ، يتم تعطيتها من قبل الطرفني، حيث سيقوم كل طري بتح ل كافة 

 املصاريف الناشئة من طرف .
 

 (7املادة )
 محاية حقوحت امللكية الفكرية

إن ملكية واستع ال أي من امللكيات الفكرية الناجتة عن التعاون ان 
ة من تض ينها ان ترتيبات مشاريمل خاصإطار مذكرة التفاهم هذ ، جيب 

قبل الطرفني أو من خالل كيا ت أخر  مرتبطة ان جماالت حمددة 
للتعاون، إن هذ  الاتيبات جيب أن أتخذ ابالعتبار فن تكون حصف 

 الطرفني فيها متساوية.
 (8املادة )

 التعديالت
جيوز إدخال تعديالت على مذكرة التفاهم هذ  من خالل االتفاحت 

 .ةاملتبادل وتعد مبثابة جيءاً ال يتجيأ من هذ  املذكر 
 (9املادة )

 تسوية النياعات
أي خالي ينشا مبناسبة تنفيذ أو تفس  مذكرة التفاهم هذ  ويتم حلها 

 من قبل الطرفني من خالل التفاوض.
 (10املادة )

 الدخول حيي النفاذ واملدة واإليفاء
النفاذ من اتريخ استالم اإلشعار تدخل مذكرة التفاهم هذ  حيي  – 1

اخلط  من قبل حكومة دولة الكويت والذي تبلغ في  حكومة هنعار  
ابستك اهلا لكافة اإلجراءات الداخلية املتطلبة لدخول مذكرة التفاهم 

 حيي النفاذ ع  القنوات الدبلوماسية.
تظل مذكرة التفاهم هذ  سارية املفعول ملدة مخس سنوات، وجتدد  – 2
قائيًا ملدة إضافية ملدة مخس سنوات مماثلة، ما مل يقم أحد الطرفني تل

إببالغ الطري اآلخر برغبت  ان إيفائها مبوجب إشعار خط  قبل ستة 
 أشهر من انتهاء صالحية املدة املقررة.

إن إيفاء الع ل مبذكرة التفاهم هذ  لن تؤثر على تنفيذ نشاطات  – 3
 ذ .بل اتريخ إيفاء مذكرة التفاهم هالتعاون ال  مت االتفاحت عليها ق

، من نسلتني 2014يونيو  13حررت ان مدينة بودابست بتاريخ 
أصليتني ابللعات العربية واهلنعارية واالجنلييية، لكل منه ا ذات احلجية. 
وان حالة وجود أي اختالي ينشا ان أي من أحكام مذكرة التفاهم 

 هذ ، يرجح النف اإلجنلييي.
 عن                   ن ع             

 حكومة هنعار  حكومة دولة الكويت                      
 تيبور  فارسيس            صباح خالد احل د الصباح   

 وزير اخلارجية ووزير شؤون    النائب األول لرئيس جملس الوزراء
 ووزير اخلارجية                     االقتصاد اخلارج            
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MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 
OFCOOPERATION 

IN THE FIELD OF WATER 
MANAGEMEN T 

BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE STATE 

OF KUWAIT 

AND 
THE GOVERNMENT OF HUNGARY 

The Government of the State of Kuwait 

represented by “the Ministry of Electricity and 
Water” and the Government of Hungary 

represented by “the Ministry of Interior of 
Hungary”, hereinafter referred to as “the Parties” 

ABIDING by the principles of equality and 
mutual benefits for both countries; 

RECOGNIZING the importance of water 

management in the well-being of present and 
future generations and in the development of the 

economies of both countries; 
DESIRING to strengthen and further develop 

cooperation between the two countries in the 

field of water management; 
HAVE REACHED the following understanding: 

ARTICLE 1 
OBJECTIVE 

l. The objectives of this Memorandum of 

Understanding (hereinafter referred to as 
“MOU”), is to strengthen technological, scientific 

and management Capabilities of the Parties in 
the field of water management.  

2. The Parties, subject to the terms of this MoU 

and the laws and national policies in force in each 
country, agree to strengthen, promote and 

develop cooperation. In the field of water 
management on the basis of equality, reciprocity 

and mutual benefit. 

ARTICLE 2 
AREAS OF COOPERATION 

Each Party shall, subject to the law sand national 
policies in force in each country, endeavor to 

encourage and promote cooperation in the 
following areas: 

A. Integrated Water Resources Management. 

1. River Basin Management Planning. 

 Elaboration and implementation of integrated 

water management strategies, river basin 
management plans, legal and economic 

regulations, incentives; 

 Protection and sustainable development of 
water resources; 

 Qualitative and quantitative monitoring of 
waters; 

 Mitigation of the effect of climate change; 

 Flood management. 
2. Water and Waste Water Management. 

 Efficiency in water supply; energy efficiency, 
chemical use efficiency; 

 Efficiency in irrigation;  

 Technology innovation; 

 Reduction of non-revenue for water (NRW); 

 Treated waste water reuse. 
3. Water related education, research 

&development 

 Strengthening cooperation between 

institutions of the two countries which conduct 

education, training and research activities in the 
field of water management; 

 Mutual exchange of scientific information, 
publications, professors, students and experts; 
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 Rising awareness of water saving through 
various campaigns; 

 Research for water and waste water treatment 

technologies; 

 Research, application of new technologies, 

materials and equipment; 

 Encouraging enterprises of both countries to 

participate in cooperation programs/projects in 
the fields described in this Article. 

ARTICLE 3 

FORMS OF COOPERATION 
Cooperation listed in Article 11 shall be 

conducted through appropriate means, such as: 
1. Organization of study visits, seminars, 

conferences and meetings of experts of the 

Parties; 
2. Exchange of students and experts between the 

scientific and research institutions of the Parties; 
3. Exchange of information on the activities of 

the Parties; 

4. Any other means as mutually decided upon. 
ARTICLE 4 

IMPLEMENTATION 
1. In implementing this MOU, the Parties shall 

encourage and facilitate, Where appropriate, co 
operation between their respective government 

agencies, universities, research centers, 

technological institutions and organizations, 
businesses and other entities of both countries. 

2. The Parties promote the conclusion of 
agreement or arrangement in specific areas of 

water and waste water management by 

govemment agencies of their country. 
ARTICLE 5 

NATIONAL AND INTERNATIONAL 
OBLIGATIONS 

The provisions of this Memorandum of 
Understanding shall be Without prejudice to the 

rights and obligations arising from the national 

laws in force in the states of the Parties, from 
international agreements to which the states are 

parties, from membership in international 
organizations, or from membership of Hungary 

in the European Union. 
ARTICLE 6 

FINANCIAL ARRAN GEMEN TS 

Expenses arising from the cooperation activities 
carried out under this Memorandum of 

Understanding shall be covered by the Parties so 
that each Party shall finance expenses arising 

from its own part. 

ARTICLE 7 
PROTECTION OF INTELECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 
The ownership and. utilization of any intellectual 

property resulting from cooperation under this 

MoU shall be concluded in specific project 
arrangement by the Parties or other entities 

involved in the specific areas of cooperation. 
Such arrangements shall take into full 

consideration the equitable portion of ownership 
based on the contribution of each Party. 

ARTICLE 8 

AMENDMENTS 
Amendments may be made to this 

Memorandum of Understanding by mutual 
consent and shall be considered as an integral 

part thereof. 

ARTICLE 9 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any disputes arising from the application or 
interpretation of this Memorandum of 
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Understandingshall be solved by Parties through 
mutual negotiations. 

ARTICLE 10 

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND 
TERMINATION 

1. This Memorandum of Understanding shall 
enter into force on the date of the receipt of the 

written notification of the State of Kuwait 
informing Hungary about the completion of its 

internal procedures required for the entry into 

force of this Memorandum of Understanding 
through diplomatic channels. 

2. This Memorandum of Understanding shall 
remain in force for a period of five years and shall 

be automatically extended for additional five-

year periods, unless either Party expresses its 
wish to terminate it by means of a written notice 

at least six months prior to expiration of its initial 
period of validity. 

3. The termination of this Memorandum of 

Understanding shall not affect the 
implementation of cooperation activities agreed 

upon before the date of termination of this 
Memorandum of Understanding. 

Done at Budapest, on the 13th of June 2014, in 
two originals, each in Arabic, Hungarian and 

English languages, all texts being equally 

authentic. In the event of any divergence in 
interpretation, the English text shall prevail. 

For the 
Government 

of Hungary 

Tibor Navracsics 
Minister of Foreign 

And external 
Economic Affairs 

For the Government 
Of the state Kuwait 

Sabah Khaled  Al  - Hamad 

 Al - Sabah 

First Deputy Prime Minister 
And Minister of foreign 

affairs 

 

 2017لسنة  198مرسوم رقم 

ابملوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة 

 االقتصادي والفيناجل هورية السلوفاكية للتعاون 

 بعد االطالع على الدستور ،  -

 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية ،  -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

املوافقة على اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة اجل هورية 

خ السلوفاكية للتعاون االقتصادي والفين ، واملوقعة ان براتيسالفا بتاري

 واملرافقة نصوصها هلذا املرسوم  .    28/2/2017

 مادة اثنية

تنفيذ هذا املرسوم ، وعلى رئيس  –كل في ا خيص    –على الوزراء 

إبالغ  إىل جملس األمة ، ويع ل ب  من اتريخ نشر  ان  جملس الوزراء

 اجلريدة الرمسية . 

 أم  الكويت                                                

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احل د الصباح

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية          

 صباح خالد احل د الصباح   

 هـ  1438ذي القعدة  25صدر بقصر السيف ان : 

 م  2017أغسطــس  17املواف  :                   
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 اتفاقية بني حكومة دولة الكويت وحكومة اجل هورية السلوفاكية
 للتعاون االقتصادي والفين

 الديباجة
ا السلوفاكية )ويشار إليه إن حكومة دولة الكويت وحكومة اجل هورية 

في ا بعد بـ "الطرفني املتعاقدين"(. إدراكاً منه ا إن التعاون االقتصادي 
والفين هو عنصر أساس  ال غ  عن  لتطوير العالقات الثنائية على 

 أسا  راسخ وطويل األمد والثقة املتبادلة بني البلدين وشعبيه ا.
ستو  دي اثبت و سني مواساشادًا منه ا فهداي  قي  قو اقتصا

املعيشة ملواطنيه ا، واالستلدام الفعال لل وارد الطبيعة والبشرية 
املتاحة. ورغبة منه ا ان تعييي وتقوية تعاويف ا الثنائ  ان ا االت 
االقتصادية والفنية لصاحل شعبيه ا. ممل األخذ ان االعتبار التياماهت ا 

 فاقيات.مبوجب عضويته ا ابملتطلبات الدولية واالت
 فقد اتفقتا على ما يل  : 

 1املادة 
 اهلدي من االتفاقية

 يقوم الطرفان املتعاقدان ابتاذ التداب  املناسبة، وفقًا للقوانني والنظم
املع ول دا ان كل منه ا بتعييي تطوير التعاون االقتصادي والفين 

 بينه ا.
 2املادة 

 جماالت التعاون
ثال هذ  االتفاقية تش ل وعلى سبيل امل إن جماالت التعاون املذكورة ان

وليس احلصر تشجيمل ا االت االقتصادية واملالية واالستث ارية 
 والتجارية واألنشطة التجارية األخر .
 3املادة 

 تشجيمل االستث ار
ــــنظم املع ــــول دــــا ان   يشــــجمل الطرفــــان املتعاقــــدان وفقــــاً للقــــوانني وال

ال والبضــــــــــائمل كــــــــــل منه ــــــــــا، االســــــــــتث ار وانتقــــــــــال رؤو  األمــــــــــو 
 واخلدمات بني البلدين.

 4املادة 
 االتفاقية اإلقلي ية والدولية

تطب  هذ  االتفاقية دون اإلخالل اباللتيامات الناجتة عن عضوية 
اجل هورية السلوفاكية ان اال اد األورويب، لذا فإن أحكام هذ  االتفاقية 

 هورية جلجيب أال تفسر أو تنفذ إبلعاء أو التاث  جتا  التيامات ا
 السلوفاكية حنو اال اد األورويب.

إن هذ  االتفاقية ال تليم أي طري متعاقد فن يقدم للطري املتعاقد 
اآلخر ان احلاضر أو ان املستقبل ميية أو معاملة أو تفضيل أو امتياز 
ينتج عن : السوحت املشاكة، منطقة التجارة احلرة، اال اد اجل رك ، أو 

رفاً امل اثلة ويكون فيها أي من الطرفني املتعاقدين طاالتفاقيات الدولية 
فيها أو قد يصبح طرفًا فيها مثل جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

 لدولة الكويت.
 5املادة 

 تبادل الوفود
يشجمل الطرفان املتعاقدان وفقًا للقوانني والنظم املع ول دا ان كل 

امة قتصادية والفنية وإقمنه ا، تبادل ز رات املندوبني والوفود اال
 املعارض لتوطيد التعاون الثنائ  االقتصادي والفين بينه ا.

 6املادة 
 االتفاقيات اخلاصة

ي م الطرفان املتعاقدان عند الليوم اتفاقيات خاصة على أسا  هذ  
(، 2االتفاقية بشان جماالت التعاون املنصو  عليها ان املادة رقم )

. ال  قد يتف  عليها الطرفان املتعاقدانواملشروعات اخلاصة األخر  
 (.9وتدخل تلك االتفاقيات حيي النفاذ طبقاً لإلجراء املذكور ان املادة )

 7املادة 
 جلنة مشاكة للتعاون االقتصادي والفين

ألجل ض ان تنفيذ هذ  االتفاقية، تنشا جلنة مشاكة تتكون من  – 1
ابلتناوب ان  نة كل سنتنيممثلني عن الطرفني املتعاقدين، وجتت مل اللج

عاص   الطرفني املتعاقدين، وياأ  اللجنة املشاكة كل من وزارة املالية 
 ان دولة الكويت، ووزارة االقتصاد ان اجل هورية السلوفاكية.

كل طري متعاقد يتح ل نفقات وفد  املشارك ان اجت اعات   – 2
 اللجنة املشاكة.

 :أمور أخر  االختصاصات اآلتيةتتوىل اللجنة املشاكة من ض ن  – 3
 ن.تشجيمل وتنسي  التعاون االقتصادي والفين بني الطرفني املتعاقدي –أ 

دعم ودراسة املقاحات ال  هتدي إىل تنفيذ هذ  االتفاقية  –ب 
 واالتفاقيات املنبثقة عنها.

وضمل التوصيات ألغراض إزالة املعوقات ال  قد تنشا أثناء تنفيذ  –ج 
 ومشروع قد يقام مبوجب هذ  االتفاقية.أي اتفاقية 
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 8املادة 
 تسوية اخلالي

أي خالي قد ينشا بني الطرفني املتعاقدين يتعل  بتفس  أو بتطبي  
 هذ  االتفاقية يتم تسويت  ود ً من خالل املشاورات أو املفاوضات.

 9املادة 
 الدخول حيي النفاذ واملدة والتعديالت

 لنفاذ من اتريخ استالم اإلشعار األخ تدخل هذ  االتفاقية حيي ا – 1
الذي يعلن في  أي من الطرفني املتعاقدين الطري املتعاقد اآلخر كتابة 
من خالل القنوات الدبلوماسية استيفائ  لل تطلبات الدستورية الالزمة 

 لدخول هذ  االتفاقية حيي النفاذ.
بني الطرفني  ةجيوز تعديل هذ  االتفاقية بناًء على املوافقة املتبادل – 2

املتعاقدين من خالل القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذ  التعديالت 
 (.9( من املادة )1حيي النفاذ وفقاً للفقرة )

( سنوات جتدد 5تظل هذ  االتفاقية  فذة املفعول ملدة مخس ) – 3
تلقائيًا ملدة أو ملدد مماثلة ما مل خيطر أحد الطرفني املتعاقدين الطري 

( أشهر 3ة عن نيت  إيفاء االتفاقية على األقل قبل ثالث )اآلخر كتاب
 من اتريخ انتهائها.

 10املادة 
 االنتهاء

إن إيفاء هذ  االتفاقية ســـــــــــوي لن يؤثر على صـــــــــــالحية أو مدة أي 
اتفاقيات خاصـــــــة أو مشـــــــاريمل أو أنشـــــــطة أبرمت وف  هذ  االتفاقية، 

و املشــــاريمل أوســــوي تظل  فذة ح  يتم االنتهاء من تلك االتفاقيات 
 أو األنشطة.

هـ املواف  1438مجاد  اآلخرة  1وقعت ان مدينة براتيسالفا بتاريخ 
م من نسلتني أصليتني ابللعات العربية والسلوفاكية 2017ف اير  28

واإلجنلييية، وتكون مجيمل النصو  متساوية احلجية، وان حالة 
 االختالي ان التفس  يسود النف اإلجنلييي.

 عن       عن              
 حكومة اجل هورية السلوفاكية            حكومة دولة الكويت      
 فويتخ ف نتس   عيسى يوسف الش ايل      

 وكيل وزارة االقتصاد                   سف  دولة الكويت        
 
 

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENTS OF THE 

STATE OF KUWAIT 

AND THE GOVERNMENT OF THE 

SLOVAK REPUBLIC 

ON ECONOMIC AND TECHNICAL 

CO-OPERATION 
Preamble 

The Government of the State of Kuwait and the 

Government of the Slovak Republic (hereinafter 

referred to as the “Contracting Parties”). 

Recognizing that the economic and technical 

co-operation is an essential and indispensable 

component of the development of bilateral 

relations on a firm, long-term basis and of 

mutual confidence between the two countries 

and their respective peoples. 

Being guided by the goals of ensuring a steady 

economic growth, improving standard of living 

of their citizens, effectively utilizing their 

respective available natural and manpower 

resources; 

Desiring to promote and further strengthen their 

bilateral 

economic and technical co-operation, for the 

mutual benefit of 

their respective peoples; 

Taking into account their commitments by 

virtue of their membership in the international 

obligations and agreement; 

Have agreed on the following: 
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Article 1 

Purpose of Agreement 

The Contracting Parties shall take appropriate 

measures, in accordance with their respective 

laws and regulations, to promote further 

development of economic and technical co-op-

operation between them. 

Article 2 

Fields of Cooperation 

The fields- of co-operation mentioned in this 

Agreement include in particular, but are not 

limited to, the encouragement of the economic, 

financial, investment, commercial and other 

business activities areas. 

Article 3 

Investment Promotion. 

The Contracting Parties shall encourage, in 

accordance with their respective applicable laws 

and regulations, the investment and the flow of 

capital, goods and services between their 

respective countries. 

Article 4 

Regional and International Agreements 

This Agreement shall apply without prejudice to 

the obligations arising from the membership of 

the Slovak Republic of the European Union 

Therefore, the provisions of this Agreement may 

not be interpreted or implemented in such way 

as to cancel or otherwise affect the obligations 

under“ the Treaty on European Union. 

Nothing in this Agreement shall be construed as 

to oblige the Contracting Parties to extend “to 

the other present, or future benefit of any 

treatment, preference or privilege from any 

existing or future common market, Free Trade 

Area, Customs Union or similar international 

agreement to which any of the Contracting 

Parties is or may become a member, such as the 

Co-operation Council for the Arab States of the 

Gulf GCC for State of Kuwait. 

Article 5 

Exchange of Delegations 

The Contracting Parties shall, in accordance 

with their applicable laws and regulations, 

encourage the exchange of visits by economic 

and technical representatives and delegations 

between them, including setting up of 

exhibitions, for the consolidation of the bilateral 

economic and technical co-operation. 

Article 6 

Specific Agreements 

If deemed necessary, the two Contracting Parties 

shall conclude specific agreements to be based on 

this Agreement concerning. The fields of co-

operation referred to in Article (2) and other 

“special projects that may be agreed upon 

between both Contracting Parties. Such specific 

agreements shall enter into force in accordance 

with the procedure provided for in Article (9). 

Article 7 

Joint Committee for Economic and Technical 

Cooperation 

1. With a view to ensuring effective 

implementation of this Agreement, a Joint 

Committee shall be established composed of 

representatives from both Contracting Parties. 

The Joint Committee shall meet every two years 

alternately in the capitals of the two Contracting 

Parties. The Ministry of Finance of the State of 
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Kuwait and Ministry of Economy of the Slovak 

Republic shall chair the Joint Committee. 

2. Each Contracting Party shall cover the costs of 

its delegations concerning the meetings of the 

Joint Committee. 

3. The Joint Committee shall have the authority, 

inter alia, to consider the following: 

(a) Encouraging and co-ordinating the 

economic and technical co-operation between 

the two Contracting Parties; 

(b) Promoting and considering proposals aimed 

at the implementation of this Agreement and 

those agreements resulting therefrom; and 

(c) Working out recommendations for the 

purposes of removing obstacles that may arise 

during the execution of any agreement and 

project that may be established in accordance 

with this Agreement. 

Article 8 

Settlement of Dispute 

Any dispute between the two Contracting 

Parties concerning the interpretation or the 

implementation of this Agreement shall be 

settled amicably through consultations or 

negotiations. 

Article 9 

Entry into force, Duration and Amendments 

1. This Agreement shall enter into force on the 

date of receiving the last notification which each 

Contracting Party notifies the other in writing 

through diplomatic channels of the completion 

of the constitutional requirements necessary for 

the implementation of this Agreement. 

2. This Agreement may be amended by mutual 

consent of the Contracting Parties through 

diplomatic channels. The amendments shall 

come into force according to paragraph (1) of 

Article (9). 

3. This Agreement shall remain in force for a 

period of five (5) years and shall automatically be 

renewed for similar period or periods, unless 

either Contracting Party has notified the Other 

in writing about its intention to terminate this 

Agreement at least (3) months prior to its 

termination. 

Article 10 

Termination 

The termination of this Agreement shall not 

affect the validity or the duration of any specific 

agreements, projects or activities made “under 

the present Agreement ml] the completion of 

such specific agreements, projects or activities. 

Done in Bratislava on the 1st of Jumaada Al-

Akhir l438H. 

Corresponding to 28th of February 2017, in two 

originals, in the Arabic, Slovak and English 

languages, all texts being equally authentic, In 

case of any divergence in interpretation, the 

English text shall prevail. 

For 

THE GOVERNMEIST 

OF THE 

SLOVAK REPUBLIC 

Vojtehh Ferencz 

State Secretary of the 

Ministry of 

Economy 

For 

THE 

GOVERNMENT OF 

THE 

STATE OF KUWAIT 

Essa Yousef Al-

Shamali 

Ambassador of the 

state of 

Kuwait 
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 2017لسنة  214مرسوم رقم 
 عام بتعيني نواب مدير

 اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة الس كية
 بعد االطالع على الدستور ، -
ان شــــــــان اخلدمة  1979لســــــــنة  15وعلى املرســــــــوم ابلقانون رقم  -

 املدنية والقوانني املعدلة ل  ،
إبنشــــاء اهليئة العامة لشــــئون  1983لســــنة  94وعلى القانون رقم  -

 املعدلة ل  ،اليراعة والثروة الس كية والقوانني 
ـــــنة  7وعلى املرسوم الصادر ان  - ــــــ ـــــاد  األوىل سـ ــــــ هـ 1399من مجـ

ـــــــــــــ   ــــــــــــــ م ان شــان نظام اخلدمة املدنية 1979من إبريل ســنة  4املوافـ
 واملراسيم املعدلة ل  ،

 وبناًء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ، -
 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

ئباً ملدير عام اهليئة العامة لشـــــــــــئون اليراعة والثروة الســـــــــــ كية يعني  
  -بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من : 

 دالل رجب عل  رجب .  -1
 أمحد حم د ختالن العنيي .  -2
 عل  عبد الرسول منصور القطان .  -3
 عل  عبدالرحيم عبا  الفارس  . -4

 مادة اثنية
من  ذ هذا املرســــــــوم ، ويع ل ب على وزير الدولة لشــــــــئون البلدية تنفي

 اتريخ صدور  ، وينشر ان اجلريدة الرمسية .
 أم  الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احل د الصباح
 وزير الدولة لشئون البلدية 

 حم د  صر عبدهللا اجل ي
 هـ  1438ذي احلجة  1صدر بقصر السيف ان : 

 م  2017أغسطــس  23املواف  :       
 

  2017لسنة  215مرسوم رقم 

 مبنح اجلنسية الكويتية 

 بعد االطالع على الدستور ،  -

( لســنة 15وعلى املادة الســابعة )مكرر( من املرســوم األم ي رقم ) -

 بقانون اجلنسية الكويتية والقوانني املعدلة ل  ، 1959

 س الوزراء ووزير الداخلية ،وبناًء على عرض  ئب رئيس جمل -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

 تـُ نح اجلنسية الكويتية إىل كل من : 

 ـ سعد مرزوحت سعد الش ري . 1

 ـ انتصار خالد كوميان ليل . 2

 ـ جناح محدان حم د الفــ  . 3

 ـ نور  محدان حم د  الالان. 4

 خلف السبت.ـ عبد الرمحن عبد هللا  5

 ـ بدر فريح حامد الرشيدي. 6

 ـ معاوية عبد هللا خلف السبت. 7

 ـ عبد هللا محود عبدهللا اهلاجري. 8

 ـ ابرار مناح  ضبعان فرحان. 9

 ـ أنوار مناح  ضبعان فرحان. 10

 ـ عامر عيد عامر العتييب . 11

 ـ سعود عيد عامر العتييب . 12

 ـ فيصل سعود عامر العتييب . 13

 عامر سعود عامر العتييب .ـ  14

 ـ حم د سعود عامر العتييب . 15

 ـ أمحد جعفر أمحد حسن. 16
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 ـ انفال جعفر أمحد حسن. 17

 ـ ماجد جعفر أمحد حسن. 18

 ـ حسني  سني ديل . 19

 ـ طالل  سني ديل ضيدان. 20

 ـ عامر  سني ديل ضيدان. 21

 ـ عبد هللا  سني ديل ضيدان. 22

 يل ضيدان.ـ فاط ة  سني د 23

 ـ كرمي  سني ديل ضيدان. 24

 ـ حم د  سني ديل ضيدان. 25

 ـ حنان عبد هللا عبدالعييي املطوع. 26

 ـ عبد هللا حم د درديي  . 27

 ـ أمحــد حم د درديي  . 28

 ـ عبد العييي حم د درديي  . 29

 ـ علي  حم د درديي  . 30

 مادة اثنية

على  ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية  تنفيــذ هذا 

 املرسوم ويع ل ب  من اتريخ صدور  ، وينشر ان اجلريدة الرمسية . 

 أم  الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احل د الصباح

  ئب رئيس جملس الوزراء  

 ووزير الداخلية        

 خالد اجلراح الصباحالفري  م/ 

 هـ  1438ذي احلجة  1صدر بقصر السيف ان : 

 م  2017أغسطــس  23املواف  :       

 2017لسنة  216مرسوم رقم 
 مبنح اجلنسية الكويتية

 بعد االطالع على الدستور ،  -
( 15وعلى املادة اخلامســــــة )فقرة اثنيًا( من املرســــــوم األم ي رقم ) -

 اجلنسية الكويتية والقوانني املعدلة ل  ،بقانون  1959لسنة 
 وبناًء على عرض  ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية  ، -
 وبعد موافقة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

 متنح اجلنسية الكويتية إىل كل من : 
 . عبد العييي فهد رشيد1
 م  عبد هللا سلجوق . 2
 هد  عبد هللا سلجوق . 3
 حم د عبد هللا سلجوق . 4
 شي اء عبد هللا سلجوق . 5
 . فاط ة عل  رئيس 6
 م  عواد حم د الظف ي. 7
 نوال حم ود الكيالين. 8
 حم د دهام عيسى املط ي. 9

 عبد هللا دهام عيسى املط ي. 10
 نواي سل ان مبارك العصي  . 11
 يوسف عبد احل يد اإلبراهيم. 12
 اإلبراهيم  صر عبد احل يد حم د. 13
 سعد حامد عامر الشنفري. 14
 جاسم حم د جاسم الضاعن. 15
 صالح عصام صاحل اجلوهر. 16
 حم د عصام صاحل اجلوهر. 17
 دان  عصام صاحل اجلوهر. 18
 طالل سعيد دبيس القحطاين. 19
 حم د سعيد دبيس القحطاين. 20
 شيل  جدعان برجس املط ي. 21
 حم د جدعان برجس املط ي. 22
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 محي  نوري محيد الكنعان .23
 محيد نوري محيد الكنعان. 24
 سار  محيد عبد العييي اخل يس. 25
 فيصل فهد عيد العتييب. 26
 م  فهد عيد العتييب. 27
 حم د فار  مصطفى . 28
 هاشم فار  مصطفى . 29
 عبد هللا حم د عبد هللا الرماح. 30
 عبد الرمحن حم د عبد هللا الرماح. 31
 عايض  صر العازم أماين . 32
  صر عايض  صر العازم . 33
 فهد مرزوحت ترك  العازم . 34
 طالل مرزوحت ترك  العازم . 35
 عبد الرمحن مرزوحت ترك  العازم . 36
 أمحد شاكر عبد هللا ال اهيم. 37
 عد ن شاكر عبد هللا ال اهيم. 38
 ليلى شاكر عبد هللا ال اهيم. 39
 ال اهيمحسن شاكر عبد هللا . 40
 فاط ة شاكر عبد هللا ال اهيم. 41
 يوسف شاكر عبد هللا ال اهيم. 42
 عقاب حم د مجع . 43
 راشد حم د مجع . 44
  يف شق  حاكم الدويش. 45
 بدر سيف عايض العتييب. 46
 عجايب سيف عايض العتييب. 47
 حم د ك ال أمحد حم ود . 48
 أمحد ك ال أمحد حم ود . 49
 رمضان الرميض فواز توفي . 50
 براك توفي  رمضان الرميض. 51
 سرحان ذ ب حريب اخلالدي. 52
 فرحان ذ ب حريب اخلالدي. 53
 قبول ذ ب حريب اخلالدي. 54
 خين  ذ ب حريب اخلالدي. 55

 هد  ذ ب حريب اخلالدي. 56
 فاط ة عل  عبد هللا الع اين. 57
 عبد هللا عل  عبد هللا الع اين. 58
 عبد هللا الع اينمرمي عل  . 59
 سلو  فالح محود املط ي. 60
 أمحد فالح محود املط ي. 61
  دي  فالح محود املط ي. 62
 حم د نور ع اد عجاج. 63
 عبد الرمحن ع اد عجاج. 64
 نور  ع اد عجاج. 65
 عالي  صالح إبراهيم الصاان. 66
 موسى فاحل فالح العازم . 67
 فاط ة عاصم اثبت عبد  . 68
 ترابيا عل  ط  العيدان. 69
 االء عل  ط  العيدان. 70
 أنفال خالد محدي اجلهين. 71
 خالد جابر زاه  شالل. 72
 نواي جابر زاه  شالل. 73
 سعد مقبل سعد العازم . 74
 يوسف مس  كويكب الظف ي. 75
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 فيصل هاين ط  الدبو . 89
 أمل صالح مصلح الرشيدي. 90
 سام  صالح مصلح الرشيدي. 91
 حم د سامل حم د العج  . 92
 مرض  ميعل بطيحان بتال. 93
 خالد ترك  علوش اجلبل . 94
 عبد هللا وحيد جاسم ا يد. 95
 جاسم ا يدعب  وحيد . 96
 مشاري مس  حم د أبو ربيمل. 97
 طارحت مس  حم د أبو ربيمل. 98
 فجر مس  حم د أبو ربيمل. 99

 عبد الكرمي شامي عوض العنيي. 100
 وليد شامي عوض العنيي. 101
 خالد شامي عوض العنيي. 102
 مجال  حم د  ج  حم ود. 103
 رقي  حم د  ج  حم ود. 104
 مساعيل الع ارإمساعيل عبد هللا إ. 105
 سعد عبد هللا إمساعيل الع ار .106
 أسيل عبد هللا إمساعيل الع ار. 107
 سار  عبد هللا إمساعيل الع ار. 108
 عبد العييي فهاد عقاب الراشد. 109
 سح   نوار راشد السبيع . 110
 عبد هللا نوار راشد السبيع . 111
 حم د نوار راشد السبيع . 112
 املط ي سعود شامان شريد. 113
 ذعار شامان شريد املط ي. 114
 مساعد شامان شريد املط ي. 115
 م  عبد املنعم زك  حم د عل . 116
 حم د عبد املنعم زك  حم د عل . 117
 أمحد عبد املنعم زك  عل . 118
 سلي ان عبد املنعم سلي ان سالم. 119
 سناء عبد املنعم سلي ان سالم. 120
 اهلاجريمبارك عايض مبارك . 121

 حم د عايض مبارك اهلاجري. 122
 عبد هللا عايض مبارك اهلاجري. 123
 فهد عايض مبارك اهلاجري. 124
 مشعل عايض مبارك اهلاجري. 125
 برجس عايض مبارك اهلاجري. 126
 سار  صاحل راشد اهلاجري. 127
 خالد صاحل راشد اهلاجري. 128
 حم د صاحل راشد اهلاجري. 129
 راشد اهلاجريراشد صاحل  .130
 نواي غنام مناح  املط ي. 131
 منو  حم د مرج  الرويل . 132
 ليلى حم د مرج  الرويل . 133
 حم د ابسل مجع  عبد هللا. 134
 خالد حم ود ذيب حم ود. 135
 أم   حم ود ذيب حم ود. 136
 بندر حم ود ذيب حم ود. 137
 كوثر حمسن شامان عايد.  138
 يسعود خلف سعود املط  . 139
 محود خلف سعود املط ي. 140
 عبد الرمحن خلف سعود املط ي. 141

 مادة اثنية
على  ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية تنفيــذ هذا املرسوم 

 ويع ل ب  من اتريخ صدور  ، وينشر ان اجلريدة الرمسية . 
 أم  الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 رئيس جملس الوزراء

 احل د الصباح جابر مبارك
  ئب رئيس جملس الوزراء    

 ووزير الداخلية         
 الفري  م/ خالد اجلراح الصباح

 هـ  1438ذي احلجة  1صدر بقصر السيف ان : 
 م  2017أغسطــس  23املواف  :                  
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 2017لسنة  217مرسوم رقم 

وزارة النفط ان دولة  بني ابملوافقة على مذكرة تفاهم

 الكويت ووزارة النفط ان مجهورية العراحت

 بشان احلقول احلدودية املشاكة
 بعد االطالع على الدستور،  -

 وبناًء على عرض النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية -

 وبعد موافقة جملس الوزراء، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

بني وزارة النفط ان دولــة الكويــت ووزارة  املوافقــة على مــذكرة تفــاهم

النفط ان مجهورية العراحت حول احلقول احلدودية املشـــــــــاكة واملوقعة ان 

 1436من شــــــــــهر مجاد  اآلخر من ســــــــــنة  8مدينة الكويت بتاريخ 

 ، واملرافقة نصوصها هلذا املرسوم.2015مار  سنة  29املواف  

 مادة اثنية

 تنفيذ هذا املرسوم، وعلى رئيس –كل في ا خيص    –على الوزراء 

جملس الوزراء إبالغ  إىل جملس األمة، ويع ل ب  من اتريخ نشر  ان 

 اجلريدة الرمسية. 

  أم  الكويت     

 صباح األمحد اجلابر الصباح                            

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احل د الصباح

 النائب األول لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلارجية             

 صباح خالد احل د الصباح    

 هـ  1438ذي احلجة  1صدر بقصر السيف ان: 

 م  2017أغسطــس  23املواف  :        

مذكرة تفاهم بني وزارة النفط ان دولة الكويت ووزارة النفط ان 

 املشاكةمجهورية العراحت حول احلقول احلدودية 

 متهيد:

انطالقًا من العالقات ال  تربط البلدين الشقيقني، دولة الكويت 

ومجهورية العراحت وتعيييًا للعالقات الثنائية بينه ا وللرغبة املشاكة 

باسيخ التعاون ان جمال التطوير واالستعالل األمثل للحقول احلدودية 

ن الطرفني حرصًا ماملشاكة على جانيب احلدود الدولية بني البلدين و 

)يشار إىل كل من وزارة النفط ان دولة الكويت ووزارة النفط ان مجهورية 

العراحت منفردين ب "الطري" ويشار إليه ا جمت عني ب "الطرفني" على 

 تسهيل التعاون بينه ا ان هذا ا ال فقد اتف  الطرفان على ما يل :

 املادة األوىل: نطاحت مذكرة التفاهم

كرة التفاهم هذ  التطوير واالستعالل األمثل للحقول يش ل نطاحت مذ 

احلدودية املشاكة على جانيب احلدود الدولية بني البلدين )احلقول 

 املشاكة( وه : 

 ان اجلانب الكوي                  ان اجلانب العراق      
 حقل الرتقة ان مشال دولة الكويت      حقل الرميلة اجلنويب ان جنوب العراحت

 حقل العبديل ان مشال دولة الكويت       حقل صفوان ان جنوب العراحت

تسري أحكام مذكرة التفاهم على مكامن العصر الطباش ي املنتجة ان 

احلقول املشاكة كاسبقية أوىل ابإلضافة إىل أية مكامن أخر  مكتشف  

غ  مصورة، وكذلك الااكيب اجليولوجية احلدودية ال  سيتم اكتشافها 

ند توفر املعلومات لد  الطرفني وذات الصلة دا وال  حيتاجها وع

 االستشاري لتنفيذ الدراسة كاسبقية اثنية.

 املادة الثانية: االستشاري العامل 

اتف  الطرفان على اختيار والتعاقد ممل مكتب أو شركة استشارية عاملية 

"االستشاري" لعرض إعداد دراسة تتض ن وضمل آلية مشاكة ومسودة 

ادة اتفاقيتني للتطوير واالستعالل األمثل للحقول املشاكة املذكورة ان امل

األوىل من هذ  املذكرة بشكل يض ن احلقوحت السيادية واملصاحل 

 االقتصادية لكال الطرفني.

ك ا اتف  الطرفان على وضمل اآللية املناسبة لتطبي  توصيات 

 االستشاري مبا يض ن مصاحله ا.
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 اللجنة املشاكةاملادة الثالثة: 

اتف  الطرفان على تشكيل جلنة مشاكة من ذوي اخل ة ان جمال تطوير 

احلقول النفطية والعازية واالختصاصات املساندة "اللجنة املشاكة" تتوىل 

تنفيذ نطاحت هذ  املذكرة طبقًا ملا جاء ان املادة الثانية والتحض  

املرفوعة  ودراسة التوصياتلالجت اعات ال  يتم تنظي ها بني الطرفني 

إليها من قبل فري  الع ل املشاك املذكور ان املادة الرابعة من هذ  املذكرة  

ك ا قد يتض ن نطاحت ع ل هذ  اللجنة تشكيل فرحت ع ل مشاكة 

 متلصصة وإسناد األع ال واملهام هلا ومتابعتها.

 ( ثالثة أشهر ددي مناقشة تنفيذ3وجتت مل اللجنة بشكل دوري كل )

اخلطط ذات الصلة وإصدار تقارير اإلجناز اخلاصة بكل حقل من احلقول 

املشاكة وتعقد االجت اعات ابلتناوب ان بلدي الطرفني ك ا جيوز ألي 

 طري طلب عقد اجت اعات طارئة اللجنة.

 املادة الرابعة: فري  الع ل املشاك

اتف  الطرفان على تشكيل فري  ع ل مشاك بينه ا )فري  الع ل 

 ملشاك( يتوىل القيام مبا يل : ا

اعداد واثئ  املناقصة اخلاصة ابختيار االستشاري املذكور ان  .1

املادة الثانية من مذكرة التفاهم وإعاليفا ومتابعتها حلني التعاقد 

 ممل االستشاري.

متابعة ع ل االستشاري الذي مت التعاقد مع  حلني انتهاء  .2

 أع ال  بتقدمي الدراسة املطلوبة.

 لتوصيات إىل اللجنة املشاكة.رفمل ا .3

 املادة اخلامسة: حول عالقات الع ل

اتف  الطرفان على عدم الدخول ان أية نقاشات تتعل  مبوضوع مذكرة 

التفاهم أو مض ويفا ممل أية جهة استشارية من اجلهات املذكورة ان 

 القائ ة املتف  عليها بني الطرفني واملرفقة دذ  املذكرة إىل حني توقيمل

قد ممل االستشاري، كذلك اتف  الطرفان على عدم الدخول بصورة الع

انفرادية ان أية نقاشات ممل االستشاري طوال مدة ع ل  إال من خالل 

 اللجنة املشاكة.

 املادة السادسة النفقات

اتف  الطرفان على أن تكون النفقات املتعلقة ابختيار االستشاري 

ناصفة  ال املرتبطة دذ  املذكرة موالدراسة املشار إليها أعال  وكافة األع

 بني الطرفني.

 املادة السابعة: سرية املعلومات

اتف  الطرفان على اعتبار كافة املعلومات والبيا ت املتداولة وال  يتم 

احلصول عليها وكذلك نتائج الدراسات الفنية واالقتصادية لتنفيذ نطاحت 

 ا أو إفشائها مذكرة التفاهم سرية وغ  قابلة للنشر أو إعطائه

لطري اثلث دون احلصول على موافق  مكتوبة )خطي ( مسبقة من 

الطري اآلخر، يست ر سر ن سرية املعلومات والبيا ت ذات الصلة 

 ( ثالث سنوات من اتريخ توقيعها.3مبذكرة التفاهم ملدة )

كذلك اتف  الطرفان على أخذ تعهد من االستشاري للحفاظ على 

صورة يا ت ال  مت احلصول عليها من كال الطرفني بسرية املعلومات والب

مباشرة أو غ  مباشرة مبا ان ذلك املعلومات اخلام املعلومات املعاجلة، 

التوصيات الفنية، اإلجراءات املتبعة لد  الطرفني واملعلومات التجارية 

ذات الطبيعة اخلاصة وال  أعطيت لالستشاري من قبل أحد الطرفني 

فيذ الدراسة ويستث  من ذلك املعلومات ال  كانت أو كليه ا لتن

معروفة لد  العامة قبل اتريخ إفشائها أو ال  كانت قبل اتريخ إفشائها 

معروفة لد  اجلهة ال  أفشيت هلا أو ال  أصبحت معروفة لد  العامة 

من دون االخالل بشروط سرية املعلومات الواردة ان هذ  املذكرة 

 التفاهم.

ل الطرفان على عدم التصريح العلين شفهياً أو كتابياً ان ككذلك اتف  

 ما يتعل  ابحلقول املشاكة واألع ال املرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم مامل

تؤخذ املوافقة الكتابية من الطري اآلخر ابالتفاحت على مض ون 

 التصريح أو أن تصدر التصرحيات بصورة مشاكة بينه ا.

 حي  للطرفني إفشاء املعلومات والبيا ت وبعض النظر ع ا ورد أنفاً 

ة املتعلقة ابلدراسة املشاكة ونتائجها إىل الشركات املقاولة العاملية املشعل
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للحقول املشاكة )الشركات املقاولة الرئيسية وليس شركات اخلدمات 

 الباولية(.

 املادة التاسعة: التعديالت

ًا ومبوجب خمولني أصولي ال جيوز تعديل هذ  املذكرة إال من قبل ممثلني

موافقة كتابية من الطرفني، على أن يتم ان ضوء موافقة الطرفني ع ل 

التعديالت الالزمة على شكل ملح  ملذكرة التفاهم ويقرأ معها ويصبح 

 جيء ال يتجيأ منها ويكون  فذاً من اتريخ توقيع .

 املادة العاشرة: تسوية اخلالفات

كرة نتيجة لتفس  أو تطبي  بنود هذ  املذ ان حالة ظهور أية خالفات 

فقد اتف  الطرفان على حلها ودً  من خالل مفاوضات مباشرة أو 

 مراسالت متبادلة بني الطرفني.

 املادة احلادية عشرة: مدة مذكرة التفاهم وسر يفا

تعت  هذ  املذكرة  فذة بعد توقيعها من قبل الطرفني ومن اتريخ 

ة عليا ذات الصالحية ان البلدين، وتست ر ساريمصادقتها من اجلهات ال

املفعول ملدة سنتني، وميكن متديد فاة سر يفا لسنة أخر  أو أكثر 

 مبوجب موافقة مكتوبة من قبل الطرفني.

( نسلتني أصليتني ومت توقيعها من قبل 2حررت هذ  املذكرة ب )

اد  مجالطرفني ان مدينة الكويت يوم األحد املصادي الثامن من شهر 

 ميالدي. 29/3/2015هجري املواف   1436اآلخرة من سنة 

   عن وزارة النفط ان مجهورية العراحت      عن وزارة النفط ان دولة الكويت

 االسم: عل  سبت عل  سبت         االسم: فياض حسن نع ة

 املس ى الوظيف :                 املس ى الوظيف :                      

 رة النفط )ابلوكالة(         وكيل وزارة النفط األقدم     وكيل وزا

 

 

 

 

   

 وزارة التجارة والصناعة
 م2017( لسنة 531قرار وزاري رقم )

بشان منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظف  

 إدارة التامني

 وزير التجارة والصناعة
 بعد االطالع:

إبصدار قانون اإلجراءات  1960لسنة  17على القانون رقم -

 واحملاك ات اجليائية والقوانني املعدلة ل .

 بشان قانون شركات ووكالء التامني. 1961لسنة  24وعلى القانون رقم -

إبصدار قانون التجارة  1980لسنة  68وعلى املرسوم بقانون رقم -

 والقوانني املعدلة ل .

بشان ق مل العش ان املعامالت  2007لسنة  62وعلى القانون رقم -

 التجارية.

ان شان مكافحة غسل  2013لسنة  106وعلى القانون رقم -

 األموال ومتويل اإلرهاب والئحت  التنفيذية.

ان شان تنظيم تراخيف  2013لسنة  111وعلى القانون رقم -

 احملالت التجارية والئحت  التنفيذية.

 ركات.بشان الش 2016لسنة  1وعلى القانون رقم -

 بتنظيم الوكاالت التجارية. 2016لسنة  13وعلى القانون رقم -

ان شان تنظيم وزارة التجارة  2015لسنة  191وعلى املرسوم رقم -

 والصناعة. 

بشان تنظيم سجالت  1963لسنة  21وعلى القرار الوزاري رقم -

 شركات التامني ووكالئها.

بشان ضوابط شركات  2011لسنة  511وعلى القرار الوزاري رقم -

 التامني وإعادة التامني وتعديالت .

بشان تنظيم مهنة  2015لسنة  149وعلى القرار الوزاري رقم -

 وسطاء التامني ووسطاء إعادة التامني ووكالء التامني.

 وبناًء على ما تقتضي  املصلحة العامة.-
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 قــــــــرر

 املادة األوىل

متنح صفة الضبطية القضائية إلثبات امللالفات ال  تقمل ابمللالفة ألحكام 

وتعديالت  والالئحة التنفيذية والقرارات الوزارية  1961لسنة  24القانون رقم 

املنظ ة للشركات العاملة ان جمال التامني ملدة ثالثة أشهر ملوظف  إدارة التامني 

 التالية أمساؤهم وهم على النحو التايل:

 مدير إدارة التامني    .السيدة / اميان إبراهيم األشوك 1

 رئيس قسم اإلشراي والرقابة .السيد / راشد امحد الرشـدان2

 .السيد / عل  حسني دشتــ     موظف من قسم اإلشراي والرقابة3

 .السيد / قاسـم فاضــل يعقــوب موظف من قسم التنسي  واملتابعة4

 ان   موظف من قسم اإلشراي والرقابة.السيدة /  دي  عيد النصا5

 .السيدة / أشراحت عيسى الفيلكاوي موظف من قسم اإلشراي والرقابة  6

 املادة الثانية

يكون ملوظف  اإلدارة املذكورين أعال  ضبط وإثبات أية خمالفات -

ألحكام القوانني والقرارات الوزارية املشار اليها ابملادة األوىل وإثباهتا ان 

رمسية ، وذلك في ا يتعل  بطبيعة أع اهلم الوظيفية ، ويكون هلم حماضر 

ان سبيل ذلك احل  ان دخول مقار الشركات العاملة ان جمال التامني 

وإعادة التامني وشركات ووسطاء التامني ووسطاء إعادة وسطاء التامني 

لالطالع على كافة السجالت والدفاتر واملستندات والبيا ت والعقود 

  واملعلومات ال  تساعدهم على آداء املهام و االختصاصات والواثئ

ال  يباشرويفا وهلم كل ا اقتضى األمر طلب االستعانة واملساعدة من 

 رجال السلطة العامة )الشرطة(.

 املادة الثالثة

ينشر هذا القرار ان اجلريدة الرمسية ويع ل ب  من اتريخ نشر  وعلى 

 اجلهات امللتصة تنفيذ . 

 وزير التجارة والصناعة                                   

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 خالد  صر الروضان                               
 ه1438ذي القعدة  29صدر ان:

 م2017أغسطس  21املواف :

 2017( لعام 559قرار رقم )
 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

 نم بشا1964( لسنة 43املرسوم ابلقانون رقم )بعد االطالع على -
 االست اد والئحت  التنفيذية.

م بشان اإلشراي 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-
على االجتار ان السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها 

 .2013( لسنة 117واملعدل ابلقانون رقم )
صدار قانون إم بشان 1980( لسنة 68م )وعلى املرسوم ابلقانون رق-

 التجارة والقوانني املعدلة ل .
م بشان ق مل العش ان 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم )-

 املعامالت التجارية.
م ان شان تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشـــــــان إصـــــــدار الالئحة 2014( لســـــــنة 216وعلى القرار الوزاري رقم )-

م الصـــــــادر بتعديل بعض أحكام 2013( لســـــــنة 117التنفيذية للقانون رقم )
م بشـــــان اإلشـــــراي على االجتار ان 1979( لســـــنة 10املرســـــوم بقانون رقم )

 السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها وتعديالت .
تفويض وكيل بشان  2017( لسنة 497وعلى القرار الوزاري رقم )-

 الوزارة ببعض االختصاصات.
وعلى القرار الصادر من مدير عام اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة -

بشان صدور تقرير من املنظ ة  2017لسنة  1194الس كية رقم 
( يفيد بظهور طاعون اخليل االفريق  OIEالعاملية للصحة احليوانية )

 ند.( ان مملكة سوايييالAHS_ مرض النج ة )
 وعلى ما عرض  الوكيل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك.-
 وبناء على ما تقتضي  املصلحة العامة.-

 قرر
 مادة أوىل

حيظر مؤقتًا است اد مجيمل أنواع احليوا ت احلية من الفصيلة اخليلية 
والسائل املنوي واالجنة من مملكة سوايييالند وذلك بسبب ظهور مرض 

 مرض النج ة.-االفريق  طاعون اخليل 
 مادة اثنية

قرار تنفيذ هذا ال –كل في ا خيص  -على مجيمل جهات االختصا  
 ويع ل ب  من اتريخ صدور  وينشر ابجلريدة الرمسية.

 وكيل وزارة التجارة والصناعة 
 ه1438ذي احلجة  5صدر ان:
 2017أغسطس  27املواف :
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 2017( لعام 560قرار رقم )

 والصناعة:وكيل وزارة التجارة 

م بشان 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم )-

 االست اد والئحت  التنفيذية.

م بشان اإلشراي 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

على االجتار ان السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها 

 .2013( لسنة 117واملعدل ابلقانون رقم )

صدار قانون إم بشان 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 التجارة والقوانني املعدلة ل .

م بشان ق مل العش ان 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم )-

 املعامالت التجارية.

م ان شان تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 وزارة التجارة والصناعة.

م بشان إصدار 2014( لسنة 216الوزاري رقم ) وعلى القرار-

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

م بشان اإلشراي 1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

على االجتار ان السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها 

 وتعديالت .

بشان تفويض وكيل  2017( لسنة 497ي رقم )وعلى القرار الوزار -

 الوزارة ببعض االختصاصات.

وعلى القرار الصادر من مدير عام اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة -

بشان حظر است اد مجيمل أنواع  2016( لسنة 1537الس كية رقم )

الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان ع ر يوم واحد للدجاج البياض 

 م من مجهورية هنعار .والالح

 

وعلى القرار الصادر من مدير عام اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة -

بشان رفمل احلظر عن است اد  2017( لسنة 1196الس كية رقم )

مجيمل أنواع الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان ع ر يوم واحد 

 للدجاج البياض والالحم من مجهورية هنعار .

 عرض  الوكيل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك.وعلى ما -

 وبناء على ما تقتضي  املصلحة العامة.-

 قرر

 مادة أوىل

يرفمل احلظر عن است اد مجيمل أنواع الطيور احلية وبيض التفريخ 

والصيصان ع ر يوم واحد للدجاج البياض والالحم من مجهورية هنعار  

 الطيور.وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونيا 

 مادة اثنية

 تضمل مجيمل اإلرساليات لإلجراءات الصحية البيطرية ال  تصدرها 

 إدارة الصحة احليوانية ابهليئة.

 مادة اثلثة

قرار تنفيذ هذا ال –كل في ا خيص  -على مجيمل جهات االختصا   

 ويع ل ب  من اتريخ صدور  وينشر ابجلريدة الرمسية.

 وكيل وزارة التجارة والصناعة 

 ه1438ذي احلجة  5صدر ان:

 م2017أغسطس  27املواف :
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 2017( لعام 561قرار رقم )

 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

م بشان 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم )-

 االست اد والئحت  التنفيذية.

م بشان اإلشراي 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

االجتار ان السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها على 

 .2013( لسنة 117واملعدل ابلقانون رقم )

صدار قانون إم بشان 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 التجارة والقوانني املعدلة ل .

م بشان ق مل العش ان 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم )-

 رية.املعامالت التجا

م ان شان تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 وزارة التجارة والصناعة.

م بشان إصدار 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم )-

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

ي م بشان اإلشرا1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

على االجتار ان السلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أسعار بعضها 

 وتعديالت .

بشان تفويض وكيل  2017( لسنة 497وعلى القرار الوزاري رقم )-

 الوزارة ببعض االختصاصات.

وعلى القرار الصادر من مدير عام اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة -

بشان حظر است اد مجيمل أنواع  2016( لسنة 1282الس كية رقم )

الطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان ع ر يوم واحد للدجاج البياض 

 والالحم من مملكة الداقارك.

 

وعلى القرار الصادر من مدير عام اهليئة العامة لشئون اليراعة والثروة -

بشان رفمل احلظر عن است اد  2017( لسنة 1193الس كية رقم )

لطيور احلية وبيض التفريخ والصيصان ع ر يوم واحد مجيمل أنواع ا

 للدجاج البياض والالحم من مملكة الداقارك.

 وعلى ما عرض  الوكيل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك.-

 وبناء على ما تقتضي  املصلحة العامة.

 قرر

 مادة أوىل

تفريخ اليرفمل احلظر عن است اد مجيمل أنواع الطيور احلية وبيض 

والصيصان ع ر يوم واحد للدجاج البياض والالحم من مملكة الداقارك 

 وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونيا الطيور.

 مادة اثنية

 تضمل مجيمل اإلرساليات لإلجراءات الصحية البيطرية ال  تصدرها 

 إدارة الصحة احليوانية ابهليئة.

 مادة اثلثة

قرار تنفيذ هذا ال –خيص   كل في ا-على مجيمل جهات االختصا   

 ويع ل ب  من اتريخ صدور  وينشر ابجلريدة الرمسية.

 وكيل وزارة التجارة والصناعة

 ه1438ذي احلجة 5صدر ان:

 2017أغسطس  27املواف :
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 2017( لعام 570قرار إداري رقم )
 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964لســـــــــــنة ( 43بعد االطالع على املرســـــــــــوم ابلقانون رقم ) -
 بشان االست اد والئحت  التنفيذية.

م بشــان اإلشــراي 1979( لســنة 10وعلى املرســوم ابلقانون رقم ) -
على االجتار ان الســــــــــلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أســــــــــعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )
صــــدار م بشــــان إ1980( لســــنة 68وعلى املرســــوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة ل .
م بشـــــــــــان ق مل العش ان 2007( لســـــــــــنة 62وعلى القانون رقم ) -

 املعامالت التجارية.
م ان شــان تنظيم 2015( لســنة 191وعلى املرســوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشــــــان إصــــــدار 2014( لســــــنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -

م الصــادر بتعديل 2013( لســنة 117التنفيذية للقانون رقم ) الالئحة
م بشــــــــــــان 1979( لســـــــــــنة 10بعض أحكام املرســـــــــــوم بقانون رقم )

اإلشـــــراي على االجتار ان الســـــلمل واخلدمات واالع ال احلرفية و ديد 
 أسعار بعضها وتعديالت .

بشــــــــــان تفويض  2017( لســــــــــنة 497وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 بعض االختصاصات.وكيل الوزارة ب

وعلى القرار الصـــــــــــادر من مدير عام اهليئة العامة لشـــــــــــئون اليراعة  -
بشــان صــدور تقارير من  2017( لســنة 1195الثروة الســ كية رقم )

( يفيــد ظهور مرض محى OIEاملنظ ــة العــامليــة للصـــــــــــحــة احليوانيــة )
 ( ان مجهورية نيج  . RVFالوادي املتصدع )

 .املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلكوعلى ما عرض  الوكيل  -
 وبناء على ما تفتضي  املصلحة العامة. -

 قرر
مادة أوىل: حيظر مؤقتا اســــت اد مجيمل أنواع احليوا ت احلية من فصــــيلة 
ا اات واإلبل من مجهور  نيج   وذلك لســــــــبب ظهور مرض احل ى 

 الوادي املتصدع. 
تنفيذ  –كل في ا خيصــــ    -ا  مادة اثنية: على مجيمل جهات االختصــــ

 .هذا القرار ويع ل ب  من اتريخ صدور  وينشر ابجلريدة الرمسية
 وكيل وزارة التجارة والصناعة 

 ه 1438ذي احلجة  7صدر ان : 
 م 2017أغسطس  29املواف  : 

 

 2017( لعام 571قرار إداري رقم )

 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لســـــــــــنة 43ابلقانون رقم )بعد االطالع على املرســـــــــــوم  -

 بشان االست اد والئحت  التنفيذية.

م بشــان اإلشــراي 1979( لســنة 10وعلى املرســوم ابلقانون رقم ) -

على االجتار ان الســــــــــلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد أســــــــــعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )

م بشــــان إصــــدار 1980لســــنة  (68وعلى املرســــوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة ل .

م بشـــــــــــان ق مل العش ان 2007( لســـــــــــنة 62وعلى القانون رقم ) -

 املعامالت التجارية.

م ان شــان تنظيم 2015( لســنة 191وعلى املرســوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.

بشــــــان إصــــــدار م 2014( لســــــنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -

م الصــادر بتعديل 2013( لســنة 117الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

م بشــــــــــــان 1979( لســـــــــــنة 10بعض أحكام املرســـــــــــوم بقانون رقم )

اإلشـــــراي على االجتار ان الســـــلمل واخلدمات واألع ال احلرفية و ديد 

 أسعار بعضها وتعديالت .

ويض بشــــــــــان تف 2017( لســــــــــنة 497وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 وكيل الوزارة ببعض االختصاصات.

وعلى القرار الصـــــــــــادر من مدير عام اهليئة العامة لشـــــــــــئون اليراعة  -

بشــــان حظر اســــت اد  2017( لســــنة 1536والثروة الســــ كية رقم )

مجيمل أنواع الطيور احلية وبيض التفريخ والصـــــــــيصـــــــــان ع ر يوم واحد 

 للدجاج البياض والالحم من مملكة السويد.
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قرار الصـــــــــــادر من مدير عام اهليئة العامة لشـــــــــــئون اليراعة وعلى ال -

بشـــان رفمل احلظر عن  2017( لســـنة 1197والثروة الســـ كية رقم )

اســــت اد مجيمل أنواع الطيور احلية وبيض التفريخ والصــــيصــــان ع ر يوم 

 واحد للدجاج البياض والالحم من مملكة السويد.

 لك.ومحاية املسته وعلى ما عرض  الوكيل املساعد لشئون الرقابة -

 وبناء على ما تقتضي  املصلحة العامة. -

 قرر

 مادة أوىل

يرفمل احلظر عن اســـــــــــت اد مجيمل أنواع الطيور احليـــــة وبيض التفريخ 

والصيصان ع ر يوم واحد للدجاج البياض والالحم من مملكة السويد 

 وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونيا الطيور.

 مادة اثنية

ليات لإلجراءات الصــــحية البيطرية ال  تصــــدرها تضــــمل مجيمل اإلرســــا

 إدارة الصحة احليوانية ابهليئة.

 مادة اثلثة

قرار تنفيذ هذا ال –كل في ا خيصـــــ  -على مجيمل جهات االختصـــــا  

 ويع ل ب  من اتريخ صدور  وينشر ان اجلريدة الرمسية.

 وكيل وزارة التجارة والصناعة 

 ه1438ذي احلجة  7صدر ان:

 م2017أغسطس  29املواف : 

 
 
 
 
 
 

 وزارة الداخلية

 م2017(لسنة 1019) قرار وزاري رقم

 بشان: معاملـة كوي 

  ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األم ي رقم  -

 الكويتية والقوانني املعدلة ل .

 األشلا  ذوي اإلعاقة .ان شان حقوحت  8/2010وعلى القانون رقم  -
املؤرخ  8849وعلى كتاب اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة رقم  -

 م.16/4/2013

وعلى كتاب وكيل الوزارة املساعد لشئون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 م.12/6/2017املؤرخ  13437

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قــــــــرر

 (1مادة )

ابن املواطنة/  –أمحد ز دة السوداين يعامل املدعو/ أمحد ز دة 

معاملة الكويتيني مد  احلياة  –إنتصار سعد سلي ان جاسم قلفف 

 املشار إلي .  8/2010( من القانون رقم 3ع اًل بنف املادة )

 (2مادة )

على من يعنيهم األمر تنفيذ هذا القرار ويع ل ب  اعتباراً من اتريخ 

 نشر  ان اجلريدة الرمسية .

 رئيـس جملـس الـــوزراء نـائـب

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                       

 خالــــــد اجلـــــراح الصبــــــاح                                          

 ه1438ذي القعدة  16صدر ان:

 م2017أغسطس  8املواف  : 
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 (2017لسنة  1094)قرار وزار  رقم  
بشان تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 

 ابلالئحة التنفيذية لقانون املرور 81/1976
  ئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

ان شان املرور  67/1976بعد االطالع على املرسوم بقانون رقم  -

 وتعديالت .

ابلالئحة التنفيذية لقانون  81/1976وعلى القرار الوزاري رقم  -

 املرور وتعديالت .

 7723وعلى كتايب وكيل الوزارة املساعد لشئون املرور رق     -

 19/6/2017،  1/5/2016املؤرخني  2،10737/11/

 ومرفقاهت ا.

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قــــــــرر

 مادة أوىل

مكرر ( من القرار الوزاري  109( من املادة رقم )1يعدل البند رقم )

 ملشار إلي  ليصبح على النحو التايل:ا 81/76رقم 

أن يكون طالب التصريح كويتياً وحاصال على رخصة سوحت خاصة  -1

 أو عامة .

 مادة اثنية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويع ل ب  اعتبارًا من اتريخ نشر  

 ان اجلريدة الرمسية.

 نـائـب رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــر الداخليـــــــــــة                                          

 خالــــــد اجلـــــراح الصبــــــاح                                          

 ه1438ذي احلجة  5صدر ىف:

 م2017أغسطس   27املواف :

 اهليئة العامة للبيئة
 صندوحت محاية البيئة

 2017( لسـنة 1) قــرار رقـم

 بشان الالئحة املالية لصندوحت محاية البيئة
 رئيس جملس إدارة صندوحت محاية البيئة

 املدير العام للهيئة العامة للبيئة

 بعد االطالع على: 

بشان محاية البيئة واملعدل ابلقانون  2014لسنة  42القانون رقم  -

 .2015لسنة  99رقم 

رئيس  –لس الوزراء ووزير اخلارجية وعلى قرار النائب األول لرئيس جم-

بشان الئحة صندوحت محاية  2016( لسنة 3ا لس األعلى للبيئة رقم )

 البيئة.

رئيس  –وعلى قرار النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية -

بتشكيل جملس إدارة  2016( لسنة 10ا لس األعلى للبيئة رقم )

 صندوحت محاية البيئة.

ى موافقة جملس إدارة صندوحت محاية البيئة ان اجت اع  رقم وبناًء عل-

( على الالئحة املالية 31/1/2017( املنعقد بتاريخ )2/2017)

 )الدليل املايل واحملاسيب( لصندوحت محاية البيئة.

 وبناًء على ما تقتضي  املصلحة العامة ومصلحة الع ل.-

 قـــــــــــرر

 (1مادة )

 رار.املايل واحملاسيب لصندوحت محاية البيئة املرف  هلذا الق ليعت د الدلي

 (2مادة )

ال إع  –كّل ان نطاحت اختصاصها –على مجيمل اجلهات امللتصة 

 مقتضا  وتطبيق  ويـُْع ل ب  من اتريخ نشر  ان اجلريدة الرمسية. 

 املدير العام –رئيس جملس اإلدارة 

 عبد هللا أمحد احل ود الصباح

 ه  1438القعدةذي 30صدر ان: 

 م 2017أغسطس 22املواف : 
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 الفهر 
 الصفحة العنوان الفصل
 2 املقدمة األول
 7 السياسات احملاسبية الثاىن
 11 التقارير املالية الثالث
 13 الدفاتر والسجالت احملاسبية الرابمل
 19 اإليرادات اخلامس
 23 املصروفات واملشا ت الساد 
 35 املوجودات الثابتة السابمل
 42 املشروعات الثامن
 47 النقد والبنوك التاسمل
 51 السُّلف العاشر

 53 امللازن احلادي عشر
 57 الصالحيات الثاىن عشر

 الفصل األول
 املقدمة:

، 2014( لســــــــنة 42مت إنشــــــــاء صــــــــندوحت محاية البيئة ابلقانون رقم )
، وقرارات النائب األول لرئيس 2015لســـــــــــنة  99واملعدل ابلقانون 

( 3قم )ر  ا لس األعل  للبيئــــةجملس الوزراء ووزير اخلــــارجيــــة رئيس 
ا  وتت ثل أغراض إنشائ  في، 2016( لسنة 10، ورقم )2016لسنة 
 يل : 

 .إقامة ودعم املشاريمل البيئية املستدامة.1
 على البيئة. .املسامهة ان األنشطة ال   افظ2
 .دعم الدراسات واألحباث البيئية.3
 .نشر التوعية والابية البيئية ان شرائح ا ت مل كافة.4
 .تدريب وأتهيل الكوادر البيئية ال  تع ل ان جمال البيئة.5
 .دعم االستث ار ان جمال وعلوم تكنولوجيا البيئة.6

 
 (1مادة )

 الالئحة املالية:
املالية )الدليل املايل( ليشت ل على السياسات لقد مت إعداد الالئحة 

واألحكام املالية اخلاصة فع ال صندوحت محاية البيئة، وذلك مبا يت اشى 
  .ممل القوانني واللوائح وإجراءات الع ل ال  تنظم ع ل الصندوحت

 (2مادة )
 أهداي الدليل املايل:

 ..بيان حدود الصالحيات امللولة ابعت اد املصروفات1
  قدر كاي  من الرقابة الداخلية والفصل بني املهام..توف 2
.توحيد املعاجلات واإلجراءات املالية واحملاسبية لض ان صحة تسجيل 3

 .مجيمل بيا ت املعامالت ان الصندوحت

 ..رسم السياسات احملاسبية واملالية التباعها4
 . لسا.إجياد صيعة سهلة وفعالة إلعداد التقارير املالية وتقدميها إىل 5
.توف  أداة فعالة معت دة تكون األسا  لتنفيذ األع ال واملهام املالية 6

 لتعطية أنشطة الصندوحت.
 .توف  دليل معت د يتم الرجوع إلي  بواسطة املوظفني عند تنفيذ أع ال7

 .الصندوحت
 .توف  مرجمل موث  لل وظفني اجلدد عند التحاقهم ابلصندوحت.8

 (3مادة )
 املصطلحات:

لكل مصطلح من املصطلحات اآلتية املع  املبني إزاء  ما مل يكون 
 يقتِض سياحت النف خالي ذلك.

 ا لس األعلى: ا لس األعلى للبيئة.
 اهليئة: اهليئة العامة للبيئة.

 الصندوحت: صندوحت محاية البيئة.
 : جملس إدارة صندوحت محاية البيئةا لس

 البيئة.األعضاء: أعضاء جملس إدارة صندوحت محاية 
عام اهليئة  مدير-رئيس ا لس: رئيس جملس إدارة صندوحت محاية البيئة 

 العامة للبيئة
 املدير: مدير مكتب صندوحت محاية البيئة.

من العام  31/3وتنته  ان  1/4السنة املالية: ه  الفاة من بداية 
 التايل.

 (4مادة )
قبل  ارها منتسري أحكام وإجراءات هذ  الالئحة اعتبارا من اتريخ إقر 

 ا لس.
 (5مادة )

يتوىل مدير الصندوحت طباعة وتوزيمل الالئحة املالية وأي تعديالت الحقة 
 عليها، وحيتفظ ابلنسلة األصلية لالئحة لتكون مرجعاً للنسخ األخر . 

 (6مادة )
ميسك املدير سجاًل حيتوي على كل التعديالت على الالئحة منذ 

 صدورها.
 (7مادة )

يفوض  هو صاحب االختصا  ان تفس  أحكام هذ  ا لس أو من 
الالئحة ولرئيس ا لس السلطة ان إصدار القرارات التنظي ية واإلدارية 

 والتفس ية.
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 (8مادة )
 توزيمل الالئحة:

.على املدير نشر وتوزيمل نسلة من هذ  الالئحة على مجيمل املوظفني 1
 املسئولني عن تنفيذ اإلجراءات الواردة دا. 

بع  على كل َمْن بعهدت  الالئحة احلفاظ عليها ابلكامل وعدم نقلها .ين2
 خارج نطاحت الصندوحت. 

.أي تلف ابلالئحة جيب أن يعاد إىل سكرت  املدير حيث يقوم إبتالفها 3
 ومنح  نسلة جديدة بعد موافقة املدير.

 إجراءات التعديل ان الالئحة:
حلذي التعديل أو ا.ترسل املقاحات والتوصيات بشان اإلضافة أو 1

من هذ  الالئحة إىل املدير، والذي بدور  يقوم بدراستها وعرضها على 
 .ا لس التاذ قرار بشايفا

.يتم توزيمل تعديالت الالئحة على كل املوظفني املشار إليهم ان البند 2
 .الساب 

 (9مادة )
 االختصاصات

 املستو  اإلداري األول )ا لس أو من يفوض (
 يل :وخيتف مبا 

 .اعت اد املييانية.1
 . بنود املييانية.املوافقة على املناقلة بني 2
 .اعت اد النظم ال  سوي تطب  ابلصندوحت.3
خمولني ابلتوقيمل على الشيكات  أعضاء جملس االدارة.أن يكون 4

الصادرة أو أوامر التحويل البنك  وأن يعت د الشيك أو أمر التحويل 
البنك  من رئيس جملس اإلدارة منفرداً أو من عضوين من أعضاء جملس 

 اإلدارة ان حالة غيبت .
.اعت اد العقود ممل املقاولني واملوردين حسب الصالحيات الواردة 5

 دذا الدليل.
  اد الرواتب واملكافآت للعاملني ابلصندوحت..اعت6
 .اعت اد املستحقات املالية ملن يستعني دم الصندوحت.7
 .اعت اد القوائم املالية اخلتامية للصندوحت.8
 . اعت اد التسو ت اجلردية.9

 .خيتف ابملراسالت اخلارجية للصندوحت.10
اجلهات و .اعت اد خطط وبرامج تنفيذ توصيات التدقي  الداخل  11

 الرقابية.
 املستو  اإلداري الثاين )املدير(

 

 وخيتف مبا يل :
 .اإلشراي على تطبي  النظم املعت دة من ا لس.1
.إعداد مستندات الصري والشيكات والتحويالت البنكية املرتبطة 2

 دذ  املستندات.
 .إعداد كشوي املرتبات واملكافآت للعاملني ابلصندوحت.3
 املالية ملن يستعني دم الصندوحت..إعداد املستحقات 4
 .اعت اد الفوات  الداخلية لل دفوعات النثرية.5
 .اعت اد كشوي استعاضة السلفة املستدمية.6
 .اعت اد أوامر الشراء حسب الصالحيات الواردة دذا الدليل.7
 . إعداد التقارير املالية اخلاصة حسب احتياجات الع ل.8
 .اعت اد التسوية البنكية.9

 .اعت اد كشوي اجلرد ورفعها لرئيس ا لس.10
 .رفمل تقرير لرئيس ا لس عن امللالفات اإلدارية واملالية.11

 املستو  اإلداري الثالث )موظفو احملاسبة(
 وخيتف مبا يل :

 .إعداد املييانية السنوية واحلساب اخلتام  للصندوحت.1
 ارات واست.إعداد ومراجعة القيود احملاسبية والسجالت احملاسبية 2

 القيد والصري.
 .إعداد التسوية البنكية الشهرية.3
. التاكد من صحة مستندات الصري وإصدار الشيكات 4

 والتحويالت البنكية.
 . صيل االيرادات وإعداد مستندات التحصيل.5
 .إيداع األموال ىف البنوك.6
 .جرد العهد النقدية واخليينة بصورة منتظ ة وبصورة مفاجئة.7
 قيمل على فوات  السلفة املستدمية.. التو 8
 . اإلشراي على حفظ املستندات.9

. التعامل ممل مدقق  احلساابت وتوف  املستندات ال  يطلبويفا ان 10
 أثناء أتدية ع لهم.

 .إعداد التقارير املالية الشهرية والربمل سنوية.11
 (10مادة )

 أع ال التدقي  الداخل  
جيب أن يكون لل جلس مدقًقا داخلًيا )يوج  تقرير  إىل ا لس ويتبع  
إدار ( يقوم ابلتحق  من سالمة اإلجراءات، واتباع موظف  الصندوحت 
للوائح املنظِّ ة لع ل الصندوحت، وتقدمي التقارير الدورية والتاكد من 
 االلتيام ابلقوانني والسياسات واخلطط، والتحق  من استلدام املوارد
بكفاءة وفاعلية على أن يعد ثالثة أنواع من التقارير ه : )تقارير 
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 –تقارير فحف وتقييم نظام الرقابة الداخلية  –املراجعة بعد الصري 
 تقارير املراجعة اإلدارية( ممل  ديد واضح لن اذج هذ  التقارير.

 الفصل الثاين
 السياسات احملاسبية

 (11مادة )
 األحكام العامة:

.تسجل املعامالت املالية للصندوحت وفقًا لقاعدة التكلفة التارخيية 1
حبسب اتريخ حدوثها ومتاشيًا ممل أسا  حماسيب يناسب طبيعة ع ل 
الصندوحت، وذلك طبًقا ملا ورد ان هذا الدليل، وإن مل يرد األمر ابلدليل 
 يتم معاجلت  ان إطار فكر حماسيب يت اش  ممل ما ورد ابلدليل بعد موافقة

 ا لس على هذ  املعاجلة. 
احملاسبية،  تعي  السياسات-بعد موافقة ا لس-.جيوز لرئيس ا لس 2

 طاملا كان ذلك ان صاحل الع ل البيئ .
 ..يطب  الصندوحت نظاًما حماسبيا آليا معت ًدا من قبل ا لس3
 .ينقل الفائض السنوي للصندوحت من عام آلخر.4
اع  ي الذي حيصل علي  الصندوحت ال ير .عند  ديد مبلغ الدعم السنو 5

 الفائض النقدي املااكم لد  الصندوحت.
.حي  للصندوحت فتح ودائمل ابملبالغ ال  ير  ا لس إمكانية 6

 استث ارها. 
 .حي  لل جلس استث ار أموال الصندوحت ابلطريقة ال  يراها مناسبة.7
عقد )ال ل.حي  للصندوحت إعطاء املقاول دفعة مقدمة كنسبة من قي ة ا8

من قي ة العقد( بشرط موافقة ا لس،  %20تييد هذ  النسبة عن 
وان هذ  احلالة البد أن حيصل الصندوحت على خطاب ض ان من املقاول 

 بقي ة الدفعة املقدمة.
.جيب أن حيدد العقد املوقمل بني الصندوحت واملقاول منهج غرامات 9

 التاخ  ىف حالة أتخر املقاول عن التنفيذ. 
ب أن حيدد العقد كافة اإلجراءات ال  سيتلذها الصندوحت ىف .جي10

 حالة أتخر املقاول عن التنفيذ.
.ال جيوز صري دفعة لل قاول إال ان حدود الشهادة املعت دة من 11

 االستشاري.
.عند صري الدفعة املعت دة من االستشاري لل قاول يراعى ما 12
 يل :

الدفعة إىل العقد( إن  أ.خصم جيء من الدفعة املقدمة )حسب مبلغ
 وجدت.

ب.خصم نسبة ض ان األع ال املتف  عليها ابلعقد ممل )حسب مبلغ 
 نسبة ض ان األع ال إىل العقد(.

 ج.أي مستحقات على املقاول لصاحل جهات حكومية.
.ال يصري ض ان األع ال امللصوم من املقاول إال بعد مرور الفاة 13

مبالغ ير  ا لس خص ها قبل احملددة ابلعقد ممل مراعاة خصم أي 
الصري على أن يعت  املبلغ امللصوم إيراًدا للصندوحت يعاي ب  عند 

 استلدام  ان املصروي املناسب.
.تضمل رواتب املوظفني للقواعد املطبقة ابهليئة العامة للبيئة 14

 3من قرار ا لس األعل  رقم  5ابإلضافة إىل ما جاء ان املادة رقم 
 .2016لسنة 

 (12مادة )
 تطبي  السياسات احملاسبية:

 جيب أن يتم تطبي  السياسات احملاسبية ال  ميكن توضيحها ك ا يل :
 إيرادات الصندوحت:-

مصادر إيراد، وتت ثل ان الدعم السنوي من الدولة، العرامات 
والتعويضات احملصلة من امللالفني، مصادر أخر ، ومير االعااي 

 ابإليراد مبا يل :
اتريخ استالم النقود وظهورها ان كشف حساب البنك اخلا  . ان 1

ابلصندوحت حي ل النظام البنك مديًنا ابملبلغ، ويعت  هذا املبلغ دائنية 
 على الصندوحت.

.عندما يتم استلدام املبلغ ان أغراض الصندوحت يتم إلعاء الدائنية 2
 .بقي ة املبلغ املنصري، ويعاي ابملبلغ املتبق  كإيرادً للصندوحت

 مصروفات الصندوحت:-
تسجل مجيمل مصروفات الصندوحت وفقًا ألسا  االستحقاحت حيث يتم 

 .احتسادا مبجرد استحقاقها، بعض النظر عن اتريخ دفعها
 الع الت األجنبية:-

يتم قيد املعامالت األجنبية ابلدينار الكوي  وفقًا ألسعار الصري 
 دات واملطلوابتالسائدة وقت إجراء املعاملة. و ول أرصدة املوجو 

ر املالية املسجلة ابلع الت األجنبية ان اتريخ قائ ة املركي املايل إىل الدينا
الكوي  فسعار الصري السائدة ان يفاية السنة، وتدرج مجيمل الفروقات 
 .ض ن قائ ة الدخل طبًقا لسياسة االعااي ابإليراد املطبقة ابلصندوحت

 النقد وما ان حك  :-
يتض ن كل من النقد ان الصندوحت ولد  البنوك والودائمل قص ة األجل 

 وال  تستح  خالل فاة أقل من سنة. 
 الذمم املدينة:-

الذمم املدينة تظهر مببلغ العرامات بعد خصم خمصف مقابل املبالغ 
املقدر عدم  صيلها، ويتم تقدير الديون املشكوك ان  صيلها على 
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ا لس من امللالفات غ  احملصلة، ك ا تشطب أسا  نسبة حيددها 
 الديون املعدومة عندما يكون  صيلها غ  ممكن بقرار من ا لس.

 املوجودات الثابتة:-
.تش ل املوجودات الثابتة املبالغ ال  تييد قي تها عن املبلغ الذي 1

 حيدد  ا لس، ويييد ع رها التشعيل  عن سنة واحدة.
تقل قي ت  عن املبلغ الذي حيدد  ا لس ولكن .ان حالة شراء أصل 2

ع ر  اإلنتاج  املتوقمل أكثر من سنة يعاجل ك صروفات، وتتم رقابت  
 إدار ً.

.يتم تسجيل املوجودات الثابتة ان قائ ة املركي املايل ابلتكلفة مطروحاً 3
منها اإلهالك املااكم، وأي اخنفاض مااكم ان القي ة، ويتم االعااي 

 اإلهالك ان كل فاة ان قائ ة الدخل الشامل. بنفقات
. يتم احتساب اإلهالك على أسا  القسط الثابت والذي يتوقمل أن 4

تستهلك الصندوحت املنافمل االقتصادية املستقبلية املتوقعة هلذا األصل 
خالل الع ر اإلنتاج  لألصول يتم إهالك املوجودات الثابتة ابتداء من 

 أول شهر تشعيل. 
 .ة االستبعاد ال يستهلك الشهر الذي استبعد في  األصل.ان حال5
.مصاريف اإلضافات األساسية على املوجودات الثابتة والتحسينات 6

صيانة أما مصاريف ال-ز دهتا على املوجودات الثابتة-يتم رمسلتها
واإلصالح وال  ال تؤثر على الع ر اإلنتاج  لل وجودات الثابتة 

 . تسب ك صاريف حني تكبدها
.يقوم الصندوحت مبراجعة قيم املوجودات ان اتريخ قائ ة املركي املايل 7

ومقارنتها ممل القيم الدفاية لتحديد إذا ما كان هناك أي اخنفاض غ  
 مؤقت ان القي ة الدفاية، ويتم   يل االخنفاض ان القي ة الدفاية، إن

 وجد، على قائ ة الدخل.
 (13مادة )

 تصنيف احلساابت:
يهدي تصنيف احلساابت إىل تبويب وحصر املعلومات احملاسبية  .1

ض ن جم وعات متجانسة، تسهيال لتحليلها واستلراج املعلومات 
 .والتقارير املالية واإلدارية منها بسهولة

 :جيب تصنيف احلساابت بطريقة يتم مبوجبها  قي  ما يل   .2
 احملافظة على الاتيب املنطق  للحساابت.-
 .الرجوع إليها واستلراج املعلومات منهاسهولة -
سهولة التفرقة بني طبيعة احلساابت عن طري  الرقم امللصف -

  .للحساب
 املواقف املالية اخلاصة ابلصندوحت.القدرة على استلراج -
 

 الفصل الثالث
 التقارير املالية

 (14مادة )
 األحكام العامة:

 ذا الدليل.واملرحلية وفقاً ملا ورد د.يتم إعداد التقارير املالية السنوية 1
.بعد مراجعة املدق  الداخل  للبيا ت املالية، يقوم املدير بعرض 2

البيا ت املالية املرحلية والسنوية على ا لس إلقرار ، ك ا أن  ميكن 
عرض البيا ت املالية الشهرية على ا لس كل ا دعت احلاجة إىل ذلك 

 ملدير.حبسب ما يرا  ا لس أو ا
يعين   يتم تدقي  التقارير املالية السنوية من قبل مدق  خارج 3.

ا لس، ويقدم تقرير  إىل ا لس خالل الثالثة أشهر بعد انتهاء الفاة 
 .املالية للصندوحت

.تبدأ السنة املالية للصندوحت ممل بداية السنة املالية للدولة وتنته  4
 ابنتهائها.

 (15مادة )
 واملرحلية: التقارير الشهرية

 وتش ل:
 ..مييان املراجعة1
 ..املركي املايل2
 ..بيان اإليرادات واملصروفات3
 ..بيان التدفقات النقدية4
 ..تسو ت حساابت البنوك5
 ..كشف الودائمل قص ة وطويلة األجل6
.كشف تفصيل  لل لالفات املستل ة واملستحقة للعام احلايل مقارنة 7

 ممل العام املاض .
 .تفصيلية لل صروفات مقارنة ممل املييانية التقديرية.كشوي 8
 :كشوي تفصيلية للحساابت اإلمجالية الظاهرة مبييان املراجعة وه .9

 أ.كشف فع ار الذمم املدينة.
 ب.كشف فع ار الذمم الدائنة.

 ت.مللف الكشف املقارن لإليرادات واملصروفات.
 ث.كشف تفصيل  لإليرادات.

 البنوك والودائمل.ج.كشف تفصيل  فرصدة 
 (16مادة )

 التقارير السنوية:
 :يتوىل املدير إعداد التقارير املالية السنوية وال   توي على ما يل 

 .مار  31.مييان املراجعة للسنة املالية املنتهية ان 1
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 .مار  31.بيان املركي املايل ان 2
 .مار  31.بيان اإليرادات واملصروفات للسنة املنتهية ان 3
 .مار  31.بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية ان 4
 ..مالحظات على البيا ت املالية5
  :.كشوي تفصيلية و ليلية لل صروفات متض نة6
 مار . 31كشف تفصيل  لل صروفات املستحقة ك ا ان أ.

 ب.كشوي تفصيلية لل صروفات املدفوعة مقدماً.
  :.كشوي تفصيلية و ليلية أخر  متض نة7
 مار . 31سجل املوجودات الثابتة ان أ.

 مار . 31ب.سجل املليون ان 
 ت.كشف فع ار الذمم الدائنة.

ث.تفاصيل االستث ار خالل السنة )الودائمل الثابتة، صنادي  
االستث ار، صكوك إسالمية، أسهم شركات، استث ارات خارجية، 

 االستث ارات العقارية.. إخل(.
يل اري تنفيذها مرفقا دا التفاصج.كشف ابملشروعات املنفذة واجل

 املالية لكل مشروع.
.تقرير مقارنة املصروفات الفعلية ممل املييانية التقديرية ممل بيان 8

 .الفروقات، إن وجدت أسباب
 .تسوية حساابت البنوك لشهر مار .9

  ..أي تقارير أو بيا ت أخر  حبسب ما يرا  ا لس أو املدير10
 الفصل الرابمل

 سجالت احملاسبيةالدفاتر وال
 (17مادة )
 مسك الدفاتر والسجالت احملاسبية:

.جيب على املدير وموظف  الصندوحت أن ميسكوا الدفاتر والسجالت 1
ال  تقتضيها أع ال الصندوحت، واحملافظة عليها، حبيث تفصح ان أي وقت 
خالل السنة املالية عن بيان أع ال الصندوحت وأصول  والتيامات ، ومتكن 

السنة املالية من قيا  نتائج األع ال بدقة وفقا لل عاي  واألسس  ان يفاية
 .احملاسبية املتعاري عليها

.جيوز للصندوحت مسك السجالت احملاسبية يدو ً أو بواسطة احلاسب 2
 .اإللكاوين

.ان حالة مسك السجالت احملاسبية بواسطة احلاسب اإللكاوين فإن  3
 :جيب مراعاة اآليت
ام احملاسيب اإللكاوين مجيمل احتياجات الصندوحت ان أ.أن يعط  النظ

 .احملاسبية النواح 

ب.املتطلبات الالزمة لض ان السرية واألمان من حيث التسجيل 
واعت اد التسجيل ان احلساابت والسجالت احملاسبية، وحيدد 
صالحية املستلدمني ان الدخول على احلساابت، كلّ حسب مستو  

حبيث ال ميكن إجراء أي تعديل على ومد  صالحيت  الوظيفية، 
 .املعامالت املالية املسجلة

ج.ض ان اإلجراءات الالزمة لض ان السرية واألمان مثل:  ديد 
صالحية مستلدم ال  مج واستلدام رقم السر، ووجود آلية 

 .(، وغ  ذلك من متطلباتBackupلألرشفة اإللكاونية )
  .الدليل د.جيب تصنيف احلساابت حسب متطلبات هذا

ه.أن يت تمل ال  مج ابملرونة الكافية ليتناسب ممل أي تطوير أو تعديل 
واللوائح اخلاصة ابلصندوحت، والت كن من اإلضافة والتعديل  ان األنظ ة

 .وصياغة أشكال الشاشات حسب احلاجة
و.يس ح النظام احملاسيب اإللكاوين تص يم وإعداد تقارير مالية 

ة إضافة إىل التقارير املالية الدورية لكاف احلاجة وان أي وقت، حسب
 .ال امج ال  حيتويها النظام

ز.تضمل مجيمل التعديالت على النظام احملاسيب اإللكاوين ملوافقة 
 .ا لس

  .ح.تعطية مجيمل اجلوانب احملاسبية احلالية واملستقبلية ان الصندوحت
ر الدفات.ال جيوز استع ال مييل احل  أو املسح أو الكشط ان 4

 .والسجالت احملاسبية
 .تعت  دفاتر ذات قي ة، مجيمل الدفاتر واألوراحت املعدة الستع ال5

الصندوحت ان ع لي  الصري والتحصيل، أو احملتوية على بيا ت متعلقة 
بتقرير حقوحت أو التيامات مثل دفاتر الشيكات وسندات الصري 

ىل/ مواد إوالقبض والقيد وقسائم التحصيل وسندات إدخال وصري 
ومن امللين، وغ ها من املستندات املرق ة وجيب أن يراع  فيها ما 

 يل : 
أ.يتم تسلم الدفاتر ذات القي ة بواسطة املسئول عن تسلم املطبوعات، 
وعلي  التحق  من صحة عدد األوراحت وتسلسل أرقامها ان كل دفا، 

 .وصالحيتها لالستلدام مث تسلي ها لل دير
ستندات املرق ة لد  املدير وجيب إثباهتا وفقاً ب. فظ دفاتر امل

 ألرقامها املسلسلة ان سجل خا . 
ج.يتوىل املدير أو من يفوض  مسئولية حفظ العهدة من هذ  الدفاتر 

 ذات القي ة غ  املستع لة ان مكان حمكم القفل. 
د.يتوىل املدير مسئولية عدم الس اح بتداول العهدة من هذ  الدفاتر 

 .غ  املستع لة لع  املسئولني عنها مسئولية مباشرة ذات القي ة
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ه.يسلم الدفا لل وظف امللتف بعد توقيع  مبا يفيد االستالم، وعلي  
أن يعيد الكعوب والصورة امللحقة ابلدفا بعد االنتهاء منها، مرفقًا دا  

 .كشف تفريغ األوراحت، وذلك قبل تسلي   دفا جديد
دفاتر ذات القي ة، يكون مسئوال عن و.كل من يتسلم دفاًا من ال

 .فقد  أو تلف  أو إساءة استلدام 
 ز.إذا ألعيت أي من األوراحت ان الدفاتر ذات القي ة ألي سبب، فيجب

على املوظف الذي قام ابإللعاء إثبات اتريخ اإللعاء وسبب  على أصل 
 ونسخ األوراحت ال  مت التوقيمل عليها وتسط ها وخت ها خبتم )ملع (. 

.تتكون ا  وعة الدفاية كحد أدىن من السجالت اآلتية سواء ان 6
 :حالة مسك السجالت احملاسبية يدو ً أو آلياً 

 أ.سجل أصول الصندوحت:
يتض ن حصرا كامال ألصول الصندوحت، وسجالً اترخيياً للتصرفات ال  
طرأت عليها من اتريخ احليازة، ويتم إثبات كل أصل ان صحيفة أو أكثر 

يتض ن وصًفا كامال ل  وقي ت  وأي بيا ت أو معلومات تتعل  حبيث 
 .ابألصل

 ب.سجل اليومية العامة:
 يشت ل على احلساابت الرئيسية.  
  يتم القيد ان هذا السجل يومياً من واقمل سندات الصري أو سندات

القبض أو سندات القيد، ويتم ترصيد  شهر ً، وترحل األرصدة إىل 
 .ألستاذ العاماحلساابت املعنية ان ا
 ج.دفا األستاذ العام:

  يشت ل على األرصدة االفتتاحية جل يمل احلساابت ابإلضافة إىل
 .إمجايل املعامالت املالية الشهرية ابليومية العامة

 جيب التاكد من مطابقة احلركة الشهرية ابلسجالت املساعدة ممل 
م. يتم ترصيد االيومية العامة عند القيام بع لية الاحيل إىل األستاذ الع

احلساابت الشهرية دذا السجل الستلراج مييان املراجعة يفاية كل 
 شهر.

  جيب مطابقة أرصدة السجالت املساعدة شهرً  ممل أرصدة
 .اخلاصة دا احلساابت

 د.السجل املساعد لل صروفات:
 يشت ل هذا السجل على مجيمل حساابت املصروفات. 
 ية كل والقيد، وان يفا يتم التسجيل في  من واقمل سندات الصري

يتم جت يمل هذ  احلساابت ملطابقة جم وع أرصدهتا ممل جم وع القيود  شهر
 .الشهرية ال  مت تسجيلها ان اليومية العامة خالل نفس الشهر

 ه.سجل الذمم املدينة:

   حيتوي هذا السجل على حساابت الذمم املدينة حبيث يظهر رصيد
 .حساب مدين على حدة كل
  في  من واقمل سندات القيد والقبض والصري، وان يتم التسجيل

كل شهر يتم جت يمل هذ  احلساابت ملطابقة جم وع أرصدهتا ممل  يفاية
جم وع القيود الشهرية ال  مت تسجيلها ان اليومية العامة خالل الشهر 

 .نفس 
 و.سجل الذمم الدائنة:

 حيتوي هذا السجل على مجيمل حساابت الذمم الدائنة حبيث يظهر 
 .د كل حساب دائن على حدةرصي
  يتم التسجيل في  من واقمل سندات الصري والقيد، وان يفاية كل

يتم جت يمل أرصدة هذ  احلساابت ملطابقة جم وع أرصدهتا ممل  شهر
جم وع القيود الشهرية ال  مت تسجيلها ان اليومية العامة خالل الشهر 

 .نفس 
 ز.سجل املليون:

  املوجودات واملواد واملعداتيشت ل سجل املليون على بيا ت 
 .والعدد واآلالت وغ ها املوجودة ابمللازن

  يتم ترصيد السجل أوالً فاوال، حيث يتم تسجيل الك يات املستل ة
خانة الوارد من واقمل الفاتورة ومستندات االستالم والصري. ويتم  ان

صري الك يات املطلوبة مبوجب قوذج خا  )طلب صري خميون( 
ة الصادر على أن يدون التاريخ وتفاصيل الصري ان وتسجل ان خان

 .خانة البيان
 يتم ع ل جرد فعل  مرة كل ســــــــــنة على األقل أو م  ما تطلب األمر 

للتاكد من صـــــحة رصـــــيد الســـــجل بواســـــطة جلنة تشـــــكل من قبل رئيس 
 .ا لس على أال يكون من بني أعضائها من هم مسئولون عن امللازن

 املستندات املالية واحملاسبية:ح.سجل الرقابة على 
 حيتوي السجل على تفاصيل املستندات املالية واحملاسبية املرق ة 

 .مسبقاً بعرض حفظها والرقابة على صرفها واستع اهلا حبسب تسلسلها
 ط.سجل االلتيامات:

  حيتوي هذا السجل على مجيمل أوامر الشراء املصدرة أو االتفاقيات
 .رتباط ان أي اتريخاملليمة حبيث يظهر رصيد اال

  يتم التسجيل ان السجل من واقمل أوامر الشراء أو االتفاقيات
املليمة، وأيضًا من واقمل سندات القيد ان حالة استالم املواد وسند 

 .الصري عند سداد املبلغ
 ي.سجل املقبوضات اليومية:

  سجل يعد  أمني الصندوحت ممل يفاية كل يوم ع ل، حيث يتض ن
 مجيمل املبالغ احملصلة. بيا ت تفصيلية عن



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  35             والستون    الثالثةالسنة  1356الكويت اليوم العدد 

 :ك.املستندات املرق ة
 :جيب ترقيم املستندات املبينة أد   ترقيً ا متسلساًل ومطبوًعا مسبقاً 

 .سندات القبض 
 .سندات الصري 
 .سندات القيد 
 .طلبات الشراء 
 أوامر الشراء 
 .سند صري صندوحت املصروفات النثرية 

 ل .سجل املشاريمل:
 يا ت اآلتية لكل مشروع:جيب أن يش ل سجل املشاريمل الب

 .)طبيعة املشروع )جديد/ إضافة /جتديد 
 .اتريخ بداية ويفاية املشروع 
 .حجم املييانية التقديرية املعت دة لل شروع 
 .تكلفة املشروع حسب قي ة التعاقد ممل املقاول 
  التكلفة الفعلية لل شروع املستلم، أو التكلفة الفعلية لألع ال

 التنفيذ ممل توضيح نسبة اإلجناز.املنجية لل شروعات  ت 
 .بيا ت املقاول الذي أسند إلي  تنفيذ املشروع 
  وصف اإلضافات وتكلفتها وم راهتا ال  متت إضافتها لل شروع إن

 وجدت.
 م .سجل حماضر وقرارات جملس الصندوحت:

  حيتفظ بسجل حملاضر اجت اعات ا لس وتعطى أرقام متسلسلة
ا، ويكون سكرت  ا لس هو املسئول لض ان حفظها والرقابة عليه

 .عنها
  يقوم مكتب الصندوحت بفرز قرارات ا لس من حماضر االجت اعات

وصياغتها بشكل قرار وتوزيعها على األقسام املعنية ابلتنفيذ، ويتم 
 مسك سجل خا  يش ل مجيمل القرارات املذكورة.

 (18مادة )
 حفظ املستندات والسجالت احملاسبية:

املستندات املرق ة ان مكان آمن وتسجيل أرقامها جيب حفظ 1.
املتسلسلة وك ياهتا ان سجل الرقابة على املستندات املالية واحملاسبية 

 مبعرفة املدير أو من يفوض .
حيدد بقرار من ا لس املدة الالزمة لالحتفاظ ابلسجالت والدفاتر 2.

ا فيها التقارير واملستندات احملاسبية بعد استع اهلا ممل كامل مرفقاهتا مب
 الصادرة من أجهية احلاسوب.

.تبدأ فاة االحتفاظ ابملستندات والسجالت احملاسبية اعتبارا من 3
أول السنة املالية التالية للسنة ال  انتهى فيها الع ل، أما العقود 

املالية فتبدأ فاة االحتفاظ دا من اتريخ اكت ال االلتيامات التعاقدية 
 .الواردة فيها

جيب حفظ املستندات والسجالت بطريقة منتظ ة وحبسب تسلسل 4.
 .أرقامها حبيث تكفل محايتها وسهولة احلصول عليها عند احلاجة

النسخ األصلية لل ستندات املرق ة ال  تبطل بكل ة "ملعية"  فظ 5.
 .ابلدفا وال جيوز التللف منها

ل ت قب.ال جيوز إتالي أي من السجالت أو الدفاتر أو املستندا6
انتهاء املدة احملددة، وتتم ع لية اإلتالي بواسطة جلنة يشكلها رئيس 

 .ا لس هلذا العرض
 اخلامسالفصل 

 اإليرادات
 (19مادة )

 األحكام العامة والسياسات:
.يتم االعااي إبيرادات امللالفات والتعويضات عند استلدام املبلغ 1

 ان أغراض الصندوحت.
 مستند. .كل إيراد جيب أن يكون ل 2
.جيب املطالبة أواًل فاوال ابإليرادات املستحقة، ك ا جيب متابعة 3

  صيلها.
 ..ال جيوز استحداث مصادر إيرادات جديدة إال بعد موافقة ا لس4
.مجيمل الدعم والت عات املستل ة سواء من داخل الدولة أو من 5

 .خارجها، تضمل لل وافقة املسبقة لل جلس
نقداً أو عن طري  شيكات أو إيداع بنك  مباشر  .يتم قبض اإليرادات6

  .أو بواسطة بطاقات االئت ان
.ال جيوز استلدام اإليرادات النقدية لسداد املصروفات مباشرة أو 7

 .إجراء مقاصة بينه ا، وجيب إيداع إمجايل اإليرادات ان احلساب البنك 
صروفات .املبالغ ال  صرفت ابخلطا وتقرر استعادهتا فتستبعد من امل8

 واإليرادات وترد دائنية الصندوحت.
 (20مادة )

 مصادر اإليرادات:
 .دعم احلكومة: ميثل املييانية السنوية امللصصة من قبل الدولة1.
لالفني .ايرادات امللالفات والتعويضات: ومتثل املبالغ احملصلة من امل2

 .بقوة القانون
ندوحت أموال الص .العائد على االستث ارات: هو العائد على استث ار3
صنادي  االستث ار أو الصكوك اإلسالمية أو أي أدوات استث ارية  ان

 .أخر 
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مبالغ  .إيرادات أخر : تتكون من دعم وت عات وإعا ت وكذلك4
رسوم امل ارسات واملناقصات وبيمل املواد اخلارجة عن االستلدام وأي 

 .إيرادات أخر 
 (21مادة )
 : امللالفات إجراءات متابعة وتسجيل إيرادات

( يتسلم الصندوحت يوميا من اهليئة النقود وصور من مستندات 1
امللالفة والتصاحل املعت د من اللجنة امللتصة ويتوىل موظف اخليينة 

 امللتف مطابقة النقدية ممل مستندات امللالفة والتصاحل.
د القبض إعداد سنيتوىل موظف اخليينة امللتف ( ان حالة املطابقة 2

من النظام آليا )يتوىل النظام   يل املبلغ مديونية على  الذي يصدر
 موظف اخليينة امللتف ودائنية على الصندوحت(.

 امللتف االحتفاظ ابلنسلة املعت دة لسنداخليينة ( يتوىل موظف 3
 القبض بصورة مسلسلة. 

إيداع النقود والشيكات ابلبنك امللتف ( يتوىل موظف اخليينة 4
ع البنك  مث تسلي   لل وظف املسئول واستالم إيصال اإليدا 

 ابحلساابت. 
يتابمل املوظف املسئول ابحلساابت ظهور املبلغ ان كشف احلساب ( 5

 البنك ، عندها يتم إقفال مديونية موظف اخليينة امللتف.
 خالل هذ  اإلجراءات جيب االلتيام مبا يل :

لة من النظام اآليل ويتم ترقي   فرقام مسلسسند القبض ( يتم إصدار 1
  دد آلياً. 

 إال من خالل موظف اخليينة. سند القبض ( ال ميكن طباعة 2
وإذا  بض سند القعلى النظام ال ميكن إلعاء سند القبض ( بعد إثبات 3

بض سند القيتم إعداد مستند إلعاء سند القبض كان هناك خطا ان 
 جديد.سند القبض ويصدر 

 يتم ترقي   فرقام مسلسلة حمددة آليا،سند القبض ستند إلعاء ( م4
 وال يرحل على النظام إال من خالل املدير.

 بيا ت مستندات التصاحل. سند القبض ( حيدد ان كل 5
د سن( ال ميكن ألي موظف ابلصندوحت الدخول إىل النظام وإلعاء 6

 .ال امللول ل  هذ  الصالحيةالقبض إ
 (22مادة )

 وإعا ت:ت عات 
الصندوحت على تنفيذ األغراض امللصف هلا  .بعد التاكد من قدرة1

يل  الت ع وموافقة ا لس على الت ع تسجل مبالغ الت عات ان النظام اآل
 كدائنية على الصندوحت حلني تنفيذ العرض من الت ع.

كاصول طويلة األجل أو  .حني استلدام املبلغ، حي ل املبلغ  2
االستلدام، فإذا كان االستلدام مصروفًا ليتم ك صروفات حسب بند 

إقفال دائنية الصندوحت واالعااي ابإليرادات، أما إذا كان االستلدام  
دة دائنة األرصتلع  دائنية الصندوحت، وتفتح كاصول طويلة األجل ف

أخر ، وكل ا احتسب إهالك لألصل يتم  ويل األرصدة الدائنة 
 هالك.األخر  إىل إيرادات بنفس قي ة اإل

حيرر لكل ت ع أو إعانة نقدية مستل ة سند قبض تطب  علي  القواعد .3
 املذكورة سابقا ان إجراءات متابعة وتسجيل إيرادات امللالفات.

 (23مادة )
 العائد على الودائمل واالستث ارات املالية:

عند استالم كشف حساب البنك أو مذكرة استحقاحت الوديعة الثابتة أو 
 االستث ارات املالية، يقوم احملاسب إبعداد سند قيد وتسجيل  انالعائد على 

 .السجالت احملاسبية بعد مراجعت  واعت اد  بواسطة املدير
 (24مادة )

 إجراءات بيمل املواد اخلارجة عن نطاحت االستلدام:
 .يتم بيمل هذ  املواد مرة واحدة كل عام بعد اجلرد السنوي.1
املواد  ى توصية رئيس ا لس إهداء هذ .جيوز مبوافقة ا لس بناًء عل2

 ملؤسسات ا ت مل املدين.
.يشكل رئيس ا لس جلنة مكونة من ثالثة أعضاء وتكون مه تها 3

  ديد القي ة املتوقعة هلذ  املواد وللجنة االستعانة مبن ترا  مناسباً.   
.يتم إعداد مذكرة معت دة من رئيس اللجنة وترفمل إىل رئيس ا لس 4

 ابلقي ة املتوقعة من هذ  املواد.
.ان حالة موافقة رئيس ا لس على القي ة، تقوم اللجنة ابستك ال 5

 ع لية البيمل وفقاً لإلجراءات التالية:
 اإلعالن إبحد  الصحف احمللية عن بيمل املوجودات.-
  دد اللجنة اتريخ تقدمي العطاءات وتتوىل استالمها.-
 يتوىل ا لس فتح العطاءات و ديد العطاء األعلى سعًرا. -
تتوىل اللجنة متابعة إجراءات البيمل و صيل القي ة من العطاء -

 األعلى سعًرا.
تتويل اللجنة إعداد مذكرة بيمل هذ  املواد موضحا دا اسم -

الع يل والقي ة ويتم رفعها إىل املدير العت ادها مث ترسل إىل 
 .د سند قيد استحقاحت إيرادات بيمل اخلردةاحملاسب إلعدا
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عند استالم املبلغ، حيرر موظف اخليينة سند قبض تطب  علي  -
القواعد املذكورة سابقا ان إجراءات متابعة وتسجيل إيرادات 

 امللالفات.
 (25مادة )

 إجراءات  صيل اإليرادات النقدية )مثل بيمل كراسة املناقصة(
غ امللتف ويستلم من  مستنًدا ابملبل( حيضر الع يل إىل املوظف 1

املطلوب إيداع  ابخليينة، ويوضح املستند طبيعة املبلغ )بيمل كراسة 
 أتمني يفائ  .... إخل(. –أتمني مؤقت  –شروط 

( يتوج  الع يل إىل اخليينة ويسلم النقود واملستند إىل أمني اخليينة، 2
كورة سابقا ان املذ طب  علي  القواعد وحيرر ل  أمني اخليينة سند قبض ت

 إجراءات متابعة وتسجيل إيرادات امللالفات.
 الفصل الساد 

 املصروفات واملشا ت
 (26مادة )

 األحكام العامة والسياسات:
.يهدي نظام املشـــــــــــا ت إىل تطيط وتنفيذ االحتياجات من مجيمل 1

الســــــلمل واخلدمات من األســــــواحت احمللية أو األســــــواحت اخلارجية ومتابعة 
 أوامر الشراء امللتلفة واختيار أنسب األسعار.تنفيذ 

.جيب مراعاة تنويمل مصادر ع لية الشراء لتلبية متطلبات واحتياجات 2
الصندوحت وعدم قصر التعامل ان ع ليات الشراء على موردين بذاهتم 

 مل تكن هناك م رات اقتصادية أو فنية مقبولة. ما
 دين واملقاولني.ميسك املسؤول عن املشا ت سجل لقيد املور 3

املتعاملني ممل الصندوحت، وتسجل أمساؤهم وكافة بيا هتم للرجوع إليها 
عند تسلم طلبات الشراء أو أداء اخلدمات الختيار املوردين املناسبني 
ممن يتعاملون ان األصناي أو اخلدمات املطلوبة، وجيب أن يتم  ديث 

يث يتم عت دين، حبالسجل سنوً  وإعادة تقييم املوردين واملقاولني امل
التاكد من مد  صالحية السجل التجاري لل وردين واملقاولني والتاكد 
من األنشطة املس وح ل  مياولتها، لض ان عدم إسناد أي أع ال 

 ملوردين ومقاولني غ  مصرح هلم القيام دذ  األع ال.
.ان حالة عدم وجود املوردين أو املقاولني املناسبني لتيويد الصندوحت 4
لسلمل أو اخلدمات، يتم اختيار موردين أو مقاولني آخرين على أن اب

 تدرج أمساؤهم وبيانتهم ان هذا السجل. 
.جيب أن تشت ل دعوة املوردين إىل تقدمي العروض على مواصفات  5

 كافية ودقيقة وواضحة لل واد أو السلمل أو اخلدمات املطلوبة.

ن تطبيقا بني املوردي .جيب أن جتري ع لية الشراء على أسا  املنافسة6
لقواعد املساواة وتكافؤ الفر  وذلك ض ا  لتحق  املنافمل االقتصادية 

 من ع لية الشراء لصاحل الصندوحت.
.حيظر على مجيمل املوظفني ابلصندوحت أن يتعاملوا ممل الصندوحت عن 7

 .طري  العقود أو أوامر الشراء ال  يصدرها الصندوحت
أو مكافآت أو منافمل خاصة من  .حيظر على املوظفني قبول هدا 8

 املوردين املتعامل معهم.
.يتم  رير عقود ممل املوردين للحصـــــول على اخلدمات ذات الطبيعة 9

لفاة ســـــــــــنـــة فـــاكثر مثـــل  ميتـــد تنفيـــذهـــا املتكررة أو املعـــامالت ال 
االســتئجار فنواع  امللتلفة، والصــيانة الدورية، واســتلدام املؤســســات 

 معامالت القو  العاملة. االستشارية، واستلدام
.يتوىل املسؤول عن احلساابت بعد التحق  من صحة إجراءات الشراء 10

حسب األحكام واإلجراءات احملددة دذا النظام صري مستحقات املوردين 
 واملقاولني وفًقا إلجراءات نظام املدفوعات ابلصندوحت.

ي ة ما مت ق.جيب أال تتجاوز املدفوعات ال  يتم صرفها لل ستحقني 11
 توريد  من سلمل أو مواد أو ما مت إجناز  من أع ال أو خدمات.

.جيب قبل سداد املدفوعات املستحقة لل ورد خصم غرامات 12
التاخ  واجلياءات وأي استقطاعات أخر  مستحقة للصندوحت مبوجب 

 نصو  العقد امل م مع .
 :وه  . ال جيوز قبول املستندات اآلتية ك ستندات مؤيدة للدفمل13
املستندات املكتوبة بوسائل قابلة لإلزالة أو احملو أو التعديل دون -

 ظهور أثر احملو أو اإلزالة أو التعديل.
املستندات التالفة وغ  الواضحة، أو ال  تعرضت بيا هتا األصلية -

 للتعي  أو التحريف.
املستندات املعدلة ابلكشط، أو املسح أو غ  ذلك من التعديالت، -
مل تكن تلك التعديالت معت دة ابلتوقيمل من الشلف الذي صرح  ما

 ابملستند.
 املستندات ال  ليست هلا عالقة ابملدفوعات املطلوب سدادها.-
 املستندات ال  سب  أن مت دفمل مستحقاهتا.-
 النسخ غ  األصلية، أو صور املستندات املؤيدة للدفمل.-

 فوعات املستحقة لع . ال جيوز  ويل أو سداد أو تسليم املد14
 املتعاقد مع ، إال ان احلاالت التالية:

  صدور حكم قضائ  من احملك ة بتحويل كل أو جيء من املدفوعات
 املستحقة لل جهي إىل الع .

  توكيل املورد طرفا آخر ابستالم املدفوعات املستحقة ل  مبوجب
 توكيل رمس  كتايب ساري املفعول.
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  رئيس ا لس بعد أن يتحق  من أن احلاالت األخر  ال  يقرها
الدفمل لع  املورد خيلى ذمة الصندوحت من املبالغ املستحقة علي ، ويكون 

 م ائ لذمت .
 دفعها يتم ال  املصروفات على اإلدارية املصروفات .تشت ل15

 ومصروفات الرواتب مثل للصندوحت، النشاط اإلداري وأداء لتشعيل
 .... إخلاملوظفني، األدوات املكتبية 

 دفعها ألداء يتم ال  املصروفات على البيئية املصروفات .تشت ل16
املشاريمل اهلادفة حل اية البيئة ومصادرها  مثل للصندوحت، النشاط البيئ 

واحلفاظ على توازيفا الطبيع  / دعم جهود احتواء الكوارث واألزمات 
لة / تشجيمل دو البيئية / إقامة مشاريمل إعادة أتهيل املواقمل املتضررة ابل

التحول حنو االقتصاد األخضر والتن ية املستدامة / دعم االستث ار ان 
جمال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للع ل ان هذا 
 ا ال / دعم االستث ار ان قطاع الابية البيئية وإنشاء املراكي التعلي ية

حباث البيئية عم الدراسات واألوالتوعوية املرتبطة ان ا االت البيئية / د
اخلاصة ذات العالقة مبشاريمل الصندوحت / دعم مؤسسات ا ت مل املدين 
البيئية الرمسية والع ل على تشجيمل مشاركة بقية مؤسسات ا ت مل 
 العاملة ان ا االت غ  البيئية، ومبا ميكنها من الدفمل ابجتا  املشاركة ان

 محاية البيئة، كل حسب اختصاص .
املصروفات الرأمسالية على األصول طويلة األجل ال   .تشت ل17

يستحوذ عليها الصندوحت، مثل: األاثث / أجهية احلاسب اآليل/ 
 .املعدات .... إخل

.يكون الصري مبوجب شيكات أو حواالت أو أي  ويالت بنكية   ل 18
غياب ،  ةتوقيمل رئيس جملس اإلدارة منفردًا أو توقيمل اثنني من األعضاء ان حال

 ابستثناء ما يتم صرف  من السلفة املستدمية.
.جيب ختم مجيمل الفوات  واملستندات بعد االنتهاء من ع لية الدفمل 19

 خبتم "دفمل"، وذلك لتفادي تكرار الدفمل.
 .الدليل هذا ونصو  أحكام لتفادي املشا ت جتيئة جيوز .ال20
.ال جيوز لل تعاقد مع  التنازل عن العقد أو جيء من  بدون موافقة 21

الصندوحت كتابة، وممل ذلك يبقى املتعهد أو املقاول مسؤوال بطري  التضامن 
 ممل املتنازل إلي  أو املقاول من الباطن عن تنفيذ العقد. 

.جيب على الصندوحت متابعة تنفيذ العقود وفًقا لشروطها، ومبا 22
ر   الع ل وعلى املوظف القائم ابملتابعة إبالغ املدييقتضي  حسن س

 حباالت العش والتحايل والتالعب فور اكتشافها، وإعداد تقرير بذلك.
. ان حال حدوث حاالت العش والتحايل والتالعب يقوم رئيس 23

ا لس أو من يفوض  بناء على تقرير من املدير بوقف الع ل نتيجة 
عة خمالف للشروط واملواصفات املوضو تنفيذ مشروع تنفيذ معيب أو 

سي  ل ، مث تشكل جلنة تتوىل النظر ان هذ  احلاالت، والتحقي  فيها ابلتن
ممل مجيمل األطراي ذات الصلة، وحي  للجنة االستعانة مبن ترا  مناسباً، 
وترفمل اللجنة تقريرًا مفصال برأيها وتوصياهتا إىل ا لس التاذ القرار 

 املناسب دذا الشان.
 .للصندوحت ان حالة سحب الع ل من املتعاقد معها:24

أ.أن تنفذ الع ل على حســاب  في طريقة يراها الصــندوحت مناســبة، ولو  
 كان ذلك عن طري  التكليف واالتفاحت املباشر.

ب.أن متنع  من اســـــاداد األدوات واملعدات واملواد املوجودة ان موقمل 
بت أن حيرر حمضـــــــراً يثالع ل، وأن تســـــــتع ل ذلك ان إمتام الع ل بعد 

في  حالة اإلنشاءات عند السحب، وما يوجد مبوقمل الع ل من أدوات 
ومعدات ومواد على أن خيطر املقاول مبيعاد  رير احملضـــــــــــر ليبدي ما 

 لدي  بشان ، فإن مل حيضر اعت  احملضر حجة علي .
 . يكون لل جلس متديد مدة العقد إذا كان التاخر  جتاً عن:25

 املتعاقد مع  فع ال جديدة مل يسب  االتفاحت عليها.أ. تكليف 
 ب.وقف األع ال أو أتخ ها ألسباب ال دخل لل تعاقد فيها.

 (27مادة )
 طرحت الشراء

يتم شراء السلمل أو اخلدمات أو تنفيذ املشروعات إبحد  الطرحت 
 التالية:

صالحية 
 املوافقة 

املبلغ املقاح  طبيعة املصروي 
 )ابلدينار( 

 البيان

 السلفة النثرية 200 – 1 مصروفات إدارية  املدير

 املدير 
 مصروفات إدارية 

201– 500 
الشراء املباشر من خالل عرض 

 ويصدر أمر شراءسعر واحد 
رئيس 
 ا لس 

مصروفات إدارية 
 أو بيئية  

501 –2000 
الشراء من خالل ثالثة عروض 

 ويصدر أمر شراءأسعار 
رئيس 
 ا لس

 مصروفات إدارية
 أو بيئية

2000-
5000 

الشراء من خالل مخسة عروض 
 أسعار ويوقمل عقًدا ممل املورد

 ا لس 
مصروفات 
 رأمسالية

5001-
75000 

الشراء والتجهيي عن طري  
 امل ارسة 

 ا لس
مصروفات 
 رأمسالية

 الشراء عن طري  املناقصة فاكثر 75000

 ا.تقيي هوجيوز لل جلس مراجعة تلك احلدود كل سنتني إلعادة 
 (28مادة )

  إجراءات الشراء من خالل إصدار أمر الشراء:
 فإن الشراء يتم من خالل اخلطوات التالية:

( اســتالم املوظف املســؤول عن املشــا ت طلب الشــراء معت ًدا من 1
 املدير.
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( توف  عرض/ عروض أســـــــــــعار لطلب الشـــــــــــراء من خالل القاعدة 2
 التالية:

دينار يوفر عرض ســـــــــعر  500إىل أقل من إذا كان طلب من دينار -أ
 واحد ويصدر أمر شراء.

 3دينار يوفر  2000دينار إىل أقل من  500إذا كان طلب من -ب
 عروض سعر ويصدر أمر شراء.

دينــــار  5000دينــــار إىل أقــــل من  5000إذا كــــان طلــــب من -ج
 عروض سعر ويصدر أمر شراء.5يوفر
يتم  وردين ابلصــــــــــندوحت( بعد خماطبة املوردين املعت دين بســــــــــجل امل3

تلق  عروض األســــــــعار )ال بد من احتفاظ بصــــــــورة الفاكس املرســــــــل 
 لل ورد ان امللف(. 

 ( بعد تلق  عروض األسعار من املوردين يتم إعداد كشف التفريغ.4
 ( يرفمل كشف التفريغ إىل املدير لالعت اد.5
 ( يصدر لل ورد امللتار أمر الشراء )مسلسل(.6
م ليم املوظف امللتف وحيصل على ما يفيد االستال( يتوىل املورد تس7

 من .
( يتسلم املسؤول عن املشا ت من املورد الفاتورة األصلية وما يفيد 8

 االستالم وصورة من أمر الشراء.
( ترســــل املســــتندات مضــــافاً إليها عروض الســــعر إىل املســــؤول عن 9

يتم و احلســــــاابت الذي يتوىل املراجعة وإصــــــدار مســــــتند ســــــند الدفمل، 
 اعت اد السند من املعد، املراجمل، املدير، ويعد النظام القيد آليًا.

( ترســــــــل املســــــــتندات ممل الشــــــــيك إىل املفوض ابلتوقيمل العت اد 10
 الشيك.

( إذا كـانـت املســـــــــــتنـدات غ  ســـــــــــلي ـة ورفض االعت ـاد ترد إىل 11
 مسؤول املشا ت للتصحيح.

 ( يسلم موظف اخليينة الشيك إىل املورد.12
 يرحل موظف احلساابت قيد اليومية على النظام. (13

 (29مادة )
 إجراءات الشراء من خالل التعاقد ممل املورد ابمل ارسة:

من خالل  يتم 75000إىل  5000أكثر من إن شراء أصناي قي تها 
 اخلطوات التالية:

( اســــــتالم املوظف املســــــؤول عن املشــــــا ت طلب طرح امل ارســــــة 1
 ا لس.معت ًدا من رئيس 

( مث يتويل املدير ممل املسؤول عن املشا ت إرسال رسائل دعوة إىل 2
املقـــاولني املعت ـــدين ابلصـــــــــــنـــدوحت حمـــدًدا دـــا املوعـــد النهـــائ  لتقـــدمي 

 العطاءات.

( يتقدم املقاول إىل املسؤول عن املشا ت الذي يقدم ل  نسلة من 3
 الواثئ  مقابل رسوم حيددها ا لس.

( بعد خماطبة املوردين املعت دين بســــــــــجل املوردين ابلصــــــــــندوحت يتم 4
تلق  العطاءات )ال بد من االحتفاظ بصــــــورة الفاكس املرســــــل لل ورد 

 ان امللف(. 
( يتوىل ا لس أو من يفوضــــــــــ  لكل ممارســــــــــة فتح مظاريف وإعداد 5

حمضــــر موضــــحاً ب  املقاولني املتقدمني وأســــعار ومواصــــفات كل مورد،  
ىل ا لس أو من يفوضــــــــــــــ  ختم مجيمل األوراحت املقـــدمـــة من ك ـــا يتو 

 امل ار  وحيتفظ ب  ممل ا لس أو من يفوض . 
( الســــــعر اإلمجايل املبني ان صــــــيعة العطاء هو الســــــعر الذي يعت د  6

ا لس بصـــــــري النظر عن أي أرقام قد تظهر ان املللف العام أو أي 
ها ي أخطاء يرتكبمكان آخر ان واثئ  امل ارســـــة وبصـــــري النظر عن أ

امل ار  أثناء حسـاب سـعر  اإلمجاىل، وال يسـ ح لل  ار  إبجراء أي 
 تعديل ان هذا السعر بعد تقدمي عطائ .

( ان حالة العطاءات ال   تاج لدراســـــــــــة فنية خاصـــــــــــة  ال مجيمل 7
العطاءات املقبولة والعينات إىل الوحدة امللتصــــــــــة لدراســــــــــتها وتقدمي 

 فض.ها مرفقاً دا م رات الاسية أو الر التوصيات لل جلس للبت في
( ويتلذ ا لس القرار ابختيار املورد ويرســـل ورحت املناقصـــة وكشـــف 1

التفريغ املعت د من ا لس إىل املســــؤول عن الشــــؤون القانونية إلعداد 
 العقد.

( يرسل العقد إىل املسؤول عن املشا ت الذي يتوىل احلصول على 2
 من يفوض  واعت اد املورد.اعت اد رئيس ا لس أو 

( يرســـــل املســـــؤول عن املشـــــا ت العقد وملف املورد إىل املســـــئول 3
مبتابعة إجراءات التنفيذ، ك ا ترســل نســلة من العقد إىل املســؤول عن 

 احلساابت لل تابعة.
 (30مادة )

 إجراءات الشراء من خالل التعاقد ممل املورد من خالل املناقصة: 
من خالل املراحل  يتم 75000أكثر من  إن شــــــــراء أصــــــــناي قي تها

 التالية:
 املرحلة األوىل: إجراءات الاسية والتعاقد:

( ينشــا ا لس جلنة فنية لكل مناقصــة تتويل إعداد كراســة الشــروط 4
 وهلا احل  ان االستعانة مبن ترا  مناسبا .

 إىلكراســـــــــة الشـــــــــروط (بعد اعت اد ا لس أو من يفوضـــــــــ  ترســـــــــل  5
 شا ت لفتح حساب لل ناقصة على النظام.املسؤول عن امل

(مث يتويل املدير ممل املســؤول عن املشــا ت إرســال رســائل دعوة إىل 6
 املقاولني املعت دين ابلصندوحت.
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(يتقدم املقاول إىل املسؤول عن املشا ت الذي يقدم ل  إذن سداد 7
 رسوم مناقصة. 

ســند  على أصــل( يســدد املقاول رســوم املناقصــة ان اخليينة وحيصــل 8
قبض وصـــــورة ترف  ممل صـــــور املســـــتندات لل ســـــؤول عن احلســـــاابت 

 إلعداد القيد وصورة تظل ان الدفا.
( يتقدم املقاول إىل املسؤول عن املشا ت الذي يتوىل تسجيل رقم 9

ســــند القبض ان مســــتند اســــت ارة تقدمي عطاء وتســــلم لل قاول أصــــل 
لذي ان ملف املورد ا االســــت ارة )صــــورة تظل ان الدفا وصــــورة تضــــمل

يفتح ل  عند ســـــداد الرســـــوم(، ك ا يســـــلم لل قاول ملف املناقصـــــات 
 وامليايدات ب  كراسة الشروط.

( يتقدم املقاول مبلف املناقصــــــــــات وامليايدات إىل املســــــــــؤول عن 10
املشــا ت، ويوقمل املقاول ان الدفا اســتالم ملفات املناقصــة الصــفحة 

 رقم التقدمي واترخي .اخلاصة ابملناقصة، وحيصل على 
( يتوىل ا لس أو من يفوضــــ  لكل مناقصــــة فتح مظاريف وإعداد 11

حمضــــر موضــــحاً ب  املقاولني املتقدمني وأســــعار ومواصــــفات كل مورد،  
ك ا يتوىل ا لس أو من يفوضــــــ  ختم مجيمل األوراحت املقدمة من املورد 

 ض . و )يعد لكل مناقصة ختم خا ( وحيتفظ ب  ممل ا لس أو من يف
( يرسل ورحت املناقصة إىل اللجنة الفنية ال  أعدت كراسة الشروط 12

 إلعداد كشف التفريغ وإبداء الرأي الفين.
( يعرض على ا لس أوراحت املناقصة وكشف التفريغ ويتلذ ا لس 13

القرار ابختيار املورد ويعت د ا لس كشف التفريغ موضحاً اسم املورد 
 امللتار.

املناقصــــــــة وكشــــــــف التفريغ املعت د من ا لس إىل  ( يرســــــــل ورحت14
 املسؤول عن الشؤون القانونية إلعداد العقد.

( يرســــل العقد إىل املســــؤول عن املشــــا ت الذي يتوىل احلصــــول 15
 على اعت اد رئيس ا لس أو من يفوض  واعت اد املورد.

( يرســــل املســــؤول عن املشــــا ت العقد وملف املورد إىل امللتف 16
تابعة إجراءات التنفيذ، ك ا ترســل نســلة من العقد إىل املســؤول عن مل

 احلساابت لل تابعة.
 إجراءات الصري لل قاول: -املرحلة الثانية

ة )جيوز صري دفعإذا نّف العقد على صري دفعة مقدمة لل قاول (1
مقدمة لل قاول طبقاً لشـــــــــــروط العقد وان حدود املســـــــــــ وح ب  طبًقا 

 ول عناملســـــــــــؤ يتوىل بعـــد موافقـــة ا لس(  للقوانني بـــدولـــة الكويـــت
راجعة ما مب-ابإلضـــافة إىل اإلجراءات املعتادة ان الصـــري-احلســـاابت 

 يل  عند سداد الدفعات املقدمة:

التاكد من اشــت ال العقد على ســداد دفعة مقدمة لل ورد قبل بدئ   -
 ان تنفيذ أع ال العقد.

 بشروط العقد.عدم جتاوز الدفعة املقدمة لل بلغ احملدد  -
 وجود خطاب ض ان من املقاول بقي ة الدفعة. -
يبدأ املقاول ان تنفيذ الع ل ويتقدم ابلفاتورة إىل االســـتشـــاري الذي (2

يتوىل املراجعة وإعداد شــــــهادة االســــــتشــــــاري حمدداً دا املبلغ الواجب 
 صرف  لل قاول.

يتقدم املقاول إىل القســــم امللتف بشــــهادة االســــتشــــاري حمدداً دا (3
فعة، ويتويل إعداد مذكرة دفعات مقاول موضـــــــــــحاً دا الدفعة احلالية د

والدفعة الســــــابقة إن وجدت، وجيب أن يراعى عند  ديد املبلغ الذي 
جيب ســـداد  لل قاول عن الدفعة املعت دة من االســـتشـــاري خصـــم ما 

 يل :
 قي ة جيء من الدفعة املقدمة إن وجدت.-أ

ذكرة ع ال مث ترفمل املقي ة النســبة ال  جيب خصــ ها كضــ ان لأل-ب
 لالعت اد من ا لس أو من يفوض . 

يتســلم املســؤول عن احلســاابت املذكرة الســابقة معت دة من ا لس (4
أو من يفوضــــــ  وشــــــهادة االســــــتشــــــاري يتم إثبات بيا ت الدفعة على 

 جدول املشروع ابلنظام، ويتم إعداد قيد اليومية.
ت ان قــاول بتعــديالخالل املشـــــــــــروع جيوز للجنــة الفنيــة تكليف امل(5

العقد بنســـبة أع ال إضـــافية ال  حددهتا القوانني بدولة الكويت كحد 
أقصى بعد إعداد مذكرة بذلك تعت د من ا لس، ويعد عنها املسؤول 
عن الشـــــــؤون القانونية ملحًقا ابلعقد يعت د من املقاول وا لس أو من 

رسـال نسـلة إيفوضـ  وحيتفظ ب  املسـؤول الفين ممل العقد األصـل  ممل 
 املسؤول عن احلساابت. 

بعد مرور املدة القانونية تتويل اللجنة الفنية إعداد مذكرة لصـــــــــــري (6
حمجوز ضــــــــ ان األع ال إىل املورد )ممل مراعاة خصــــــــم املبالغ املرتبطة 
بعدم صـــــــحة التنفيذ إن وجدت(، وترســـــــل إىل ا لس أو من يفوضـــــــ  

 لالعت اد.
عن احلســــــاابت الذي يتوىل ترســــــل املذكرة الســــــابقة إىل املســــــؤول (7

 إصدار شيك لل ورد وإعداد قيد اليومية.
 (31مادة )

 وتش ل: إجراءات الشراء من خالل املصروفات النثرية، 
 املصروفات النثرية الدائ ة..1
 املصروفات النثرية املؤقتة..2
 .املصروفات النثرية الدائ ة:1

 أ(إصدار السلفة الدائ ة:
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يتوىل املدير  ديد أمني السلفة ويعد مذكرة بذلك تش ل مبلغ السلفة 
 وأغراض الصري. 

بعد اعت اد املدير ترســـــــل املذكرة إىل املســـــــؤول عن احلســـــــاابت الذي 
 يصدر شيًكا ألمني السلفة ويعد القيد احملاسيب.

 ب(تعويض السلفة الدائ ة:
 توقيمل الفوات  من أمني السلفة واملدير.

 السلفة كشف استعاضة السلفة.يعد أمني 
تقدم الفوات  وكشـــف االســـتعاضـــة لل ســـؤول عن احلســـاابت إلصـــدار 

 شيك إىل أمني السلفة وإعداد قيد اليومية.
 

 ث( إقفال السلفة:
قبل يفاية الســــــــنة املالية تقدم الفوات  مرفقاً دا كشــــــــف  ليل وابق  مبلغ 

 .اد قيد اإلقفالالسلفة إىل املسؤول عن احلساابت الذي يتوىل إعد
 .املصروفات النثرية املؤقتة:2

 أ( إصدار السلفة املؤقتة:
يتوىل املدير  ديد أمني السلفة ويعد مذكرة بذلك تش ل مبلغ السلفة 

 وأغراض الصري. 
بعد اعت اد املدير ترســـــــل املذكرة إىل املســـــــؤول عن احلســـــــاابت الذي 

 يصدر شيًكا ألمني السلفة ويعد القيد احملاسيب.
 إقفال السلفة املؤقتة: ب(

عند امتام توريد غرض الســـــلفة للصـــــندوحت يقوم أمني الســـــلفة بتســـــليم 
الفوات  معت دة من املدير وابق  مبلغ الســـلفة )إن وجد( إىل املســـؤول 

 عن احلساابت الذي يتوىل إعداد قيد اإلقفال.
 (32مادة )

 إجراءات سداد املرتبات:
واملكافآت وإرســـــــــال  إىل توىل املســـــــــؤول إعداد كشـــــــــف املرتبات ي(1

 املسؤول عن احلساابت.
 يتوىل املسؤول عن احلساابت مراجعة الكشف واعت اد  من املدير.(2
يتوىل املسؤول عن احلساابت إصدار خطاابت التحويل إىل البنوك  (3

 وتعت د من املفوض ابلتوقيمل.
يتم إصـــــــدار شـــــــيك إىل اجلهات ال  مت خصـــــــم مبالغ من املوظفني (4

 لصاحلها. 
ىل املســــــــــؤول عن احلســــــــــاابت إعداد قيود اليومية وترحيل  على يتو (5

 النظام.
 
 

 (33مادة )
 إجراءات املبالغ املنصرفة ابخلطا: 

ان حالة املدفوعات ابلي دة أو اخلطا، جيب إشـــــــــعار الشـــــــــركة أو  .1
الشلف الذي مت دفمل املبلغ إلي  عن طري  اخلطا فوراً ابهلاتف، وتعييي 

صروي إلي  ابلفاكس إلشعار  إبرجاع املبلغ املذلك إبشعار كتايب يرسل 
ل  ابلي دة أو اخلطا بنفس اليوم إن أمكن أو ان يوم الع ل الذي يلي  

 حبد أقصى.
ان حالة مماطلة أو امتناع الشـــــركة أو الشـــــلف الذي صـــــرفت ل   .2

املدفوعات عن إرجاعها، جيب خصــــــــــم مبلغ املطالبة من مســــــــــتحقات  
 ا وجدت )تســـجل عهدة وتظل ظاهرة حلنياحلالية أو املســـتقبلية م  م

 تسويتها ومطالبت  دا أو است ادها من جهة أخر (.
إن مل توجد لل  تنمل عن إرجاع مســــــتحقات ومل يقم ابلســــــداد يتم  .3

الشـــــــــــؤون القانونية التاذ اإلجراءات القانونية  املســـــــــــؤول عنإبالغ 
 املناسبة.

 لغجيب تعديل ســــــــــجالت حســــــــــاب األســــــــــتاذ العام إلظهار املبا .4
املدفوعة ابخلطا أو ابلي دة على احلســــاابت املناســــبة ومتابعة تســــويتها 

 أوال فاوال.
 (34مادة )

 املصروفات األخر :
جيب على الصــــــــندوحت احلصــــــــول على موافقة مســــــــبقة من رئيس  .1

 ا لس الستضافة املؤمترات أو املنتد ت.
قبول الت عــات والرعــا ت املقــدمــة من  جيــب على الصـــــــــــنــدوحت .2

ن موافقة مســـــبقة من ا لس أو م مللتلفة بعد احلصـــــول علىاجلهات ا
 يفوض .

جيب على الصـــــــــــندوحت االلتيام بســـــــــــداد كافة التيامات الدولة ىف  .3
 املواعيد احملددة.

 ال متنح اهلدا  إال بعد احلصول على موافقة رئيس ا لس. .4
جيب أن   ل مجيمل اهلدا  صـــــــــــيعة "مهداة من دولة الكويت /  .5

 البيئة ".صندوحت محاية 
جيب أن  دد قي ة اهلدا  طبًقا لل ســــــــتو  اإلداري ملن تقدم هلم  .6

 اهلدا .
ال جيوز للصـــندوحت االشـــااك ان اهليئات واملؤســـســـات الدولية إال  .7

 بعد احلصول على موافقة ا لس أو من يفوض .
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 الفصل السابمل
 املوجودات الثابتة

 (35مادة )
 التعريف واألحكام العامة:

.املوجودات الثابتة: ه  املوجودات املل وسة ال  ميتلكها الصندوحت 1
بعرض االنتفاع دا، وميتد ع رها اإلنتاج  ألكثر من سنة مالية واحدة 

 وتييد تكلفتها عن احلد احملدد من الصندوحت العتبار اإلنفاحت أصل.
 .تكون املوجودات الثابتة مملوكة للصندوحت إبحد  الطرحت التالية:2
 ءالشرا-
الت ع أو التلصيف أو التحويل بصورة دائ ة من احلكومة بدون -

 مقابل.
 البناء أو التشييد.-
.تسجل املوجودات الثابتة ان سجل املوجودات الثابتة بتكلفة الشراء 3

ابإلضافة جل يمل املصروفات اإلضافية لوضمل األصل ان حالة التشعيل، 
 ويتم إهالكها على مد  ع رها اإلنتاج  احملدد.

.تسجل املوجودات الثابتة ال  ال تييد تكلفتها عن احلد احملدد من 4
الصندوحت العتبار اإلنفاحت أصل ان سجل املوجودات الثابتة ألغراض 

 إدارية ورقابية ويتم إهالكها ابلكامل ان نفس سنة الشراء.
.املوجودات ال  تكون جيءًا مك اًل ملوجودات الصندوحت ال تعاجل  5

 السجل إال إذا كانت قابلة للنقل واالستع ال  ك وجودات منفصلة ان
 كوحدة مستقلة، ومثال ذلك )املكيفات(.

.جيب أن تعكس قي ة األصول  ت التنفيذ التكاليف املباشرة ال  6
 يتح لها الصندوحت لتشييد األصل.

.جيب أن تسجل األصول  ت التنفيذ ض ن فئة املوجودات الثابتة 7
 املناسبة.

صول  ت التنفيذ كاصول اثبتة عند اتريخ .جيب أن تسجل األ8
 جاهيية األصل للتشعيل. 

 .األصول  ت التنفيذ ال هتلك.9
 .القي ة العادلة لألصل: ه  القي ة السوقية لألصل.10
.القي ة التقديرية لألصل: ه  قي ة أصل مشاب  ان اخلصائف 11

نشاء إواملواصفات، أو قي ة استبدال األصل املستهلك، أو قي ة إعادة 
 أصل بديل مشاب .

.تسجل املوجودات الثابتة ال  ميتلكها الصندوحت ابلت ع أو من 12
خالل الوقف بقي تها العادلة أو التقديرية وإذا تعذر  ديد قي تها 
العادلة على أن تعل  دائنية على الصندوحت وممل كل مصري أهالك 

 حمتسب  ول الدائنية ايل إيرادات.
 (36مادة )

 املوجودات:تصنيف 
يتم تصنيف املوجودات الثابتة عند تسجيلها بنفس تصنيف البنود 

 الن ط  لل ييانية كاآليت:
 املباين وتطوير املباين. -
 األاثث. -
 أجهية احلاسوب املساعدة )جهاز اخلادم(. -
 السيارات. -
 اآلليات واألجهية الكهرابئية. -
 الطابعات(. املعدات واآلالت )آالت التصوير أو النسخ أو -
 أجهية احلاسوب اآليل واحمل ول. -
 ال امج التشعيلية والتطبيقية. -

 (37مادة )
 استهالك املوجودات الثابتة: 

يتم استهالك املوجودات الثابتة وفقاً لطريقة القسط الثابت بنسب -1
تعط  الع ر االفااضــــ  املتوقمل لكل أصــــل، وتظهر املوجودات الثابتة 

 فة مطروحاً منها جم مل اإلهالك.ابملييانية ابلتكل
وفي ا يل  األع ار االفااضـــــية لل وجودات امللتلفة، وال  جيوز وبناًء 
على توصــــــية من رئيس قســــــم احلســــــاابت، تعديلها مبا يتالءم وظروي 

 الع ل:
سنة 20-15 املباين وتطوير املباين 

سنوات 5 األاثث 

)سنوات 5 أجهية احلاسوب املساعدة )جهاز اخلادم 

سنوات 5 السيارات 

سنوات 5 اآلليات واألجهية الكهرابئية 

)سنوات 3 املعدات واآلالت )آالت التصوير أو النسخ أو الطابعات 

سنوات 3 أجهية احلاسوب اآليل واحمل ول 

سنوات 5 ال امج التشعيلية والتطبيقية 

جيب أن يتم قيد االستهالك لل وجودات الثابتة على أسا  شهري -2
وابملعدالت املنصـــــــــو  عليها ان الســـــــــياســـــــــة احملاســـــــــبية خبصـــــــــو  
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االســــــــتهالك. يبدأ احتســــــــاب اســــــــتهالك املوجودات الثابتة من اتريخ 
 . التشعيل

 يتم احتساب االستهالك ح  اتريخ استبعاد األصل.-3
 ن الدخل السنوي.يتم   يل االستهالك على بيا-4
عند انتهاء الع ر اإلنتاج  لألصـــــــل )أي عند اســـــــتهالك األصـــــــل -5

ابلكــامــل(، تظــل القي ــة الــدفايــة لألصــــــــــــل دينــار واحــد ان ســـــــــــجــل 
املوجودات ح  ولو ظل األصل صاحلاً لالستع ال لفاة ما بعد انتهاء 

 ع ر  االستهالك .
 (38مادة )

 إجراءات الشراء واالستالم:
إجراءات الشراء لنفس إجراءات الشراء الساب  جيب أن تضمل  .1

ذكرها دذا الدليل، وذلك بناًء على مبلغ الشراء )إما عن طري  السلفة 
 املستدمية، أو ابألمر املباشر، أو ابلعروض، أو ابملناقصات(.

جيب الربط بني نوع األاثث واملستو ت الوظيفية طبًقا للهيكل  .2
 يعت د  ا لس. 

األصل املستلم مطاب  ألمر الشراء وخال  من  يتم التاكد من أن .3
 أي ضرر أو عيب قبل التوقيمل على إشعار االستالم.

 ( 39مادة )
 سجل املوجودات الثابتة:

.يتويل املسؤول عن احملاسبة مسك سجل املوجودات الثابتة و ديثة 1
أوالً فاوال عند شراء واستالم األصل أو عند استبعاد أصل أو عند تعي  

 أصل.موقمل 
.حيتوي سجل املوجودات الثابتة على مجيمل البيا ت واملعلومات 2

 املتعلقة ابملوجودات الثابتة ومنها: 
 وصف خمتصر لكل منها. -
 رقم املستند الذي متت مبوجب  ع لية الشراء.-
لكل أصل، ويتم لص  هذا  Parcodeرقم األصل )رقم مرجمل-

 الرقم على األصل نفس (
.نوع األصل 
 الشراء.اتريخ 
.اتريخ االستالم 
.الع ر اإلنتاج  املقدر 
 .طريقة اإلهالك 

.معدل اإلهالك السنوي 
.التكلفة 
.متج مل اإلهالك 
.صاان القي ة الدفاية 
. موقمل األصل واسم الشلف الذي ان عهدت 
.اتريخ آخر جرد لألصل 
 املوجودات الثابتة ال  يتم احلصــــــــــول عليها عن طري  الت عات، يتم

 لجنة املت عة.ذكر ال
 عند بيمل أو اســــــتبعاد أي من املوجودات الثابتة، يســــــجل  ن واتريخ

 البيمل أو االستبعاد.
. لتسهيل ع لية الرقابة واجلرد يتوىل املسؤول عن احملاسبة ترقيم 3

املوجودات الثابتة من خالل وضمل الرقم امل يي على األصل نفس ، ويتم 
، آالت املوجودات امللتلفة )أاثث اختيار األرقام بشكل يفرحت بني أنواع

 .... إخل( وأن يدل الرقم على موقمل األصل. 
. ال جيوز ألي موظف ابلصندوحت  ريك األصل اال بعد موافقة 4

املسؤول عن احملاسبة الذي يتويل تنسي  ع لية تعي  املوقمل و ديث 
 السجل.

 ( 40مادة )
 استبعاد وبيمل املوجودات الثابتة:

 وبيمل املوجودات الثابتة ألحد األسباب التالية:.يتم استبعاد 6
.تلف األصل 
 .بعد انقضاء الع ر االستهالك  احملدد 
 .)ملواكبة التطور التكنولوج  )أجهية احلاسب اآليل 
.األصل اليائد عن احلاجة 
.على املسؤول الذي يقاح استبعاد وبيمل املوجودات ملء قوذج 7

ى ب أن حيتوي هذا الن وذج عل"طلب استبعاد موجودات اثبتة"، وجي
 املعلومات التالية كحد أدىن: 

 رقم رمي التعري امللص  على األصل(Barcode). 
.وصف األصل الثابت 
.التكلفة األساسية لألصل الثابت 
 االســــتهالك املااكم لألصــــل ح  يفاية الشــــهر الســــاب  لتاريخ طلب

 االستبعاد.
.صاان القي ة الدفاية لألصل الثابت 
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.القي ة املتبقية املقدرة لألصل 
.الع ر اإلنتاج  املتبق  املقدر لألصل الثابت 
.سبب االستبعاد 
.تشكل جلنة دائ ة برائسة مدير اإلدارة أو من يفوض  مكونة من ثالثة 8

أعضاء على األقل وتكون مه تها إبداء الرأي ان إشعارات استبعاد 
 ا  مناسباً.   املوجودات الثابتة وللجنة االستعانة مبن تر 

 .يتم إعداد مذكرة معت دة من رئيس اللجنة وترفمل إىل رئيس ا لس.9
.ان حالة موافقة رئيس ا لس على االستبعاد، تقوم اللجنة 10

 ابستك ال ع لية االستبعاد إبحد  الطرحت التالية:

 املوجودات الثابتة ال  ال تتجاوز قي تها التقديرية منفردة أو.أ
دينار )ألف دينار(، يتم بيعها عن طري   1000جمت عة عن 

العروض املباشرة دون احلاجة إىل اإلعالن ان الصحف احمللية، 
على أن تقوم اللجنة بدراسة العروض وإعداد تقرير بذلك 

 ورفع  لرئيس ا لس إلقرار البيمل. 
 وجودات الثابتة ال  تتجاوز قي تها التقديرية منفردة أوامل.ب

دينار )ألف دينار(، يتم بيعها عن طري  املياد  1000جمت عة 
 العل  وفقاً لإلجراءات التالية:

  اإلعالن إبحد  الطرحت ال  يعت دها رئيس ا لس عن بيمل
 املوجودات.

 ر ظ دد اللجنة اتريخ تقدمي العطاءات السرية وتتوىل الن
 فيها.

 .يرسو البيمل على صاحب أعلى العطاءات املقدمة 
 .جيوز بتوصية اللجنة ومبوافقة رئيس ا لس البيمل ملوظف  الصندوحت11

 إما ابملياد السري أو القرعة على السعر املعلن.
ك ا جيوز مبوافقة رئيس ا لس بناًء على عرض املدير وتوصية اللجنة .12

 ؤسسات ا ت مل املدين.إهداء املوجودات املستبعدة مل
.يتويل املسؤول عن احلساابت إعداد سند قيد لالستبعاد وإرفاحت 13

 مستندات االستبعاد، مث رفعها إىل املدير العت ادها.
.يتوىل املسؤول عن احلساابت احتساب الربح واخلسارة الناجتة عن 14

ألصل لاستبعاد األصل على أسا  الفرحت بني سعر البيمل والقي ة الدفاية 
 املستبعد، و  يل الربح واخلسارة على بيان الدخل.

.يتوىل املسؤول عن اخلدمات  ديث سجل املوجودات الثابتة 15
 لتعكس ع لية االستبعاد.

 ( 41مادة )
 جرد املوجودات الثابتة:

يتم جرد املوجودات الثابتة مرة على األقل كل سنة جردًا فعلياً   .1
كاماًل، على أن يتم اجلرد بواسطة جلنة يشكلها رئيس ا لس هلذا 

 برائسة املدير أو من يفوض . العرض 
إبعداد خطة للجرد تشت ل على إجراءات اجلرد اللجنة تقوم  .2

 وتوقيت القيام ب  وتوزيمل مهام جلنة اجلرد.
 نة اجلرد إبعداد حمضر يتض ن نتائج ع لية اجلرد.تقوم جل .3
يتوىل املسؤول عن احلساابت إعداد توصيات تسوية الفروقات،  .4

 إن وجدت.
ترفمل نتيجة اجلرد السنوي لرئيس ا لس موقعة من قبل رئيس  .5

وأعضاء اللجنة، وموضًحا دا أوج  القصور أو النقف، إن وجدت، 
 فروقات، إن وجدت.وطرحت عالج تلك املالحظات وتسوية ال

ان حالة عدم موافقة رئيس ا لس على التسو ت، يرفمل تقرير  .6
اجلرد ومالحظات جلنة اجلرد ووجهة نظر املدير إىل ا لس أو من يفوض  

 التاذ القرار املناسب ملعاجلة املالحظات وتسوية تلك الفروقات.
ابت ، يتوىل املسؤول عن احلسااملدير على التسو تبعد موافقة  .7

 ديث سجل املوجودات الثابتة وإعداد القيود الالزمة لتتم مطابقة 
 سجل املوجودات ممل األستاذ العام. 

 الفصل الثامن
 املشروعات 

 (42مادة )
 األحكام العامة والسياسات:

 .ا لس موافقة بعد إال جديدة مشروعات أي طرح جيوز ال.1
ل ميية مفاضلة تت ثل ان قبو جيوز لل جلس منح صاحب املبادرة .2

من قي ة  %10ان حدود  سعر  ان حالة ز دت  عن اآلخرين حبد أقصى
 املناقصة عند املفاضلة بني املقاولني.

 .الصندوحت أهداي حيق  املشروع أن جيب.3
 .املشروع إجناز لشهادات طبقا الصري يتم أن جيب.4
 ممل والتعاقد املناقصات ترسيةو  طرح وشروط فحكام االلتيام جيب.5

 .الدليل هذا ان املوضح املناقصات نظام ال  حددها املقاولني



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  45             والستون    الثالثةالسنة  1356الكويت اليوم العدد 

 (43مادة )
 إجراءات طرح املشاريمل:

 املوافقة ألخذ املشروع، لفكرة مبللف لل جلس مذكرة املدير يرفمل.1
 تنفيذ خطط ض ن املشروع يكون أن على املقاح على املشروع األولية
 .الصندوحت أهداي

أوراحت املشروع وموافقة ا لس  بعد أخذ موافقة ا لس األولية ترسل.2
 .االجراءات ان لل لتف للبدء

 على بناء املبدئية لل شروع، اجلدو  اجلهة امللتصة دراسة تعد.3
 املبدئية وتش ل: االستشارية الدراسات

 املقاح. الفنية لل شروع اجلدو  مد -أ
 .وواضحاً  كافياً  فاً تعري املطلوب املشروع تعريف-ب
 لل شروع. التقديرية التكلفة-ت
 زمن تنفيذ املشروع.-ث
 موزعة على لل شروع التقديرية االحتياجات على بناء ذلك ويتم

 االعتبار ان األخذ وجيب .خالهلا إجناز املشروع يتوقمل ال  السنوات
 الالزمة واخلدمات األساسية واملوجودات اإلنشاءات مجيمل تكاليف

 والتصاميم الدراسات تكاليف ذلك ان املشروع مبا وتشعيل لتنفيذ
 واإلنشاءات واملباين املوقمل وفحف األرض وقي ة اهلندسية والرسومات
 مثل: األخر  اخلدمات الضرورية ومجيمل واألاثث واألجهية واملعدات
 .اخلدمات من وغ ها واهلاتف واملاء الكهرابء توصيل

 املشروع، على لل وافقة ا لس على املبدئية اجلدو  دراسة تعرض.4
 :التالية ابملستندات مشفوعة أن تكون على
املتوفرة الرئيسية البدائل وبيان املقاح املشروع اختيار م رات 

 .املطلوبة األهداي لتحقي 
املشروع طاقة أو حجم متض ناً  املقاح لل شروع عام وصف.  
السابقة املتشادة املشاريمل ونتائج بيا ت.  
ممل امللتلفة البنود إىل مقس ة لل شروع الكلية التكلفة تقديرات 

 .التكلفة تقديرات مصادر  ديد
والصيانة للتشعيل املتوقعة املصروفات تكلفة تقديرات.  
املشروع تنفيذ من املتوقعة اإليرادات تقديرات.  
الرئيسية للعناصرع ل  خطة املشروع على شكل لتنفيذ زمين جدول 

 .لل شروع املكونة

 تعاقد  على الرئيس  املقاول ممل املقاولة عقد شروط تنف أن جيوز.5
 لتجهيي أو األع ال من حمدد جيء لتنفيذ حمددين مقاولني فرعيني ممل

 مسئولية مسئوالً  األحوال مجيمل ان الرئيس  املقاول معينة، ويعت  سلمل
 الصندوحت عن املقاول الفرع  وأع ال . أمام كاملة

 (44مادة )
 إعداد شروط املناقصة:

 دد مدة سر ن العطاء، ويراعى عند  ديدها العوامل املؤثرة ان .1
 السعر والتوريد.

 دد شروط وكيفية التوريد من حيث مكان التسليم وموعد  وأسا  .2
 التعبئة والوزن واحلجم والقيا .

يشاط عند طرح املناقصة تقدمي عينة من الصنف املقدم عن  العطاء .3
ت ال  تتطلب ذلك ممل خت ها خبتم املورد أو متيييها في ان احلاال

 طريقة أخر .
  دد طريقة السداد وض ا ت التوريد أو تنفيذ األع ال..4
يشاط ض ان املورد أو املقاول ان حالة توريد اآلالت أو املعدات... .5

إخل لصالحيتها خالل فاة زمنية  دد بوضوح ان املناقصة إذا ليم األمر، 
  دد الفاة الالزمة لصيانة وض ان األع ال املنفذة.وكذلك 

يشاط فرض العرامات والشروط اجليائية والتعويضات ان احلاالت .6
 ال  تتطلب ذلك ان حالة أتخر املقاول أو املورد عن الوفاء ابلتيامات .

جيوز إضافة أي شروط خاصة ير  وجوب إليام املوردين واملقاولني .7
 دا ان عطاءاهتم.

 (45) مادة
 اإلعالن عن املناقصة:

يتم اإلعالن عن املناقصة من خالل إرسال دعوات لعدد ال يقل  .1
 عن ثالث موردين لل شاركة ان املناقصة.

 ديد مهلة لتقدمي العطاءات ال تقل عن أسبوعني من اتريخ أول  .2
 إعالن عن املناقصة أو أول دعوة لل شاركة.

قدمي العطاءات وآخر حيدد ان اإلعالن أو الدعوة زمان ومكان ت .3
 موعد لتقدميها.

حيدد رئيس ا لس قي ة واثئ  املناقصة والتامني االبتدائ  اخلا   .4
 ابملناقصة.
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 (46مادة )
 :االبتدائ  التامني

املناقصة مبا يتواف  ممل القوانني املطبقة  طرح عند التامني قي ة ـ  دد 1
  بدولة الكويت.

 :التالية األشكال ألحد مستوفيا االبتدائ  التامني يكون أن ـ جيب 2
  .عليها املسحوب البنوك من ابلقبول مصدحت شيك

  .احمللية البنوك أحد من مقدم ض ان خطاب
 .حمل  بنك بواسطة يقدم ابخلارج بنك من مقدم ض ان خطاب

 .االبتدائ  ابلتامني غ  املصحوبة العطاءات ـ تستبعد 3
 احلكومية. اجلهات التامني تقدمي من تستث - 4
 :التالية احلاالت ان االبتدائ  التامني يرد- 5
عن لقبول العطاءات احملدد التاريخ قبل عطاء  املناقف سحب إذا 

 يقدم للصندوحت. كتاب طري 
غ  الفائيين( وذلك بعد إمتام  املستبعدة العطاءات ألصحاب(

 إجراءات الاسية والتعاقد.
النهائ  للتامني تقدمي  مبجرد الفائي العطاء لصاحب.  

 (47مادة )
 التامني النهائ  و رير وتنفيذ العقد:

 ديطلب من املناقف الفائي باسية املناقصة تقدمي التامني النهائ   د.1
 مبا يتواف  ممل القوانني املطبقة بدولة الكويت وتوقيمل العقد. قي ت 

 ليها.عجيب على املقاول أو املتعهد تنفيذ العقد وفقاً للشروط املتف  .2
ال جيوز لل ورد أو املقاول التنازل لطري اثلث عن العقد أو عن .3

املبالغ ال  تستح  كلها أو بعضها إال بعد احلصول على موافقة كتابية 
 من رئيس ا لس.

ال جيوز لل ورد أو املقاول التعاقد ابلباطن ممل طري اثلث لتنفيذ .4
 كتابية من رئيسالعقد أو جيء من ، إال بعد احلصول على موافقة  

 ا لس.
تطب  على املتعاقد مع  العرامات املنصو  عليها ان العقد عند عدم .5

التيام  بتوريد املواد أو اخلدمات ان املواعيد احملددة أو وفقًا للشروط 
 احملددة ابلعقد.

 املشروع وطبيعة حجم نطاحت خارج رئيسية أع ال أي جيوز إضافة ال.6
 ا لس من مسبقة موافقة على احلصول بوجي علي ، متت املوافقة الذي
 .اإلضافية االلتيام ابألع ال قبل

 معت د )استشاري( هندس  مكتب ممل التعاقد للصندوحت جيوز.7
 ال  الفعلية األنشطة مجيمل الدوري على واإلشراي اليومية لل راقبة
 فنياً  املؤهلني بواسطة الفنيني املشروع لتنفيذ الع ل مواقمل ان جتري
 .واملع اريني االستشاريني واملهندسني األع ال هذ  ملراقبة

 توضح ما يل : دورية تقارير تصدر.8
 التقارير على بناء املييانية ابعت ادات الفعلية مقارنة املصروفات-أ

 .املكتب اهلندس  من الصادرة
 مستو  ككل وعلى املشروع مستو  على املصروفات بيا ت-ب

 والعقود الفردية. املقاوالت
 .العقد من تنفيذ  يتم ما-ت

 التنفيذ متابعة وتقارير التنفيذ التقارير وبرامج هذ  من نسخ وترسل
 .ا لس لل ناقشة إىل العقد شروط عليها تنف ال 
 أولية( للصندوحت )فاتورة دفمل شهادة إبصدار اهلندس  املكتب يقوم.9
 .املشروع بتنفيذ املكلف املقاول شهادة مستللف مراجعة بعد
 )املستللف( الدفمل شهادة املشري على املشروعالفين  يستلم.10

 وإرساهلا لالعت اد املدير إىل مث ترسل ابلصحة، وإقرارها الفنية لل راجعة
 .احلساابت املسؤول عن إىل
 الدفمل لشهادة املالية ابملراجعة املسؤول عن احلساابت يقوم.11

ابلطريقة املناسبة  لل ستفيد دفمل يفائ  وإصدار سند )املستللف(
 شيك(.-) ويل حساب 

 (48مادة )
 سجل املشاريمل:

 التالية البيا ت حلفظ مص م لل شاريمل سجل فرع  إمساك جيب.1
 املشروع موضحا ب : إليها ينقسم ال  الفردية مشروع والعقود لكل
والسنوات اجلارية السنة على مقس ة اترخي  ح  املصروفات 

  .السابقة
املتوقمل املالية السنوات على موزعة النقدية املشروع احتياجات 

 .املشروع على الصري خالهلا
مت ال  التعاقدية االرتباطات من اترخي  والناجتة ح  االلتيامات 

 العقد خالي العقد، بتوقيمل أو شراء أمر إبصدار فيها الدخول
 .األساس 
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وتدفمل أثناء التنفيذ العقد مدفوعات من خص ها يتم احلجوزات مبالغ 
املرض   والتشعيل اإلجناز اكت ال تل  ال  الض ان فاة انتهاء بعد

 .لل شروع
 الفصل التاسمل
 النقد والبنوك

 (49مادة )
 األحكام العامة والسياسات:

.ال يتم فتح أو إغالحت حســاب لد  أي بنك حمل  إال مبوافقة رئيس 1
 .ا لس أو من يفوض 

وقعة شــــــيكات م.يتم دفمل مجيمل املصــــــروفات، ما عدا النثرية، عن طري  2
اســـــتنادًا إىل مســـــتو  الصـــــالحيات )املذكور ان هذا الدليل( أو عن طري  

  ويل بنك  مباشر معت د حسب مستو  الصالحيات املقررة.
.يتم إيداع املقبوضــــات النقدية اليومية ان نفس اليوم أو ان بداية يوم 3

 الع ل التايل مباشرة ان البنك.
لغ واتريخ دون  ديد املستفيد واملب.ال جيوز التوقيمل على الشيكات ب4

 االستحقاحت.
.جيب الفصــــــــــل بني مه ة اســــــــــتالم وإيداع األموال ومه ة مســــــــــك 5

  السجالت احملاسبية.
 .مجيمل أدوات التحصيل املستل ة جيب أن تكون ابسم الصندوحت.6

 (50مادة )
 فتح وإغالحت احلساابت البنكية:

 فتح حساب بنك :
است ارة فتح/ غل  حساب ابلبنك، .جيب على الصندوحت استلدام 1

 :متض نة ما يل 
االسم املقاح للحساب. 
العرض من فتح احلساب. 
م رات فتح احلساب. 
جيب أن حيتفظ املســــؤول عن احلســــاابت بســــجل لكافة احلســــاابت .2

لد  البنوك، وجيب أن حيتوي هذا الســــجل على املعلومات الضــــرورية  
 الصــــالحية واتريخ فتح  ...كنوع احلســــاب والعرض من  ومســــتو ت 

 .إخل
 إغالحت حساب بنك :

جيب على املسؤول عن احلساابت ان حالة غل  احلساب التاكد من -
 :إتباع اإلجراءات التالية

موافقة ا لس أو من يفوض  على غل  احلساب. 
 مطابقة كشف حساب البنك وإعداد مذكرة التسوية ل  ان اتريخ

  .العل 
ةودعة ابحلساب، ممل االحتفاظ مببلغ يعط  قي ويل كافة األموال امل  

 .الشيكات الصادرة ال  مل تقدم للصري حسب مذكرة التسوية
 ًالتاكد من تصفية احلساب ابلكامل ح  يصبح رصيد  صفرا.  
 حصر مجيمل الشيكات غ  املستع لة للحساب، وعدها قبل التللف

 .يفائيا، وبطريقة مامونة منها
 صيد املتبق  ابليومية العامةإثبات قيد تسوية ابلر.  
جيب  ديث سجل حساابت البنوك املوجود لد  احلساابت. 

 (51مادة )
  جرد اخليينة:

ــــداخل  بتفويض من رئيس ا لس  رد مفــــاجا -1 ــــدق  ال يتوىل امل
للليينة، وذلك من خالل عد النقد وحصر الشيكات واألوراحت املالية 

 .وفًقا ل  مج حيدد عدد مرات اجلرد
 تتم املهام التالية عند جرد اخليينة: -2
يتوىل القــائم ابجلرد احلصـــــــــــول على تفويض من رئيس ا لس جلرد  -

 اخليينة.
يتوىل القائم ابجلرد عد النقد وحصـــــــــــر الشـــــــــــيكات واألوراحت املالية  -

وإعداد حمضــــــر جرد اخليينة من أصــــــل وثالث نســــــخ مدو  ب  بيا ت 
د املستندات، ويوقمل على حمضر جر النقد والشيكات واألوراحت املالية و 

اخليينة القائم ابجلرد وأمني اخليينة وحيتفظ فصــــــــــــل حمضـــــــــــر اجلرد ان 
سكراترية ا لس، وترسل نسلة لرئيس ا لس ونسلة لل سؤول عن 

 احملاسبة والنسلة األخ ة ألمني اخليينة.
 يتوىل املسؤول عن احملاسبة مطابقة رصيد الصندوحت ابلنظام احملاسيب ان -

اتريخ اجلرد ممل رصـــيد الصـــندوحت ك ا هو ان حمضـــر جرد، و ديد الفروحت 
إن وجـــدت ويكون أمني اخليينـــة املســـــــــــئول عن أي فروقـــات )ز دة أو 
نقف(، وعلى املدير  ديد اإلجراءات املناســــــــبة لســــــــد الفروقات ويتوىل 
املسؤول عن احملاسبة معاجلة الفروحت طبقا لتعلي ات املدير، ويتويل املدق  

 لداخل  التاكد من ذلك.  ا
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 (52مادة )
 التسو ت البنكية: 
يتويل املســــؤول عن احملاســــبة فور اســــتالم كشــــوي البنوك الشــــهرية .1

مقارنة كشــــــف حســــــاب البنك ممل الرصــــــيد الدفاي لذلك احلســــــاب 
وإعداد التســــوية البنكية على أن يكون املوظف الذي يعد التســــوية ال 

 يقوم إبعداد القيود احملاسبية.
 :.يتم حصر أي فروقات نتيجة لل قارنة وال  قد تكون2
 شيكات /  ويالت مت سحبها /  ريرها ومل تدرج ان كشف حساب

 البنك بعد.
 مصروفات وع والت بنكية أو أي مبالغ مدرجة ان كشف حساب

 .تسجل ان الدفاتر البنك ومل
شيكات و ويالت لصاحل الصندوحت مل تسجل بعد ان الدفاتر.  
 .تسجيل القيود ان النظام اآليل. 3
.جيــــب أن يتم إعــــداد ومراجعــــة واعت ــــاد التســـــــــــو ت البنكيــــة جل يمل 4

 احلساابت بشكل منتظم وخالل العشرة أ م األوىل من الشهر التايل.
.يتم االحتفاظ ابلتســـــو ت البنكية ان ملف خا  وفقاً للتســـــلســـــل 5

 .التارخي  ولكل حساب على حدة
 (53مادة )

 الثابتة: الودائمل
.يتوىل رئيس ا لس إعداد توصية لل جلس إبمكانية  ويل أي مبلغ 1

إىل وديعة اثبتة ملدة مقاحة، وبعد موافقة ا لس، يتولىاملدير االتصــــال 
ابلبنوك ال  يتعامل معها الصـــــــــندوحت للحصـــــــــول على أفضـــــــــل عائد، 
وإعداد تقرير مللف للعروض ال  مت احلصـــــــــــول عليها ويرفمل التقرير 

 إىل ا لس.
.عنـد موافقـة ا لس يتوىل املـدير إعـداد خطـاب معت ـد من املفوض 2

ابلتوقيمل إىل البنــك امللتــار، واتــاذ اإلجراءات الالزمــة لتحويــل املبلغ 
  .إىل وديعة اثبتة

.يتويل املســـؤول عن احملاســـبة إعداد ســـند القيد وتســـجيل الســـند ان 3
 النظام اآليل.

مل بة االحتفاظ بســــجل   يمل أنواع الودائ.يتويل املســــؤول عن احملاســــ3
موضــــــحاً في  مبلغ الوديعة، والبنك املودع ب ، واتريخ اإليداع، ومعدل 
العائد املتوقمل، واتريخ االســـــــــــتحقاحت، ومبلغ العائد وإمجايل املبلغ وأي 

بيا ت أخر  خاصــة ابلودائمل، ويتم  ديث الســجل أوالً فاوال وإجراء 
 .أي تعي ات تطرأ علي 

.يتوىل املدير متابعة تواريخ اســـــــــتحقاحت الودائمل وإبالغ رئيس ا لس  4
كتابيًا قبل حلول موعد االســـــــــــتحقاحت الذي يقوم إبعطاء التعلي ات 

 .املناسبة إما بتجديد الوديعة أو عدم التجديد
.ال جيوز فـك وديعـة مل حيـل موعـد اســـــــــــتحقـاحت أرابحهـا، إال مبوافقة 5

 مسبقة من ا لس.
 (54مادة )

 :عاء وتبديل وفقد الشيك الصادرإل
 :.ان حالة إلعاء الشيك ألي سبب يراعى ما يل 1
 حملاسبة ااملسؤول عن إذا كان اإللعاء قبل توقيمل الشيك يتعني على

التاش  على الشيك مبا يفيد إلعاؤ  ممل االحتفاظ ابلشيك امللع ، أما 
 سؤول دت  للاإلعاء  وإع املديرإذا تقرر إلعاء الشيك بعد توقيع  يتوىل 

 .احملاسبة حلفظ عن 
تعديل القيد احملاسيب اخلا  بذلك. 
.يبقى الشـــــــيك صـــــــاحلاً لصـــــــري قي ت  ملدة ســـــــتة أشـــــــهر من اتريخ 2

إصـــــدار ، فإذا مل يصـــــري خالل تلك املدة وتقدم املســـــتفيد في ا بعد 
بطلب إصـــــدار شـــــيك جديد بديالً عن األول، وجب اســـــاداد أصـــــل 

 قبل إصدار الشيك اجلديد. وان حال ادعاءالشيك املنتهية صالحيت  
ف  املستفيد فقد الشيك املنتهية صالحيت  أو تقدمي  ما يفيد فقد  أو تل

( التـــاليـــة، بشــــــــــــــان 3وجـــب اتبـــاع اإلجراءات الواردة ابلفقرة رقم )
 .الشيكات املفقودة قبل استلراج الشيك البديل

ت يكا.ان حالة إبالغ املســـــــؤول عن احلســـــــاابت بفقد أي من الشـــــــ3
الصــادرة، تعني على املســؤول عن احلســاابت إخطار البنك املســحوب 
علي  الشيك بواقعة الفقد فوراً ووقف الصري، وال جيوز إصدار شيك 
آخر بدل فاقد إال بعد وصــــــول شــــــهادة من البنك تفيد عدم صــــــري 

  .الشيك املفقود والتعهد بعدم صري قي ت  مستقبال
جراءات إصــدار الشــيك وقبل صــري .ان حالة وفاة املســتفيد أثناء إ4

قي ت  يتعني إيقاي إجراءات اإلصــــــــــدار، مث التاكد من إجراءات ع ل 
حصـــــر وراثة الصـــــادر من احملاكم، مث التاكد من الشـــــلف املفوض أو 

 .املستح  للشيك، مث استئناي تلك اإلجراءات
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 الفصل العاشر
 السُّلف 

 (55مادة )
 األحكام العامة والسياسات:

ابلســـــلف املبالغ ال  تصـــــف ملواجهة صـــــري بعض أنواع .يقصـــــد 1
النفقـات ال  يتعـذر فيهـا الصـــــــــــري ابتبـاع اإلجراءات العـاديـة املقررة 

 لذلك.
 .السلف إما مستدمية أو مؤقتة.2
.تصــف الســلف املســتدمية ملواجهة املصــروفات النثرية أو غ ها من 3

 املصروفات األخر  قليلة القي ة.
ىل أي موظف ابلصـــندوحت يســـجل املســـؤول عن .عند منح الســـلفة إ4

احملاســــــبة قي ة الســــــلفة ضــــــ ن جم وعة الســــــلف املســــــتدمية أو املؤقتة 
حبســــــاب األســــــتاذ العام وعندما يتســــــلم املســــــؤول عن احملاســــــبة تقرير 

تســوية أو اســتعاضــة مصــروفات الســلفة يتوىل املســؤول عن احملاســبة ال
 االعااي بقي ة املصروي الفعل  على البنود امللصصة. 

.يعد املســــــؤول عن احملاســــــبة ســــــجال عامميا لكل الســــــلف املســــــتدمية 5
واملؤقتة امل نوحة جل يمل موظف  الصـــــــــــندوحت، وتقيد في  مجيمل البيا ت 

 املتعلقة بتلك السلف.
أن تكون مجيمل الفوات  ال  مت ســــــــــدادها من الســــــــــلفة فوات   .جيب6

 نقدية.
مار  من كل عام، وذلك  31.جيب أن يتم إقفال مجيمل الســلف ان 7

بتقدمي املستندات املؤيدة لل بالغ املصروفة ممل كشف املبالغ املصروفة 
 من السلفة واملبالغ املتبقية منها إىل قسم احملاسبة.

 (56مادة )
 استعاضة السلفة املستدمية:إجراءات 

ابإلضافة إىل إجراءات الصري من السلفة املستدمية املذكورة ان هذا 
 الدليل يراع  ما يل : 

 500.جيب أال يييد مبلغ السلفة املستدمية عن احلد األقص  وقدر  1
دينار )مخس مئة دينار(، وجيوز ز دة املبلغ عن احلد األقصــــــــى مبوافقة 

 رئيس ا لس. 
حالة تعي  أمني السلفة ألي سبب كان جيب إعداد حمضر تسليم  .ان2

 .العهدة إىل الشلف البديل

أو أكثر من قي ة السلفة املالية  %75.عندما تبلغ املصروفات 3
املستدمية يتوىل أمني السلفة إعداد است ارة استعاضة السلفة املالية 

 املستدمية.
 يل : .يراعى عند الصري من السلفة املستدمية ما4
دينار كوي  ان املرة الواحدة، وجيوز  100ال يتجاوز املبلغ املصروي  -

 دينار كوي . 200مبوافقة املدير ز دة هذا املبلغ بشكل استثنائ  إىل 
أال تصري أي رواتب أو عالوات أو بدالت أو أي تكاليف أخر   -

متعلقة دا أو أي سلف شلصية ملوظف  الصندوحت أو غ هم من 
 ة.السلف

ال جيوز استع ال السلفة لع  األغراض امللصصة هلا ك شا ت  -
 السلمل الرأمسالية.

 (57مادة )
 :السلف املؤقتة

ابإلضافة إىل إجراءات الصري من السلفة املؤقتة املذكورة ان هذا 
 الدليل يراعى ما يل :

.جيوز لرئيس ا لس أو من يفوض  صري مبالغ على شكل سلفة 1
أداء مه ة داخل أو خارج دولة الكويت تتعل  مؤقتة ان حالة 

دينار   2000ابلصندوحت، على أن يتم  ديد قي ة السلفة مبا اليتجاوز 
 .كوي 

.جيب تسوية السلف املؤقتة حال تقدمي الشلف املنتدب التقرير 2
 .املتض ن أداء امله ة

 .جيب أن تعت د التسوية من قبل املدير قبل تسويتها.3
ية، ف التسوية مشفوعاً ابملستندات الثبوتية األصل.جيب أن يكون كش4

وجيب أن تقدم ان مدة ال تتجاوز مخسة عشر يومًا من اتريخ انتهاء 
 امله ة ال  صرفت من أجلها السلفة.

.ان احلاالت ال  ال تتوفر فيها فوات  ومستندات الصري الثبوتية 5
ات ان  داألخر  يتعني حصر كافة املصروفات ال  ال تؤيدها مستن

كشف واحد يوضح في  بيا ت الصري مثل نوع املصروي واترخي  
واملبلغ ومكان الصري واسم األشلا  املدفوع هلم املبلغ على أن يتم 

 إعت اد الكشف من قبل املدير.
.ان حالة وجود فائض، بعد اعت اد كشف التسوية، يودع الفائض ان 6

 حساب الصندوحت ابلبنك.
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 الفصل احلادي عشر
 ازناملل
 (58مادة )

 األحكام العامة والسياسات:
 .يكون للصندوحت خمين أو أكثر حسب حجم الع ل وطبيعت .1
.يكون لكل خمين أمني أو أمناء حسب حاجة الع ل ويكون مسؤوالً 2

أمام املسؤول عن امللازن واملدير عن مجيمل املواد واألصناي وامله ات 
يينها اإلشراي على تاملوجودة ان عهدت  ابمللين وترتيبها، وعن 

وصرفها، وخيتف ابإلضافة إىل الواجبات األخر  املنصو  عليها ان 
 هذا الدليل.

.يعت  أمني امللين مسئواًل عن أي تلف أو فقد ان املواد امللينة ما 3
مل يثبت أن ذلك ان حدود النسب املس وح دا أو لسبب خارج عن 

 إرادت .
 بني الفصل وكذلك التليينو  الشراء مسئوليات بني الفصل .جيب4

 بطاقة ان والتسجيل املستندات إعداد وبني املواد وصري استالم
 املليون.

 لل لازن. رقايب سجل مسك مراعاة .جيب5
 اإلجراءات واتاذ املليونة املواد صالحية است رار مراقبة .جيب6

 صالحيتها. انتهاء قبل املليونة املواد من القصو  لالستفادة الضرورية
.ال جيوز االحتفاظ ابمللازن في مواد ال تعود ملكيتها للصندوحت،  7

 ك ا يتعني مراعاة شروط األمان عند تيين املواد. 
 رقم فيها موضحا واملواد السلمل من لل ليون بطاقات حفظ .جيب8

 والك يات املستل ة والك يات والوحدة املليونة املادة واسم املليون
 .والصري االستالم ملستندات املرجمل ورقم واملتبقية املنصرفة

.حيتـفظ املسؤول عن امللين بسـجالت تقيد دا املواد الـواردة 9
والصادرة والرصيد أوالً فاوال ومؤيدة ابملستندات اخلاصة حبرك  الوارد 

 والصادر.
.جيب أن يقوم أمني امللين ابلتعاون ممل املسؤول عن امللين بتقدير 10

على، ونقطة إعادة الطلب لكل مادة من مواد احلد األدىن، واحلد األ
امللين، وال جيوز فتح أي خمين بدون حضور أمني امللين امللتف وممل 
ذلك جيوز عند االقتضاء إجراء الفتح مبعرفة و ت مسؤولية جلنة 

 يشكلها رئيس ا لس. 

.يتعني على أمني امللين ان حالة نقل  أو منح  إجازة سنوية ملدة 11
اء خدمت  تسليم ما بعهدت  إىل من حيل حمل  مبوجب حمضر شهر أو انته

 تسليم واستالم حيرر من ثالث نسخ يوقمل عليها وتعت د من املدير
ليحتفظ كل منهم بنسلة منها، فإذا مل يتم التسليم على الوج  املبني 
سابقا ألي سبب يعني رئيس ا لس جلنة تشري على جرد موجودات 

لس حمل أمني امللين على أن يعت د رئيس ا امللين وتسلي ها ملن حيل 
 نتائج ع ل اللجنة.

.يلتيم أمني امللين فور إمتام إجراءات كل ع لية صري من امللازن 12
مبراجعة رصيد املادة املصروفة من واقمل بطاقة امللين حبيث تتلذ إجراءات 
تيويد امللين إذا بلغ هذا الرصيد حدًا مساوً  حلد إعادة الطلب وذلك 
إبعداد طلب تيويد وإرسال  إىل املسؤول عن امللازن العت اد  وإحالت  إىل 

 املسؤول عن املشا ت.
 (59مادة )

 استالم مواد امللازن:
.يتم اســـــــــــتالم املواد عن طري  جلنــــة يتم تشـــــــــــكيلهــــا من خمتلف 1

التلصـــــصـــــات ومبشـــــاركة أمني امللين ويقوم ابلتحق  من تطاب  املواد 
اء ورصــــــيد االســــــتالم والتوقيمل على إشــــــعار املشــــــااة ممل طلب الشــــــر 

التسليم الصادر من املورد، على أن يقوم املستلم ابلتاكد من صالحية 
املواد املستل ة ومطابقتها من حيث الك ية والنوع ممل البيا ت الواردة 
ان طلب الشـــــــراء، على أن يذكر ان حمضـــــــر االســـــــتالم أي اختالفات 

ين الذي اســـــــــــتلم املواد إبعداد تظهر عند التســـــــــــليم. يقوم أمني املل
 مستند استالم مواد مبا يفيد استالم  املواد.

.يقوم أمني امللين بقيد ك ية املواد املســـتل ة ان بطاقة املليون لكل 2
املواد املســــــــــتل ة، ويعدل خانة الرصــــــــــيد ان نفس البطاقة تبعاً لذلك، 

 وإرسال نسلة من مستند االستالم إىل مشري امللين.
ي امللين بتسـجيل وقيد بيا ت مسـتند اسـتالم املواد ان .يقوم مشـر 3

 سجل مراقبة حركة امللين، ويكون القيد على أسا  الك ية والقي ة. 
.يكون املســتلم مســئوالً أمام الصــندوحت عن أي خطا نتيجة اســتالم  4

 ألي مواد وجتهييات  قصة أو غ  مطابقة لل واصفات.
 (60مادة )

 امللازن:حفظ وصري وإرجاع مواد من 
ان األمــــاكن  –كــــل منهــــا على حــــدة   –.يتم حفظ املواد ابمللين 1

جيب أن و  امللصــــصــــة هلا بطريقة تالئم الع ل وحبســــب اتريخ ورودها،
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ترقم كل خانة أو مكان احلفظ وتوضـــــــمل علي  بطاقة   ل اســـــــم املادة 
 ورق ها، ممل مراعاة التفرقة بني املواد اجلديدة واملستع لة.

ها للتلف أو اهلالك أو .جيب أن يتم حف2 ظ املواد بطريقة ال تعرضـــــــــــ
 الفقد حبسب طبيعة كل مادة.

.يتم الصـــري عن طري  إعداد مســـتند طلب صـــري مواد من ثالث 3
نســـــــــــخ يبني في  رمي املليون والك ية املراد صـــــــــــرفها واملوظف الذي 
 طلب الصري، ويوقمل من قبل املدير ويرسل الطلب إىل أمني امللين.

مللين بتســــــليم املواد املطلوبة وإعداد إذن صــــــري مواد .يقوم أمني ا4
واحلصـــول على توقيمل املســـتلم على اإلذن وتســـلي   نســـلة من اإلذن 
للحفظ، وحيتفظ أمني امللين ابلنســـــــــلة األصـــــــــلية ويرســـــــــل نســــــــلة 

 لل سؤول عن احلساابت.
.يتم صـري املواد من امللين على أسـا  "الوارد أوالً يصـري أوالً " 5

وية الصـــــــــــري لل رجتمل واملســـــــــــتلدم م  كان صـــــــــــاحلاً ممل إعطاء أول
 للصري.

.يقوم أمني امللين بتســـــــــــجيل بيا ت الك ية املصـــــــــــروفة ان بطاقة 6
 املليون وتعديل رصيد املليون تبعاً لذلك.

.يقوم مشـري امللين بتسـجيل بيا ت صـري املواد ان سـجل مراقبة 7
 ي تها.وفة وقحركة املليون ممل مراعاة الدقة ان تسجيل الك ية املصر 

.جيب مســـك ســـجل لل واد املســـتدمية يوضـــح فية نوع املادة واتريخ 8
صــــــرفها واســــــم املوظف املســــــتلم )صــــــاحب العهدة( والتاريخ املتوقمل 

 إلرجاعها.
.على املســــؤول عن امللازن أن يطلب من املســــؤول عن احلســــاابت 9

بب ســاتاذ اإلجراءات الفورية الالزمة ملطالبة املســؤول عن التلف واملت
في  بقي ة اخلســــــــائر الناشــــــــئة عن التلف أو اخلصــــــــم من راتب  وبدالت  
ومستحقات ، فإذا مل يثبت وجود متسبب ان التلف أو إذا تعذر معرفت  
رغم إجراء التحقيقات الالزمة يتلذ اإلجراء الالزم لشــــــطب اخلســــــائر 

 الناشئة عن التلف طبقاً ألحكام هذا الدليل.
.يتوىل املســــــــــؤول عن املواد املراد إرجاعها لل لازن إعداد ســــــــــند 10

إرجاع املواد )على الن وذج املعد لذلك(، ويرســـــــــل الســـــــــند إىل املدير 
 لالعت اد. 

.يتســـــــــلم أمني امللين املواد املعادة بصـــــــــفة يفائية ويتوىل مطابقتها 11
 على ما هو مقيد بســــند اإلرجاع املشــــار إلي  ويضــــيفها إىل مســــتندات

 التليين املرتبطة.

 (61مادة )
 جرد امللين:

.يتم جرد املواد امللينة مرة على األقل كل سنة جردًا فعليًا كاماًل، 1

ابإلضافة إىل اجلرد الدوري واملفاجا واجليئ ، على أن يتم اجلرد بواسطة 

جلنة يشكلها رئيس ا لس هلذا العرض وتست د اللجنة صالحياهتا وف  

 ر تشكيلها.سياسات حيددها قرا

  .ترفمل اللجنة تقريراً بنتيجة اجلرد إىل املدير يوقمل علي  أمني امللين وابق2

أعضاء اللجنة ال  قامت ابجلرد، موضحة ب  أوج  القصور أو النقف، 

وكذلك ما أسفر عن  اجلرد من ز دة أو نقف ان بعض املواد امللينة، إن 

 .الفروقات، إن وجدتوجد، وطرحت عالج تلك املالحظات وتسوية 

.ان حالة عدم موافقة املدير على التسو ت، يرفمل تقرير اجلرد 3

ومالحظات جلنة اجلرد وتوصية املدير إىل رئيس ا لس التاذ القرار 

 املناسب ملعاجلة املالحظات وتسوية تلك الفروقات.

.بعد موافقة املدير أو رئيس ا لس على التسو ت، يقوم مسؤول 4

 .ت إبعداد القيود الالزمة لذلكاحلسااب

.على أمني امللين أن يرفمل تقريرًا ابألصناي الراكدة وبطيئة احلركة 1

لل دير، وبعد مناقشة موظفي  يقرر املدير ما يرا  مناسباً الستبعاد تلك 

 .األصناي

 الفصل الثاين عشر

 الصالحيات

 (62مادة )

 األحكام العامة والسياسات:

 .جدول للصالحيات معت د من قبل ا لس.يكون لد  الصندوحت 2

.جيب االلتيام مبستو ت الصالحية احملددة لتصريح مجيمل املستندات 3

 املالية واحملاسبية الصادرة ض ن أنظ ة الدليل.

.ال جيوز منح مستو  وظيف  صالحيات تتجاوز ما هو حمدد ان هذا 4

 ةالقسم كتلويل موظف مستو  صالحية أعلى من املقررة ل  بصف

 استثنائية إال مبوافقة كتابية من ا لس أو من يفوض . 
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.ال جيوز لل وظف تصريح مستندات الصري إذا كان هو املستفيد 5

من املعاملة، وجيب ان مثل هذ  احلاالت تصريح املستندات من قبل 

 املستو  الوظيف  األعلى ان الصالحية.

ألخذ  إىل ا لس جيوز لل دير، كل ا كان ذلك ضرور ً، رفمل توصيات .6

 معني. املوافقة على تفويض أو تعديل أو إلعاء مستو  صالحيات

 

 (63مادة )

 امللولون ابلتوقيمل على الشيكات والتحويالت البنكية:

امللول هلم ابلتوقيمل على الشيكات الصادرة أو أوامر التحويل -1

 البنك  هم أعضاء جملس اإلدارة فقط.

التحويل البنك  من رئيس جملس اإلدارة جيب اعت اد الشيك أو أمر -2

 منفرداً أو توقيمل اثنني من األعضاء ان حالة غياب رئيس جملس اإلدارة.

 (64مادة )

 الصالحيات التنفيذية 

 وتتم من خالل اجلدول التايل:
رئيس  املدير املسؤول املوضوع

 ا لس
ا لس 
أو من 
 يفوض 

 املالحظات

( وضمل 1
 االسااتيجة

  
  يعت د يعد

( تعديل 2
اهليكل 
 التنظي  

  

ويعرض  يعت د يعد
على ا لس 
األعلى 
لالعت اد 
 النهائ 

( تعديل 3
مصفوفة 

 الصالحيات
  

  يعت د يعد

( بناء 4
وتعديل 
األنظ ة 

)اإلدارية / 
املالية / 
 القانونية(

  يعت د يراجمل يعد 

( بناء 5
وتعديل 
اللوائح 

 يعد يعد 
  يعت د

)اإلدارية/ 
 املالية(

( تعيني 6
مدق  

 احلساابت
 يعد  

  يعت د

( الدخول ان 7
 الفات 
 اسااتيجية

 يراجمل يعد 
  يعت د

( اعت اد 8
التعامل ممل 

 البنك
 يعت د يعد 

  

( فتح 9
وإغالحت 
احلساب 
 البنك 

 يعت د يعد 

  

( فتح 10
وإغالحت 
 الودائمل

 يعد  
  يعت د

 
( اعت اد 11

 الشيكات

 يعت د يعد 

وىف حالة  
غياب 
رئيس 
ا لس 
مل يعت د توقي
ميدوج 
الثنني من 
 األعضاء

 
( اعت اد 12

التحويالت 
 البنكية

 يعت د يعد 

وىف حالة  
غياب 
رئيس 
ا لس 
مل يعت د توقي
ميدوج 
الثنني من 
 األعضاء

( استلدام 13
التسهيالت 

 البنكية
 يعت د يعد  

 

( فتح 14
االعت ادات 

 املستندية
 يعت د يعد  

 

( استلدام 15
الض ا ت 

 البنكية
 يعت د يعد  
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16 )

 التحويالت بني
 البنوك

  يعت د يعد 
 

(  ديد 17
االستث ارات 
 قص ة األجل

  يعت د يعد  

( اعت اد 18
تفيض أو 

 جدولة الديون
 يعد  

  يعت د

( اعت اد 19
 إعدام الديون

 يعد  
  يعت د

( اعت اد 20
الدفعات 
املقدمة 
 لل وردين

 يعت د يعد 

  

اعت اد  (21
 قبول املنح

   
  يعت د

( تعيني 22
 وترقية املوظفني

 يعت د يعد 
  

(  ديد 23
رواتب 

 املوظفني اجلدد
 يعت د يعد 

  

( منح 24
العالوات 
الدورية 

 واإلضافية

 يعت د يعد 

  

(  ديد 25
املكافآت 
 السنوية

 يعت د يعد 
  

( اعت اد 26
 العقود

 يعت د يعد 
  

( تريد 27
طويلة األصول 
 األجل

 يعت د يعد 
  

( إعدام 28
املليون 
 التالف

 يعت د يعد 
  

( تعديل 29
 النظام احملاسيب

 اآليل
 يعد 

   يعت د

( اعت اد 30
املصروفات 

 النثرية
 يعت د يعد

   

(  ديد 31
أمني السلف 

 يعت د يعد
   

ومبلعها 
 والعرض منها

( اعت اد 32
تسجيل 

املوردين / 
املقاولني 
 ابلصندوحت

 يعت د يعد

   

( اعت اد 33
سياسة تقييم 

 املوردين
 يعت د يعد

   

( اعت اد 34
فاة سداد 

 املورد
 يعت د يعد

   

( اعت اد 35
 اجلرد

 يعت د يعد
   

( اعت اد 36
تقييم أداء 
 املوظفني

 يعت د يعد
   

(  ديد 37
 فاة اإلجازات

 يعت د يعد
   

( اعت اد 38
سياسة الع ل 

 اإلضاان
 يعد 

   يعت د

( اعت اد 39
 نقل املوظف

 يعد 
   يعت د

( اعت اد 40
 نقل الكفالة

 يعد 
   يعت د

( اعت اد 41
 بدالت السفر

 يعد 
   يعت د

( اعت اد 42
 تطبي  ال امج

 اآللية
 يعد 

   يعت د

( اعت اد 43
سياسة حفظ 

النسخ 
االحتياطية من 

 املعلومات

 يعد 

   يعت د
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 اهليئة العامة للصناعة

 2017( لسـنة 73قرار وزاري رقم هـ ع   )

 بتوقيمل جياء إداري

 وزير التجارة والصناعة

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة

 بعد االطالع على:

ان شان إصدار قانون الصناعة  1996( لسنة 56القانون رقم )-

 والئحت  التنفيذية.

ان شان املوافقة على قانون التنظيم  2009( لسنة 22)القانون رقم -

 الصناع  املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 28/12/2016( احملرر بتاريخ 4365حمضر ضبط امللالفة رقم )-

املستاجر لد  شركة اخلراان إنا شيو ل  ABJاملتض ن ضبط شركة 

 5000غ على مساحة )تقوم فع ال احلدادة والساند بال  والصب

( مبنطقة ميناء عبد هللا 20( ابلقطعة رقم )20( ابلقسي ة رقم )2م

اخلاضعة  ت إدارة شركة اجيلي  لل لازن الع ومية وذلك بدون 

 ترخيف صناع .

توصية اللجنة الدائ ة لل لالفات الصناعية ان اجت اعها رقم -

 .16/5/2017( املنعقد بتاريخ 15/2017/352)

 ى ما عرض  السيد/مدير عام اهليئة العامة للصناعة ابلتكليف.وبناء عل-

 

 

 و قيقا لل صلحة العامة.

 قرر

 مادة أوىل

إغالحت املساحة املياول عليها أع ال احلدادة والساند بال  والصبغ 

( ابلقسي ة رقم 2م 5000بدون ترخيف صناع  البالغ مساحتها )

ة هللا امللصصة للسادة/شرك( مبنطقة ميناء عبد 20( ابلقطعة رقم )20)

اخلراان إنا شيو ل من قبل شركة اجيلي  لل لازن الع ومية وذلك إىل 

 حني إزالة امللالفة.

 مادة اثنية

ان حالة عدم إزالة امللالفة بعد مض  شهر من اتريخ اإلغالحت يتم توقيمل 

 جياء أشد.

 مادة اثلثة

دة الرمسية ر ان اجلرييع ل دذا القرار اعتبارًا من اتريخ صدور ، وينش

 وعلى اجلهات املعنية تنفيذ  كل في ا خيص .

 وزير التجارة والصناعة                                      

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للصناعة

 خالد  صر عبد هللا الروضان                               

 ه1438ذي احلجة  1ان:  صدر

 م2017أغسطس  23املواف :
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 اهليئة العامة للر ضة
 م2017( لسنة  713قرار رقم ) 

 بشان إشهار تعديل بعض أحكام النظام األساس 
 لال اد الكوي  لكرة القدم 
 رئيس جملس اإلدارة

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة التجارة و الصناعةوزير 

 -على :  بعد االطالع

بشـــان اهليئات الر ضـــية  1978(لســـنة 42املرســـوم ابلقانون رقم ) -

 والقوانني املعدلة ل ،

 إبنشاء اهليئة العامة للر ضة، 2015(لسنة 97والقانون رقم ) -

بشان تشكيل جملس 2015(لسنة1383وقرار جملس الوزراء رقم ) -

 إدارة اهليئة العامة للر ضة،

بشـــــــان تعيني وزير  التجارة  2017ســـــــنة ( ل 34واملرســـــــوم رقم )  -

 والصناعة ابإلضافة إىل ع ل  وزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة،

املنشـــور ابجلريدة الرمسية ابلعدد  2013( لســـنة 676والقرار رقم ) -

بشـــــان إشـــــهار تعديل النظام  22/12/2013(  بتاريخ 1163رقم )

 األساس  لال اد الكوي  لكرة القدم ،

اجت اع اجل عية الع ومية غ  العادية لال اد الكوي  لكرة  حمضــــــرو  -

بتعــديــل بعض أحكــام النظــام  29/08/2017القــدم املنعقــد بتــاريخ 

 األساس  لال اد الكوي  لكرة القدم ،

كتاب السيد/ رئيس اجت اع اجل عية الع ومية غ  العادية لال اد   و -

شـــــــــــهار تعديل بعض م إب30/08/2017الكوي  لكرة القدم املؤرخ 

 أحكام النظام االساس  لال اد الكوي  لكرة القدم،

ـــاريخ  - ـــامـــة للر ضــــــــــــــة بت ـــة الع وحمضـــــــــــر اجت ـــاع جملس إدارة اهليئ

ابعت اد تعديل بعض أحكام النظام األساس  لال اد  30/08/2017

 الكوي  لكرة القدم ،

 و للصاحل العام . -

 
 

 -قــرر اآلتــ :
 (1مادة )

بعض أحكام النظام األســــــــاســــــــ  لال اد الكوي  لكرة إشــــــــهار تعديل 
القــدم )املرفقــة(  واملعت ــدة من اجل عيــة الع وميــة غ  العــاديــة لال ــاد 

 م .29/08/2017الكوي  لكرة القدم املنعقدة بتاريخ 
 (2مادة )

ينشـــــــــر هذا القرار و تعديل بعض أحكام النظام األســـــــــاســـــــــ  لال اد 
ريخ   ابجلريدة الرمسية ، و يع ل ب  من اتالكوي  لكرة القدم املرفقة ب

 نشر  .
 رئيس جملس اإلدارة

 وزير التجارة و الصناعة
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

 خــالـد نـاصـر عـبـدهللا الـروضـان                                         
 هـ 1438ذي احلجة  8صدر ان : 
 م2017أغسطس  30املوافــ : 

 املواد املعدلة من
 النظام االساس  لال اد الكوي  لكرة القدم

( من النظــام 28( من املــادة )3 -2يســـــــــــتبــدل البنــدين رق   ) -1
 االساس  ليكو  على النحو التايل:

 %50( تعقد مجعية ع ومية غ  عادية إذا طلب )2/  28املادة ) -
 ، وجيب أن( من أعضـــــــــاء اال اد الكوي  لكرة القدم ذلك خطيا1+ 

يتضــ ن الطلب  ديد بنود جدول االع ال ، وإذا مل يتم عقدها ، حي  
لألعضــــــــاء الذين طلبوها أن يعقدوها فنفســــــــهم ، وك الذ أخ  ميكن 
هلؤالء االعضـــــــــاء أن يطلبوا املســـــــــاعدة من اال اد الدويل لكرة القدم 

 واال اد االسيوي لكرة القدم( .
عضــــــــــــاء ابملكان واليمان وجدول ( ) جيب إعالم األ28/3املادة ) -

 االع ال خالل أســبوع قبل انعقاد اجل عية الع ومية غ  العاديــــة(.
 ( من النظام االساس  .74( إىل املادة )3إضافة فقرة رقم ) -2

)ان حالة تعرض اال اد إليقاي أو تعلي  نشــــــاط  الر ضــــــ  الدويل أو 
 د فداء ع ل  ، حي حالت ظروي قهرية دون قيام جملس ادارة اال ا

ألعضـــــــــــاء اجل عية الع ومية عقد مجعية ع ومية غ  عادية إلســـــــــــقاط 
جملس ادارة اال اد وتعيني جلنة انتقالية مخاســـــــــــية مؤقتة من أعضـــــــــــاء 
اجل عية الع ومية إلدارة شـــــــــــئون اال اد ملدة  ددها اجل عية الع ومية 

 قابلة للتجديد(.
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 هيئة أسواحت املال
 2017ة ( لسن125قرار رقم )

 بشان
جتديد ترخيف نظام استث ار مجاع  لصندوحت الوطين 

 للسوحت النقدي ابلدوالر األمريك 
 بعد االطالع على:

بشــــــان إنشــــــاء هيئة أســــــواحت املال  2010( لســــــنة 7القانون رقم ) -
 وتنظيم نشاط األوراحت املالية والئحت  التنفيذية وتعديالهت ا؛

لصــــــندوحت الوطين للســــــوحت شــــــهادة ترخيف نظام اســــــتث ار مجاع   -
الصادرة بتاريخ  (F /0045/2014النقدي ابلدوالر األمريك  رقم )

 ؛24/11/2014
 2014( لســنة 15وبناًء على قرار جملس مفوضــ  هيئة أســواحت املال رقم ) -

 بشان الاخيف لصنادي  االستث ار ال  قامت بتوفي  أوضاعها؛
صــندوحت  يد ترخيفوبناًء على طلب شــركة الوطين لالســتث ار لتجد -

 الوطين للسوحت النقدي ابلدوالر األمريك ؛
( لســـنة 44وبناًء على قرار جملس مفوضـــ  هيئة أســـواحت املال رقم ) -

املنعقــــد بتــــاريخ  2015( لســـــــــــنــــة 18ان اجت ــــاعــــ  رقم ) 2015
بشـــــــــــان التفويض ان بعض اختصـــــــــــاصـــــــــــات قطاع  03/06/2015

 اإلشراي.
( 7-17أســــــــواحت املال رقم )وبناًء على قرار جملس مفوضــــــــ  هيئة  -

ــــة  ــــاريخ 17/2017ان اجت ــــاعــــ  رقم ) 2017لســـــــــــن ( املنعقــــد بت
بشــان تفويض من ينوب عن رئيس قطاع اإلشــراي ان  25/4/2017

حال غياب  ابتاذ ذات االختصاصات الصادرة لرئيس قطاع اإلشراي 
 .2015( لسنة 44والواردة ان القرار رقم )

 قرر ما يل :
يف نظام اســـــــــــتث ار مجاع  لصـــــــــــندوحت الوطين مادة أوىل: جتديد ترخ

للســــــوحت النقدي ابلدوالر األمريك ، وذلك ملدة ثالث ســــــنوات قابلة 
 للتجديد بعد سداد الرسوم املقررة.

مادة اثنية: على اجلهات امللتصـــــــــة تنفيذ هذا القرار كل في ا خيصـــــــــ  
 ويع ل ب  اعتباراً من اتريخ صدور  وينشر ان اجلريدة الرمسية.

 ع اإلشراي ابلتكليف   رئيس قطا 
                                     

                   28/08/2017صدر بتاريخ:  
       

 بلدية الكويت
 (2017/ 391قرار إداري رقم )

بشان إضافة أنشطة جديدة لالئحة احملالت العامة  

  واملضرة ابلصحة واملقلقة للراحة
 مدير عام البلدية:

ــة 33/2016االطالع على القــانون رقم )بعــد  - ( ان شـــــــــــــان بلــدي

 الكويت.

( ان شــــــــــان تنظيم اجلهاز 2009/ 363وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 التنفيذي للبلدية وفروعها ابحملافظات وتعديالت .

( بشــــــــــــــان الئحـــة احملالت 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 العامة واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة 

( بشـــــان تـــــراخيف احملـــــالت 2013/ 111وعلـــــى القـــــانون رقـــــم ) -

 التجارية.

 بعضإبضــــــــــــافـة وبنـاء على طلـب ممثـل وزارة التجـارة والصـــــــــــنـاعـة  -

 859- 139األنشــطة مبوجب قرارات وزير التجارة والصــناعة أرقام )

ـــــــــــــلســن 860)-( 2014لســنة  1186- 1090- 1084- ــــــــــــــ ة ـ

2015 .) 

ــام )وبناء على كتب وزارة التجارة  - ـــ ـــ ــة أرقـ ـــ ـــ ( 3311/2015والصناعـ

 .3/3/2016( بتاريخ 2016/ 3766)- 27/12/2015بتاريـخ 

وبناء على موافقة جلنة دراســة أنشــطة جديدة لالئحة احملالت العامة  -

ــــــام ) -( 1/2015واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة ان اجت اعاهتا أرقـ

(2/2015 )-(3/2015  )- (4/2016. ) 

املؤرخ ان  7049اإلدارة القانونية مبوجب كتادا رقم وعلى موافقة  -

2/8/2016. 

 وبناء على ما تقتضي  املصلحة العامة. -

 ــ قــــرر ــ

 مادة أوىل

تضــــاي األنشــــطة التاليــــة ابجلــــداول امللحقــــة بالئحــــة احملــــالت العامــــة 

( 3واملقلقــــــــة للراحــــــــة واملضــــــــرة ابلصــــــــحة املشــــــــار إليهــــــــا ابملــــــــادة )
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ـــــــم )الصـــــــادرة مبوجـــــــب القـــــــر  ـــــــوزاري رق ( ان شـــــــان 87/2015ار ال

الئحــــــة احملــــــالت العامــــــة واملقلقــــــة للراحــــــة واملضــــــرة ابلصــــــحة علــــــى 

 النحو التايل: 

(: احملالت ال  تقرر إضــــــــــــافتها ان اجلدول رقم 1أوال: اجلدول رقم )

 ( اخلاصة مبناط  السكن االستث اري:1)
 األماكن املس وح ان االستعالل النشــــاط مسلسل

 احملل ان السكن االستث اري. تقنية وتعلي يةوسائل  1

 احملل ان السكن االستث اري. جتهييات غذائية وصحية 2

 احملل ان السكن االستث اري. عصائر ومرطبات صحية 3

 احملل ان السكن االستث اري. أمساك اليينة 4

( 2(: احملالت ال  تقرر إضــــــافتها ابجلدول رقم )2اثنيا: اجلدول رقم )

 ابملناط  التجارية: 
نوع  وصف النشاط م

 النشاط

 األماكن املس وح ان االستعالل

صيانة أجهية معاجلة  1

 امليا 

األبنية التجارية حسب النظم  حمــــل

 واللوائح

التجارية حسب النظم األبنية  مكتـــب حجي املطاعم واملقاه  2

 واللوائح

استشارات عالقات  3

 عامة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـــب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  عيـــادة عيادة طبية متلصصة 4

 واللوائح

مكتب تدقي  ومراجعة  5

 حساابت

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب والعقاراتحجي الفنادحت  6

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  حمـــل وسائل تقنية وتعلي ية 7

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب الطاقة البديلة 8

 واللوائح

 سني كفاءة إنتاج  9

 واستهالك الطاقة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

 تطبيقات املباين واملراف  10

 اخلضراء والصديقة للبيئة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب إقامة س ك 11

 واللوائح

مكتب اإلدارة فرع  12

 الشركة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

األرض  أتميــن املوقـمل  13

والبحــري مــن امللالفات 

الناجتة من الع ليات 

 العسكرية

 

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

 

 األماكن املس وح االستعالل فيها نوع النشاط وصف النشاط رمي النشاط

األبنية التجارية حسب النظم  حمـــل أكادميية ر ضية 520

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـب أتج  مالعب  521

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـب جتهيي املالعب 522

 واللوائح

مكتب تعاقد ممل  523

الالعبني واملدربني 

 والفنيني الر ضيني

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

إصالح األجهية  3335

 الر ضية

حسب النظم األبنية التجارية  حمــل

 واللوائح

املعدات وأجهية  724

 املالحة

األبنية التجارية حسب النظم  حمـــل

 واللوائح

إدارة وتشعيل برامج  1040

 أحواض السباحة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

مقاوالت املواد  917

 العازلة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتــب وتسوي دعاية  1041

 واللوائح

أنشطة اخل ة  6411

االستشارية 

احلاسوبية وإدارة 

 املراف  احلاسوبية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـب استشارات ديكور 3144

 واللوائح

البحث والتطوير  6414

ال جمالتجرييب ان 

العلوم الطبيعية 

 واهلندسية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتـب

 واللوائح

البحث والتطوير  6415

التجرييب ان جمال 

العلوم االجت اعية 

 واإلنسانية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

اخلدمات الفنية  6416

 والتقنية احلاسوبية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح
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حلول متكاملة  6417

 حاسوبية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

حبوث ودراسات  6418

 حاسوبية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

إدارة املراف   6419

 احلاسوبية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

جتهييات غذائية  116

 وصحية

التجارية حسب النظم األبنية  حمل

 واللوائح

عصائر ومرطبات  117

 صحية

األبنية التجارية حسب النظم  حمل

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  حمل أمساك اليينة 227

 واللوائح

معدات وأجهية  726

 املالحة

األبنية التجارية حسب النظم  حمل

 واللوائح

أدوات ومعدات  727

 املوانا

التجارية حسب النظم األبنية  حمل

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب صف السيارات 1043

 واللوائح

  يل وتفريغ  10444

البضائمل وأمتعة 

 الركاب

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

املالحة واإلرشاد  1046

 اجلوي

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

 املائ  البحريالنقل  1048

 والساحل  للركاب

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

النقل املائ  البحري  1049

 والساحل  للبضائمل

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

وكاالت النقل  1050

 والشحن البحري

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

تنظيم رحالت  1051

داخلية سياحية 

 حبرية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

استشارات خ ية  3145

 إنسانية

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

تدريب ط ان  3238

 شراع 

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب قفــي حريب تدر  3239

 واللوائح

اخلدمات األرضية  3240

والفنية خلدمات 

 الط ان

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

وساطة مجيمل أع ال  6286

 التامني

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب وساطة إعادة التامني 6287

 واللوائح

وساطة أتمني وكيل  6288

 حصري

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

مكتب إدارة أع ال  6423

 شركة قابضة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

وكالء خدمات  6429

تسجيل طلبات 

 براءات

 االخااع

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

تسوي  براءات  6430

 اخااع

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

وساطة أتمني  6441

 )أتمينات عامة(

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

وساطة التامني  6442

 الصح  واحلياة

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

تعاقد ممل امل رضني  6479

 والفنيني

األبنية التجارية حسب النظم  مكتب

 واللوائح

( 3احملالت ال  تقرر إضــــــافتها ابجلدول رقم )(: 3اثلثا: اجلدول رقم )

 وال  يصدر هلا ترخيف صح  من البلدية:
 األماكن املس وح ان االستعالل  النشاط  مسلسل 

املناط  الصناعية حسب االشااطات الصادرة بنظم  بيمل احلبوب والبذور 1

ولوائح البلدية واحملالت اخلاصة ال  تضمل  ت 

 لليراعةإشراي اهليئة العامة 

األبنية التجارية واحملالت ان العقارات االستث ارية  جتهييات غذائية وصحية  2

 حسب النظم واللوائح 

األبنية التجارية واحملالت ان العقارات االستث ارية  عصائر ومرطبات صحية  3

 حسب النظم واللوائح 

(: االشــــــااطات الصــــــحية اخلاصــــــة بــــــبعض 5رابعــــــًا: اجلــــــدول رقــــــم )

ت اخلاصـــــــة ابملـــــــواد العذائيـــــــة وغ هـــــــا مـــــــن احملـــــــالت العامـــــــة احملـــــــال

 األخر :

 بيمل احلبوب والبذور:-أ

جيب تنفيذ االشااطات العامة لل حالت التجارية والصناعية ممل توافر 

 االشااطات التالية:

. توفر العدد الكاان من األرفف والطاوالت املقس ة واألدراج حلفظ 1

 وعرض احلبوب والبذور.
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ـــ  تتطلـــب درجـــة حـــرارة . 2 ـــذور ال إجيـــاد ثالجـــة حلفـــظ احلبـــوب والب

 معينة.

 . ع ل واجهة زجاجية ذات ابب جانيب متحرك.3

. إجياد أرفف مناســـــبة غ  قابلة للصـــــدأ وغ   فذة للرطوبة لوضـــــمل 4

 سم( عن األرض لوضمل األوعية. 30العبوات عليها وادراج ابرتفاع )

 مل واملييان.. تيود بطاولة ذات سطح مناسب للبي5

 . احلصول على موافقة وزارة الصحة.6

 جتهييات غذائية وصحية: –ب 

جيب التقيد ابالشـــــــــااطات العامة لل حالت التجارية والصـــــــــناعية ممل 

 توافر االشااطات التالية: 

 أ. مكان التجهيي والتعبئة.

 ب. مكان التليين.

 أ( مكان التجهيي والتعبئة:

 ابلبورسالن.. مجيمل احلوائط تبطن 1

. إجياد طاوالت ذات ســـطح رخام للتحضـــ  وأخر  لتجهيي اللحوم 2

 واألمساك والوجبات الصحية.

. إجيــاد مواقــد عليهــا براقمل ومــداخن ذات فلا لســـــــــــحــب األدخنــة 3

 والبلار مطابقة لالشااطات الفنية والصحية.

. إجياد معاسل ابحلجم املناسب لعسل اخلضروات واألمساك واحلبوب 4

 لبذور الصحية وأخر  لعسل األواين.وا

 . إجياد مصاري أرضية لتصريف ميا  غسل األرضية.5

. إجياد أرفف رخام لوضــــــــمل األواين وأخر  لل واد األولية )اخلاصــــــــة 6

 ابلوجبات العذائية والصحية(.

 . إجياد شفاطات لسحب األخبرة.7

ر العبوات ف. ييود احملل )املع ل( مباكينات أوتوماتيكية للتعبئة ممل توا8

 الالزمة وال  تواف  عليها اإلدارة الصحية.

 

 

 

 

 مكان التليين:-ب

 . تبطني احلوائط ابلبورسالن.1

ـــــا  والكـــــراتني 2 ـــــة لوضـــــمل األكي . إجيـــــاد قواعـــــد خشـــــبية أو حديدي

ســـم( عـــن  30ومـــا شـــاب  عليهـــا، شـــريطة ارتفاعهـــا مبـــا ال يقـــل عـــن )

 سطح األرض.

 واألمساك والدواجن وأخر  لللضروات.. إجياد ثالجة حلفظ اللحوم 3

 عصائر ومرطبات صحية:-ج

الشـــــــــااطات العامة لل حالت التجارية والصـــــــــناعية ممل التقيد ابجيب 

 توافر االشااطات التالية:

 . ع ل واجهة زجاجية لل حل وابب جانيب متحرك.1

 . تبطن مجيمل احلوائط ابلبورسالن.2

من املعـدن غ  قـابلة  . إجيـاد طـاوالت رخـام للتجهيي وآلـة عصـــــــــــر3

 للصدأ وأخر  للللط وامليج.

 . إجياد مورد مائ  وطرحت صري صحية.4

 . إجياد ثالجة حلفظ العص  وأخر  حلفظ املواد األولية.5

 . إجياد حوض كب  لعسل الفواك  وطاولة للتجهيي.6

 . إجياد فالتر لاشيح امليا .7

 . تركيب مصائد للحشرات والذابب.8

 مادة اثنية

لى اجلهات امللتصـــــة تنفيذ هذا القرار ويع ل ب  من اتريخ نشـــــر  ان ع

 اجلريدة الرمسية.

 مدير عام البلدية

 ه1438ذي احلجة  7صدر ان:

 م2017أغسطس  29املواف  :
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 جملس الوزراء

 تنوي 

 15ســــقط ســــهواً عند نشــــر االســــتدراك اخلا  ابلقانون رقم 

( لســــــــنة 1) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2017لســــــــنة 

الصــــادر  1341إبصــــدار قانون الشــــركات ان العدد  2016

لذا ليم التنوي  وإعادة نشر االستدراك  21/5/2017بتاريخ 

 مرة أخر  .

 استدراك 

( لســــنة 15وقعــــت بعــــض األخطــــاء املطبعيــــة ان نشــــر القــــانون رقــــم )

 2016( لســــــنة 1بتعــــــديل بعــــــض أحكــــــام القــــــانون رقــــــم ) 2017

( 1337املنشــــــور ان ملحــــــ  العــــــدد ) إبصــــــدار قــــــانون الشــــــركات ،

ـــــــــة  ـــــــــدة الرمسي ـــــــــوم  -مـــــــــن اجلري ـــــــــت الي ـــــــــاريخ  -الكوي الصـــــــــادر بت

 ، نوضحها في ا يل  :  26/4/2017

 املوضوع
رقم 

 الصفحة

الع ود ورقم 

 السطر
 صحت  اخلطا

 القانون

 )الديباجة(

 األمين 3

(6) 

...  وعلى املرسوم 

( لسنة 3رقم )

بشان  1995

 ضريبة الدخل ...

وعلى املرسوم ... 

( لسنة 3رقم )

ضــريبة  1995

 الدخل ....

 القانون

 )الديباجة(

 األمين 3

(20) 

...  وعلى القانون 

( لسنة 49رقم )

ان شان  1966

 إقراض شركات ...

... وعلى القانون 

( لسنة 49رقم )

ان شان  1966

إقراض الشركات 

.... 

 القانون

 )الديباجة(

 األيسر 3

(22-23) 

...  وعلى القانون 

( لسنة 32رقم )

... وعلى القانون 

( لسنة 32رقم )

ان شان  1968

النقد وبنك 

الكويت املركيي 

وتنظيم املهنة 

 املصرفية ...

ان شان  1968

النقد وبنك 

الكويت املركيي 

واملهنة املصرفية 

.... 

 القانون

 )الديباجة(

 األيسر 3

(30) 

...  وعلى القانون 

( لسنة 67رقم )

1980 ... 

... وعلى املرسوم 

ابلقانون رقم 

( لسنة 67)

1980 .... 

 القانون

 )الديباجة(

 األيسر 3

(34-35) 

...  وعلى املرسوم 

( 5ابلقانون رقم )

ان  1981لسنة 

شان مياولة مهنة 

مراقبة احلساابت 

والقوانني املعدلة ل  

... 

... وعلى املرسوم 

( 5ابلقانون رقم )

ان  1981لسنة 

مهنة  شان مياولة

مراقبة احلساابت 

.... 

 القانون

 )الديباجة(

 األمين 4

(51) 

...  وعلى القانون 

( لسنة 46رقم )

ان شان  2006

 اليكاة ...

... وعلى القانون 

( لسنة 46رقم )

بشان  2006

 اليكاة ....

 القانون

 )الديباجة(

 األمين 4

(53) 

...  وعلى املرسوم 

( 2ابلقانون رقم )

 ... 2009لسنة 

وعلى املرسوم ... 

( 2بقانون رقم )

 .... 2009لسنة 

 القانون

 )الديباجة(

 األيسر 4

(65) 

...  وعلى القانون 

( لسنة 116رقم )

ان شــان  2014

 الشراكة ...

... وعلى القانون 

( لسـنة 116رقم )

بشــان  2014

 الشراكة ...

 األمني العام  لس الوزراء
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 وزارة التجارة والصناعة

 إعــالن

وكالة: لتقدم السادة/ شركة العامن أوتو لبيمل وشراء السيارات بطلب قيد الوكالة إىل إدارة السجل التجاري الذي تعت د  الوزارة حيث مت تسجيل ا

 // األمريكية اجلنسية FORD MOTOR COMPANY( شركة 1336/2017برقم )

" على أن تكون املدة LINCOLNألصلية وصيانتها  ت االسم التجاري "ونشاط الوكالة عبارة عن موزع أنواع سيارات املوكل وقطمل العيار ا

 .31/3/2022إىل  9/7/2017من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استدراك

م حيث ذكر االسم 27/8/2017بتاريخ 1355وقمل خطا مطبع  عند نشر اإلعالن اخلا  بشركة العبديل للتجارة العامة واملقاوالت واملنشور ان العدد 

 ليم االستدراك ممل إعادة النشر./مجعة حمل اجلييان والصحيح هو مجعة حمل احلييان لذا 

 إعالن

 تقدم الشركاء: 

 مجعة حمل احلييان/ ساجد متعب جمعد املط ي

 شركة العبديل للتجارة العامة واملقاوالت

 بطلب إىل إدارة الشركات دذ  الوزارة: 

 تعديل الكيان القانوين من توصية بسيطة إىل ذات مسؤولية حمدودة

يوماً من اتريخ نشر اإلعالن ابعااض خط  مرفقاً ب  سند املديونية وإال فلن يؤخذ بعني  60لإلدارة املذكورة خالل  يرجى ممن ل  اعااض أن يتقدم

 االعتبار.
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 وزارة الكهرابء واملاء
 استدراك

الصــــــــــادر بتاريخ  1349واملنشــــــــــورة ان العدد  2017/2018وقمل خطا مادي عند نشــــــــــر اخلطة الســــــــــنوية لوزارة الكهرابء واملاء للســــــــــنة املالية 
16/7/2017  

 لذا ليم االستدراك ونشر التصحيح عليها  
 الصواب اخلطا املادي م

 (:14البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان اثنياً  1

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

( 95>> أع ال توريد وتركيب وتشــــــعيل حموالت كهرابئية عدد )

وملحقاهتا ان مواقمل آابر  415كيلوفولت جهد   300حمول قدرة 

 إنتاج امليا  اجلوفية مبنطقة الشقا  <<

 ان نبذة عن املشروع العبارة التالية:وورد 

 95>> أع ال توريد وتركيب وتشـــــــــــعيل حموالت كهرابئية عدد 

وملحقاهتا ان مواقمل آابر  415كيلو فولت جهد   300حمول قدرة 

 إنتاج امليا  اجلوفية مبنطقة الشقا <<

 

 والصحيح هو :

 ة>> أع ال توريد وإنشــاء ومتديد كابالت والتشــعيل االبتدائ  وصــيان

بئر إنتاج ميا  جوفية  52كيلو فولت أمب  ممل غري لعدد   300حمول 

 ( <<E&Dان حقل الشقا  )

 والصحيح هو:

>> أع ال توريد وإنشــاء ومتديد كابالت والتشــعيل االبتدائ  وصــيانة 

بئر إنتاج ميا  جوفية  52كيلو فولت أمب  ممل غري لعدد   300حمول 

 ( <<E&Dان حقل الشقا  )

 (:14البند رقم ) -مادي ان اثلثا وقمل خطا 2

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

>> تيويــــد وتركيــــب معــــدات املراقبــــة والتحكم حملطــــات  ويـــل 

 << Bواملنطقة الوسطى   Gوالعارضية  Bالدوحة 

 

 والصحيح هو :

 B>> تيويـــد وتركيـــب معـــدات املراقبـــة والتحكم حملطـــات  ويـــل الـــدوحـــة 

 << Gستشفى الصباح وم Gوالعارضية 

 (:25البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  3

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

>> أع ال توف  خدمات فحف هندســــية حلكومة دولة الكويت 

>> 

 

 والصحيح هو:

 >> توف  خدمات فحف هندسية <<

 (:29البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  4

 املشروع العبارة التالية:حيث ورد ان اسم 

 

 والصحيح هو:
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>> توريد وتركيب وتشـــــــــــعيل نظام اخلال  الكهروضـــــــــــوئية على 

مظالت الســــــيارات ان أماكن متفرقة بدولة الكويت واملدرجة خبطة 

 املرحلة الثالثة << -التن ية  

>> توريد وتركيب وتشـــــــــــعيل نظام اخلال  الكهروضـــــــــــوئية على مظالت 

الرئيســـية وإدارة خدمات الطوارئ مبنطقة صـــبحان الســـيارات ان املشـــاغل 

>> 

 (:30البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  5

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

>> توريد وتركيب وتشــــعيل نظام اخلال  الكهروضــــوئية ان أماكن 

لرابعــة املرحلــة ا –متفرقــة بــدولــة الكويــت واملــدرجــة خبطــة التن يــة 

>> 

 

 والصحيح هو :

>> توريد وتركيب وتشــــعيل نظام اخلال  الكهروضــــوئية على مظالت 

 السيارات ومباين حمطات القو  الكهرابئية اجلنوبية <<

 (:31البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  6

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

ماكن أ>> توريد وتركيب وتشــــعيل نظام اخلال  الكهروضــــوئية ان 

خلامســــــــــة املرحلة ا -متفرقة بدولة الكويت واملدرجة خبطة التن ية  

>> 

 

 والصحيح هو :

>> توريد وتركيب وتشــــعيل نظام اخلال  الكهروضــــوئية على مظالت 

 السيارات ومباين حمطات القو  الكهرابئية الش الية <<

 (:33البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  7

 املشروع العبارة التالية:حيث ورد ان اسم 

>> دعوة اســتشــارية مشــروع إنشــاء وإجناز وصــيانة مب  خمت ات حديثة 

 لتحليل امليا  <<

 

 والصحيح هو :

 >> مشروع إنشاء وإجناز وصيانة مب  خمت ات حديثة لتحليل امليا 

 )ليست دعوة استشارية( <<

 (:44البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان رابعاً  8

  اسم املشروع العبارة التالية:حيث ورد ان

>> مشــــــــروع إجناز وصــــــــيانة مب  أخضــــــــر لوزارة الكهرابء واملاء 

 التابعة لقطاع شبكات النقل الكهرابئية مبنطقة السالم <<

 

 والصحيح هو:

>> مشـــــــروع إجناز وصـــــــيانة مب  لوزارة الكهرابء واملاء التابعة لقطاع 

 <مبنطقة السالم<شبكات التوزيمل لقسم املكثفات الكهرابئية 

 (:5البند رقم ) -وقمل خطا مادي ان اثمناً  9

 حيث ورد ان اسم املشروع العبارة التالية:

 –>> أع ال اخلدمات االستشارية لقطاعات شئون املستهلكني 

مراكي املراقبة والتحكم ونظم املعلومات والرقابة  –الشــــــئون املالية 

>> 

 وورد ان  نوع الطرح العبارة التالية:

> حمدودة على الشركات املؤهلة لد  اجلهاز املركيي لتكنلوجيا >

 املعلومات<<

 

 والصحيح هو :

>> تقدمي ع الة فنية متلصـــــــــــصــــــــــــة ان جمال نظم تقنية املعلومات 

كم الشئون املالية ومراكي املراقبة والتح –لقطاعات شئون املستهلكني 

 ونظم املعلومات والرقابة<<

 والصحيح هو :

على الشركات املؤهلة لد  اجلهاز املركيي لتكنلوجيا  >> غ  حمدودة

 املعلومات <<
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 اعالن عن

وفقاً  16/7/2017الصادر بتاريخ  1349ان العدد  2018 –2017لوزارة الكهرابء واملاء للسنة املالية املنشورة اإلضافات على اخلطة السنوية 

 ملا يل :

 قطاع تشعيل وصيانة امليا  (أوالً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  املشروعاسم  م

أع ال الصـــيانة واإلصـــالح وتشـــعيل معدات  1

ا  حمطـــات ضـــــــــــخ امليـــ والتهويـــة انالتكييف 

ومكـــــاتـــــب طوارئ امليـــــا  ومواقمل األع ـــــال 

الكي اوية وملحقاهتا والتناضــــــــــح العكســــــــــ  

ــــة  ــــدول ــــة ب ــــاط  متفرق ــــة ان من ــــا  اجلوفي واملي

 الكويت

أع ال الصـــيانة واإلصـــالح وتشـــعيل معدات التكييف والتهوية 

ان حمطات ضـــــــــخ امليا  ومكاتب طوارئ امليا  ومواقمل األع ال 

الكي اوية وملحقاهتا والتناضـــــــــــح العكســـــــــــ  وامليا  اجلوفية ان 

 الكويتمناط  متفرقة بدولة 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

هلــــذ  األع ــــال لــــد  اجلهــــاز 

 العامة املركيي لل ناقصات

 قطاع مراكي املراقبة والتحكم ونظم املعلومات والرقابة (اثنياً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  اسم املشروع م

إنشـــــــــــــاء منظومــة املراقبــة األمنيــة ملراكي  1

 املراقبة والتحكم

 يشت ل املشروع على األع ال التالية : 

إنشــــــــاء مراكي املراقبة األمنية الفرعية )القيادة والســــــــيطرة(     1

املعنيـة بع ليـات األمن وطلـب التـدخـل ألي من مراكي املراقبة 

 والتحكم  

إنشـــــــاء مركي املراقبة األمنية الرئيســـــــ  )القيادة والســـــــيطرة   2

 واالتصاالت( ملراكي املراقبة والتحكم

الشـــــــــــركــات املؤهلــة ان جمــال 

 بة األمنيةأنظ ة املراق

تصــــ يم وتركيب وتشــــعيل وصــــيانة نظام  2

ـــة ابســـــــــــتلـــدام كـــام ات وأجهية  املراقب

االســـــــــــتشـــــــــــعار حلراســـــــــــة وأمن حمطات 

ـــة واخلطوط اهلوائيـــة  ـــل الرئيســـــــــــي التحوي

 بقطاع شبكات النقل الكهرابئية

 يشت ل املشروع على األع ال التالية : 

إنشـــــــاء منظومة أمن حمطات التحويل الرئيســـــــية تتكون من   1

مراكي املراقبـــة األمنيـــة الفرعيـــة )القيـــادة والســـــــــــيطرة( املعنيـــة 

بع ليــات األمن وطلــب التــدخــل  وعــة من حمطــات التحويــل 

 الرئيسية املوجودة مبحافظة واحدة 

إنشـــــــاء مركي املراقبة األمنية الرئيســـــــ  )القيادة والســـــــيطرة   2

 االت( حملطات التحويل الرئيسية واالتص

الشركات املؤهلة ان جمال 

 أنظ ة املراقبة األمنية
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ـــــيــــــة :  إنشاء مب  جديد إلدارة االتصاالت 3 ـــــتــــــال ـــــى األعـــــ ــــــال ال ـــــ ــــــل املشــــــــــــــــروع عـــــل  يشــــــــــــــــت

إنشاء مب  جديد إلدارة االتصاالت ابلقطاع خيصف ب  مكان 

( ومكـــاتـــب لل ســـــــــــئولني 152ملركي االتصـــــــــــــاالت املوحـــد )

واملوظفني وغري للســـــ فرات وغري للســـــكراترية ولألرشـــــيف 

 حلفظ امللفات 

حمدودة على الشركات 

املصنفة لد  اجلهاز املركيي 

لل ناقصات العامة لألع ال 

 املدنية واإلنشائية

أع ــــال النظــــافــــة مببــــاين مراكي املراقبــــة  4

عيبة الشــــ -املدينة  -والتحكم )اجلابرية 

 اجلهراء( -

يشـــــــــــت ل املشـــــــــــروع على أع ال النظافة مبباين مراكي املراقبة 

 اجلهراء( -الشعيبة  -املدينة  -والتحكم )اجلابرية 

حمدودة على الشركات 

املؤهلة بوزارة الكهرابء واملاء 

 ألع ال النظافة

أع ال اليراعة وصـــــــــيانتها مبراكي املراقبة  5

عيبة الشــــ -املدينة  -والتحكم )اجلابرية 

 اجلهراء( -

يشــــت ل املشــــروع على أع ال اليراعة وصــــيانتها مبراكي املراقبة 

 اجلهراء( -الشعيبة  -املدينة  -والتحكم )اجلابرية 

حمدودة على الشركات 

املؤهلة بوزارة الكهرابء واملاء 

 اعةألع ال الير 

أع ال اخلدمات االســــتشــــارية للتشــــعيل  6

 والدراسات ومحاية النظام الكهرابئ 

يشــــــت ل املشــــــروع على التعاقد ممل مكتب اســــــتشــــــاري عامل  

لتوف  فري  دعم فين متلصف من ذوي اخل ة لتقدمي خدمات 

اســــتشــــارية ان جمال التلطيط التشــــعيل  لشــــبكة الربط املوحد 

ظــــة على اســـــــــــتقرار النظــــام وجمــــال األنظ ــــة الالزمــــة لل حــــاف

 الكهرابئ  وذلك لتشعيل الشبكة الكهرابئية بكفاءة وفعالية 

ممارســـــة حمدودة على عدد من 

املكاتب االســتشــارية املعت دة 

من قبــل وزارة الكهرابء واملــاء 

واملؤهلة من قبل فري  التاهيل 

إبدارة املســــــــــتشــــــــــارين التابعة 

ـــبـــيـــوت  ـــيــــــار ال ـــلـــجـــنــــــة اخـــت ل

 االستشارية 

 قطاع اخلدمات الفنية واملشاغل الرئيسية (اثلثاً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  اسم املشروع م

( آالت تصوير خمططات 6صيانة عدد ) 1

 (OXEماركة )

صيانة  وإصالح آالت تصوير  لل حافظة على جودة اآلالت 

 واست رارية الع ل

 ممارسة عامة

( آلة تصوير مستندات 83صيانة عدد ) 2

 ماركة )ميتا(

صيانة وإصالح آالت تصوير )ميتا( لل حافظة على جودة 

 اآلالت واست رارية الع ل

 مناقصة عامة

( آلة تصـــــــــوير ماركة 16صـــــــــيانة عدد ) 3

 )كانون(

صيانة وإصالح آالت تصوير )كانون( لل حافظة على جودة 

 اآلالت واست رارية الع ل

 ممارسة عامة
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( ســــــــيارة 1211أع ال اســــــــتئجار عدد ) 4

 بدون سائ متنوعة 

  ( سيارة متنوعة بدون سائ 1211استئجار عدد )

( ســــــــيارة 435أع ال اســــــــتئجار عدد ) 5

 متنوعة ممل سائ 

  ( سيارة متنوعة ممل سائ 435استئجار عدد )

 قطاع شبكات النقل الكهرابئية (رابعاَ 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

حمطــــة  ويــــل  2تيويــــد وتركيــــب عــــدد  1

ك ي لتعذية  132/11رئيســــــــــية جهد 

 مشروع املدن الع الية ان جنوب اجلهراء 

نتيجة لتوســـــــــــعة الشـــــــــــبكة الكهرابئية لتوف  الطاقة الكهرابئية 

الالزمة دون انقطاع وتيامناً لي دة املطلوب ان املناط  املذكورة 

 بشكل مست ر

حمدودة على الشركات املؤهلة 

قبــل وزارة الكهرابء واملــاء  من

 لتيويد وتركيب احملطات

تيويـــد ومتـــديـــد كيبالت أرضـــــــــــيـــة جهـــد  2

ك ي لربط حمطــة  ويــل الــدائري  300

مبحطة  ويل الصـــــــــــدي   (W)اخلامس 

(W)  

تقوية الشـــــــــــبكة الكهرابئية ان املناط  املذكورة لتفادي انقطاع 

 التيار الكهرابئ  بسبب ز دة األمحال

شركات املؤهلة حمدودة على ال

من قبــل وزارة الكهرابء واملــاء 

لتوريــــــد ومتــــــديــــــد الكيبالت 

 ك ي 300األرضية جهد 

أع ال تشــــــــــعيل وصــــــــــيانة للشــــــــــبكات  3

 الكهرابئية 

كل ما خيف أع ال تشعيل وصيانة للشبكة الكهرابئية اخلاصة 

بنقــــــل الطــــــاقــــــة الكهرابئيــــــة من حمطــــــات القو  الكهرابئيـــــة 

 ن لل ستهلكني بشكل مست ر وآم

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

 قطاع حمطات القو  الكهرابئية وتقط  امليا  (خامساً 

 تشعيل وصيانة حمطات القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

 حمطة الصبية(أوال

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

مناقصــــة توريد وتســــليم مادة الصــــوديوم  1

ســــــــلفايت الالمائ  حملطات توليد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

مــادة كي يــائيــة تســـــــــــتلــدم للحقن ان ميــا  املقطرة ملنمل  كــل 

(MSF معــدات املقطرة ودويفــا يييــد معــدل  كــل املقطرة  )

 ويقل ع رها االفااض  

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 زارة الكهرابء واملاءمن قبل و 

مناقصــــــــــــة توريد وتســـــــــــليم ماديت مانمل  2

الاســـــــــــــب ومــانمل الرغوة حملطــات توليــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

مانمل الاسب ملنمل ترسبات ملحية ان مكثفات املقطرات ودويفا 

 تتكون الاسبات امللحية وتتوقف املقطرة عن اإلنتاج 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  67             والستون    الثالثةالسنة  1356الكويت اليوم العدد 

 دا   البحر إىل خبار امليا  ال مانمل الرغوة ملنمل وصول رغوة ميا

 سيتكثف ليكون ميا  مقطرة

مناقصـــــــــــة التللف من املواد الكي اوية  3

الراكــدة التــالفــة ان خمــازن مينــاء عبــد هللا 

وخمازن حمطات القو  الكهرابئية وتقط  

 امليا  التابعة لوزارة الكهرابء واملاء 

بسبب وجود مواد كي يائية اتلفة وراكدة ان خمازن الوزارة ألكثر 

سالمة ل( سنة وتبني عدم صالحيتها لالستلدام لذا و 25من )

امللازن ولضـــــــــــ ان وجود بيئة خمينية آمنة يتم طرح مناقصـــــــــــة 

لتاهيل شركات معت دة من البيئة للتللف منها وردمها حسب 

 لوائح وأنظ ة اهليئة العامة للبيئة

 فتح أتهيل مسب  قبل الطرح

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  4

خاصـــــــــة حملطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا  

ـــا  البحر املعـــذيـــة  -1 ـــد مـــادة الكلور الالزمـــة لتعقيم مي توري

لوحــدات التقط  ملنمل تكــاثر األحيــاء البحريــة الــدقيقــة داخــل 

ـــايل يؤدي إىل منمل  ـــة وابلت حلراري ا االنتقـــالاملعـــادالت احلراراي

 قاي املقطرة  وإي

محض اهليدروكلوريك املســــــــــتلدم لتنظيف املقطرات أثناء  -2

صــــيانة مدة الاســــبات امللحية لرفمل كفاءة املبادالت احلرارية ،  

كذلك ان تنشـــــيط الرتنج املســـــتلدم ان وحدة التبادل األيوين 

والالزم لتنقية امليا  املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاســـــــــــبات 

 امللحية  

ة الصــــــــودا الكاوية املســــــــتلدمة ان وحدة رفمل القلوية ماد -3

لرفمل قي ة األ  اهليدروجيين لل يا  املنتجة واملعذية للشـــــــــــبكة 

 امليا  كذلك تســـــتلدم ان تنشـــــيط وامحراراأل بيب  أملنمل صـــــد

الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزمة لتنقية امليا  

 سبات امللحيةاملعذية للعال ت ملنمل  كلها والا 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  5

حملطــات توليــد القو  الكهرابئيــة وتقط  

 امليا 

اهليدرازين ويســـــــــــتلدم ان ميا  العالية للتقليل من التآكل  -1

 وز دة ع ر العالية  

املرفالني ويســـــــتلدم ان ميا  العالية لرفمل األ  احل ضـــــــ   -2

ح  ال تكون ميا  العالية محضـــــــــية وتســـــــــبب  كل ان أ بيب 

 العالية  

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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مثبط األمحاض يضـــاي ممل احل ض املســـتلدم ان غســـيل  -3

املقطرات وذلك ملنمل احل ض أثناء ع لة ان إزالة الاســـــــــــبات 

 لهاويسبب  كامللحية من أن يتفاعل ممل أ بيب املقطرة 

مناقصــــــــــــة أع ال العســـــــــــيل الكي اوي  6

لعال ت حمطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا 

أع ــال تنظيف كي يــائ  أل بيــب العال ت من الــداخــل إلزالــة 

بات وأجياء التآكل لرفمل كفاءة العالية ان تبل  ميا   الاســـــــــــ

العالية وذلك الســـــــتلدام البلار ان توليد الكهرابء وتســـــــلني 

املســـــلن احلراري لل قطرات إلنتاج امليا  املقطرة ان حالة عدم 

ك ية البلار   ببة تقليلتنظيف األ بيب ســتااكم الاســبات مســ

وابلتايل اإلنتاج ، كذلك ز دة ضـــــــــــعط األ بيب والذي يؤدي 

 إىل حدوث تشققات ان األ بيب

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  7

أع ال العســـــــيل الكي اوي للعال ت ان 

 حمــطــــــات تــولــيــــــد الــقــو  الــكــهــرابئــيــــــة

 وتقط  امليا   

لفتح ا ال أمام شـــركات عاملية وحملية متلصـــصـــة ان العســـيل 

الكي ـــاوي أل بيـــب العال ت وملنمل االحتكـــار لل شــــــــــــــارة ان 

 املناقصات املستقبلية 

 

أتهيـــل مواد كي يـــائيـــة مـــانعـــة للاســــــــــــــب ان  8

ـــد  MSFاملقطرات بنظـــام  ان حمطـــات تولي

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام منتجات خمتلفة و ديد كفاءهتا ومعدالت احلقن 

ملــانمل االحتكــار على منتجــات حمــدودة وذلــك متهيــدًا إلشـــــــــــراك 

 املنتجات املؤهلة ان املناقصات املستقبلية 

 

أتهيل شـــــــــــركات متلصـــــــــــصـــــــــــة لتقدمي  9

خــدمــات هنــدســـــــــــيــة للتوربينــات العــازيـة 

ذات الــدورة املشـــــــــــاكــة وثنــائيــة العرض 

دات املســــــــــــــــاعـــــدة هلـــــا بكفـــــاءة واملعـــــ

عـاليـة مبحط  الشـــــــــــعيبة  واســـــــــــت راريـة

الشــــ الية والصــــبية العربية لتوليد القوي 

 الكهرابئية وتقط  امليا  "

دعوة أتهيل الشــركات ألع ال الصــيانة امليكانيكية والكهرابئية 

( توربينات غازية وتربينة خبارية واحدة 3وأجهية التحكم لعدد )

   واملعدات املساعدة ابحملطة( وحدات تقط3وعدد )
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منــاقصـــــــــــــة تقــدمي خــدمــات هنــدســـــــــــيــة  10

للتوربينات العازية ذات الدورة املشـــــاكة 

واملعـــــدات املســــــــــــــــاعـــــدة هلـــــا بكفـــــاءة 

 واست رارية عالية حملطة الصبية العربية

أع ال الصـــــــــيانة امليكانيكية والكهرابئية وأجهية التحكم لعدد 

( وحدات 3( توربينات غازية وتربينة خبارية واحدة وعدد )3)

 تقط  واملعدات املساعدة ابحملطة 

 

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  11

يانة الســـــــــــنوية لل عدات  أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 قط  امليا  الكهرابئية وت

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية 

 

مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  12

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 لل حافظة على است رارية أداء املعدات بكفاءة عالية 

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء

 حمطة الشعيبة (اثنياً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

مناقصــــة توريد وتســــليم مادة الصــــوديوم  1

ســــــــلفايت الالمائ  حملطات توليد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

مــادة كي يــائيــة تســـــــــــتلــدم للحقن ان ميــا  املقطرة ملنمل  كــل 

(MSF معــدات املقطرة ودويفــا يييــد معــدل  كــل املقطرة  )

 ويقل ع رها االفااض  

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 زارة الكهرابء واملاءمن قبل و 

مناقصــــــــــــة توريد وتســـــــــــليم ماديت مانمل  2

الاســـــــــــــب ومــانمل الرغوة حملطــات توليــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

مانمل الاسب ملنمل ترسبات ملحية ان مكثفات املقطرات ودويفا 

 تتكون الاسبات امللحية وتتوقف املقطرة عن اإلنتاج 

 دا ميا  البحر إىل خبار امليا  ال مانمل الرغوة ملنمل وصول رغوة 

 سيتكثف ليكون ميا  مقطرة

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــــة التللف من املواد الكي اوية  3

الراكــدة التــالفــة ان خمــازن مينــاء عبــد هللا 

وخمازن حمطات القو  الكهرابئية وتقط  

 امليا  التابعة لوزارة الكهرابء واملاء 

بسبب وجود مواد كي يائية اتلفة وراكدة ان خمازن الوزارة ألكثر 

سالمة ل( سنة وتبني عدم صالحيتها لالستلدام لذا و 25من )

امللازن ولضـــــــــــ ان وجود بيئة خمينية آمنة يتم طرح مناقصـــــــــــة 

لتاهيل شركات معت دة من البيئة للتللف منها وردمها حسب 

 لوائح وأنظ ة اهليئة العامة للبيئة

 فتح أتهيل مسب  قبل الطرح
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مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  4

خاصـــــــــة حملطات توليد القو  الكهرابئية 

  وتقط  امليا 

ـــا  البحر املعـــذيـــة  -1 ـــد مـــادة الكلور الالزمـــة لتعقيم مي توري

لوحــدات التقط  ملنمل تكــاثر األحيــاء البحريــة الــدقيقــة داخــل 

ـــايل يؤدي إىل منمل  ـــة وابلت حلراري ا االنتقـــالاملعـــادالت احلراراي

 وإيقاي املقطرة  

محض اهليدروكلوريك املســــــتلدم لتنظيف املقطرات أثناء صــــــيانة  -2

ات امللحيـة لرفمل كفـاءة املبـادالت احلراريـة ، كـذلـك ان مـدة الاســـــــــــبـ

تنشــيط الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزم لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية  

مادة الصــــــــودا الكاوية املســــــــتلدمة ان وحدة رفمل القلوية  -3

لشـــــــــــبكة ملنتجة واملعذية للرفمل قي ة األ  اهليدروجيين لل يا  ا

 امليا  كذلك تســـــتلدم ان تنشـــــيط وامحراراأل بيب  أملنمل صـــــد

الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزمة لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية مناقصـــــــــة  5

حملطــات توليــد القو  الكهرابئيــة وتقط  

 امليا 

اهليدرازين ويســـــــــــتلدم ان ميا  العالية للتقليل من التآكل  -1

 وز دة ع ر العالية  

املرفالني ويســـــتلدم ان ميا  العالية لرفمل األ  احل ضـــــ  ح  ال  -2

 ية  عالتكون ميا  العالية محضية وتسبب  كل ان أ بيب ال

مثبط األمحاض يضـــاي ممل احل ض املســـتلدم ان غســـيل  -3

املقطرات وذلك ملنمل احل ض أثناء ع لة ان إزالة الاســـــــــــبات 

 امللحية من أن يتفاعل ممل أ بيب املقطرة ويسبب  كلها

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصــــــــــــة أع ال العســـــــــــيل الكي اوي  6

ة حمطات توليد القو  الكهرابئي لعال ت

 وتقط  امليا 

أع ــال تنظيف كي يــائ  أل بيــب العال ت من الــداخــل إلزالــة 

بات وأجياء التآكل لرفمل كفاءة العالية ان تبل  ميا   الاســـــــــــ

العالية وذلك الســـــــتلدام البلار ان توليد الكهرابء وتســـــــلني 

الة عدم ح املســـــلن احلراري لل قطرات إلنتاج امليا  املقطرة ان

 تنظيف األ بيب ســتااكم الاســبات مســببة تقليل ك ية البلار

وابلتايل اإلنتاج ، كذلك ز دة ضـــــــــــعط األ بيب والذي يؤدي 

 إىل حدوث تشققات ان األ بيب

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  7

اوي للعال ت ان أع ال العســـــــيل الكي 

 حمــطــــــات تــولــيــــــد الــقــو  الــكــهــرابئــيــــــة

 وتقط  امليا   

لفتح ا ال أمام شـــركات عاملية وحملية متلصـــصـــة ان العســـيل 

الكي ـــاوي أل بيـــب العال ت وملنمل االحتكـــار لل شــــــــــــــارة ان 

 املناقصات املستقبلية 

 

أتهيـــل مواد كي يـــائيـــة مـــانعـــة للاســــــــــــــب ان  8

ـــد  MSFاملقطرات بنظـــام  ان حمطـــات تولي

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام منتجات خمتلفة و ديد كفاءهتا ومعدالت احلقن ملانمل 

االحتكــار على منتجــات حمــدودة وذلــك متهيــدًا إلشـــــــــــراك املنتجــات 

 املؤهلة ان املناقصات املستقبلية 

 

 ان لالشـــااكأتهيل شـــركات متلصـــصـــة  9

يانة الســـــــــــن وية لل عدات أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا 

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية

 

مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  10

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا 

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 إداء املعدات بكفاءة عالية است راريةلل حافظة على 

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء

أتهيل شـــــــــــركات متلصـــــــــــصـــــــــــة لتقدمي  11

خــدمــات هنــدســـــــــــيــة للتوربينــات العــازيـة 

شـــــــــــاكــة وثنــائيــة العرض ذات الــدورة امل

واملعـــــدات املســــــــــــــــاعـــــدة هلـــــا بكفـــــاءة 

واســـــــــــت راريـة عـاليـة مبحط  الشـــــــــــعيبة 

الشــــ الية والصــــبية العربية لتوليد القوي 

 الكهرابئية وتقط  امليا  "

دعوة أتهيل الشــركات ألع ال الصــيانة امليكانيكية والكهرابئية 

واحدة  ة( توربينات غازية وتربينة خباري3وأجهية التحكم لعدد )

 ( وحدات تقط  واملعدات املساعدة ابحملطة3وعدد )

 

منــاقصـــــــــــــة تقــدمي خــدمــات هنــدســـــــــــيــة  12

للتوربينات العازية ذات الدورة املشـــــاكة 

وثنائية العرض واملعدات املســـــــــــاعدة هلا 

لشعيبة ا مبحطةعالية  واست راريةبكفاءة 

الشـــــــــــ ــــاليــــة لتوليــــد القوي الكهرابئيــــة 

 وتقط  امليا  "

 

 

 

الصـــــــــيانة امليكانيكية والكهرابئية وأجهية التحكم لعدد  أع ال

( وحدات 3( توربينات غازية وتربينة خبارية واحدة وعدد )3)

 تقط  واملعدات املساعدة ابحملطة
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 حمطة الدوحة الشرقية (اثلثًاً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

مناقصــــة توريد وتســــليم مادة الصــــوديوم  1

ســــــــلفايت الالمائ  حملطات توليد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

مــادة كي يــائيــة تســـــــــــتلــدم للحقن ان ميــا  املقطرة ملنمل  كــل 

(MSF معــدات املقطرة ودويفــا يييــد معــدل  كــل املقطرة  )

 ويقل ع رها االفااض  

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 زارة الكهرابء واملاءمن قبل و 

مناقصــــــــــــة توريد وتســـــــــــليم ماديت مانمل  2

الاســـــــــــــب ومــانمل الرغوة حملطــات توليــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

مانمل الاسب ملنمل ترسبات ملحية ان مكثفات املقطرات ودويفا 

 تتكون الاسبات امللحية وتتوقف املقطرة عن اإلنتاج 

 دا   البحر إىل خبار امليا  ال مانمل الرغوة ملنمل وصول رغوة ميا

 سيتكثف ليكون ميا  مقطرة

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــــة التللف من املواد الكي اوية  3

الراكــدة التــالفــة ان خمــازن مينــاء عبــد هللا 

وخمازن حمطات القو  الكهرابئية وتقط  

 امليا  التابعة لوزارة الكهرابء واملاء 

بسبب وجود مواد كي يائية اتلفة وراكدة ان خمازن الوزارة ألكثر 

سالمة ل( سنة وتبني عدم صالحيتها لالستلدام لذا و 25من )

امللازن ولضـــــــــــ ان وجود بيئة خمينية آمنة يتم طرح مناقصـــــــــــة 

لتاهيل شركات معت دة من البيئة للتللف منها وردمها حسب 

 لوائح وأنظ ة اهليئة العامة للبيئة

 فتح أتهيل مسب  قبل الطرح

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  4

خاصـــــــــة حملطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا  

 

ـــا  البحر املعـــذيـــة  -1 ـــد مـــادة الكلور الالزمـــة لتعقيم مي توري

لوحــدات التقط  ملنمل تكــاثر األحيــاء البحريــة الــدقيقــة داخــل 

ـــايل يؤدي إىل منمل  ـــة وابلت حلراري ا االنتقـــالاملعـــادالت احلراراي

 يقاي املقطرة  وإ

محض اهليدروكلوريك املســــــتلدم لتنظيف املقطرات أثناء صــــــيانة  -2

مـدة الاســـــــــــبـات امللحيـة لرفمل كفـاءة املبـادالت احلراريـة ، كـذلـك ان 

تنشــيط الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزم لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية  

مادة الصــــــــودا الكاوية املســــــــتلدمة ان وحدة رفمل القلوية  -3

لرفمل قي ة األ  اهليدروجيين لل يا  املنتجة واملعذية للشـــــــــــبكة 

 امليا  كذلك تســـــتلدم ان تنشـــــيط وامحراراأل بيب  أملنمل صـــــد

الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزمة لتنقية امليا  

 لاسبات امللحيةاملعذية للعال ت ملنمل  كلها وا

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  5

حملطــات توليــد القو  الكهرابئيــة وتقط  

 امليا 

 

اهليدرازين ويســـــــــــتلدم ان ميا  العالية للتقليل من التآكل  -1

 وز دة ع ر العالية  

  يا  العالية لرفمل األ  احل ضـــــــاملرفالني ويســـــــتلدم ان م -2

ح  ال تكون ميا  العالية محضـــــــــية وتســـــــــبب  كل ان أ بيب 

 العالية  

مثبط األمحاض يضـــاي ممل احل ض املســـتلدم ان غســـيل  -3

املقطرات وذلك ملنمل احل ض أثناء ع لة ان إزالة الاســـــــــــبات 

 امللحية من أن يتفاعل ممل أ بيب املقطرة ويسبب  كلها

لشركات املؤهلة حمدودة على ا

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصــــــــــــة أع ال العســـــــــــيل الكي اوي  6

لعال ت حمطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا 

 

أع ــال تنظيف كي يــائ  أل بيــب العال ت من الــداخــل إلزالــة 

بات وأجياء التآكل لرفمل كفاءة العالية ان تبل  ميا   الاســـــــــــ

الســـــــتلدام البلار ان توليد الكهرابء وتســـــــلني العالية وذلك 

املســـــلن احلراري لل قطرات إلنتاج امليا  املقطرة ان حالة عدم 

 تنظيف األ بيب ســتااكم الاســبات مســببة تقليل ك ية البلار

وابلتايل اإلنتاج ، كذلك ز دة ضـــــــــــعط األ بيب والذي يؤدي 

 إىل حدوث تشققات ان األ بيب

ة املؤهلحمدودة على الشركات 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  7

أع ال العســـــــيل الكي اوي للعال ت ان 

 حمــطــــــات تــولــيــــــد الــقــو  الــكــهــرابئــيــــــة

 وتقط  امليا     

لفتح ا ال أمام شـــركات عاملية وحملية متلصـــصـــة ان العســـيل 

الكي ـــاوي أل بيـــب العال ت وملنمل االحتكـــار لل شــــــــــــــارة ان 

 املناقصات املستقبلية 

 

أتهيل مواد كي يائية مانعة للاســـــــــــب ان  8

ان حمطــــــات  MSFاملقطرات بنظــــــام 

 توليد القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ــال أمــام منتجــات خمتلفــة و ــديــد كفــاءهتــا ومعــدالت 

احلقن ملـــانمل االحتكـــار على منتجـــات حمـــدودة وذلـــك متهيـــداً 

 إلشراك املنتجات املؤهلة ان املناقصات املستقبلية 

 

 ان لالشـــااكأتهيل شـــركات متلصـــصـــة  9

يانة الســـــــــــنوية لل عدات  أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 رابئية وتقط  امليا الكه

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية
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مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  10

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا 

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 إداء املعدات بكفاءة عالية است راريةلل حافظة على 

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء

 حمطة الشويخ (رابعاً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  1

يانة الســـــــــــنوية لل عدات  أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية 

 

مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  2

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 ابئية وتقط  امليا القو  الكهر 

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 لل حافظة على است رارية أداء املعدات بكفاءة عالية

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء

 

 حمطة اليور (خامساً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

مناقصــــة توريد وتســــليم مادة الصــــوديوم  1

ســــــــلفايت الالمائ  حملطات توليد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

مــادة كي يــائيــة تســـــــــــتلــدم للحقن ان ميــا  املقطرة ملنمل  كــل 

(MSF معــدات املقطرة ودويفــا يييــد معــدل  كــل املقطرة  )

 ويقل ع رها االفااض  

ة املؤهلحمدودة على الشركات 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصــــــــــــة توريد وتســـــــــــليم ماديت مانمل  2

الاســـــــــــــب ومــانمل الرغوة حملطــات توليــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

مانمل الاسب ملنمل ترسبات ملحية ان مكثفات املقطرات ودويفا 

 تتكون الاسبات امللحية وتتوقف املقطرة عن اإلنتاج 

ا نمل وصول رغوة ميا  البحر إىل خبار امليا  ال  دمانمل الرغوة مل

 سيتكثف ليكون ميا  مقطرة

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــــة التللف من املواد الكي اوية  3

الراكــدة التــالفــة ان خمــازن مينــاء عبــد هللا 

وخمازن حمطات القو  الكهرابئية وتقط  

 امليا  التابعة لوزارة الكهرابء واملاء 

بسبب وجود مواد كي يائية اتلفة وراكدة ان خمازن الوزارة ألكثر 

سالمة ل( سنة وتبني عدم صالحيتها لالستلدام لذا و 25من )

امللازن ولضـــــــــــ ان وجود بيئة خمينية آمنة يتم طرح مناقصـــــــــــة 

 فتح أتهيل مسب  قبل الطرح
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لتاهيل شركات معت دة من البيئة للتللف منها وردمها حسب 

 لوائح وأنظ ة اهليئة العامة للبيئة

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  4

خاصـــــــــة حملطات توليد القو  الكهرابئية 

  وتقط  امليا 

 

ـــا  البحر املعـــذيـــة  -1 ـــد مـــادة الكلور الالزمـــة لتعقيم مي توري

لوحــدات التقط  ملنمل تكــاثر األحيــاء البحريــة الــدقيقــة داخــل 

ـــايل يؤدي إىل منمل  ـــة وابلت حلراري ا االنتقـــالاملعـــادالت احلراراي

 وإيقاي املقطرة  

محض اهليدروكلوريك املســــــتلدم لتنظيف املقطرات أثناء صــــــيانة  -2

مـدة الاســـــــــــبـات امللحيـة لرفمل كفـاءة املبـادالت احلراريـة ، كـذلـك ان 

تنشــيط الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزم لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية  

ية املســــــــتلدمة ان وحدة رفمل القلوية مادة الصــــــــودا الكاو  -3

لرفمل قي ة األ  اهليدروجيين لل يا  املنتجة واملعذية للشـــــــــــبكة 

 امليا  كذلك تســـــتلدم ان تنشـــــيط وامحراراأل بيب  أملنمل صـــــد

الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزمة لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية

دودة على الشركات املؤهلة حم

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  5

حملطــات توليــد القو  الكهرابئيــة وتقط  

 امليا 

 

اهليدرازين ويســـــــــــتلدم ان ميا  العالية للتقليل من التآكل  -1

 وز دة ع ر العالية  

حل ضـــــــ  األ  ااملرفالني ويســـــــتلدم ان ميا  العالية لرفمل  -2

ح  ال تكون ميا  العالية محضـــــــــية وتســـــــــبب  كل ان أ بيب 

 العالية  

مثبط األمحاض يضـــاي ممل احل ض املســـتلدم ان غســـيل  -3

املقطرات وذلك ملنمل احل ض أثناء ع لة ان إزالة الاســـــــــــبات 

 امللحية من أن يتفاعل ممل أ بيب املقطرة ويسبب  كلها

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء من

مناقصــــــــــــة أع ال العســـــــــــيل الكي اوي  6

لعال ت حمطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا 

أع ــال تنظيف كي يــائ  أل بيــب العال ت من الــداخــل إلزالــة 

بات وأجياء التآكل لرفمل كفاءة العالية ان تبل  ميا   الاســـــــــــ

لني يد الكهرابء وتســـــــالعالية وذلك الســـــــتلدام البلار ان تول

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 لكهرابء واملاءمن قبل وزارة ا
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املســـــلن احلراري لل قطرات إلنتاج امليا  املقطرة ان حالة عدم  

 تنظيف األ بيب ســتااكم الاســبات مســببة تقليل ك ية البلار

وابلتايل اإلنتاج ، كذلك ز دة ضـــــــــــعط األ بيب والذي يؤدي 

 إىل حدوث تشققات ان األ بيب

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  7

أع ال العســـــــيل الكي اوي للعال ت ان 

 حمــطــــــات تــولــيــــــد الــقــو  الــكــهــرابئــيــــــة

 وتقط  امليا     

لفتح ا ال أمام شـــركات عاملية وحملية متلصـــصـــة ان العســـيل 

الكي ـــاوي أل بيـــب العال ت وملنمل االحتكـــار لل شــــــــــــــارة ان 

 املناقصات املستقبلية 

 

أتهيـــل مواد كي يـــائيـــة مـــانعـــة للاســــــــــــــب ان  8

ـــد  MSFاملقطرات بنظـــام  ان حمطـــات تولي

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام منتجات خمتلفة و ديد كفاءهتا ومعدالت احلقن ملانمل 

االحتكــار على منتجــات حمــدودة وذلــك متهيــدًا إلشـــــــــــراك املنتجــات 

 املؤهلة ان املناقصات املستقبلية 

 

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  9

يانة الســـــــــــنوية لل عدات  أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 رابئية وتقط  امليا  الكه

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية 

 

مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  10

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 لل حافظة على است رارية أداء املعدات بكفاءة عالية 

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء

 حمطة الدوحة العربية (سادساً 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

مناقصــــة توريد وتســــليم مادة الصــــوديوم  1

ســــــــلفايت الالمائ  حملطات توليد القو  

 الكهرابئية وتقط  امليا  

مــادة كي يــائيــة تســـــــــــتلــدم للحقن ان ميــا  املقطرة ملنمل  كــل 

(MSF معــدات املقطرة ودويفــا يييــد معــدل  كــل املقطرة  )

 ويقل ع رها االفااض  

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 زارة الكهرابء واملاءمن قبل و 

مناقصــــــــــــة توريد وتســـــــــــليم ماديت مانمل  2

الاســـــــــــــب ومــانمل الرغوة حملطــات توليــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

مانمل الاسب ملنمل ترسبات ملحية ان مكثفات املقطرات ودويفا 

 تتكون الاسبات امللحية وتتوقف املقطرة عن اإلنتاج 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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  البحر إىل خبــار امليــا  ال  دــا مــانمل الرغوة ملنمل وصـــــــــــول رغوة ميــا

 سيتكثف ليكون ميا  مقطرة

مناقصـــــــــــة التللف من املواد الكي اوية  3

الراكــدة التــالفــة ان خمــازن مينــاء عبــد هللا 

وخمازن حمطات القو  الكهرابئية وتقط  

 امليا  التابعة لوزارة الكهرابء واملاء 

بسبب وجود مواد كي يائية اتلفة وراكدة ان خمازن الوزارة ألكثر 

سالمة ل( سنة وتبني عدم صالحيتها لالستلدام لذا و 25من )

امللازن ولضـــــــــــ ان وجود بيئة خمينية آمنة يتم طرح مناقصـــــــــــة 

لتاهيل شركات معت دة من البيئة للتللف منها وردمها حسب 

 لوائح وأنظ ة اهليئة العامة للبيئة

 فتح أتهيل مسب  قبل الطرح

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  4

خاصـــــــــة حملطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا  

 

ـــا  البحر املعـــذيـــة  -1 ـــد مـــادة الكلور الالزمـــة لتعقيم مي توري

لوحــدات التقط  ملنمل تكــاثر األحيــاء البحريــة الــدقيقــة داخــل 

ـــايل يؤدي إىل منمل  ـــة وابلت حلراري ا االنتقـــالاملعـــادالت احلراراي

 يقاي املقطرة  وإ

محض اهليدروكلوريك املســــــتلدم لتنظيف املقطرات أثناء صــــــيانة  -2

مـدة الاســـــــــــبـات امللحيـة لرفمل كفـاءة املبـادالت احلراريـة ، كـذلـك ان 

تنشــيط الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزم لتنقية امليا  

 املعذية للعال ت ملنمل  كلها والاسبات امللحية  

مادة الصــــــــودا الكاوية املســــــــتلدمة ان وحدة رفمل القلوية  -3

لرفمل قي ة األ  اهليدروجيين لل يا  املنتجة واملعذية للشـــــــــــبكة 

 امليا  كذلك تســـــتلدم ان تنشـــــيط وامحراراأل بيب  أملنمل صـــــد

الرتنج املســتلدم ان وحدة التبادل األيوين والالزمة لتنقية امليا  

 لاسبات امللحيةاملعذية للعال ت ملنمل  كلها وا

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

مناقصـــــــــة توريد وتســـــــــليم مواد كي يائية  5

حملطــات توليــد القو  الكهرابئيــة وتقط  

 امليا 

 

اهليدرازين ويســـــــــــتلدم ان ميا  العالية للتقليل من التآكل  -1

 وز دة ع ر العالية  

  يا  العالية لرفمل األ  احل ضـــــــاملرفالني ويســـــــتلدم ان م -2

ح  ال تكون ميا  العالية محضـــــــــية وتســـــــــبب  كل ان أ بيب 

 العالية  

لشركات املؤهلة حمدودة على ا

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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مثبط األمحاض يضـــاي ممل احل ض املســـتلدم ان غســـيل  -3

املقطرات وذلك ملنمل احل ض أثناء ع لة ان إزالة الاســـــــــــبات 

 امللحية من أن يتفاعل ممل أ بيب املقطرة ويسبب  كلها

مناقصــــــــــــة أع ال العســـــــــــيل الكي اوي  6

لعال ت حمطات توليد القو  الكهرابئية 

 وتقط  امليا 

 

أع ــال تنظيف كي يــائ  أل بيــب العال ت من الــداخــل إلزالــة 

بات وأجياء التآكل لرفمل كفاءة العالية ان تبل  ميا   الاســـــــــــ

الســـــــتلدام البلار ان توليد الكهرابء وتســـــــلني العالية وذلك 

املســـــلن احلراري لل قطرات إلنتاج امليا  املقطرة ان حالة عدم 

 تنظيف األ بيب ســتااكم الاســبات مســببة تقليل ك ية البلار

وابلتايل اإلنتاج ، كذلك ز دة ضـــــــــــعط األ بيب والذي يؤدي 

 إىل حدوث تشققات ان األ بيب

ة املؤهلحمدودة على الشركات 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  7

أع ال العســـــــيل الكي اوي للعال ت ان 

 حمــطــــــات تــولــيــــــد الــقــو  الــكــهــرابئــيــــــة

 وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام شـــركات عاملية وحملية متلصـــصـــة ان العســـيل 

الكي ـــاوي أل بيـــب العال ت وملنمل االحتكـــار لل شــــــــــــــارة ان 

 املناقصات املستقبلية 

 

أتهيـــل مواد كي يـــائيـــة مـــانعـــة للاســــــــــــــب ان  8

ـــد  MSFاملقطرات بنظـــام  ان حمطـــات تولي

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

لفتح ا ال أمام منتجات خمتلفة و ديد كفاءهتا ومعدالت احلقن ملانمل 

االحتكــار على منتجــات حمــدودة وذلــك متهيــدًا إلشـــــــــــراك املنتجــات 

 املؤهلة ان املناقصات املستقبلية 

 

أتهيل شـــركات متلصـــصـــة لالشـــااك ان  9

يانة الســـــــــــنوية لل عدات  أع ال الصـــــــــــ

الكهرابئيــــــة ان حمطــــــات توليــــــد القو  

 رابئية وتقط  امليا  الكه

لفتح ا ال أمام شـــــــــركات متلصـــــــــصـــــــــة ان أع ال الصـــــــــيانة 

 الكهرابئية 

 

مناقصـــــــــــة أع ال الصـــــــــــيانة الســـــــــــنوية  10

لل عـــدات الكهرابئيـــة ان حمطـــات توليـــد 

 القو  الكهرابئية وتقط  امليا  

ـــانـــة روتينيـــة وجمـــدولـــة جل يمل املعـــدات ان احملطـــة  ع ـــل صـــــــــــي

 لل حافظة على است رارية أداء املعدات بكفاءة عالية 

حمدودة على الشـــــــــــركات املؤهلة 

ألع ال الصـــــــــــيانة الكهرابئية من 

 قبل وزارة الكهرابء واملاء 
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 قطاع شبكات التوزيمل الكهرابئية (سادساَ 

 نوع الطرح نبذة عن املشروع  سم املشروعا م

أع ال التشــــــعيل و الصــــــيانة لشــــــبكات  1

 التوزيمل الكهرابئية

تتف بتشــــــعيل الشــــــبكة الكهرابئية اخلاصــــــة بتوزيمل الطاقة  -

الكهرابئية ع  اخلطوط اهلوائية و أيضـــــــــــاً إىل حمطات التحويل 

 الثانوية ح  تصل الطاقة لل ستهلكني بشكل سليم و آمن 

ع ل الصــــــيا ت الالزمة للشــــــبكة الكهرابئية بصــــــفة دورية  -

 وكذلك الطارئة لض ان است رارية تيويد املستهلكني ابلطاقة 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

صــــــيانة معدات إ رة الشــــــوارع مبحافظة  2

 العاص ة

تالفة  رة الالقيام فع ال الصـــيانة الدورية واســـتبدال أع دة اإل

 نتيجة احلوادث ومجيمل األع ال املرتبطة دا حمافظة العاص ة 

على الشـــــــــركات املســـــــــجلة لد  

اجلهاز املركيي لل ناقصات العامة 

 لألع ال الكهرابئية

صــــــيانة معدات إ رة الشــــــوارع مبحافظة  3

 حويل

القيام فع ال الصـــــــــــيانة الدورية واســـــــــــتبدال األع دة اإل رة 

 ويل احلوادث ومجيمل األع ال املرتبطة دا حمافظة ح التالفة نتيجة

على الشـــــــــركات املســـــــــجلة لد  

اجلهاز املركيي لل ناقصات العامة 

 لألع ال الكهرابئية

تركيـــب معـــدات إ رة الشـــــــــــوارع   يمل  4

 مناط  الكويت

على الشـــــــــركات املســـــــــجلة لد   تركيب أع دة اإل رة وملحقاهتا اجلديدة 

 لل ناقصات العامةاجلهاز املركيي 

 لألع ال الكهرابئية

أع ال إصـــــــــالح وتركيب خطوط هوائية  5

ك ي وضــــــــــعط 11ضــــــــــعط متوســــــــــط 

منلفض واألع ال املدنية املتعلقة د ا 

 ان مشال الكويت

األع ال املطلوبة تش ل إصالح وتركيب شبكة خطوط هوائية 

ك ي وضـــــعط منلفض واألع ال املدنية 11ضـــــعط متوســـــط 

 مشال الكويت املتعلقة د ا ان 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

أع ال إصـــــــــالح وتركيب خطوط هوائية  6

ك ي وضــــــــــعط 11ضــــــــــعط متوســــــــــط 

منلفض واألع ال املدنية املتعلقة د ا 

 ان جنوب الكويت

األع ال املطلوبة تش ل إصالح وتركيب شبكة خطوط هوائية 

األع ال املدنية ك ي وضـــــعط منلفض و 11ضـــــعط متوســـــط 

  املتعلقة د ا ان جنوب الكويت

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

توريــد مولــدات الــدييل خمتلفــة األحجــام  7

 ان مناط  خمتلفة من دولة الكويت

توريد مولدات خمتلفة القدرة معيولة الصــــــــوت لتعطية االنقطاع 

 الطارئ لتيار الكهرابئ  ان خمتلف مناط  دولة الكويت 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء
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دات الدييل وملحقاهتا لأع ال صيانة ملو  8

 ان مناط  خمتلفة من دولة الكويت

 قدرة معيولة الصـــوت لتعطية االنقطاعصـــيانة مولدات خمتلفة ال

 الطارئ لتيار الكهرابئ  ان خمتلف مناط  دولة الكويت 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

حمدودة على الشركات املؤهلة  توريد كيبالت للضعط املنلفض وفقا لل وصفات الفنية  توريد كيبالت ضعط منلفض متنوعة 9

 وزارة الكهرابء واملاء من قبل

أع ـــال إصـــــــــــالح و ـــديـــث الكيبالت  10

األرضية للضعط املنلفض ومتديد وحليم  

كيبالت ضـــــــــــعط منلفض ان حمتفظــــة 

 العاص ة

 توصيل تيار كهرابئ  لل ستهلكني اجلدد ان املناط  اجلديدة ان

حمافظة العاصـــــــــ ة وصـــــــــيانة دورية لشـــــــــبكات الكهرابء وذلك 

 للحفاظ على كفاءة الشبكة 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

أع ـــال إصـــــــــــالح و ـــديـــث الكيبالت  11

األرضية للضعط املنلفض ومتديد وحليم  

كيبالت ضـــــــــــعط منلفض ان حمتفظــــة 

 حويل

 توصيل تيار كهرابئ  لل ستهلكني اجلدد ان املناط  اجلديدة ان

حمافظة حويل وصــيانة دورية لشــبكات الكهرابء وذلك للحفاظ 

 على كفاءة الشبكة 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

تصـــــــــنيمل و توريد وتركيب حمطات  ويل  12

 ك ي433/33 0اثنوية جهد 

( وحدة لل ســامهة ان توســمل الشــبكة 300تصــنيمل وتوريد عدد)

 الكهرابئية وتقوية وإصالح ان احلاالت الطارئة 

حمدودة على الشركات املؤهلة 

 من قبل وزارة الكهرابء واملاء

 دعوة أتهيل مصانمل لصناعة الفيوزات متنوعة 13
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 وزارة اإلعالم
 إعالن

 536/2017تعلن وزارة اإلعالم عن إعادة طرح املمارســـــــة ر/    و /
توريد /طع غيار إلدارة هندســــــة اهســــــتديوها  اإلذاعية    2018 –

وذلك طبقاً للشــروو واملوااــاا  الانية الواردة قواملم املمارســة وال  
الدور  -  بىن املشــ    –ميكن احلصــوع علي ا  ن إدارة املشــ    

جممع اإلعالم يف  واعيــد العمــر الرايــة اعتبــارًا  ن يوم  –األرضـــــــــــ  
د.ك( فقط  50/- قاقر رســـــــــــ  /در    5/9/2017الثالاء املوافم 

 مخسني ديناراً كويتياً ه غري  غري /اقلة للرد.
وتقـــدم العروىل اف  اجل ا  ـــة ال  ســـــــــــابـــت  ن ـــا الواملم دا ـــر 

(  ن %2لتأ ني األويل و/در    ظاريف  غلقة وتكون  صـــــــــــاوقة ا
/يمة العطاء  ينبغ   ن تكون اـــــــاحلة طواع  دة ســـــــر ن العطاء( و ن 
يكون املظروف خمتو ا الشـــــــــــمع األير ويكتخل علير  ن ا ار  ر/  
املمارســــــة علو الناو املبني  عال   ع رنخل ذكر اســــــ  املمار   و  ية 

اعة الواحدة إشـــــــارة تدع علير  ود ر  وعد لتســـــــلي  العطاء هو الســـــــ
 . 28/9/2017ظ راً  ن يوم ا ميجل املوافم 

للاصـــــــوع علو  ســـــــبة  ن الواملم تخل علو املمار  تقد  كتا  -
را   رفقاً قر اــــورة  ن إيصــــاع التســــجير لدو غرفة رارة واــــناعة 

 الكويت قذلك.
 

 وزارة اهو/اف والشئون اهسال ية
 إعالن

 م2017/2018-42عن طرح ممارسة ر/ـــ  
فين وايا ة /واعد البياان  لوزارة اهو/اف  دع 

 والشئون اهسال ية
 م  التالية  2017/2018-42تعلن وزارة األو/اف عن طرح املمارسة ر/  

 وضوع  م
 املمارسة

ا  ة 
 الطالبة

/يمة رسوم  
كراسة 
الشروو 
 واملواااا 

 وعد و كان فض   وعد اإلغالق
 العطاءا 

1 
 

دع  
وتشغير 
وايا ة 
/واعد 

ياان  الب
ا ااة 
جبميع 
اه ظمة 
 لدو الوزارة

 

 ركز  ظ  
 املعلو ا 
 

 م17/9/2017 د.ك 75
 

 م18/9/2017
/اعة اهجتماعا  
إبدارة الشئون 

 (14املالية الدور 
الساعة 
 ظ را00 12
 

 

م 3/9/2017وميكن احلصوع عل  املمارسة اعتبارا  ن يوم األحد 
 ىن  ققس  املنا/صا  ( مببواأل م التالية  ثناء الدوام الرا  وذلك 

( ود ر  وعد لتقد  16الدور Bالوزارة الكاملن قرب  التو م  قر  
ظ رًا ولن  00 1م الساعة 17/9/2017العطاءا  هو يوم األحد 

يت  النظر يف العطاءا  ال  ترد قعد هذا املوعد  ع العل   ن الرسوم 
 املذكورة غري /اقلة للرد.

عطاءا  ققســـ  املنا/صـــا   ع تقد  وتوضـــع العطاءا  يف اـــندوق ال
(  ن القيمة اإلمجالية يف اــــــــورة  طا  %2أت ني  ويل مببلغ و/در   

ضـــمان  و شـــيك  صـــدق  عتمد  ن  حد البنوك اةلية قدولة الكويت 
 90وينبغ   ن يكون ســـارمل املاعوع طواع  دة ســـر ن العطاء وه    

 يو ا (. 
 حلضـــــور فض املظاريف يفمجيع الشـــــركا  املتقد ة املمارســـــة  دعوة 

 املوعد واملكان اةدد ا دوع  عال . 
 - الحظة  

ساخل املمارسة للشركا  املتبصصة يف هذا اجملاع شريطة  ن تكون 
اـــباحاً  8 ســـجلة لدو /ســـ  املنا/صـــا  الوزارة وذلك  ن الســـاعة 

 ــم.2017ظ راً  ع إحضار كر  التسجير لعام  1.00وح  الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2017/2018-62رسة ر/  عن طرح مما

 شر رساملر  ااة احلملة اإلعال ية إلدارة الدراسا  اإلسال ية 
 قوساملر التواار اهجتماع 
 يوتيو ( –علو حساا  املشاهري  إ ستغرام 

 م التالية 2017/2018-62تعلن وزارة األو/اف عن طرح املمارسة ر/  
 وضوع  م

 املمارسة
ا  ة 
 الطالبة

/يمة رسوم  
كراسة 

شروو ال
 واملواااا 

 وعد و كان   وعد اإلغالق
 فض العطاءا 

1 
 

 شر رساملر 
 ااة 
احلملة 
اإلعال ية 
إلدارة 

الدراسا  
اإلسال ية 
قوساملر 
التواار 
 اهجتماع 
علو 

حساا  
املشاهري 
 – إ ستغرام 
 يوتيو (

إدارة 
الدراسا  
 اإلسال ية

 م17/9/2017 د.ك 75
 

 م18/9/2017
/اعة 

اهجتماعا  
ة الشئون إبدار 

 (14املالية الدور 
الساعة 
 ظ را00 12
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م واأل م 3/9/2017وميكن احلصـــــــوع علو املمارســـــــة اعتبارا  ن يوم األحد 
التالية  ثناء الدوام الرا  وذلك  ققســـ  املنا/صـــا ( مببىن الوزارة الكاملن قرب  

( ود ر  وعــــد لتقــــد  العطــــاءا  هو يوم األحــــد 16الــــدور Bالتو م  قر  
ظ رًا ولن يت  النظر يف العطاءا  ال  ترد  00 1م الســـــــــــاعة 17/9/2017

 قعد هذا املوعد  ع العل   ن الرسوم املذكورة غري /اقلة للرد.
وتوضـــــع العطاءا  يف اـــــندوق العطاءا  ققســـــ  املنا/صـــــا   ع تقد  أت ني 

(  ن القيمة اإلمجالية يف اـــــــــــورة  طا  ضـــــــــــمان  و %2 ويل مببلغ و/در   
د  ن  حد البنوك اةلية قدولة الكويت وينبغ   ن يكون شــــــيك  صــــــدق  عتم

 يو ًا(.  90سارمل املاعوع طواع  دة سر ن العطاء وه   
مجيع الشركا  املتقد ة املمارسة  دعوة حلضور فض املظاريف يف 

 املوعد واملكان اةدد ا دوع  عال . 
  الحظة  

كون يطة  ن تساخل املمارسة للشركا  املتبصصة يف هذا اجملاع شر 
اباحاً وحىت  8 سجلة لدو /س  املنا/صا  الوزارة وذلك  ن الساعة 

 م.2017ظ رًا  ع إحضار كار  التسجير لعام  1.00الساعة 
 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعـــالن

  تتقد 
 السيدة / هنير اقراهي  ليل  الشمرمل

 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 
قتاريخ  3989/2007مل الصادر قر/  حتوير ال  يص الارد

حتت اهس  التجارمل  ركز فن اهقداع للطباعة  26/11/2007
 وتصوير املستندا  إف شركة ذ. م. م.

يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع مخسة عشر 
يو اً  ن اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقا قر سند املديو ية 

 ني اهعتبار.وإه فلن يؤ ذ قع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم 

 . يد فايز هزاع العجم 
 .حسنر جاس  حممد الشمرمل

 .الاايز املتطورة للتجارة العا ة واملقاوه 
 قطلخل اف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 

 حتوير الكيان القا وين للشركة  ن تضا نية اف ذا   سئولية حمدودة.
يو ًا  ن  60ة  الع يتقدم لإلدارة املذكور   ن يرجو ممن لر اع اىل

اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقًا قر سند املديو ية وإه فلن 
 يؤ ذ قعني اهعتبار.

 إعالن
 تقدم 

 السيد/ ف د مجاع  بارك املرمل
 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 

قتاريخ  1020/2009حتوير ال  يص الاردمل الصادر قر/  
 ؤسسة الوار العاملية لنقر  حتت اهس  التجارمل 12/4/2009

 البضاملع وحتولت إف شركة  ع  طراف   رو.
يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع مخسة عشر يو اً 
 ن اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقاً قر سند املديو ية وإه فلن 

 يؤ ذ قعني اهعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــــــالن
 تقدم  

  .اجرملضايف حممد شعير اهل
 راشد حممد   دمل اهلاجرمل.

  ااا  شركة  التقدم الدميو/راط  للتجارة العا ة واملقاوه   
 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 

 */*  رو  / راشد حممد   دمل اهلاجرمل. 
 * /* د وع / هيا عبد هللا ف اد الزعيب. 

 دة.لية حمدو تعدير الكيان القا وين للشركة  ن تضا نية إف ذا   سئو  
يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع ثالثني يو اً   ن 
اتريخ  شر اإلعالن   اع اىل  ط   رفقًا قر سند املديو ية وإه فلن 

 يؤ ذ قعني اهعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
 تقدم 

 -الد ير د ير عبدهللا –د نة عبدهللا الد ير  – الد عبدهللا الد ير 
  الد يرعل  عبدهللا

  ااا  شركة  وديت للتجارة العا ة
 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 

 تعدير الكيان القا وين للشركة لتصبح ذا   سئولية حمدودة
يو ا  ن  30يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع 

اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقًا قر سند املديو ية وإه فلن 
 يؤ ذ قعني اهعتبار.
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 إعالن
 تقدم  

 .الشيخ/ حممد عبد هللا حممد الصباح1
 .الشيبر/ شجون عبد هللا حممد الصباح2
 .الشيبر/ غالير عبد هللا حممد الصباح3
 .الشيبر/ سار  عبد هللا حممد ا اقر4

 ااا  شركة الشيخ حممد عبد هللا وا وا ر للتجارة العا ة واملقاوه  
 / ذ. م. م

 خل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة  قطل-
حر وتصاية الشركة وتعيني املصا  الشيخ حممد عبد هللا حممد  -

الصباح  صايًا هلا فمن لدير اع اىل  راجعة املصا  علو العنوان 
- 66433364تلاون ر/    2م 3ش 4التايل  /رطبة ق

25333977 
ر يو اً مخسة عشيتقدم لإلدارة املذكورة  الع  يرجو ممن لر اع اىل  ن

 ن اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقاً قر سند املديو ية وإه فلن 
 يؤ ذ قعني اهعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم 
 السيد/  بارك ف د راجح الدوسرمل

 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة  
 حتوير ال  يص الاردمل الصادر  ن وزارة التجارة والصناعة 

حتت اهس  التجارمل  15/9/2015يخ قتار    2941/2015قر/   
دار  دمل للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع واإل تا  الاين وحتولت اف 

 شركة ش.ش.و
يرج  ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع مخسة عشر يو اً 
 ن اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  طو  رفقا قر سند املديو ية وإه فلن 

 ر.يؤ ذ قعني اهعتبا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقــــــــــدم 

 حممد غسان حممد السامل -1
 يد غسان حممد السامل-2

  ااا  شركة يب تو يب سريفيسيز / ذا   سئولية حمدودة
 * قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة 

 تغيري الكيان القا وين للشركة املذكورة  عالها لتصبح ذا  الشبص الواحد.
  لإلدارة املذكورة  الع ثالثني يو اً  ن يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم

 

اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقًا قر سند املديو ية وإه فلن 
 يؤ ذ قعني اهعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم  
 السيد /  يد حممد عبد الوها  الرفاع 
 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة  

 6/6/2012قتاريخ /  2285/2012حتوير ال  يص الاردمل قر/ / 
حتت اهس  التجارمل /  ؤسسة  سا ا كولكشن للعطور و واد و دوا  

 التجمير اف شركة ش. ش .و
يو ًا  ن  15يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع 

اتريخ  شر اإلعالن اع اىل  ط   رفقًا قر سند املديو ية وإه فلن 
 يؤ ذ قعني اهعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تقدم 
 بارك مجاع  بارك املرملالسيد/  

 قطلخل اف ادارة الشركا  هبذ  الوزارة 
قتاريخ  4394/2015حتوير ال  يص الاردمل الصادر قر/  

حتت اهس  التجارمل الكو  ملقاوه  التنظيف  26/10/2015
 واملباين واملدن

يرجو ممن لر اع اىل يتقدم لإلدارة املذكورة  الع مخسة عشر يو ا  ن 
ن اع اىل  ط   رفقا قر سند املديو ية وإه فلن اتريخ  شر اهعال

 يؤ ذ قعني اهعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم  

 عبد اةسن  فاضر عل  الصايغ 
 قدر اقراهي  حممد السلمان

 تسني  يوسف اار اقر
 ااحل عادع عبد احلميد الصاحل 

 ااا  شركة كباقك للمأكوه  ا اياة / تضا نية  
 لوزارة   قطلخل اف ادارة الشركا   هبذ  ا

 ة حمـــــدودة ة اف ذا   سئوليتغيري الكيان القا وين للشركة  ن تضا ني-
يرجو ممن لر اع اىل  يتقدم لإلدارة املذكورة  الع ثالثني يو ا  ن 
اتريخ   شر اهعالن اع اىل  ط   رفقا قر سند املديو ية وإه فلن 

 يؤ ذ قعني اهعتبار . 
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 إعـــالن
 تقدم  

 يز حا د البغيل    / ااحل فا
 ** ااحخل شركة امل فيزون للنظارا  الطبية والشمسية. 

 قطلخل إف إدارة الشركا  هبذ  الوزارة  
** تعدير الكيان القا وين للشركة  ن شركة الشبص الواحد إف ذا  

  سؤولية حمدودة. 
يرجو ممن لر اع اىل  ن يتقدم لإلدارة املذكورة  الع مخسة عشر يوً ا 

 شر اإلعالن اع اىل  ط   رفًقا قر سند املديو ية وإه فلن  ن اتريخ 
 يؤ ذ قعني اهعتبار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ش.م.ك( عا ةشركة سند القاقضة 

حمضر اجتماع ا معية العمو ية غري العادية قتاريخ 
6/8/2017 

عقد يف متام الساعة العاشرة والنصف اباحا  ن يوم األحد املوافم  
( 2/اعة رمليسية ر/    –ناعة مبقر اهليئة العا ة للص 6/8/2017

اجتماع ا معية العمو ية غري العادية لشركة سند القاقضة  وحضر 
ممثر وزارة التجارة  -اهجتماع كال  ن السيد/ عبدالعزيز العل  

وقعد  ممثر الشركة الكويتية للمقااة  -والصناعة والسيد/ ف د اهلديخل 
 –جملجل اإلدارة  رمليجل – ن  علن السيد /  سعد عبد العزيز السند 

س  (  مل  ا يعادع  120,000,000عن  سبة احلضور والبالغة  
 ن ر    اع الشركة  افتتح اهجتماع ورحخل السادة  100%

املسامهني  واحلضور وقدء اهجتماع مبنا/شة جدوع  عماع ا معية 
 العمو ية غري العادية علو الناو التايل 

إف  د.ك( 12,000,000شركة  ن  متت املوافقة علو ز دة ر    اع ال.1
 د.ك( عن طريم اآليت  (43,730,000

 د.ك( عن طريم الداملنون. 21,730,000 بلغ  - 
د.ك( ز دة  قدية ختصص للمسامهني  10,000,000 بلغ   - 

احلاليني املسجلني قسجال  الشركة  يف هناية يوم اهستاقاق اةدد 
وزيع ا يوم األحد املوافم (ويت  ت18/09/2017يوم األثنني املوافم  

( وتدفع عن طريم دفعا   ومت ا/ اح تعدير يوم 22/10/2017 
( 2017/9/18( اف اتريخ  2017/9/7اهستاقاق  ن اتريخ  

عل   %100ومتت املوافقة  ن /بر املسامهني وجملجل اإلدارة قنسبة 
( وتاويض جملجل 2017/9/18اتريخ اهستاقاق املعدع وهو  

الضواقط والشروو هستدعاء ر   املاع وتعدير ا دوع اإلدارة قوضع 
الز ين املذكور لتنايذ هذا القرار يف حالة عدم اه ت اء  ن إمتام إجراءا  

 الش ر /بر اتريخ اهستاقاق قثما ية   م علو األ/ر.   
( 5(  ن عقد التأسيجل و  6متت املوافقة علو تعدير املادة ر/   -2

 كة لتصبح كالتايل  ن النظام األساس  للشر 
 النص /بر التعدير 

حدد ر    اع الشركة املصرح قر واملدفوع الكا ر 
د.ك  اثين عشر  ليون دينار كوي (  وزع علو  12,000,000مببلغ

س     املة وعشرين  ليون س  ( /يمة كر  ن ا  120,000,000
 فلجل( ومجيع األس    قدية. 100 املة فلجل  

 النص قعد التعدير 
   اع الشركة املصرح قر واملدفوع الكا ر حدد ر 

ك  ثالثة و رقعني  ليوانً وسبعماملة وثالثني  لف .د 43,730,000مببلغ
س     رقعماملة وسبعة  437,300,000دينار كوي (  وزع علو 

فلجل  100وثالثني  ليواًن وثالمثاملة  لف دينار كوي ( /يمة كر  ن ا 
 ومجيع األس    قدية.)   املة فلجل

( 4(  ن عقد التأسيجل و  5ت املوافقة علو تعدير املادة ر/   .مت3
 ن النظام األساس  وا اص األغراىل ال  أتسست  ن  جل ا الشركة 

 لتصبح كاآليت 
 النص /بر التعدير 

 األغراىل ال  أتسست  ن  جل ا الشركة ه  
.متلك  س   شركا   سامهة كويتية  و  جنبية وكذلك متلك  س    و 1

اهش اك   و شركا  ذا   سئولية حمدودة كويتية  و  جنبية حصص يف
 يف أتسيجل هذ  الشركا  قنوعي ا وإدارهتا وكاالت ا لدو الغري.

.إ/راىل الشركا  ال  متتلك في ا  س مًا وكاالت ا لدو الغري ويف 2
هذ  احلالة يتعني  ه تقر  سبة  شاركة الشركة القاقضة يف ر    اع 

 علو األ/ر. %20ن الشركة املق ضة ع
.متلك حقوق امللكية الصناعية  ن قراءا  ا  اع  و عال ا  رارية 3

أتجريها و و اناعية  و رسوم اناعية  و  ية حقوق   رو تتعلم قذلك 
 لشركا    رو هستغالهلا سواء يف دا ر الكويت  و  ارج ا.

.متلك املنقوه  والعقارا  الالز ة ملباشرة  شاط ا يف احلدود 4
 املسموح هبا وفقاً للقا ون.

.استغالع الاواملض املالية املتوفرة لدو الشركة عن طريم استثمارها 5
 يف حمافظ  الية وعقارية تدار  ن /بر شركا   تبصصة.

ويكون للشركة  باشرة األعماع الساقم ذكرها يف دولة الكويت  و يف 
صلاة  و   ا ار  قصاة  الية  و الوكالة وتوز للشركة  ن تكون هلا

 ن تش ك أبمل وجر  ع اهليئا  ال  تزاوع  عماه شبي ة أبعماهلا  و 
   وهلا  ن تنشئ ا ار ال  تعاوهنا علو حتقيم  غراض ا يف الكويت  و يف 

  و تشارك  و تش مل هذ  اهليئا   و تلاق ا هبا.
 النص قعد التعدير  

 لشركا  األ رو.إدارة الشركا  التاقعة هلا  و املشاركة يف إدارة ا1
 ال  تساه  في ا وتوفري الدع  الالزم هلا.
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 .استثمار   واهلا يف اإلرار األس   والسندا  واألوراق املالية األ رو. 2
.متلك العقارا  واملنقوه  الالز ة ملباشرة  شاط ا يف احلدود 3

 املسموح هبا وفقاً للقا ون.
 وكاالت ا  س ماً  و حصصاً .متوير  و إ/راىل الشركا  ال  متتلك في ا 4

لدو الغري  ويف هذ  احلالة يتعني  ه تقر  سبة  شاركة الشركة القاقضة 
 يف ر    اع الشركة املق ضة عن عشرين املاملة.

.متلك حقوق امللكية الاكرية  ن قراءا  اه  اع والعال ا  5
التجارية  و النماذ  الصناعية وحقوق اه تياز وغريها  ن احلقوق 

 ملعنوية  واستغالهلا وأتجريها للشركا  التاقعة هلا  و لغريها  سواء ا
 يف الكويت  و  ارج ا.

.استغالع الاواملض املالية املتوفرة لدو الشركة عن طريم استثمارها 6
 يف حمافظ  الية وعقارية.

ويكون للشركة  باشرة األعماع الساقم ذكرها يف دولة الكويت  و يف 
و الوكالة وتوز للشركة  ن تكون هلا  صلاة  و ا ار  قصاة  الية  

 ن تش ك أبمل وجر  ع اهليئا  ال  تزاوع  عماه شبي ة أبعماهلا  و 
   وهلا  ن تنشئ ا ار ال  تعاوهنا علو حتقيم  غراض ا يف الكويت  و يف 

  و تشارك  و تش مل هذ  اهليئا   و تلاق ا هبا.
 وذلك قعد  وافقة ا  ا  املبتصة.

 يجل جملجل اإلدارةرمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة الواحة القاقضة  ش.م.ك (  قالة
 حمضـــــــر اجتماع ا معية العمو ية غري العادية

ويف متام الساعة العاشرة  اباحا  7/8/2017يف يوم  اهثنني  املوافـــــم 
عقد  ا معية العمو ية غري العادية  لشركة الواحة القاقضة  اجتماع ا 

 2ية ناعة اهليئة العا ة للصناعة القاعة الرمليسمبقر وزارة التجارة والص
س ـ  وقنسبة حضـــــور   30000000وذلك حبضــور  سامهني حيملون  

 -و/د حضـــر اهجتماع كر  ن   100%
  ن  عضاء جملجل اإلدارة كر  ن  

السيد / حممد مجعة انار العلو    رمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل جملجل اإلدارة والرمليجل  -
 التنايذمل .
 كة   ن الشر 

 السيد / حمسن  يد السيد      املديـــــر املـــايل وا ني السر -
 و ن  كتخل الدار الدولية لتد/يم احلساا  كر  ن  

 السيد / حممد الرشيد       دير املكتخل  -
 و ن وزارة التجارة والصناعة 

 األستاذة /   ر  الشمرمل -
 شار   ري العاديةوقعد اكتماع النصا  القا وين للجمعية العمو ية غ

األستاذة  ندوقة وزارة التجارة والصناعة قبدء اهجتمـــــــــاع يف متــــــــــــام 
 الســــــــاعة العاشرة اباحا . 

افتتات ا لسة قرائسة السيد / حممد مجعة انار العلو رمليجل جملجل 
 اإلدارة والرمليجل التنايذمل  

د ملايل للشركــــة  قعرىل قنو و ن مث قد  السيد / حمسن  يد  املدير ا
  -جدوع األعماع ملنا/شتــــر قني احلاضرين . وه  كالتايل  

(  ن النظام األساس  للشركة  17اوه   تعدير املادة ر/   املادة ر/     
وذلك قتعدير االحيا  رمليجل جملجل اهدارة ليكون لر احلم يف قيع 

 هدارة .وشراء اس   الشركة طيلة  دة عضويتر يف جملجل ا
 -وذلك علو الناو التايل  

 البند /بر التعدير 
ه توز ان يكون لرمليجل جملجل اهدارة  و ألحد اعضاء هذا اجمللجل  
 صلاة  باشرة  و غري  باشرة يف العقود والصاقا  ال  تربم  ع 
الشركة او حلساهبا اه ذا كان ذلك ق  يص  ن ا معية العا ة وه توز 

يش ك يف إدارة شركة  شاهبة  و  نافسة لشركت   ألو  ن هؤهء ان 
وه توز لرمليجل جملجل اهدارة او ألو  ن  عضاملر ولو كان ممثال لشبص 
اعتبارمل ان يستغر املعلو ا  ال  والت الية حبك   نصبة يف احلصوع 
علو فاملدة لناسة  و لغري  كما ه توز لر قيع  و شراء اس   الشركة 

 لجل اهدارة .طيلة  دة عضويتر يف جم
 البند قعد التعدير

ه توز  ن يكون لرمليجل جملجل اهدارة  و ألحد اعضاء هذا اجمللجل  
 صلاة  باشرة  و غري  باشرة يف العقود والصاقا  ال  تربم  ع 
الشركة او حلساهبا اه ذا كان ذلك ق  يص  ن ا معية العا ة وه توز 

 شاهبة  و  نافسة لشركت  ألو  ن هؤهء ان يش ك يف إدارة شركة  
وه توز لرمليجل جملجل اهدارة او ألو  ن  عضاملر ولو كان ممثال لشبص 
اعتبارمل ان يستغر املعلو ا  ال  والت الية حبك   نصبر يف احلصوع 

 علو فاملدة لناسر  و لغري 
 دارة يلة  دة عضويتر يف جملجل اهكما ه توز لر قيع او شراء اس   الشركة ط  

 عضو جملجل اهداة التصرف يف  س مر الشركة اثناء عضويتر يف اجمللجلوتوز ل
وذلك دون ا الع ققيود التصرف يف اهس   املنصوص علي ا يف /ا ون  

 الشركا   و عقد الشركة .
(  ن النظام األساس  للشركة  26ا يا   تعدير املادة ر/   املادة ر/     

قارا  ن لر احلم يف قيع عوذلك قتعدير االحيا  جملجل اهدارة ليكو 
 الشركة او رهن ا او اعطاء الكااه   او عقد القروىل .

 -وذلك علو الناو التايل  
 البند /بر التعدير 

جمللجل اهدارة  وسع السلطا  إلدارة الشركة والقيام جبميع اهعماع 
ال  تقتضي ا إدارة الشركة  وفقا ألغراض ا . وه حيد  ن هذ  السلطة 

علية القا ون او هذا النظام او /رارا  ا معية العا ة .  اه  ا  ص
وهتوز جمللجل اهدارة قيع عقارا  الشركة او رهن ا او اعطاء الكااه  

 او عقد القروىل اه قعد  وافقة ا معية العا ة .
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 البند قعد التعدير 
.جمللجل اهدارة  اوسع السلطا  إلدارة الشركة والقيام جبميع اهعماع 1

 تقتضي ا ادارة الشركة  وفقا ألغراض ا  . وه حيد  ن هذ  السلطة ال 
اه  ا  ص علية القا ون او هذا النظام او /رارا  ا معية العا ة . وتوز 
جمللجل اهدارة قيع عقارا  الشركة او رهن ا او اعطاء الكااه  او 

 عقد القروىل اه قعد  وافقة ا معية العا ة .
 ن النظام األساس   26و 17اع علو تعدير املادة متت املوافقة اإلمج

 للشركة .
وعلير /د ا ت و اجتماع ا معية العمو ية غري العادية يف متام الساعة 

 العاشرة والنصف 
و/د ارك ا ميــــــع  اجتمـــاع ا معيــــة العمو يــــــــة غري العادية  تمنيـــن 

دة حكو ت ا الرشيدة يف ظر /يــــااملزيد  ن التقدم واهزدهار للكويت و 
حضــرة ااحخل السمو   ري البالد املادو وويل ع د   األ ني  واو 

 رمليجل جملجل الوزراء . 
 رملــــــــــيجل جملـــــجل اإلدارة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشركة الكويتية التطبيقية لشبكا  املعلو ا  

 ش.م.ك   قالة(
 حمضـر اجتماع ا معية العا ة العادية

 25/07/2017نعـقـد يـوم الثالاء املـوافم وامل 2016عـن عام 
نو  السرة ج –الساعة العاشرة والنصف اباحاً اهليئة العا ة للصناعة 

 (.1القاعة الرمليسية ر/    –
 احلضور 

 السادة املسامهون
 ن وزارة التجارة والصناعة  السيد / عبد العزيز حسن العلو            

 س   رزوق قودمل   ممثر الوزارة. السيد /  رزوق جا
رمليجل جملجل اإلدارة/السيد / عطية ااحل  وسو  اوىل عن السيد / 

 قراك عبد اةسن العتيق 
 ن  كتخل العتيق  حماسبون /ا و يون عضو ىف ىب كو در إ  انشيوانع 

  را/خل حساا  الشركة.
 ممثر عن الشركة الكويتية للمقااة ش. م. ك. 

ساعة مليجل اهجتماع ا لسة يف ال فتتح السيد/ رمليجل جملجل اإلدارة ر -
العاشرة والنصف اباحًا مث رحخل املسامهني واحلضور الكرام قعد  ن 
 علن السيد / ممثر وزارة التجـارة والصناعـة اكتماع النصا  القا و ـ  

 100هجتماع ا معية العا ة العادية حيـث حضـر  سامهـون ميثلـون  
ـد ذلك مت  نا/ـشـة جدوع  عماع (  ـن  س ـ  ر   املاع  وكالة( وقع%

 ا معية العا ة العادية.
 و/د  ادر  ا معية العا ة العادية القرارا  التالية إبمجاع احلضور 

.التصديم علو تقرير جملجل اإلدارة عن السنة املالية املنت ية 1
31/12/2016 . 
.التصديم علو تقرير  را/خل حساا  الشركة السيد / قراك عبد 2

 لعتيق   ن  كتخل العتيق  حماسبون /ا و يون عضو يف يب ك اةسن ا
 .31/12/2016در إ  انشيوانع للسنة املالية املنت ية يف 

.التصديم علو البياان  املالية واحلساقـا  ا تا يـة للشركـة عن السنة 3
 .31/12/2016املالية املنت ية يف 

قاً لكتا  ة التالية وف. فاد السيد ممثر وزارة التجارة والصناعة املبالا4
   10/07/2017املؤرخ  MOCI_15292_2017الوزارة ر/  

(  ن الالملاة التنايذية يف تقد  البياان  املالية  و/د 6خمالاة املادة  -
 اوضح السيد رمليجل جملجل اإلدارة أب ر سوف يت   راعاة ذلك  ستقبالً.

ة قنسبة  قدي .الـتصديم عـلـو تواية جمـلـجل اإلدارة قتوزيـع  رقـاح5
 ن ر   املاع  سبعني فلسًا للس   الواحد( ومببلغ إمجايل  70%

دينار كوي  وذلك  ن اايف  راح السنة واألراح املرحلة   105,000
وتكون تلك التوزيعا  للسادة املسامهني  31/12/2016كما ىف

 .25/07/2017املسجلني قسجال  الشركة كما يف 
إلدارة قعدم ارف  كافأة ألعـضاء .املوافقة علو تواية جملجل ا6

 .31/12/2016جمـلجل اإلدارة عن السـنة املالية املنت ية يف 
ـــــــــــــــلو املعا ال  ال  متت  ع  طراف ذا  اــــلة للســــنة املالية 7 . املوافقة عـ

وتاويض جملجل اإلدارة يف التعــا ــر  ع األطراف  31/12/2016املنت يــة يف
 .31/12/2017  يف ذا  الصلة  الع السنة املالية ال  تنت 

.املوافقة علو استمرارية و/ف اه/تطاع حلسا  اهحتياط  القا وين 8
  ن ر   املاع. %50لبلوغر 

 .املوافقة علو استمرارية و/ف اه/تطاع حلسا  اهحتياط  اه تيارمل.9
.إقراء ذ ر وإ الء طرف السادة /  عضاء جملجل اإلدارة عن كر  ا 10

ة يف واملالية عن السنة املالية املنت ي يتعلم قتصرفاهت  القا و ية
31/12/2016. 
 .مت ا تبا   عضاء جملجل اإلدارة لا ة الثالث سنوا  القاد ة كالتايل 11
 شركة ا سر املتادة العقارية ذ.م. م.-
 شركة قيت اه ضر العقارية ذ. م. م.-
 شركة البوادمل العاملية العقارية ذم م . -
 تجارة العا ة واملقاوه  ذ.م.م .شركة األجناة لالملتمان لل-
 شركة قيت ا وف العقارية ذ.م.م.-

 .إعادة تعيني  را/خل حساا  الشركة 12
السيد / قراك عبد اةسن العتيق   ن  كتخل العتيق  حماسبون /ا و يون 
عضو يف يب ك  در إ  انشيوانع  وتاويض جملجل اإلدارة قتاديد  تعاقر 

 . 31/12/2017 سوف تنت   يف عن السنة املالية للشركة ال 
 رمليجل جملجل اإلدارة
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 شركة ا ليج اهلندسية ش.م.ك   قالة(
ــــــــــــــــــر اجتماع ا معية العا ة العادية لشــــــــركة ا ليج اهلندســــــــية  حمضـــــــــ

ـــــــــــم  2016ش.م.ك.م لعام  ــــــــــــ ـــــــــــوافـ ـــــــــــوم الثالاء املـ ـــــــــــد يـ ـــــــــــقـ واملنعـ
 الساعة العاشرة والرقع اباحاً اهليئة العا ة للصناعة 25/07/2017
 (.1القاعة الرمليسية ر/    –جنو  السرة  –

 احلضور 
 السادة املسامهون   -
  ن وزارة التجارة والصناعة   -
 السيد / عبد العزيز حسن العلو.              ممثر الوزارة. -
 السيد /  رزوق جاس   رزوق قودمل      رمليجل جملجل اإلدارة.  -
  / طالع يوسف املزيين السيد / علو قدر الوزان  اوىل عن السيد   -

الوزان وشـــــــــــركا   را/خل حســـــــــــاا  - ن  كتخل الســـــــــــادة / ديلويت وتوش 
 الشركة.

 ممثر عن الشركة الكويتية للمقااة ش . م . ك . -
افتتح الســـــــــــيد/ رمليجل جملجل اإلدارة رمليجل اهجتماع ا لســـــــــــة يف  -

قســـــــ  هللا   مث رحخل املســـــــامهني “الســـــــاعة العاشـــــــرة والرقع اـــــــباحًا 
ـــــــة  واحلضور ـــــــارة والصناعـ الكرام قعد  ن  علن السيد/ ممثر وزارة التجـ

اكتماع النصا  القا و ـ  هجتماع ا معية العا ة العادية حيـث حضـر 
ــــد % 100 سامهـــــون ميثلـــــون   (  ـــــن  س ـــــ  ر   املاع  وكالة( وقعـ

 ذلك مت  نا/ـشـة جدوع  عماع ا معية العا ة العادية.
 العادية القرارا  التالية إبمجاع حلضور  و/د  ادر  ا معية العا ة

.التصـــــــــــــديم علو تقرير جملجل اإلدارة عن الســـــــــــنــة املــاليــة املنت يــة 1
31/12/2016 . 
.التصـــــــديم علو تقرير  را/خل حســـــــاا  الشـــــــركة الســـــــيد / طالع 2

ا  الوزان وشـــــرك-يوســـــف املزيىن  ن  كتخل الســـــادة / ديلويت وتوش 
 .31/12/2016للسنة املالية املنت ية يف 

.اعتماد البياان  املالية واحلساقـــــــــا  ا تا يـــــــــة للشركـــــــــة عن السنة 3
 .31/12/2016املالية املنت ية يف 

. فاد السيد ممثر وزارة التجارة والصناعة قتقرير املبالاا  للبياان  4
املــــــــالــــــــيــــــــة الشـــــــــــــــــــركــــــــة وفــــــــقــــــــًا لــــــــكــــــــتــــــــا  الــــــــوزارة ر/ــــــــ  

MOCI_16036_2017  علو الناو  18/07/2017املؤرخ
 يل  التا

(  ن الالملاة التنايذية يف تقد  6اوًه  خمالاة الشـــــــــــركة لنص املادة  
البياان  املالية  و/د  وضـــــح الســـــيد رمليجل جملجل اإلدارة أبن الشـــــركة 

 سوف تلتزم قذلك  ستقباًل.
( ألهنا مملوكة الكا ر لشــــــركة 235ا يًا  خمالاة الشــــــركة لنص املادة  

د اإلدارة  ن شركة ا ليج لتربي  رو  و/د  وضح السيد/ رمليجل جملجل 
الضــــــواح  ش.م.ك.ع /د اســــــتاوذ  علو شــــــركة ا ليج اهلندســــــية 
ش.م.ك.م وفقاً للقوا ني واإلجراءا  ذا  الصــــــــــلة و عايري اةاســــــــــبة 

الدولية و ن قنود عقد التأســـيجل والنظام األســـاســـ  للشـــركة يتوافم  ع 
  حكام القوا ني والقرارا  ذا  الصلة .

تقرير التعــا ال  ال  متــت  ع  طراف ذا  اـــــــــــلــة  .املوافقــة علو5
 .2017وال   ن املتو/ع  ن تت   الع العام  2016 الع عام 

ـــلــــجل اإلدارة قتوزيــــع  رقــــاح  قدية قنسبة 6 ـــلــــو تواية جمـ .الــــتصديم عـ
 ن ر   املاع  مخســــني فلســــاً للســــ   الواحد( ومببلغ إمجايل  % 50

 راح الســـــــــــنة كما يف  دينار كوي  وذلك  ن اـــــــــــايف 1,500,000
وتكون تلك التوزيعا  للسادة املسامهني املسجلني  31/12/2016

 .25/07/2017قسجال  الشركة كما يف 
.املوافقة علو تواــــــية جملجل اإلدارة قعدم اــــــرف  كافأة ألعضــــــاء 7

 . 31/12/2016جملجل اإلدارة عن السـنة املالية املنت ية يف 
وين تطاع حلســـا  اهحتياط  القا .املوافقة علو اســـتمرارية و/ف اه/8

  ن ر   املاع. %50لبلوغر 
ــــلو اهستقطاع حلسا  اهحتياط  العام قنسبة 9 ــــة عـ ــــقـ  %10.املوافـ

 .31/12/2016د.ك عن السنة املالية املنت ية يف  350,207مببلغ 
.إقراء ذ ة وإ الء طرف الســـــادة /  عضـــــاء جملجل اإلدارة عن كر 10

و ية واملالية واإلدارية عن الســنة املالية املنت ية  ا يتعلم قتصــرفاهت  القا 
 .31/12/2016يف 
.مت ا تبا   عضـــــــاء جملجل اإلدارة لا ة الثالث ســـــــنوا  القاد ة  11

 كالتايل 
 شركة ا ليج لتربيد الضواح  ش.م.ك.ع. -
 شركة ا ليج لتربيد الضواحو ش.م.ك.ع. -
 شركة ا ليج لتربيد الضواحو ش.م.ك.ع. -
 جناة لالملتمان للتجارة العا ة واملقاوه  ذ.م.م .شركة األ -
 شركة البوادمل العاملية العقارية ذ.م.م .  -

 .إعادة تعيني  را/خل حساا  الشركة 12
الســـــــــيد/ طالع يوســـــــــف املزيىن   ن  كتخل الســـــــــادة / ديلويت   - 

 الوزان وشركا . -وتوش
كة ال  ر وتاويض جملجل اإلدارة قتاديد  تعاقر عن الســـــــنة املالية للشـــــــ

 . 31/12/2017سوف تنت   يف 
 رمليجل جملجل اإلدارة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة  انت اهلالع ش.م.ك.ع

 حمضـر اجتماع ا معية العا ة العادية 
الســــــــاعة الثا ية عشــــــــر ظ رًا  01/08/2017واملنعقدة يوم الثالاء املوافم  

 .(2القاعة الرمليسية ر/   -جنو  السرة -اهليئة العا ة للصناعة 
 احلضور   
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 السادة املسامهون   -
 السيدة /دهع املسبا       - ن وزارة التجارة والصناعة   -

 ممثلة الوزارة.      
 السيد / سيد االح سيد هاش  الطبطبامل  رمليجل جملجل اإلدارة   -
 ممثر عن الشركة الكويتية للمقااة ش . م . ك .  -

ة يف  ـلس فـتـتح السيد / رمليجل جملجل اإلدارة  رمليجل اهجتماع( ا
الساعة الثا ية عشرة ظ راً مث رحخل املسامهني واحلضور الكرام قعد 
 ن  علنت السيدة / ممثلة وزارة التجـارة والصناعـة اكتماع النصا  

القا و ـ  هجتماع ا معية العا ة العادية حيث حـضر  سامهون ميثلـون 
/شة (  ـن  س ـ  ر   املاع  وكالة( وقعد ذلك مت  نا% 94.766 

 قند جدوع  عماع ا معية العا ة العادية.
 و/د  ادر  ا معية العا ة العادية القرار التايل إبمجاع احلضور 

ا تبا  السيد / اندر عاكف اندر الدجاين عضو جملجل إدارة  ستقر 
  كمر.                                                      

 ة  رمليجل جملجل اإلدار                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة الصااة األهلية للبد ا  العقارية   ش.م.ك (
 حمضر اجتماع ا معية  العا ة العادية

مبقر وزارة التجارة  13/08/2017إ ر يف يوم   األحد املوافم   
 –( مببىن اهليئة العا ة للصناعة 3القاعة الرمليسية ر/    –والصناعة 

 معية اباحا عقد اجتماع ا 10متام الساعة   -جنو  السرة 
العمو ية العادية لشركة الصااة األهلية للبد ا  العقارية  ش.م.ك   

  ن ر    اع الشركة . % 100حبضور ممثلني قنسبة 
 وحبضور ممثر وزارة التجارة والصناعة السـيد /  الد الدريجل

وحبضور ممثر الشركة ا ليجية حلاظ األوراق املالية السـيد/ حممد 
 احلوا  .  

 -خل احلساا    األستاذ / طارق عبد احلسيخل حممد وحبضور  را/
  ن  كتخل هند عبد هللا السريع وشركاملر   حماسبون و ستشارون 

 و/املع اهجتماع   
قعد  ن  علن ممثر وزارة التجارة والصناعة توافر النصا  القا وين 

إل عقاد ا معية العا ة قصات ا العادية افتتح السيد/  سر  ور الدين 
اهجتماع  رحباً السادة  –انملخل رمليجل جملجل اإلدارة  –جاقر 

احلضور وشاكراً هل  تلبيت   الدعوة   مث   ذ  ا معية العا ة العادية 
يف  نا/شة املوضوعا  املدرجة علو جدوع  عماهلا   و ادر  

 قشأهنا القرارا  التالية   
دارة وافقت ا معية العا ة العادية اإلمجاع علو تقرير جملجل اإل – 1

 .  31/12/2014عن السنة املالية املنت ية يف 
وافقت ا معية العا ة العادية اإلمجاع علو تقرير  را/خل  – 2

حساا  الشركة عن البياان  احلساقية ا تا ية للشركة للسنة املالية 

 واملصاد/ة علير .  31/12/2014املنت ية يف 
لو املصاد/ة علو وافقت ا معية العا ة العادية اإلمجاع ع – 3

  31/12/2014البياان  املالية للشركـة للسنة املالية املنت ية يف 
  قدو ممثر وزارة التجارة والصناعة  الحظاتر التاليــة      –
( يف تقد  البياان  املالية ودعوة 206خمالاة الشركة لنص املادة   -

 إ عقاد ا معية العمو ية . 
 ( يف عدم وجود   ني سر191ة  خمالاة الشركة لنص املاد  -
 ( 22خمالاة الشركة لنص املادة   -

وتعقيبا علو ذلك  وضح انملخل رمليجل جملجل اهدارة أبن الشركة 
 ستعاجل هذا األ ر هحقا .

وافقت ا معية العا ة العادية اإلمجاع علو تواية جملجل  – 4
ية لاهدارة يف عدم ارف  كافأة  عضاء جملجل اإلدارة عن السنة املا

 م.  31/12/2014املنت ية يف 
وافقت ا معية العا ة اإلمجاع علو التعا ر وامتام  عا ال   ع  – 5

  طراف ذا  الة .
وافقت ا معية العا ة العادية اإلمجاع علو إ الء طرف السادة  – 6

/  عضاء جملجل اإلدارة وإقراء ذ ت   فيما يتعلم قتصرفاهت  املالية 
 م31/12/2014الشركة للسنة املالية املنت ية يف  والقا و ية عن إدارة

وافقت ا معية العا ة العادية اهمجاع علو إعادة تعيني  – 7
هند  – ن  كتخل  زارز  -األستاذة / هند عبد هللا السريع وشركامل ا 

عبد هللا السريع حماسبون و ستشارون كمرا/خل حساا  للشركة 
م. وتاويض جملجل 31/12/2015وذلك للسنة املالية ال  تنت   

 اإلدارة قتاديد  تعاهبا .
 وعلو هذا  /ار اةضر .

     انملخل رمليجل جملجل اإلدارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة غزاع للتأ ني  ش م ك(  قالة
 حمضر اجتماع ا معية العمو ية غري العادية   ؤجلة(

يف  قر اهليئة العا ة للصـــــــناعة  22/8/2017إ ر يف يوم الثالاء املوافم 
  2القاعة الرمليســــــية  –شــــــ داء(  نطقة الوزارا  جنو  الســــــرة  ال –

 وحبضور كر  ن 
 السيد  عبد هللا حممد سليمان الرفاع  / رمليجل جملجل اهدارة.-
 السيدة  زينخل القالف /  ند  وزارة التجارة والصناعة.-

  ليون س  .   31وعدد  س   احلضور  %55وقعد  ن قلغ  صا  احلضور 
ني ري العادية   ؤجلة( لشــــــــــركة غزاع للتأ مت افتتاح ا معية العمو ية غ

اــــباحًا  وتر   ا لســــة الســــيد / عبد هللا حممد  (00 10 يف الســــاعة 
سليمان الرفاع  الذمل است ر ا لسة حبمد هللا والصالة والسالم علو 
رسولر الكر   ورحخل السادة احلضور وقعدها قد  مبنا/شة قنود جدوع 

 د التالية األعماع ومتت املوافقة علو البنو 
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(  ن 2البند األوع  التصــــــــويت علو تعدير املادة ا ا ســــــــة فقرة   -
(  ن النظام األســـــاســـــ  2عقد أتســـــيجل الشـــــركة واملادة الراقعة فقرة  

للشركة وال  تنص علو  ]التأ ني ضد احلوادث  ويشمر التعا/د علو 
التأ ني ضــــد األضــــرار النارة عن احلوادث الشــــبصــــية والتأ ني ضــــد 

العمر وضد السر/ة وضد  يا ة األ ا ة واه تال  والسلخل حوادث 
والن خل والتأ ني علو الســـــيارا  واملســـــافرين والتأ ني علو املســـــئولية 

 املد ية وكر  ا يعترب عرفاً وعادة دا ال يف التأ ني ضد احلوادث[.
ليصـــبح  صـــ ا قعد التعدير  ]التأ ني ضـــد احلوادث  ويشـــمر التعا/د 

رار النارة عن احلوادث الشبصية والتأ ني ضد علو التأ ني ضد األض
حوادث العمر وأت ني وثيقة احلماية الشـــــا لة للعا لني وضـــــد الســـــر/ة 
وضــــــــــــد  يا ة األ ا ة واه تال  والســـــــــــلخل والن خل والتأ ني علو 
السيارا  واملسافرين والتأ ني علو املسؤولية املد ية وكر  ا يعترب عرفاً 

 حلوادث[.وعادة دا ال يف التأ ني ضد ا
(  ن عقد 4البند الثاين  التصــويت علو إلغاء املادة ا ا ســة فقرة   -

(  ن النظام األســاســ  للشــركة 4أتســيجل الشــركة واملادة الراقعة فقر   
وال  تنص علو  ]التأ ني علو احلياة  ويشـــــــــــمر التعا/د علو التأ ني 

لك ذالذمل يكون  وضـــــوعر احلياة البشـــــرية والتأ ني األ/ســـــاو مبا يف 
 العجز والشيبو ة ومجيع   واع التأ ني وال  هلا عال/ة قذلك[. 

وعلير  ا تتمت  عماع ا معية العمو ية غري العادية لشـــــــــــركة غزاع 
اـــــــــــباحًا  ن يوم الثالاء املوافم ( 30 10للتأ ني يف متام الســــــــــــاعة  

22/8/2017. 
 رمليجل ا لسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة  ركز املعلو ا   د ا  الكمبيوتر  ا اوسن ( 

  ش.م.ك(  قالة -
 عادية الا معية العمو ية غري  حمضر اجتماع
اجتمعــت ا معيــة  2017 غســـــــــــطجل 21 إ ــر يف يوم اهثنني املوافم

العمو يــــــة غري العــــــاديــــــة لشــــــــــــركــــــة  ركز املعلو ــــــا   ــــــد ــــــا  
الكمبيوتر ا اوســـن ( ش.م.ك   قالة( قرائســـة الســـيد/  نصـــور حســـن 

الســـــادة  ســـــامه  شـــــركة  رمليجل جملجل اإلدارة واملوكر عن –املوســـــو 
 ركز املعلو ا   د ا  الكمبيوتر  ا اوسن ( وذلك مبقر اهليئة العا ة 

مبنطقة جنو  السرة يف متام الساعة احلادية عشرة والرقع  –للصناعة  
 اباحاً    وذلك حبضور كال  ن  

الســـــــــــيـد/  ـاجـد عبـداهلـادمل جربيـر ممثـر عن  كتـخل هوروث امل نـا -
 للشركة للسنة املالية املنت ية يف قصاتر  را/خل احلساا 

 . 2016ديسمرب  31 
 السيدة / زينخل القـــالف     ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة.-
 السيدة/ زينخل حيـــــــدر     عن الشركة الكويتية للمقااة.-

وقعد  ن  علنت ممثلة وزارة التجارة والصـــــــــناعة عن اكتماع النصـــــــــا  
    اع الشـــركة  اـــالة ووكالة   افتتح  ن ر  %100القا وين حبضـــور 

الســـــيد/  نصـــــور حســـــن املوســـــو قصـــــاتر رمليجل جملجل اهدارة ورمليجل 
ا معية العمو ية غري العادية ا لســــة  رحباً الســــادة احلضــــور و ن مث 
البدء يف /راءة قنود اجتماع ا معية العمو ية غري العادية و نا/شـــــــــــت ا  

 كما يل   
 قبلية الشركةالبند اهوع   النظر يف  ست

متت املوافقة علو تصاية الشركة   وتعيني السيد / د. سعد  نري امل نا 
للقيام أبعماع تصـــــــــــاية شـــــــــــركة  ركز املعلو ا   د ا  الكمبيوتر 
 ا اوســــــن (  ش.م.ك(  قالة وملدة ز نية حمددة قســــــنر /اقلة للتجديد 

 . د.ك  مثا ية عشر  لف دينار كوي ( سنو  18,000وأبتعا  /درها 
رة وهبذا فقد ا ت و اهجتماع حبمد هللا تعاف وتوفيقر يف متام احلادية عش

 والنصف اباحاً .
 رمليجل جملجل اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شركة جمموعة  ستشايا  السعودمل األملاين

  ش.م.ك (  قالة
 حمضر اجتماع ا معية العمو ية غري العادية

ا  يا عقد  ا معية العمو ية غري العادية  لشــــــركة جمموعة  ســــــتشــــــا
يف    2السعودمل األملاين وذلك يف  قر اهليئة العا ة للصناعة /اعة ر/  

  08/2017/ 23اـــــــــباحا يوم اهرقعاء   املوافم  30 10الســـــــــاعة 
ملنا/شــــة جدوع األعماع املق ح وحبضــــور الســــيد/ عماد حممود يو جل  
قصــاتر املصــاو للشــركة  وقتوكير حضــور ا معية العمو ية غري العادية 

  % 100املسامهني متثر  سبة    ن مجيع
 وحبضور ممثل  وزارة التجارة والصناعة 

 األ ت / زينخل القالف 
ر     %  10,000,000متثر  ســبة احلضــور  ســ   وكالة قنســبة   

  امجايل األســـــــــــ    -د.ك   ســـــــــــ     ااـــــــــــالة  1,000,000املاع 
 س    10,000,000

ركا  ناعة   إدارة الشيف قداية اهجتماع  علن ممثر وزارة التجارة والص
( اكتمــاع   النصــــــــــــا  القــا وين الالزم ه عقــاد ا معيــة العمو يــة غري 
العادية   مث افتتح الســـــــــــيد / عماد حممود يو جل املصـــــــــــاو للشـــــــــــركة  
اهجتماع  رحبا احلضور وقوشر يف حبث املواضيع املدرجة علو جدوع 

و التايل  النا  عماع ا معية العمو ية غري العادية و نا/شــــــة قنود  علو
 واختذوا القرارا  التالية   ـ

 وه  املصـــاد/ة علو تقرير املصـــاو عن انتج  عماع التصـــاية    حيث 
 متت  نا/شة التقرير   ومت التصديم علير واعتماد  .
 ا يا   مت اقراء ذ ة املصاو عن اعماع التصاية  . 
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تجارمل لالثا   متت املوافقة علو شــــــطخل الشــــــركة هنامليا  ن الســــــجر ا
 قوزارة التجارة والصناعة  .

 وذلك قعد  وافقة ا  ا  املبتصة
 قناجل اليوم .  00 11و/د ا ت و اهجتماع يف الساعة 

  صا  الشركة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة تريبل  القاقضة ش.م.ك  /اقضة(
 حمضر اجتماع الـجـمـعـيـة العمو ية غري العادية
ضة اقُعقد  ا معية العمو ية الغري عادية لشركة تريبل  الق

يف متام الساعة  23/08/2017ش.م.ك /اقضة( يوم األرقعاء املُوافم 
لكاملن جبنو  ا-اباحاً وذلك مببىن اهليئة العا ة للصناعة ةاحلادية عشر 

 (.1السرة القاعة الرمليسية  
و/د تر   اهجتماع السيد/ عطا هللا عواىل راشد املطريمل رمليجل جملجل 

 اإلدارة وحبضور كر  ن 
 ليون س   وكالة ومُيثلون  244,850,000زهت  عدد ُ سامهون حبو -

 25,000,000 ن امجايل ر   املاع البالغ  %97.94 ا  سبتر 
 دينار كوي .

 مُمثلة وزارة التجارة والصناعة األ ت / لولو  الرقيع.-
وقعد اإلعالن عن اكتماع النصا  القا وين لصاة ا عقاد اجتماع 

السادة  ح رمليجل ا لسة اهجتماع  رحباً ا معية العا ة غري العادية  افتت
 احلضور  مث قد  قطرح البنود الواردة علو جدوع األعماع  و/د مت اآليت 

(  ن النظام األساس  لشركة تريبل  13املوافقة علو تعدير  ص املادة  
القاقضة ش.م.ك  /اقضة( يف ضوء  حكام /ا ون الشركا  وذلك علو 

 الناو التايل  
 (  ن النظام األساس  لتصبح كالتايل 13 ص املادة   وًه  تعدير 

 :النص /بر التعدير
(  عضاء  وتوز لكر 7يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  ؤلف  ن  

 ساه  سواء كان شبصًا طبيعيًا  و اعتبارً  تعيني ممثلني لر يف جملجل 
إدارة الشركة قنسبة  ا ميلكر  ن  س   في ا  ويستنزع عدد  عضاء 

اإلدارة املبتارين هبذ  الطريقة  ن جمموع  عضاء جملجل اإلدارة جملجل 
الذين يت  ا تباهب   وه توز للمسامهني الذين هل  ممثلني يف جملجل 
اإلدارة اهش اك  ع املسامهني اآل رين يف ا تبا  ا/   عضاء جملجل 
اإلدارة  إه يف حدود  ا زاد عن النسبة املستبد ة يف تعيني ممثلير يف 

لجل اإلدارة  وينتبخل املسامهون  عضاء جملجل اهدارة التصويت جم
 السرمل .

 :النص قعد التعدير
(  عضاء  وتوز لكر 7يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  ؤلف  ن  

ُ ساه  سواء كان شبصًا طبيعيًا  و اعتبارً  تعيني مُمثلني لر يف جملجل 
اء نزع عدد  عضإدارة الشركة قنسبة  ا ميلكر  ن  س   في ا  ويست

جملجل اإلدارة املبتارين هبذ  الطريقة  ن جمموع  عضاء جملجل اإلدارة 
الذين يت  ا تباهب   وه توز للمسامهني الذين هل  ممثلني يف جملجل 
اإلدارة اهش اك  ع املسامهني اآل رين يف ا تبا  ا/   عضاء جملجل 

ثلير يف تعيني مم اإلدارة  إه يف حدود  ا زاد عن النسبة املستبد ة يف
جملجل اإلدارة  وتوز جملموعة  ن املسامهني  ن يتاالاوا فيما قين   
لتعيني ممثر  و  كثر عن   يف جملجل اإلدارة وذلك قنسبة  لكيت   
جمتمعة  ويكون هلؤهء املمثلني  ا لألعضاء املنتببني  ن احلقوق 

شركة الوالواجبا . ويكون املساه   سئوًه عن  عماع ممثلير را  
و سامهي ا  وينتبخل املسامهون  عضاء جملجل اهدارة التصويت وداملني ا  

 السرمل.
  وذلك قعد ُ وافقة ا  ا  الر/اقية املُبتصة(.

 و/د وافم السادة احلضور علو تغيري البند املذكور  عال  -
 رمليجل جملجل اإلدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة راقطة الكويت وا ليج للنقر  ش.م.ك.ع(

 ية العا ة غري العادية  املؤجلة(حمضر اجتماع ا مع
عقد  ا معية العا ة غري العادية  املؤجلة( ملسامه  شركة راقطة 
الكويت وا ليج للنقر  ش.م.ك.ع( اجتماع ا يف يوم الثالاء املوافم 

قتمام الساعة احلادية عشرة اباحًا يف  قر الشركة  22/8/2017
 راء  ع تقاطع طريم ا -/طعة   (  –الكاملن مبنطقة الشويخ الصناعية 

  قاقر وزارة ال قية  قرائسة السيد/  اهر عبد هللا  عريف –جسر الغزايل 
 قرار الكو  ممثلة وزارة التجارة  رمليجل جملجل اإلدارة وحبضور السيدة/-

 والصناعة.
وقعد  ن  علن السيد/ رمليجل ا معية عن توافر النصا  القا وين لصاة 

ة العادية  املؤجلة( حبضور  سامهني  األاالا عقاد ا معية العا ة غري 
(  ن إمجايل األس   احلرة ال  %51,308والوكالة( ميثلون  ا  سبتر  

 س ماً. 264,273,013تبلغ 
 فتتح السيد/ رمليجل ا معية اهجتماع  رحباً السادة احلضور  مث  عقخل 
ذلك  نا/شة البنود املدرجة علو جدوع  عماع ا معية العا ة غري 

 العادية قنداً قنداً  واختذ  قشأهنا القرارا  التالية 
 وًه  املوافقة علو ز دة ر    اع الشــــركة املصــــرح قر واملصــــدر واملدفوع  ن 

د.ك  ستة وعشرين  ليواًن و رقعماملة وسبعة وعشرون  340/26,427,301
 لاــــًا وثالمثــــاملــــة وواحــــد دينــــار كوي  وثالمثــــاملــــة و رقعون فلســـــــــــــــًا( إف  بلغ 

د.ك  سبعة وعشرين  ليواًن وسبعماملة ومثا ية و رقعون  300/27,748,666
 لاًا وســـــتماملة وســـــتة وســـــتون دينارًا كويتيًا وثالمثاملة فلجل(  تيجة إاـــــدار عدد 

 ن ر   املاع املصـــــــدر واملدفوع  %5ســـــــ مًا متثر  ســـــــبة  13,213,650
ســــــ  ( توزع كأســــــ    ناة جما ية علو الســــــادة  100 ســــــ   لكر  5 قوا/ع 

ملسامهني املسجلني يف سجال  الشركة يف هناية يوم اهستاقاق اةدد قتاريخ ا
  علو  ن يت  توزيع  ســــــــــــ   املناــــــة اجملــــــا يــــــة قتــــــاريخ 24/10/2017
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  وتاويض جملجل اإلدارة يف التصرف قكسور األس   النارة 31/10/2017
إمتــام  عن ــا وتعــديــر ا ــدوع الز ين املــذكور لتنايــذ هــذا القرار يف حــالــة تعــذر

 إجراءا  الش ر /بر اتريخ اهستاقاق قثما ية   م علو األ/ر.
( 5(  ن عقد التأسيجل واملادة  6ا يًا  املوافقة علو تعدير  ص املادة  
  ن النظام األساس  علو الناو التايل 

 النص /بر التعدير 
د.ك  ستة  340/26,427,301حدد ر    اع الشركة مببلغ 

  املة وسبعة وعشرون  لاًا وثالمثاملة وواحد ديناروعشرين  ليواًن و رقعم
س ما  264,273,013كوي  وثالمثاملة و رقعون فلساً(  وزعا علو 

  املتان و رقعة وستون  ليواًن و املتان وثالثة سبعون  لاًا وثالثة عشر 
  املة فلجل ومجيع األس    اية. 100س مًا( /يمة كر س   

 النص قعد التعدير 
د.ك  سبعة وعشرين  300/27,748,666كة مببلغ حدد ر    اع الشر 

 ليواًن وسبعماملة ومثا ية و رقعون  لاًا وستماملة وستة وستون دينارًا كويتياً 
س مًا   املتان وسبعة  277,486,663وثالمثاملة فلجل  وزعا علو 

وسبعون  ليواًن و رقعماملة وستة ومثا ون  لاًا وستماملة وثالثة وستون س ماً( 
  املة فلجل ومجيع األس    قدية. 100/يمة كر س   

(  ن النظام األساس  علو 14الثًا  املوافقة علو تعدير  ص املادة  
 الناو التايل 

 النص /بر التعدير 
 سبعة  عضاء( تنتبب    7يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  ؤلف  ن 

ا معية العا ة التصويت السرمل  وتوز لكر  ساه  سواء كان شبصاً 
لكر اً  و اعتبار  تعيني ممثلني لر يف جملجل إدارة الشركة قنسبة  ا ميطبيعي

  ن  س   في ا وذلك كلر وفقاً للتنظي  الوارد ققا ون الشركا .
 ويكون هلؤهء املمثلني  ا لألعضاء املنتببني  ن احلقوق والواجبا .

ويكون املساه   سئوًه عن  عماع ممثلير را  الشركة وداملني ا 
  ا.و سامهي

 النص قعد التعدير 
 مخسة  عضاء( تنتبب    5يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  ؤلف  ن 

ا معية العا ة التصويت السرمل  وتوز لكر  ساه  سواء كان شبصاً 
لكر طبيعياً  و اعتبار  تعيني ممثلني لر يف جملجل إدارة الشركة قنسبة  ا مي

 ارد ققا ون الشركا . ن  س   في ا وذلك كلر وفقاً للتنظي  الو 
 ويكون هلؤهء املمثلني  ا لألعضاء املنتببني  ن احلقوق والواجبا .

ويكون املساه   سئوًه عن  عماع ممثلير را  الشركة وداملني ا 
 و سامهي ا.

علو  ن ختضع هذ  القرارا  ملوافقة وزارة التجارة والصناعـة  -
  جراءا  الش ر.وا  ا  الراية األ رو  واه ت اء  ن كافة إ

 رمليجل جملجل اإلدارة
 

 شركة جمموعة الصناعا  الوطنية القاقضة  ش.م.ك( عا ة
جملموعة  57حمضر  عماع ا معية العا ة العادية 

 الصناعا  الوطنية القاقضة  ش.م.ك.ع(
 11.00  يف متام الســاعة 23/5/2017املنعقدة يوم الثالاء املوافم 

   اباحا   يف  قر اجملموعة قرائسة
 رمليجل جملجل اإلدارة. –السيد/ سعد حممد السعد 

وقعد التاقم  ن توافر النصـــــــــا  القا وين لصـــــــــاة اه عقاد حبضـــــــــور 
ســـــــــــ مــــــًا  ن  اــــــــــــــــر  1,141,414,503 ســــــــــــــــامهني ميثلون 

ســـــــــــ مـًا  يتكون  ن ـا ر    ـاع اجملموعـة   مل  1,359,853,075
وحبضـــــــــور ممثلة وزارة التجارة  % 86.14قنســـــــــبة حضـــــــــور  قدارها 

 ناعة   السيدة  / اقرار الكو     والص
 وحضور  را/يب حساا  الشركة  

  كتخل القطا   والعيبان وشركا  –.السيد / عبداللطيف العيبان 1
  كتخل اةاسبون املتادون –.السيد / حممد فتا  حسن 2

وقعــد  ن اســـــــــــتمعــت ا معيــة العــا ــة  عــاديــة( لتقريرمل جملجل اإلدارة 
 معية العا ة العادية البنود الواردة يفو را/يب احلســـــــــاا  ان/شـــــــــت ا 

جدوع األعماع وا ت ت املوافقة علو كافة البنود املدرجة  دان   كما 
 يل  

ـــة يف 1 ـــة املنت ي ـــة املـــالي ـــد/يم عن الســـــــــــن ـــة الت .اعتمـــاد تقرير احلوكمـــة و  ن
 ومتت املصاد/ة علير إبمجاع السادة املسامهني احلضور. 31/12/2016
إدارة اجملموعــة عن  عمــاع الســـــــــــنــة املــاليــة املنت يــة يف  .اعتمــاد تقرير جملجل2

 ومتت املصاد/ة علير إبمجاع السادة املسامهني احلضور. 31/12/2016
.اعتمــــــاد تقرير  را/يب احلســـــــــــــــــاا  للميزا يــــــة العمو يــــــة كمــــــا ه  يف 3

 ومتت املصاد/ة علير إبمجاع السادة املسامهني احلضور. 31/12/2016
زارة اا  الشركة للبياان  املالية ال  رادهتا و .مت تالوة تقرير خمال4

وه   31/12/2016التجارة والصناعة عن السنة املالية املنت ية يف 
 ثالثة  الحظا  قشأن 

(  ن الالملاة التنايذية يف التأ ري 6( خمالاة الشركة لنص املادة  1 
 قتقد  البياان  املالية   

ع  وراق الشركة تخل ان حتمر ( مجي22( خمالاة الشركة لنص املادة  2 
 اا ا وقياانهتا ور/  /يدها السجر التجارمل  

( حتاظ الوزارة لتجاوز  طلوا  الشركة املتداولة عن  وجوداهتا 3  
املتداولة  و/د وعد السيد رمليجل جملجل اهدارة قتصايح وتاادمل هذ  

 املبالاا   ستقبال.
عن  عماع  31/12/2016.اعتماد البياان  املالية كما ه  يف 5

ومتت املصاد/ة علي ا إبمجاع  31/12/2016السنة املالية املنت ية يف 
 السادة املسامهني احلضور. 
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ـــة يف 6 ـــة املنت ي ـــالي ـــة امل .املوافقـــة علو عـــدم توزيع  راح عن الســـــــــــن
 إبمجاع السادة املسامهني احلضور . 31/12/2016
نة دارة عن الســـــ.املوافقة علو عدم توزيع  كافأة ألعضـــــاء جملجل اه7

 إبمجاع السادة املسامهني احلضور. 31/12/2016املالية املنت ية يف 
.إعتماد تقرير التعا ال   ع  طراف ذا  اــــــلة عن الســــــنة املنت ية 8
  وتاويض جملجل اإلدارة ىف التعــا ــر  ع  طراف  31/12/2016يف 

إبمجاع الســــادة  31/12/2017ذا  اــــلة  الع الســــنة املنت ية يف 
 ني احلضور .املسامه

ســـــــــــ      .متت املوافقة علو تاويض جملجل اإلدارة قشـــــــــــراء  و قيع9
 ن عدد  ســـــــــــ م ا وذلك وفقاً ملواد  %10الشـــــــــــركة مبا ه يتجاوز 

وهملاتر التنايذية وتعديالهتما إبمجاع  2010لســـــــــــنة  7القا ون ر/  
 السادة املسامهني احلضور.

 و  دار ســـندا .متت املوافقة علو تاويض جملجل اهدارة علو ااـــ10
اـــــــــــكوك الدينار الكوي   و أبمل عملة   رو يراها  ناســـــــــــبر ومبا ه 
يتجاوز احلد اه/صو املصرح قر /ا وان  و  ا يعادلر العمال  اهجنبية 
   ع تاويض جملجل اهدارة يف حتـديـد  وع تلـك الســـــــــــنـدا  و  ـدهتا 
و/يمت ا اهاية  وســــــــــعر الااملدة و وعد الوفاء وســــــــــاملر شــــــــــروط ا و 

حكا  ا و ذلك قعد   ذ  وافقة ا  ا  الر/اقية املبتصـــــــــــة إبمجاع  
الســـــــــادة املســـــــــامهني احلضـــــــــور   و/د حتاظ  ســـــــــامهني ميثلون  لكية 

  ن  س   اجملموعة. %0.427س    مل قنسبة   5,812,540
.متت املوافقة علو إ الء طرف الســــــــــادة  عضــــــــــاء جملجل اإلدارة 11

ا و ية   املالية واهدارية والقوإقراء ذ ت   عن كر  ا يتعلم التصــــــــــرفا
إبمجــاع  31/12/2016ال  متــت  الع الســـــــــــنــة املــاليــة املنت يــة يف 

 السادة املسامهني احلضور.
يوســــف القطا     را/خل  .املوافقة علو إعادة تعيني الســــيد /   ور12

وختوير  31/12/2017حســـــاا  اجملموعة للســـــنة املالية املنت ية يف 
 تعاقر إبمجاع السادة املسامهني احلضور .جملجل اإلدارة قتاديد  

 رمليجل جملجل اإلدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األداء القاقضة  ش.م. ك(  قالةشركة 
 عادية الحمضر اجتماع ا معية العا ة غري 

 31/12/2016عن السنة املالية املنت ية يف 
 22/08/2017 قتاريخ

ـــــوم اـــــباح  ـــــن العاشـــــرة ومخســـــة و رقعـــــني د/يقـــــة يف متـــــام الســـــاعة  ي
اهليئــــــــــة العا ــــــــــة مبقــــــــــر  2017اغســــــــــطجل  22افــــــــــم املو الــــــــــثالاء 
ــــــو  الســــــرة-للصــــــناعة ــــــوزارا -الشــــــ داء-جن القاعــــــة - نطقــــــة ال
األداء اجتمعـــــت ا معيــــة العا ـــــة غــــري العاديـــــة لشـــــركة   1الرمليســــية 
وذلـــك حبضـــور   .جـــدوع  عماهلـــا املعتمـــد  وذلـــك ملنا/شـــة القاقضـــة

ــــــون  ــــــن ر اــــــاع  % 99.971 ســــــامهني يف ر اــــــاع الشــــــركة ميثل  
  وكـــــــــذلك حضـــــــــور (349,900,000كة  قعـــــــــدد  ســـــــــ   الشـــــــــر 

ــــــــة  ــــــــع ممثل ــــــــو  الرقي عــــــــن وزارة التجــــــــارة والصــــــــناعة األســــــــتاذة/ لول
وحبضـــــــور الســـــــيد/  يـــــــد العصـــــــيم  ممـــــــثال عـــــــن الســـــــادة العيبـــــــان 

  را/خل احلساا .-( EYوالعصيم  وشركاه   
ـــــر   ا لســـــة الســـــيد/  ـــــيجل جملـــــجل  –عمـــــاد يوســـــف املني ـــــع وت رمل

  إدارة الشركة.
 علن رمليجل اهجتمـــاع  ن لالجتمـــاع اجعـــة إجراءا  الـــدعوة وقعـــد  ر 
 % 99.971متثر األس   املمثلة األاالة والوكالة اهجتماع  سبة 

 علن  ن مث و ( 349,900,000 ن ر ااع الشــــــــركة  قعدد  ســــــــ   
وعلير قد  إجراءا   .اـــــاة ا عقاد اهجتماعتوافر  صـــــا  احلضـــــور و 

  علن قدء اهجتماع.اهجتماع  رحبا السادة احلضور و 
إلمجاع ا املســـامهونوقعد املنا/شـــة والتداوع يف جدوع األعماع  وافم 

  ا يل  علو 
املوافقة علو تواية جملجل اهدارة قتبايض ر    اع الشركة  متت-1

ـــــك لز دة حج  ر   املـــــاع عن حـــــاجـــــة الشـــــــــــركـــــة  ن  بلغ  وذل
د.ك وميثـــــر التبايض  17,500,000د.ك اف  35,000,000

 ن ر   املاع  %50د.ك مبا  ســـــــــــبتر  17,500,000و/در    بلغ
ســـــــــــ    17,500,000املصــــــــــــدر واملدفوع وذلك عن طريم إلغاء 

وتوزيع /يمة التبايض علو الســــادة املســــامهني كالً حســــخل  ســــبتر يف 
 ر   املاع.

(  ن عقد 6ومتت املوافقة تبعاً لذلك علو تعدير كر  ن املادة ر/   
  ن النظام األساس  للشركة كالتايل ( 5التأسيجل واملادة ر/   

 املادة /بر التعدير 
د.ك  فقط مخســــــــة  35,000,000 حدد ر    اع الشــــــــركة مببلغ 

ســـــــــــ    350,000,000وثالثني  ليون دينـــار كوي (  وزعـــة علو 
فلجل ومجيع  100 ثالمثاملة ومخســــــــني  ليون ســــــــ   و/يمة كر ســــــــ   

 األس    قدية(.
 املادة قعد التعدير 

د.ك فقط سبعة عشر  17,500,000 اع الشركة مببلغ  حدد ر   
 ـــــلـــــيـــــواًن ومخســـــــــــــــمــــــاملــــــة  لـــــف ديـــــنــــــار كـــــويـــــ (  ـــــوزعــــــة عـــــلـــــو 

  املة ومخســة وســبعني  ليون ســ   و/يمة كر ســ   175,000,000
 فلجل ومجيع األس    قدية(. 100

 وذلك قعد  وافقة ا  ا  املعنية.
ء اوا ت ـــاء النظر يف جـــدوع األعمـــاع   علن رمليجل ا لســـــــــــــة ا ت ـــ

 اليوم ذاتر.احلادية عشرة يف اهجتماع حيث كا ت الساعة 
 رمليجل جملجل اإلدارة 
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شركة اهستثمار البشرمل للتدريخل واهستشارا  
  ش.م.ك.م(

 حمضر اجتماع ا معية العا ة غري العادية
عقد  ا معية العا ة غري العادية ملسامه  شركة اهستثمار البشرمل 

(  ن النظام األساس  وذلك يوم 40و ( 39اجتماع ا وفقا للمواد  
ظ راً  12.00م يف متام الساعة 2017 غسطجل  09األرقعاء املوافم 
دور -جممع هبب اين  – 4 بىن  – 5/طعة  –شرق  –يف  قر الشركة 

وذلك حبضور رمليجل جملجل إدارة الشركة ووكالء  سامه  الشركة  16
 الرايني وه  كالتايل 

 النسبة عدد األس   املمثر املساه 
شركة قيتك كاقيتاع 

حسا    –لالستثمار 
 (1عمالء  

السيد/ سعود 
قدر سعود 
 السميط

192,836,378 99.71% 

شركة قيتك لألس   
 ا ااة

السيد/ سعود 
قدر سعود 
 السميط

4 0.000002% 

شركة قيتك للتأ ني 
 التكافل 

السيد/ سعود 
قدر سعود 
 السميط

6 0.000003% 

السيد/ سعود  ليةاشركة قيتك للوساطة امل
قدر سعود 
 السميط

6 0.000003% 

شركة املشروعا  التنموية 
 القاقضة

السيد/ سعود 
قدر سعود 
 السميط

6 0.000003% 

س   قنسبة حضور  192,836,400حيث قلغ عدد  س   احلضور 
 .% 99.71قلغت 

و/د تر   جلسة اهجتماع السيد/ ز د عبد هللا عبد العزيز العمر قصاتر 
 جملجل إدارة الشركة.رمليجل 

 كما حضر اهجتماع كر  ن 
 السيد الااضر / عبد العزيز العل /ممثال عن وزارة التجارة والصناعة.

حلاظ  ممثال عن الشركة ا ليجية-السيد الااضر / عبد الرين املالح  
 األوراق املالية.

البزيع وشركاه   RSMالسيد الااضر /انيف الياسني  ن  كتخل / 
 ساا .لتد/يم احل

وقعد اإلعالن عن توافر النصا  القا وين لصاة ا عقاد اجتماع ا معية 
العا ة غري العادية  افتتح رمليجل ا لسة اهجتماع  رحبا السادة 
احلضور  ستعرضا جدوع  عماع اجتماع ا معية العا ة غري العادية  

     وعلير وقعد استعراىل جدوع األعماع فقد مت اختاذ القرارا  التالية 
( 13 وه  متت املوافقة علو تعدير الاقرة األوف  ن  ص املادة ر/   

 ن النظام األساس  للشركة وا ااة أبعضاء جملجل اإلدارة لتصبح  
 كالتايل 

  ص الاقرة األوف  ن املادة /بر التعدير 

 عضاء( مخسة  5يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  كون  ن عدد  
وية العا ة التصويت السرمل  وتكون  دة العض  عضاء تنتبب   ا معية

 ثالث سنوا  /اقلة للتجديد.
  ص الاقرة األوف  ن املادة قعد التعدير 

 عضاء( ثالثة  عضاء  3يتوف إدارة الشركة جملجل إدارة  كون  ن عدد  
تنتبب   ا معية العا ة التصويت السرمل  وتكون  دة العضوية ثالث 

 سنوا  /اقلة للتجديد.
 يا  متت املوافقة عل  ختايض ر    اع الشركة املصرح قر واملصدر ا

د.ك  تسعة عشر  ليوانً  19.339.447واملدفوع الكا ر  ن  بلغ  
ف وثالمثاملة وتسعة وثالثني  لاا و رقعماملة وسبعة و رقعني دينارا كويتيا  إ

د.ك  مثا ية  اليني دينار كوي  ( مبقدار  8.000.000 بلغ 
د.ك   حد عشر  ليوان وثالمثاملة وتسعة وثالثون الاا  11.339.447

و رقعماملة وسبعة و رقعون دينارا كويتيا (   وتاويض جملجل اإلدارة يف 
التصرف يف كسور األس   وتوزيع /يمة التبايض علو السادة 
املسامهني كر حسخل  سبتر يف ر   املاع   وذلك لعدم وجود فرص 

 يولة الااملضة لدو الشركة.استثمارية  ناسبة هستغالع الس
(  ن النظام األساس  5الثا  متت املوافقة علو تعدير  ص املادة ر/   

(  ن عقد التأسيجل وا ااة قر    اع الشركة لتصبح  6واملادة ر/   
 كالتايل 

  ص املادة /بر التعدير 
د.ك  تسعة عشر  ليوان  19.339.447حدد ر    اع الشركة مببلغ 

تيًا( وثالثني  لاًا و رقعماملة وسبعة و رقعني دينارا كوي وثالمثاملة وتسعة
س ما /يمة كر س    املة فلجل ومجيع  193.394.470 وزعة علو 

 اهس    قدية. 
  ص املادة قعد التعدير 

د.ك  مثا ية  اليني دينار   8.000.000حدد ر    اع الشركة مببلغ 
فلجل س   /يمة كر س    املة  80.000.000كوي (  وزعة علو 
 ومجيع األس    قدية.

وقن اية اهجتماع شكر رمليجل ا لسة السيد/ ز د عبد هللا عبد العزيز 
العمر السادة احلضور وا تت   عماع اجتماع ا معية العا ة غري العادية 

 يف متام الساعة الثا ية عشرة والنصف ظ راً.
 رمليجل جملجل اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة جمموعة دان القاقضة ــ ش.م.ك  /اقضة(

 ضر اجتماع ا معية العا ة غري العاديةحم
 م 2017/  8/  24واملنعقدة يوم ا ميجل املوافم 

قناء علو الدعوة الصادرة  ن جملجل إدارة شركة جمموعة دان القاقضة 
شركة  سامهة كويتية  /اقضة( فقد مت ا عقاد اجتماع ا معية العا ة -
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باحا رة والنصف اغري العادية ملسامه  الشركة يف متام الساعة العاش
م  وذلك مبقر اهليئة  2017 غسطجل  24 ن يوم ا ميجل املوافم 

 .2العا ة للصناعة ـ  نطقة جنو  السرة ـ القاعة الرمليسية 
و/د تر   جلسة اهجتماع السيد / ف م  غريخل عبد املقصود قصاتر 
عضو جملجل إدارة واملنتبخل  ن /بر ا معية العا ة للمسامهني لرائسة 

 جتماع.جلسة اه
  ن  كمـا حضـر اهجتمــاع كالً 

 األستاذ /  مين سيد عل  حيدر  قصاتر املستشار القا وين للشركة. -
 األستاذة / زينخل القالف قصات ا ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة. -
ممثر عن الشركة ا ليجية حلاظ األوراق املالية قصات ا ا  ة املعنية  -

لشركة والقاملمة علو احتسا  النصا  قسجر املسامهني ا اص ا
 القا وين الالزم لصاة اجتماع ا معية العا ة غري العادية.

 40,000,000 سامهون ميلكون وميثلون إمجايل  س   عددها  -
 ن إمجايل  س   ر    % 100س   وكالة  ا يعادع  سبة  ئوية و/درها 

 س  . 40,000,000 اع الشركة البالغ /در  
 ن تـوفر النصا  القا ـوين الالزم توافر  لصاة ا عقاد  وقعد التأكد

ــة للشركــــة /ام رمليجل ا لسة السيد /  اجتماع ا معية العا ة غيـر العادي
ف م  غريخل ال حيخل السادة احلضور مث /ام إبعالن النصا  القا وين 

 ن إمجايل ر    اع الشركة  و ن مث /ام قعرىل  % 100البالغ  سبتـــــر 
ا ا معية العا ة غري العادية  وقعد  نا/شت لبنود الواردة علو جدوع  عماع ا

 فقد مت اختاذ القرارا  التالية 
 وًه  متت املوافقة واملصاد/ة علو ز دة ر    اع الشركة  ن  بلغ 

دينار كوي    رقعة  اليني دينار كوي ( إف  بلغ  4,000,000و/در  
  عشرة  اليني دينار كوي (  مل دينار كوي  10,000,000و/در  

دينار كوي   ستة  اليني دينار كوي  ه  6,000,000قز دة و/درها 
 60,000,000غري( عن طريم  س   املناة اجملا ية البالغ عددها 

س   علو  ن يت  توزيع هذ  األس   علو السادة املسامهني كالً حسخل 
رف جل اإلدارة التص لكيتر  ن إمجايل ر    اع الشركة وتاويض جمل

 يف كسور األس   إن وجد .
(  ن عقد 6ا ياُ  متت املوافقة واملصاد/ة علو تعدير  ص املادة ر/   

(  ن النظام األساس  واملتعلقة قر    اع 5التأسيجل واملادة ر/   
 الشركة لتصبح علو الناو التايل 

  ص املادة /بر التعدير -
صدر واملدفوع مببلغ و/در  حدد ر    اع الشركة املصرح قر وامل

س   /يمة   40,000,000دينار كوي   قسماً علو  4,000,000
 فلجل ومجيع األس    قدية.  100كر س   

  ص املادة قعد التعدير -
حدد ر    اع الشركة املصرح قر واملصدر واملدفوع مببلغ و/در  

س    100,000,000دينار كوي   قسمًا علو  10,000,000

 فلجل ومجيع األس    قدية. 100   /يمة كر س
  وذلك قعد  وافقة مجيع ا  ا  املبتصة(

ويف هناية اهجتماع شكر السيد رمليجل ا لسة السادة احلضور  و ن مث 
فقد /ام ا تتام جلسة اجتماع ا معية العا ة غري العادية يف متام الساعة 

 احلادية عشرة اباحاً  ن ذا  اليوم.
 رمليجل ا لسة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   إع لوجستيك  ش.م.ك.ع(شركة ك  ج

 حمضر اجتماع ا معية العا ة غري العادية  املؤجلة(
عقد  ا معية العا ة غري العادية  املؤجلة( ملسامه  شركة ك  ج  إع 
لوجستيك  ش.م.ك.ع( اجتماع ا يف يوم ا ميجل املوافم 

قتمام الساعة احلادية عشرة اباحًا يف  قر الشركة  24/8/2017
 راء  ع تقاطع طريم ا -/طعة   (  –الشويخ الصناعية الكاملن مبنطقة 
  قاقر وزارة ال قية  قرائسة السيد/  اهر عبد هللا  عريف-جسر الغزايل

عضو جملجل اإلدارة  اوضًا  ن /بر جملجل اإلدارة ل    هذا -
 اهجتماع.

 وحبضور السيد/  الد الرشيد ممثر وزارة التجارة والصناعة.
 رمليجل ا معية عن توافر النصا  القا وين لصاة وقعد  ن  علن السيد/

ا عقاد ا معية العا ة غري العادية  املؤجلة( حبضور  سامهني  األاالة 
(  ن إمجايل األس   احلرة ال  %66,006والوكالة( ميثلون  ا  سبتر  

 س ماً. 658,480,381تبلغ 
مث  عقخل    فتتح السيد/ رمليجل ا معية اهجتماع  رحباً السادة احلضور

ذلك  نا/شة البنود املدرجة علو جدوع  عماع ا معية العا ة غري 
 العادية قنداً قندا  واختذ  قشأهنا القرارا  التالية 

 وهً   املوافقة علو ز دة ر    اع الشركة املصرح قر واملصدر واملدفوع 
د.ك  ستة وستني  ليوانً وستماملة ومخسة وسبعني  66,675,114 ن 

 700/70,008,869 املة و رقعة عشر ديناراً كويتيًا( إف  بلغ  لااً و 
د.ك  سبعني  ليواًن ومثا ية دهف ومثامناملة وتسعة وستني دينارًا كويتياً 

س ماً متثر  سبة  33,337,557وسبعماملة فلجل(  تيجة إادار عدد 
 100 س   لكر  5 ن ر   املاع املصدر واملدفوع  قوا/ع  5%

اة جما ية علو السادة املسامهني املسجلني يف س  ( توزع كأس    ن
سجال  الشركة يف هناية يوم اهستاقاق اةدد قتاريخ 

  علو  ن يت  توزيع  س   املناة اجملا ية قتاريخ 12/10/2017
  وتاويض جملجل اإلدارة يف التصرف قكسور األس   19/10/2017

قرار يف حالة ا الالنارة عن ا وتعدير ا دوع الز ين املذكور لتنايذ هذ
إمتام إجراءا  الش ر /بر اتريخ اهستاقاق قثما ية   م علو  تعذر

 األ/ر.
( 5(  ن عقد التأسيجل واملادة  6ا يًا  املوافقة علو تعدير  ص املادة  
  ن النظام األساس  علو الناو التايل 
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 النص /بر التعدير 
ني  ليوانً د.ك  ستة وست 66,675,114حدد ر    اع الشركة مببلغ 

وستماملة ومخسة وسبعني  لااً و املة و رقعة عشر ديناراً كويتيًا(  وزعا علو 
س ما  ستماملة وستة وستني  ليوانً وسبعماملة وواحد  666,751,140

 املة فلجل  100ومخسني  لاًا و املة و رقعون س ما( /يمة كر س   
 ومجيع األس    اية.
 النص قعد التعدير 

د.ك  سبعني  700/70,008,869مببلغ حدد ر    اع الشركة 
جل(  ليوانً ومثا ية دهف ومثامناملة وتسعة وستني ديناراً كويتياً وسبعماملة فل

س ما  سبعماملة  ليون ومثا ية ومثا ني  700,088,697 وزعا علو 
 املة فلجل  100 لاًا وستماملة وسبعة وتسعون س مًا( /يمة كر س   

 ومجيع األس    قدية.
هذ  القرارا  ملوافقة وزارة التجارة والصناعـة علو  ن ختضع  -

  وا  ا  الراية األ رو  واه ت اء  ن كافة إجراءا  الش ر.
 و/د ا تتمت ا معية اجتماع ا يف متام الساعة احلادية عشرة والنصف 

 اباحًا 
  رمليجل ا معية –عضو جملجل اإلدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ش.م.ك(  قالة  ز ن كاقيتاعشركة 

 ية العمو ية غري العاديةحمضر اجتماع ا مع
 16/8/2017قتاريخ 

 يتاع ز ن كاقإ عقد  ا معية العمو ية غريالعادية ملســـــــــــامه  شـــــــــــركة 
اهليئة العا ة للصناعر ــ جنو  السرة ــ /اعة  ش.م.ك(   قالة  يف  قر 

وذلـــك يف متـــام  16/8/2017املوافم  األرقعـــاءيف يوم ( 2رمليســـــــــــيـــة  
ر إعالن توافر النصــا  القا وين  ن /بقعد الثا ية عشــرة ظ راً الســاعة 

ممثر  وزارة التجارة والصـــــناعة حيث حضـــــر  ســـــامهو الشـــــركة  و  ن 
ســـــــــــــ ــمــــــًا  ــن  اــــــــــــــــر  149,999,995يــنــو  عــنــ ــ  ميــثــلــون 

 ن  %99.999ســـ    مل قنســـبة حضـــور قلغت  150,000,000
وزارة التجـارة  ممثلـة جمموع ر اـاع الشـــــــــــركـة و/ـد حضـــــــــــر اهجتمـاع 

 لوة الرقيع .والصناعة األ ت/ لو 
ـــــــــتح اهجتمـــــــــاع قرائســـــــــة الســـــــــيد/  ســـــــــليمان اناـــــــــر ســـــــــليمان افت

ــــة العمو يــــة ( انملــــخل رملــــيجل جملــــجل اإلدارة   الغمــــال   رملــــيجل ا معي
والــــــــرمليجل التنايــــــــذمل للشــــــــركة  مث طــــــــرح جــــــــدوع األعمــــــــاع و/ــــــــد 

 اختذ  ا معية العمو ية القرارا  التالية 
 البند األوع 

علو الناو التايل و ذلك قعد  (  ن النظام األساس 43تعدير املادة  
 احلصوع علو  وافقا  ا  ا  الر/اقية.

 (  ن النظام األساس  43املادة  
 النص /بر التعدير  

 30 تبـــــــد  الســـــــنة املاليـــــــة للشـــــــركة  ـــــــن  وع  كتـــــــوقر و تنت ـــــــ  يف 
ـــــة األوف  ـــــك الســـــنة املالي ســـــبتمرب  ـــــن كـــــر ســـــنة و يســـــتثىن  ـــــن ذل

ــــام ــــخ إعــــالن /ي ــــد   ــــن اتري ــــا و تنت ــــ  يف   للشــــركة  فتب الشــــركة هناملي
 سبتمرب  ن السنة التالية  30

 النص قعد التعدير  
 31 تبــــــــد  الســــــــنة املاليــــــــة للشــــــــركة  ــــــــن  وع ينــــــــاير و تنت ــــــــ  يف 

ديســـــمرب  ـــــن كـــــر ســـــنة و يســـــتثىن  ـــــن ذلـــــك الســـــنة املاليـــــة األوف 
 31للشـــــركة  فتبـــــد   ـــــن اتريـــــخ تعـــــدير الســـــنة املاليـــــة و تنت ـــــ  يف 

 لتالية ديسمرب  ن السنة ا
 وقذلك ا ت و اهجتماع .

 رمليجل ا معية العمو ية

 وزارة التجارة والصناعة
 –إعــــــــــــــــــالن  -

 -تقدم إف الوزارة السادة املذكورين  دان  طالبني حتوير ال ا يص واةال  التجارية العاملدة إلي   إف  ااء  شباص د رين  
 املتنازع إلير  و/ع اةر هس  التجارملا  وع العمر املتنازع ر/  ال  يص

 اهء لطيف ثقير سعد املر/ا   امل قينك فا ي  للعطور و واد و دوا  التجمير العطور و واد و دوا  التجمير فاطمة لطيف سعد الشمرمل 1803/2015
سليمان حممد سليمان  4717/2012

 املغا جل
ر يز و دوا  األفراح وأتجري 

  عداهتا
قال ر لتج يز و دوا  اهفراح وأتجري   ؤسسة كيوايت

  عداهتا
 حممد عبدهللا حممد الغامن الشرق

 كتبة  طبوعا  اوتية و طبوعا   يز  سيد حسن 876/2003
  رملية

عبدالرضا عبداةسن  قنيد القار  كتبة  ور الثقلني املطبوعا  الصوتية واملرملية
 القالق

ورثة / عبيد  ذ ر عبيد  4106/99
 الضعيان

  ورة عبيد  ذ ر الضعيان القبلة  ؤسسة  نور للبيام ولواز  ا يام ا اهزة ولواز  اا 

 عبدالعزيز فيصر النق  الرمل الصناعية  ؤسسة كوع ا  لألدوا  زينة السيارا   دوا  زينر السيارا  عل  عبدالعزيز عبدهللا عل  2695/2016
 ايد حممد سواو ا  راء   اه  صبغر رتنس كوامل عل  عياد جدعان املطريمل 1123/1979
ر يز و دوا  اهفراح وأتجري  هيا قراك  بارك ا رينج 3996/2009

  عداهتا
 /يصر قنية  تعخل ا رينج  يطان القدمية  ركز ليموزين ا رينج لألفراح

 وليد عبدهللا العرياان حويل اوه  ؤسسة املتوكر لتجارة العا ة و ق رارة عا ة و قاوه  ورثة / دهع عبدهللا ا نيين 2083/84
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 املتنازع إلير  و/ع اةر اهس  التجارمل  وع العمر املتنازع ر/  ال  يص

وليد  الد  صلح  املنقف كادمل ستار التجارية استرياد وتصدير ووكير العمولة   ا سامل  صلح وهك 950/2014
 الزعبوو

حصر عبدهللا راجح  الااياير سوق دا ة الكويت املركزمل ري املواد الغذامليةسوق  ركزمل لغ  وض  سعد ف يد السبيع  2660/1986
 البوص

ضاحية اباح   صبغة حور املسيلة للغسير والكومل علو الببار غسير وكومل علو الببار هيا جمبر عوىل  لف 3013/2007
 السامل

 يود يد راض  العاز  

 فر  جريوع فر  عبدهللا حويل النقر ققالر جنو   ققالر سكينر فر  عبدهللا حممد 2279/96

عشر يو اً  ن اتريخ  شر هذا اإلعالن وه يقبر  مل اع اىل  امل يكن  ةيرجو ممن لر اع اىل علو ذلك  راجعة إدارة ال ا يص التجارية  الع مخس
  بنياً علو حك  /ضامل   و   ر وهمل  واجخل النااذ .  

 وكير وزارة التجارة والصناعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 الوزارة السادة املذكورين  دان  طالبني حتوير ال ا يص /دم اف

 واةال  التجارية العاملدة إلي   اف  ااء  شباص د رين  
اهس    وع العمر املتنازع ر/  ال  يص

 التجارمل
املتنازع   و/ع اةر

 إلير

2280/2013 

عبا  
عبد هللا 
هاش  
 العل 

كرا  
تصليح 
 السيارا 

كرا  ادتو 
 ح يغ لتصلي
 السيارا 

الشويخ 
الصناعية 
 الثالثة

/اس  
 صطاو 
 ايد /اس 

يرجو ممن لر اع اىل علو ذلك  راجعة ادارة ال ا يص التجارية  الع مخسة 
عشـــــــر يو ًا  ن اتريخ  شـــــــر هذا اإلعالن وه يقبر  مل اع اىل  امل يكن  بنيًا 

 علو حك  /ضامل   و   ر وهمل  واجخل النااذ.
 لصناعةوكير وزارة التجارة وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 تقـدم السـادة شركة  ا رج  سريفيجل  يدع إيست للتجارة العا ة.
قطلخل /يد الوكالة إف إدارة السجر التجارمل الذمل تعتمد  الوزارة  

   1214/2017حيث مت تسجير الوكالة ر/ 
 رو ا ية ا نسية.  Vilmar  s.aشركة  

 – او ةو شاو الوكالة عبارة عن  وكير شا ا  رقط ذا  ر/بة  ل
ط شا ا  رق –شا ا  رقط دوارة  –شا ا  رقط  سدودة و /راص 

 انقيخل  –شا ا  رقط لسوء ال ااف / ا تالف اةاذاة  –للتثبيت 
رقط ثالث  -/طع تركيخل األانقيخل املشكلة التطريم – شكلة التطريم 
 ذو  شعبني سباملك الصلخل املشكلة  –كوع   tعلو شكر حرف 

الق واستقباع  انقيخل إط –لة التطريم املغلاة القطع املشك-التطريم 
  وعية الضغط  ن إ تا  املوكر. –ا نزير 

 19/3/2019إف  15/5/2017علو  ن تكون املدة  ن 

 
 

 
 وزارة ال قية

 2017-2016/ 65إعالن عن املمارسة ر/  م م/ 
 إ تا  وساملر تعليمية   راملط جدارية(

ك حسـخل الشروو العا ــــة تعلن وزارة ال قيـة عن حاجت ا وذل  
 واملواااا  الانية الواردة قواملم املمارسة. وا ااـــة

علو راغبـ  اهشتـراك يف هـذ  املمارسـة  ن الشركـا  املتبصصة  
 راجعـة إدارة التوريـدا  واملبازن مبنطقة اباان ا نويب  الع  و/ا  

 ---  و/در الدوام الرا  للاصوع علو واملم املمارسة  قاقر رس  
غري /اقر للرد   د.ك( فقط مخسة وسبعون دينارا كويتيا ه غري 75/ 

  م(  ن اتريخ  10علو  ن يت  تسلي  العطاءا  يف  وعد  /صا  ملدة  
  شر اإلعالن.

 وكير وزارة ال قية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 2018 – 32/2017عن  املمارسة ر/  م م / 

ر ي شروع توريد و قر  دوية وعقا/ري حلاجة / التوج
 الاين العام لل قية الانية

تعلن وزارة ال قيــة عن توريــد و قــر  دويــة وعقــا/ري حلــاجــة التوجيــر الاين العــام 
 لل قية الانية حسخل الشروو العا ة وا ااة الواردة قواملم املمارسة.

علو راغيب اهش اك يف هذ  املمارسة  ن الشركا  املتبصصة  راجعة 
مبنطقة اباان ا نويب  الع  و/ا  الدوام إدارة التوريدا  واملبازن 

د.ك(  75/ -الرا  للاصوع علو واملم املمارسة  قاقر رس  و/در   
فقط مخسة وسبعون دينارًا ه غري  غري /اقر للرد علو  ن يت  تسلي  

  م (  ن اتريخ اإلعالن. 10العطاءا  يف  وعد  /صا   
 وكير وزارة ال قية

 



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  97             والستون    الثالثةنة الس 1356الكويت اليوم العدد 

 وزارة ا ارجية
 إعالن

 عن طرح ممارسة شراء  ج زة هواتف وحتديث قدالة سيسكو 
 2017/2018 – 6ممارسة عا ة ر/  و.خ 

تعلن وزارة ا ارجية عن حاجت ا لطرح ممارسة شراء  ج زة هواتف 
وحتديث قدالة سيسكو  حسخل الشروو العا ة وا ااة واملواااا  

املمارسة  الانية املبينة قواملم املمارسة  وعلو  ن يرغخل اهش اك يف
 ن الشركا  املتبصصة  التاضر مبراجعة إدارة الشئون اإلدارية و 

 را/بة املش    و الع د  /س  العقود( مببىن وزارة ا ارجية  –املالية 
شارع ا ليج العريب  للاصوع علو واملم املمارسة  الع  و/ا   –

  اً نار د.ك( فقط ثالثون دي 30الدوام الرا   قاقر رس   ايل و/در   
كويتيًا غري /اقلة للرد  علو  ن يت  تقد  العطاءا   الع الا ة  ن 

 ع  24/09/2017لغاية يوم األحد  10/09/2017يوم األحد 
 إدرا  األوراق التالية  

 .اورة عن السجر التجارمل.1
 .اورة عن ش ادة غرفة التجارة والصناعة الكويت  حديثة .2
 املركزمل للمنا/صا  العا ة  حديثة . اورة إيصاع التسجير لدو ا  از.3
 . ن تكون الشركة  تبصصة يف هذا اجملاع.4
 .سداد الرسوم املقررة لشراء واملم املمارسة.5
 .كتا  تاويض  ن الشركة لشراء املمارسة.6
 .ش ادة  سبة العمالة السنوية.7

اإلضافة إف  ية شروو /د تراها ج ة اه تصاص  ناسبة  علمًا أبن 
 24/09/2017د لتسلي  العطاءا  هو يوم األحد املوافم د ر  وع

 رًا ولن الثا ية عشرة ظاعتبارًا  ن الساعة الثا نة اباحًا وحىت الساعة 
 تقبر  مل عطاءا  تقدم /بر  و قعد ذلك املوعد.

( تسعني يو ًا اعتبارًا  ن اتريخ فض 90هذا وتسرمل العطاءا  ملدة  
( ديناراً  250ية هلذ  املمارسة  العطاءا  كما وتبلغ الكاالة األول

كويتيًا  وينبغ   ن تكون ااحلة طواع  دة سر ن العطاء  علمًا أبن 
 املمارسة غري /اقلة للتجزملة(.

علمًا أبن  وعد اهجتماع التم يدمل للممارسة يوم اهثنني املوافم 
اباحًا مبقر  بىن وزارة ا ارجية  10يف متام الساعة  18/09/2017
 ليج العريب.شارع ا  –

 –عقود /س  ال –لالستاسار يرجو اهتصاع األستاذة /  ورة الشط  
 :Ext: - 22225555 Tel: - Fax  1003 را/بة املش    والع د  

22472436 . 

 
 

 إعالن
عن طرح ممارسة ايا ة  ج زة الشبكة لديوان عام  

 وزارة ا ارجية
 2017/2018 – 7ممارسة عا ة ر/  و.خ 

ا ارجية عن حاجت ا لطرح ممارسة ايا ة  ج زة الشبكة تعلن وزارة 
لديوان عام وزارة ا ارجية  حسخل الشروو العا ة وا ااة واملواااا  
الانية املبينة قواملم املمارسة  وعلو  ن يرغخل اهش اك يف املمارسة 
 ن الشركا  املتبصصة  التاضر مبراجعة إدارة الشئون اإلدارية و 

ة املش    و الع د  /س  العقود( مببىن وزارة ا ارجية  را/ب –املالية 
شارع ا ليج العريب  للاصوع علو واملم املمارسة  الع  و/ا   –

  اً د.ك( فقط ثالثون دينار  30الدوام الرا   قاقر رس   ايل و/در   
كويتيًا غري /اقلة للرد  علو  ن يت  تقد  العطاءا   الع الا ة  ن 

 ع  24/09/2017لغاية يوم األحد  10/09/2017يوم األحد 
 إدرا  األوراق التالية  

 .اورة عن السجر التجارمل.1
 .اورة عن ش ادة غرفة التجارة والصناعة الكويت  حديثة .2
 اورة إيصاع التسجير لدو ا  از املركزمل للمنا/صا  العا ة  حديثة ..3
 . ن تكون الشركة  تبصصة يف هذا اجملاع.4
 م املقررة لشراء واملم املمارسة..سداد الرسو 5
 .كتا  تاويض  ن الشركة لشراء املمارسة.6
 .ش ادة  سبة العمالة السنوية.7

اإلضافة إف  ية شروو /د تراها ج ة اه تصاص  ناسبة  علمًا أبن 
 24/09/2017د ر  وعد لتسلي  العطاءا  هو يوم األحد املوافم 

 رًا ولن الثا ية عشرة ظىت الساعة اعتبارًا  ن الساعة الثا نة اباحًا وح
 تقبر  مل عطاءا  تقدم /بر  و قعد ذلك املوعد.

( تسعني يو ًا اعتبارًا  ن اتريخ فض 90هذا وتسرمل العطاءا  ملدة  
( ديناراً  250العطاءا  كما وتبلغ الكاالة األولية هلذ  املمارسة  

ًا أبن مكويتيًا  وينبغ   ن تكون ااحلة طواع  دة سر ن العطاء  عل
 املمارسة غري /اقلة للتجزملة(.

علمًا أبن  وعد اهجتماع التم يدمل للممارسة يوم الثالاء املوافم 
اباحًا مبقر  بىن وزارة ا ارجية  10يف متام الساعة  19/09/2017
 شارع ا ليج العريب. –

 –عقود /س  ال –لالستاسار يرجو اهتصاع األستاذة /  ورة الشط  
 :Ext: - 22225555 Tel: - Fax  1003   والع د   را/بة املش  

22472436 . 
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 وزارة الدا لية
 إعـــــــــالن

(  2018- 14/2017تعلن وزارة الدا لية عن طرح املمارسة ر/ـ   
دارة العا ة اإل -توريد زجاجيا  و/طع غيار إلدارة املبتربا  ا ناملية 

 قوزارة الدا لية . -لألدلة ا ناملية 
السادة الشركا  / املؤسسا  املتبصصة يف هذا اجملاع  راجعة  فعلو

ة  درس –إدارة املنا/صا   الشرق  -اإلدارة العا ة للشئون املالية 
للاصـوع علو واملم هذ   –الدور األوع(  – 2قواقة ر/   –الصديم 

كويتـــياً   اً ( د.ك فقط عشرون دينـــار 20/-املمارسة  قاقر رس  /در   
ك   ت    ه ترد(     صطابيــــن اـــورة  ن إعـالن املمارسة    ه غيـر  

 ا ريدة الرســــمية  الكويت اليوم ( و ع   املستندا  التالية  
 ( . و2017إيصاع التسجير لدو وزارة الدا لية عن عام   -
 .اورة عن السجر التجارمل .1
 .2017.اورة عن ش ادة غرفة رارة واناعة الكويت لعام 2
.اورة عن إيصاع التسجير لدو  نة املنا/صا  املركزية لعام 3

2017. 
 وذلك للتسجير الوزارة و ن مث شراء واملم املمارسة .

علمًا أبن د ر  وعد لتسلي  العطاءا  هو يوم الثالاء املوافم 
إبدارة ا د ا  اجملتمعية مببىن وزارة الدا لية ا ديد  - 19/9/2017

ـاعة 8الدور األوع ( اعتبارا  ن السـ –( 2   املبىن ر/ –  اباان 
ـاعة  الواحدة( ظ رًا   ولن تقبر  مل 1 الثا نة( اباحًا وحىت السـ

 عطاءا  تقدم /بر  و قعد املوعد املذكور.
 وكير الوزارة املساعدللشــئون املاليـــة التكليف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويــــــر

-159/2016قتمديد  وعد إغالق املمارسة ر/   
وتركيخل وتشغير وضمان وايا ة ( توريد 2017

 نظو ة   نية  تكا لة  نظو ة رادارية( لإلدارة العا ة 
 أل ن احلدود الربية ـ قوزارة الدا لية

يرجـو العل  أب ر مت متديد  وعد اإلغــالق   تسلي  العطاءا  ( قشأن املمارســـة 
رة ا د ا  إبدا -27/9/2017املذكورة  عــــــــــــــــــال  إف يوم  األرقعاء( املوافم 
الــدور األوع(  –( 2 بىن ر/    –اجملتمعيــة مببىن وزارة الــدا ليــة  اـــــــــــباــان 

ـــاعة  الواحدة( ظ رًا   ولن 1ـــاعة  الثا نة( اباحًا وحىت الســـ8 ن الســـ اعتباراً 
 عطاءا  تقدم /بر  و قعد املوعد املذكور. ملتقبر  

 وكير الــوزارة املساعد للشـــئون املاليـــــة التكليف
 

 إعالن
تعلن اإلدارة العا ة للجنسية وواملم السار  ن األشباص املدرجر  ااؤه   

 دان  يدعون فقدان ش ادا  جنسياهت  الكويتية ا ااة هب    فريجو ممن 
يعثر علو  مل  ن ا  ن يسلم ا إف اإلدارة  الع  سبوعني  ن اتريخ  شرهذا 

 األشباص ش ادا  اإلعالن يف ا ريدة الراية وإه فستمنح هلؤهء
 حسخل اإلجراءا  املتبعر   جنسياهت  الكويتية

 ر/  ا نسية اهســـــــــــــــ  م
 107896858 فاطمة جاس  حممد علو املعيل  1
 102043948 عبدهللا راشد عبدهللا يد العسعوسو 2
 105606015 حممد حسن اباح ايد 3
 108097131 وفاء زك  عيسو حممد شقر  4
 136287528 اللطيف اسر جاس  حممد السبتعبد 5
 101438296 ظاهر حمسن اري ليل  انفر الصليل  6
 120205452  شارمل ادو ااحل فريج الرشيدمل 7
 124883523 هجر حسن عبدهللا حممد علو 8
 105874958  ور  انار ياد علو العجم  9
 105477403 اندير فالح سعيد  زيد احلريب 10
 106565157 د ايد عبداللطيف املوسو القاطاينطارق سع 11
 117806779  شارمل عناد حممد ييد عطير  لف العنزمل 12
 104855082  الد فر  سعد ااهلو  املطريمل 13
 105152594 ايد شاىف سويرح شر  الرشيدمل 14
 105181195 سعد فاهد انار فاحل القاطاين 15
 104356595 حسني ايد حسن عاشور 16
 129496175 ايد يود فالح حممد القريىن العاز   17
 101354816 ليلو اقراهي  عبدهللا السعد 18
 124891172 دا ر اقراهي  مشروخ حممد مشروخ الشمروخ 19
 104668246 س ام فالح فاحل  الح احبار 20
 131944749  نور   الد ااحل زيد حممد النتياو 21
 105735923 حورو الصاارحممد جاس  حممود حسني  22
 105225647 حممد علو عجير الشمرمل 23
 106405584 شيبر حسن عبدهللا قردو الاضلو 24
 107398959 راملد عقير هالع عويض املطريمل 25
 104278687 سار  راشد جاس  حممد احلمل  26

  دير عام اإلدارة العا ة للجنسية وواملم السار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
جنسية وواملم السار  ن األشباص املدرجر  ااؤه  تعلن اإلدارة العا ة لل 

 دان  يدعون فقدان جوازا  ساره  الكويتية ا ااة هب   فريجو ممن يعثر 
علو  مل  ن ا  ن يسلم ا إف اإلدارة  الع  سبوعني  ن اتريخ  شر هذا 
اإلعالن يف ا ريد  الراية   وإه فستمنح هلؤهء األشباص جوازا  سار  

 إلجراءا  املتبعر  حسخل ا كويتية
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 الر/  املسلسر ر/  ا واز      اهســـــــــــــــ           م
البندرمل ضارو قرججل ضارو  1

 سيف حممد
107882289 3956071 

 3858304 255918798   ا ضارو قرججل ضارو حممد 2
 4383088 172397378 ف د ضارو قرججل ضارو حممد 3
 4109442 104184734  هيااء عبدالرين حممد ا سا 4
 4383089 222828060 عبدهللا ضارو قرججل ضارو حممد 5
فيصر ضارو قرججل ضارو  6

 سيف حممد
107886287 3838109 

قرججل ضارو رججل ضارو  7
 حممد

152577262 4383090 

اشواق اقراهي  عبدهللا حممد  8
 اقت احلبش 

107337720 3618209 

ف د علو طايشر غريخل وطني  9
   العاز 

117843535 3708129 

عبدالرين ضارو قرججل ضارو  10
 حممد

200751645 4109932 

ا ازمل ضارو قرججل ضارو  11
 حممد

161533190 4109443 

عيسو عبدهللا عيسو ايد  12
 املرزوق

117838437 3873701 

س يلر علو  وسو حسني  13
 العطار

101409874 4211954 

 4383088 172397378 ف د ضارو قرججل ضارو حممد 14
ر  عبد وادو جديع  15

 (17العنزمل  اد 
173905467 38188 

حممد ااحل حممد غريخل فاحل  16
 ا سار

131381885 4139771 

 4282091 105606015 حممد حسن اباح ايد 17
قدر انار جزا فايز  زيد  18

 املطريو
105824968 2817552 

اندير سلطان غلوم عبدهللا  19
 دهرا 

101553055 3286932 

حممد علو سلمان هويدو  20
 العدواىن

105345958 3833493 

ايد عبدهللا اجاني غني  هجا   21
 العاز  

121113478 4241985 

فاحل  الد فاحل سند حجا   22
 الاعر

119925168 4012537 

سار  قيشو عبدهللا يد راشد  23
 احلرىب

164293321 3196979 

حو عبدهللا واملر ااحل  نا 24
 السبيع 

199993995 2644439 

حورير  ناور متي  حسني حمسن  25
 املطريمل

105982945 2722012 

حسني علو حسني قط   26
 ا الدمل

101583845 2575420 

ف د ضيف هللا عبدهللا شنيف  27
 املطريمل

105361065 3570629 

 الد علو سليمان الرحي   28
 سليمان السعيد

107746406 3177909 

  انار ااحل راشد سليمان سار  29
 السليمان

127456489 4233721 

ايد عبدهللا اجاني غني  هجا   30
 العاز  

121113478 4241985 

 ر  انار ااحل راشد سليمان  31
 السليمان

118007147 3155122 

س ام علو مخيجل عبدالكر   32
 السعد

102015275 2667929 

عبدالعزيز انج  عبدالعزيز  طلم  33
 زايدال

106839433 492149 

 شعر حممد عبدهللا ايد  34
 العمران

105245323 3105867 

ف د عبدالرين سلمان سعد  35
 ااحل العل 

107314170 4043998 

 3347530 161751840 حممد انيف علو ايد الكندرو 36
 4201154 20413663  الد حممد ااحل رجا الرشيدمل 37
 3582160 220887654 ا  قطمشالن  سني ايد سعد ال 38
ود االح ف د اااعير عبدهللا  39

 الا د
106012942 P05048116 

دا ياع الكعيب طالع ايد عبا   40
 دهرا 

175814603 4147639 

 3736385 102767150 اندير حممد رقيعر الثويين 41
وضار فاحل اقراهي   بارك  42

 العجم 
176257377 3089257 

د رشيد حا  راشد طارق حمم 43
 غال حممد فتح الدين

131485846 3438066 

ايد حممد حسن  صري عوىل  44
 هبباين

104953080 4240450 

عاملشر حممد عبداحلميد اااعير  45
 الكندرمل

100908132 2659030 

 3825429 124049552 ضارو ايد علو عثمان سند 46

جود عبدهللا يد حممد دريخل  47
 العجم 

198931628 P05149158 

انار  تعخل غريب عمر ادو  48
 الشمرمل

106981519 3870122 

االح  الد اسوادو عبدالرزاق  49
 ش ا 

126073235 3330676 

انار  الح عيد هلير اغري  50
 املسيل 

105258893 3124958 

 3263062 104808597 سعد علو سامل جاقر املرمل 51

 3749874 102973924 حسني عبدا لير ش ا  ايد 52

 4066753 100494681  و علو سعد عبدهللا السعد 53

روان عبدهللا انار غنام عبيدان  54
 قريج العنزمل

136375912 4293892 

 4293890 167624531  ناع عبدهللا انار غنام العنزمل 55

 4411549 272095739  ور  ايد ااحل يوسف العنزمل 56
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كميلر انفع  طر ثويبت قرججل  57

 العنزمل
102785353 2890199 

 4298200 155958655 هدير عبدهللا انار غنام العنزمل 58

غدير عبدهللا انار غنام عبيدان  59
 قريج العنزمل

129783315 P05079279 

 4293889 179614265  ىن عبدهللا انار غنام العنزمل 60

  دير عام اإلدارة العا ة للجنسية وواملم السار 

 
 وزارة الصاــة

 إعالن
 وزارة الصاة  إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسا  التالية  تعلن

ر/   م
 املمارسة

 ع/اــــااتريخ اإل الرسوم ـــــــــــفالوا

1 7LS142 

  ست لكا  خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا  الصاة العا ة / وحدة   

 كيمياء األغذية 

ش ر  ن اتريخ  20
 اإلعالن

2 7LS157 

  واد  شعةتوريد 
جملجل ا/سام الطخل حلاجة 

 النوومل
 ركز الكويت ملكافاة  

 السرطان

ش ر  ن اتريخ  20
 اإلعالن

3 7LS180 

 حمالير خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
 ركز هيا احلبيخل الصا  /  

 وحدة ا  از اهلضم  

20 
 سبوعان  ن 
 اتريخ اإلعالن

4 7LS183 

 حمالير خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا   ستشاو اقن سينا /  

 وحدة امليكروقيولوج 

 سبوعان  ن  20
 اتريخ اإلعالن

5 7LS184 

  ست لكا  خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا  الصاة العا ة / وحدة   

 كيمياء األغذية

ن  سبوعان   20
 اتريخ اإلعالن

6 7LS185 

  ست لكا  خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا   ستشاو الاروا ية /  

 وحدة اهليستواثولوج 

20 
 سبوعان  ن 
 اتريخ اإلعالن

7 7LS190 
 حمالير خمربيةتوريد 

ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 
 الطبية 

20 
 سبوعان  ن 
 اتريخ اإلعالن

 ركز الكويت ملكافاة  
 / وحدة زراعة النباعالسرطان 

8 7LS191 

  ست لكا  خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا  الصاة العا ة / /س   

  كافاة احلشرا  والقوارىل

 سبوعان  ن  20
 اتريخ اإلعالن

9 7LS192 

 حمالير خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 طبية ال
خمتربا  الصاة العا ة / وحدة  

 امليكروقيولوج 

20 
 سبوعان  ن 
 اتريخ اإلعالن

10 7LS197 

 حمالير خمربيةتوريد 
ادارة  د ا  املبتربا  حلاجة 

 الطبية 
خمتربا  الصاة العا ة / وحدة  

 الاريولوج 

 سبوعان  ن  20
 اتريخ اإلعالن

(  2ر/  الطبية   ندسةاهلتوضع العطاءا  يف اندوق العطاءا  إبدارة 
يو اً(  ن اتريخ  90وعلو  ن تكون العطاءا  سارية املاعوع ملدة  

(  ن القيمة % 2اإل/ااع  كما تبلغ الكاالة األولية هلذ  املمارسة  
اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغ   ن تكون ااحلة طواع  دة سر ن 

 العطاء.
  مارسة  ايل ويش و الشركا  ال  ترغخل يف املشاركة امل

 .الطبية اهلندسة(  ن تكون  قصورة علو الشركا  املسجلة لدو إدارة 1
  ن تكون الشركة  تبصصة يف هذا اجملاع  ع إحضار  ا يايد ذلك.( 2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واملم املمارسة  قداً.3
 ( كتا  تاويض  ن الشركة قشراء واملم املمارسة.4
 شاركة ش ادة دع  العمالة الوطنية.(  ن تقدم الشركا  امل5
 21( وميكن احلصوع علو واملم املمارسة  ن اتريخ  شر وملدة 6

 يو اً فقط.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن وزارة الصاة  إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسا  التالية 

اتريخ  الرسوم الواـــــــــــف ر/  املمارسة م
 /اــــاعاإل

1 7LB236 لسكر توريد شراملط فاص ا-
  ستشاو األيدمل

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

2 7LB259   اجة حلتوريد  واد خمربية و ست لكا
 ادارة  د ا  املبتربا  الطبية

لقس  خمتربا   ستشاو  بارك 
 وحدة امليكروقيولوج -الكبري

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

3 7LB260  توريد حمالير و ست لكا  خمربية
ربا  حلاجة إدارة  د ا  خمت

 الطبية

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن
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4 7LB262  توريد  ست لكا  خمربية إلدارة

  د ا   قر الدم
 قنك الدم املركزمل

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

5 7LB263  توريد حمالير خمربية حلاجة إدارة
  د ا  املبتربا  الطبية
-خمتربا   ركز عال  اإلد ان 

  نطقة الصباح الطبية

ش ر  ن  20
يخ اتر 

 اإلعالن

6 7LB266  توريد حمالير خمربية حلاجة إدارة
  د ا  املبتربا  الطبية

خمتربا   ركز الكويت ملكافاة 
 السرطان / وحدة الاريولوج 

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

7 7LB267  توريد حمالير خمربية حلاجة إدارة
  د ا   قر الدم
 قنك الدم املركزمل

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

8 7LB268  توريد حمالير خمربية حلاجة إدارة
  د ا  املبتربا  الطبية

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

9 7LB279  توريد  ست لكا  خمربية إلدارة
  د ا   قر الدم
 قنك الدم املركزمل

ش ر  ن  20
اتريخ 
 اإلعالن

10 7LB280  توريد  ست لكا  خمربية حلاجة
 ادارة  د ا  املبتربا  الطبية

ن اتريخ ش ر   20
 اإلعالن

(  وعلو 2توضع العطاءا  يف اندوق العطاءا  إبدارة اهلندسة الطبية  ر/  
يو ًا(  ن اتريخ اإل/ااع  كما  90 ن تكون العطاءا  ســــــــــــارية املاعوع ملدة  

(  ن القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم % 2تبلغ الكاالة األولية هلذ  املمارســــة  
 دة سر ن العطاء.وينبغ   ن تكون ااحلة طواع  

 ويش و الشركا  ال  ترغخل يف املشاركة املمارسة  ا يل  
  ن تكون  قصورة علو الشركا  املسجلة لدو إدارة اهلندسة الطبية.( 1
  ن تكون الشركة  تبصصة يف هذا اجملاع  ع إحضار  ا يايد ذلك. (2
 ( سداد الرسوم املقررة لشراء واملم املمارسة  قداً.3
 تاويض  ن الشركة قشراء واملم املمارسة. ( كتا 4
 (  ن تقدم الشركا  املشاركة ش ادة دع  العمالة الوطنية.5
 يو ًا فقط. 21( وميكن احلصوع علو واملم املمارسة  ن اتريخ  شر وملدة 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

ــــــــــــــــــــــ  ص/ م    تعلن وزارة الصـــــــــــاة عن متديد طرح املمارســـــــــــة ر/ـ
ء و  نشـــاة عدة توريد فوو عمليا   ضـــرا - 17/2017/2018/

 قاســا   ود ر  وعد لتقد  العطاءا  هو الســاعة الواحدة  ن ظ ر 
م يف  2017/ 9/ 3قـــده  ن  2017/ 9/ 10يوم اهحـــد املوافم 

( يو اً اعتبارا  ن 90اندوق العطاءا    كما تسرمل العطاءا  ملدة  
( فقط اثنان املاملة  %2اتريخ فض املظاريف وتبلغ الكاالة األولية   

 /يمة العطاء ااحلة طيلة  دة سر ن العطاء.  ن
 وكيـر وزارة الصاـة 

 حمضر اجتماع  نة املواليد والوفيا  جبلست ا
 17/7/2017املنعقدة  44/2017ر/  

وقعــد حبــث للطلبــا  املقــد ــة قتعــديــر البيــاان  قســـــــــــجال  املواليــد 
وم( يوالوفيا  /رر  التعدير املدر   دان  ا ريدة الراية  الكويت ال

فإذا مل تتلم اللجنة  مل اع اىل  الع مخسة عشر يو ا  ن اتريخ  شر 
هذا اإلعالن فســيجرو التعدير الســجال  وتصــدر شــ ادا  امليالد 

  و الوفاة طبقا للتعدير اآليت 
 

 حمضر اجتماع  نة املواليد والوفيا  جبلست ا
 44/2017 نة  17/7/2017املنعقدة قتاريخ 
ــ  ن  15د والوفيــا  املنصـــــــــــوص علي ــا املــادة اجتمعــت  نــة املوالي

  124/2008واملشكلة القرار الوزارمل ر/   36/69القا ون ر/  
السيد /  دير إدارة السجر املركزمل للمواليد والوفيا            رمليسا                

 الدكتور/ رمليجل اجمللجل الطيب العام                   عضوا
اوث والر مل                              عضوا                السيدة / رمليسة /س  الب

 السيد / رمليجل /س  القيد                              عضوا
السيد / رمليجل /س  الوفيا                                        عضوا                

 واالسيد / الباحث القا وين                               عض
 عضوا                          السيد / رمليجل /س  السجال           

 و/ا ت أبعماع سكراترية اللجنة السيدة /  ورية حسن عبد هللا
(( 3406إف ر/     (((3387و ظر  اللجنـــة الطلبـــا   ن ر/    

الكشـــــــــــف املرفم وا ااـــــــــــة قتعدير البياان  يف ســـــــــــجال  املواليد 
 ا ط /يد امليالد والوفاة فإن اللجنة قعد حبثوالوفيا  قطلبا  ســـــــــــوا/

والتأكد  ن استيااء الواملم واملستندا   تقرر اإلعالن عن التعديال  
ـــــو  والطلبا  يف ا ريدة الراية  الكويت اليوم( يف عددين  تتاليني حتـ
إذا  ا ا قضت املدة القا و ية  مخسة عشر يو ا(  ن اتريخ د ر إعالن 

 اع اىل ررو التعديال  الدفاتر وتصدر ش ادا  ومل يتقدم  حد أبمل
 امليالد والوفاة 

 رمليجل /س  القيد                   رمليجل /س  الباوث والر مل          
 رمليجل /س  الوفيا                         رمليجل /س  السجال   

    سكرتري اللجنة                     الباحث القا وين                    
  دير إدارة السجر املركزمل للمواليد لجل الطيب العام       رمليجل اجمل  
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 ر/ 

 الطلخل
 ر/  الش ادة
 و صدرها

الر/  املدين او ا نسية او  ا نسية 988/88اهس  املطلو  تغيري  مبوجخل القا ون ر/  
التعدير  جواز السار

 يف اس 
 إيل  ن اس  املولود

 100562728  كوي   رزوق سعود طوريف العاز    رزوق سعود طوريف فالح الوالد ملاهيد 121/73 3387
 100577592  كوي  اقر راشد /ايصان اشتيل  اقر راشد /ايصان فيصر الوالد ا  راء 1966/1966 3388
 101415613  كوي  از  الع سامل  رزوق عبد هللا احلضريمل سامل  رزوق عبد هللا احلضريمل ف د الوالد املركزمل 1  1640/95 3389
 100077985  كوي  عبدهللا عبدالعزيز حسني املنصور عبد هللا عبد العزيز حسني  ورة الوالد القبلة 719/61 3390
 100819969  كوي  سامل لزام غريخل وطير سامل لزام غريخل  غدير الوالد املركزمل 2  3415/81 3391
 106095688  كوي  حممد رشيد  طر رشيد احلريب حممد رشيد  طر رشيد ننيح الوالد املركزمل 2  8435/2004 3392
 101285937  كوي   ضا   طر ثويبت قرججل العنزمل  ضا   طر ثويبت قرججل قدر الوالد املركزمل 1  3332/76 3393
 100595994  كوي   طين غضبان   نا الاضل   طين غضبان   نا الاضلو سعاد  الوالد القبلة 7867/1971 3394
 100742095  كوي  عبود ردعان  ثيخل العاز   عبود ردعان  ثيخل  يد الوالد الااياير 1  2554/77 3395
 276012801099  م  كوي    ر انجع حممد شوير  عسكر العجم  انجع حممد شوير  عسكر العجم   ور  املولود  املركزمل 2  589/2014 3396

3397 
كويب دريك  املولود الاروا ية 2  1818/2017

 قرو و
 285092904382  م  فلبيين كويب دريك جاسارتان كاس و قرو و جاسارتان كاس و قرو و

 283082401774  م  هندمل هير قريانديتا جوير ا توين فران د  جوير ا توين فران د  تاهمليا قرياندي املولود  املركزمل 4  2796/2017 3398
 278072401678  م  كوي  الزين فيصر  سار   دمل عل  العجم  فيصر  سار   دمل عل  العجم  سلطا ر املولود  يايرالاا 2  1657/2016 3399
 278072401678  م  كوي  حال فيصر  سار   دمل عل  العجم  فيصر  سار   دمل عل  العجم  قلقيجل املولود  الااياير 2  729/2014 3400
 273012500997  م  كوي  انار ايد شبا  /ذياان عوىل املويزرمل ايد شبا  /ذياان عوىل املويزرمل  بارك داملولو  املركزمل 1  6247/2017 3401
 278050114539  م   صرمل  ورسني هيث  حممد  يد حممد السوداين هيث  حممد  يد حممد السوداين ثورسني املولود  املركزمل 4  2998/2017 3402

 
 17/7/2017ه عقاد   اتريخ ا  قدم الطلخل ر/  الطلخل
  الد قصاتر   اه   /     عادع ايد  لير اقراهي              تقدم هلذ  الوزارة السيد / 3403

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد////// فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة
 09/08/2011املولود/  قتاريخ  
 A15419043  -وهدة الكويت 

 مدحم قصاتر   اه   /      الد سعد عبدهللا فاحل حممد اهلاجرمل             الوزارة السيد /تقدم هلذ   3404  
 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد////// فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة

 21/10/2015املولود/ قتاريخ  
 280041801233  -وهدة  ارجير قريطا يا 

رات  كوروش /ران ز   قصـــــــــــات ا   اه ت الوكير  /هدو /ران زرات  /بجاق       يدة /تقدم هلذ  الوزارة الســـــــــــ 3405    
 طالبة تسجيل ا قسجال  الوفيا ////// فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة .          /بجاق  

  23/06/2015املتوفاة/ قتاريخ  
 276092900168  -وفاة الكويت 

 د زهيمير   وض  عبدهللا عايز راش قصاتر   اهخ  /ف د عبدهللا عايز املطريمل      تقدم هلذ  الوزارة السيد / 3406
 طالبا تسجيل ا قسجال  الوفيا ////// فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة.            

 08/11/1996املتوفاة/ قتاريخ  
 106199814  -وفاة  ارجير لندن 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لست احمضر اجتماع  نة املواليد والوفيا  جب
 19/7/2017املنعقدة  45/2017ر/  

إذا مل تتلم فوقعد حبث للطلبا  املقد ة قتعدير البياان  قســــــــجال  املواليد والوفيا  /رر  التعدير املدر   دان  ا ريدة الراية  الكويت اليوم( 
جال  وتصــــدر شــــ ادا  امليالد  و الوفاة طبقا اللجنة  مل اع اىل  الع مخســــة عشــــر يو ا  ن اتريخ  شــــر هذا اإلعالن فســــيجرو التعدير الســــ

 للتعدير اآليت 
 حمضر اجتماع  نة املواليد والوفيا  جبلست ا

 45/2017 نة  19/7/2017املنعقدة قتاريخ 
  124/2008واملشكلة القرار الوزارمل ر/   36/69 ن القا ون ر/   15اجتمعت  نة املواليد والوفيا  املنصوص علي ا املادة 

 ضواع         يد /  دير إدارة السجر املركزمل للمواليد والوفيا            رمليسا                الدكتور/ رمليجل اجمللجل الطيب العام              الس
 عضوا                 السيدة / رمليسة /س  الباوث والر مل                              عضوا                السيد / رمليجل /س  القيد             

 عضوا            السيد / رمليجل /س  الوفيا                                        عضوا                السيد / الباحث القا وين                   
 عضوا                          السيد / رمليجل /س  السجال           

 ة السيدة /  ورية عبد هللاو/ا ت أبعماع سكراترية اللجن
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(( الكشــــــــــف املرفم وا ااــــــــــة قتعدير البياان  يف ســــــــــجال  املواليد والوفيا  3427إف ر/     (((3407و ظر  اللجنة الطلبا   ن ر/    
عديال  والطلبا  يف لتقطلبا  ســـــــــوا/ط /يد امليالد والوفاة فإن اللجنة قعد حبث ا والتأكد  ن اســـــــــتيااء الواملم واملســـــــــتندا   تقرر اإلعالن عن ا

ـــو إذا  ا ا قضت املدة القا و ية  مخسة عشر يو ا(  ن اتريخ د ر إعالن ومل يت ــــ دم  حد أبمل قا ريدة الراية  الكويت اليوم( يف عددين  تتاليني حتـ
 اع اىل ررو التعديال  الدفاتر وتصدر ش ادا  امليالد والوفاة 

 /س  القيد             رمليجل /س  الوفيا                                          رمليجل /س  السجال رمليجل /س  الباوث والر مل          رمليجل 
 د دير إدارة السجر املركزمل للموالي      الباحث القا وين                      سكرتري اللجنة               رمليجل اجمللجل الطيب العام                 

 ر/ 
 الطلخل

 لش ادةر/  ا
 و صدرها

الر/  املدين  و ا نسية  و  ا نسية 988/88اهس  املطلو  تغيري  مبوجخل القا ون ر/  
التعدير  جواز السار

 يف اس 
 إف  ن اس  املولود

 102137050  كوي   يد عصاور حممد العصاور  ايد عصاور حممد   ر  الوالد الايااء 828/63 3407
3408 1057/1977  2 

 الااياير
 100287299  كوي  انار شبيخل الشباك الرشيدمل انار شبيخل الشباك هيا الوالد

 294040401136  كوي  عجير داود سليمان شعير عجير داود سليمان اميان الوالد املركزمل 2  945/77 3409
 100744628  كوي  ذو/ان غصن شتيومل الضاريمل ذو/ان غصن شتيومل حا د الوالد املركزمل 1  906/81 3410
 100657014  كوي   الح  لف  رزوق املطريمل  الح  لف  رزوق  ور  الوالد القبلة 2650/1966 3411
 100048690  كوي  اقر ف د انار البسام اقر ف د انار قسام  يد الوالد ق داان 707/62 3412
 102522605  كوي  لبذايلراشد جلير رشدان ا راشد جلير رشدان  طر  الوالد القبلة 1970/68 3413
 286101101595  كوي  عبد العزيز االح ف د سلطان العيسو عبد العزيز االح ف د سلطان يوسف الوالد املركزمل 1  1540/2012 3414
 282090800674  كوي  عبد ا ضر ر ضان حممد حسن عبد ا ضر ر ضان حممد فاطمر الوالد املركزمل 2  3519/82 3415
 276050607502  م   صرمل حممود عصام حممود  يد قدر عصام حممود  يد قدر حممود قدر املولود الااياير 3  1131/2017 3416
كويب   املولود املركزمل 3  2747/2017 3417

 كليادوا
 277030805215  م  فلبيين كويب  اريو جاقر ان كوهدو  اريو جاقر ان كوهدو

 285100202111  م  ايراين زينخل حممد درويش ايند حميب حممد درويش ايند حميب حنني لودةاملو  املركزمل 4  2576/2017 3418
 285100202111  م  ايراين حوراء حممد درويش ايند حميب حممد درويش ايند حميب قشاير املولودة املركزمل 4  2577/2017 3419
اقراهي  فواز   ل ر حممد  سار  املولودة املركزمل 2  1574/2017 3420

 املضف
 281102900011  م  كوي  جازمل فواز   ل ر حممد اقراهي  املضف

 274040204612  م  فلبيين كريا ليليان روه د را رييز قينيديكتو روه د را رييز قينيديكتو كيارمل ليلني املولودة املركزمل 4  3106/2017 3421
 
 

 19/7/2017اتريخ اه عقاد    قدم الطلخل ر/  الطلخل
  عاذ قصاتر  اه  /  عمر  ليار حممد يد الشات       تقدم هلذ  الوزارة السيد / 3422

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد    / فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة.  
  11/02/2012املولود/ قتاريخ  

 102349687  -وهدة  ارجير السعودية 
 حممد قصاتر  اه  /     لاوف ف د ف اد   حسن تقدم هلذ  الوزارة السيد / 3423

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد /   فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة. 
 22/07/2015املولود/ قتاريخ  

 105925217  -وهدة  ارجير السعودية 
ام  د ســام  حممد ســســام   ال قصــاتر  الوكير /  ف د ســام  حممد اهلاجرمل    تقدم هلذ  الوزارة الســيد / 3424

 تسجيلر قسجال  املواليد /   فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة هنار اهلاجرمل طالبا
  12/12/2015املولود/ قتاريخ  

 294011201031  -وهدة  ارجير ا ريكا 
كليخل  ريان   رادعبد العزيز ط اهخ /-قصـــــــاتر  الوكير   حممد طراد كليخل العنزمل    تقدم هلذ  الوزارة الســـــــيد / 3425

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد    /    فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارةشااذ  العنزمل 
 28/05/2008املولود/ قتاريخ  

 101788629  -وهدة  ارجير السعودية 
ليخل  ريان اد كعبد الرين طر  اهخ /-قصـــــــاتر  الوكير  حممد طراد كليخل العنزمل    تقدم هلذ  الوزارة الســـــــيد / 3426

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد / فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارة. شااذ  العنزمل 
 01/06/2014املولود/ قتاريخ  

 101788629  -وهدة  ارجير السعودية 
ان شااذ  ري حا د طراد كليخل   اهخ /-قصاتر  الوكير  حممد طراد كليخل العنزمل      تقدم هلذ  الوزارة السيد / 3427

 طالبا تسجيلر قسجال  املواليد        / فمن لر اع اىل يتقدم قر هلذ  الوزارةالعنزمل 
  03/05/2011املولود/ قتاريخ  

 101788629  -وهدة  ارجير السعودية 
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 وزارة الـعدع
 إعالن عن قيع عقارا  املزاد العلين

ما يل  املواوفة فيتعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن العقارا  
 52 – /اعة 28/9/2017املزاد العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 

وذلك تنايذا حلك   –الدور الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحًا -
 .3قيوع/ 93/2015اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  

 املرفوعة  ـن  
 عبد العزيز يد حممد العجم . -1
  .راشد يد حممد العجم-2
  الد يد حممد العجم .-3
 دهع يد حممد العجم .-4
  وير يد حممد العجم  -5
 وهء يد حممد العجم .-6

 ضـــد 
 عبد هللا يد حممد العجم .-1
 انهد فر  هللا عبد اللطيف.-2
   وار يد حممد العجم .-3
   ر يد حممد العجم .-4
 وضاا يد حممد العجم .-5
 .حممد يد حممد العجم -6
 انار يد حممد العجم .-7
اهليئة العا ة لشـــــئون القصـــــر / وذلك قصـــــات ا واـــــية علو /صـــــر -8

 املرحوم يد حممد راشد العجم  وه   
 يد حممد العجم .  ىن-1
  ااء يد حممد العجم  -2
 اقتسام يد حممد العجم .-3

  وه   وااف العقارا  
 العقار األوع 

/سيمة ر/   8927/2011يقة ر/  الوا/ع قضاحية اباح الناار الوث
  2م500مبساحة  7/طعة  32738 ن املبطط ر/  م / 154

العقار  كون  ن  رضـــ  و اوع و ان و شـــقة اـــغرية الثالث كر  -
يا ا  و طبخ  3دور شـــــقتني ثالثة غرف واـــــالة و غرفة  اد ة و 

د.ك والشـــــــقة الثالث  400قكر شـــــــقة  ؤجرة للغري الشـــــــقة الكبرية 
قثمن  ســــــاســــــ  /در  -د.ك شــــــ ر   120 ؤجرة مببلغ  غرفة واــــــالة
 د.ك 295245
 العقار الثاين 

 ن  210/ســـــــــــيمـــة  10121الوا/ع مبنطقـــة األ ـــدلجل الوثيقـــة ر/  
 .2م500مبساحة  8شارع  11/طعة  33785املبطط ر/  م / 

العقار  كون  ن ثالثة  دوار كر دور شــــقتني كر شــــقة ثالث غرف  -
و طبخ واـــــالة وشـــــقة واحدة الســـــطح  وثالثة يا ا  وغرفة  اد ة

غرفتني واــــــــالة ويام واحد ومجيع ا  ؤجرة والعقار يطر علو شــــــــارع 
 د.ك 265720.500رمليس  قثمن  ساس   قدار  

 العقار الثالث 
ــــــدلجل الوثيقــــــة ر/ــــــ   /ســــــيمة  10121العقــــــار الوا/ــــــع مبنطقــــــة األ 

ــــــــ  م /  211  25شــــــــارع  11/طعــــــــة  33785 ــــــــن املبطــــــــط ر/
  2م500مبساحة 

شــــقم ســــتر  ن   ثالث غرف  8املبىن  ن ثالثة  دوار و صــــف  ن  -
واــــــــالة وثالثة يا ا  وشــــــــقتني غرفتني واــــــــالة ويام واحد ومجيع 

 د.ك 295245الشقم  ؤجرة للغري قثمن  ساس   قدار  
 ا يا  شروو املزاد  

 وه  يبد  املزاد الثمن األســـــــــــاســـــــــــ  املبني /رين كر عقار ويشــــــــــ و 
اد ســداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شــيك للمشــاركة يف املز 

 صــدق  ن البنك املســاو  علير  و مبوجخل  طا  ضــمان  ن  حد 
 البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.

ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 
 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 

ا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل الث
الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل ا لسة علو 

  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.
راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 

 البيع  ع ز دة العشر. 
 ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير  ا سا  إذا 

إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة العشر  صاوا 
إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 

 علو  سا  هذا الثمن.
تالية ومل الً يف ا لسة السادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا 

يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورًا علو ذ تر علو  سا  
الثمن الذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ  
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
 ر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجيرساقعًا  يتام

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.
ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  

ليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية البيع وعلو  سئو 
  ية  سئولية. 
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 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة.
 تنبير 

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقًا للمادة -1 
  ن /ا ون املرافعا . 

طم الع سبعة   م  ن اتريخ النحك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  - 2
  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 

 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا   276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3
لقا ون اكان  ن  زعت  لكيتر ساكناً يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة 

 ثر. ة املويلتزم الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجر 
  لاوظة ها ة 

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو 
القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عماًل أبحكام 

لسنة  9 ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/   230املادة 
2008. 

 رمليجل اةكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد العلينإعالن عن قيع عقار املز 
تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن قيع العقار املواـــوف فيما يل  

 (52  /ـاعـة 28/9/2017املزاد العلين وذلـك يوم ا ميجل املوافم 
ايذا حلك  تنالدور الثاين ققصــر العدع الســاعة التاســعة اــباحا وذلك 

 .3قيوع/ 307/2015اةكمة الصادر يف الدعوو ر/   
  املرفوعة  ـن

 راير  يد حممد   دمل. -1
 ا جل حسني عبد ا ادر املق ومل. -2
 فضيلر  يد حممد   دمل.-3
 جنيبر عبد ا ادر  طلخل املق ومل.-4
  دتة ايد حممد   دمل.-5
 فاطمة ايد حممد حج    دمل. -6
 زهر  ايد حممد   دمل.-7

 ضــد 
 جاس  حممد عبد ا ادر  يد. -1
 ومل. عيسو حسني عبد ا ادر املق -2
 هناو حسني عبد ا ادر املق ومل.-3
 ر/ير عبا  حسني مشو . -4
  دير عام البلدية قصاتر.-5
 وكير وزارة العدع لشئون التسجير العقارمل والتوثيم. -6
 وكير وزارة الدا لية قصاتر. -7
  دير إدارة التسجير العقارمل والتوثيم قصاتر. -8
 الشركة الكويتية للمقااة. -9

 ملؤسسة العا ة للرعاية السكنية قصاتر. دير عام ا-10
  دير عام قنك التسليف واهد ار قصاتر. -11

  وه   وااف العقار 
الوا/ع ىف  نطقة الر يثية /ســــيمة  6937/1983عقار الوثيقة ر/   -

غ     101منوذ   1/طعــة  26585 ن املبطط ر/  م/ 189ر/  
 2م  750  و ساحتر 

يقع علو  2م 750 ســــــــــــاحتر عقار النزاع  نزع لســـــــــــكن  اص  -
شــارعني زاوية و كون  ن دورين ارضــ  واوع و كيف عادمل و كســ  

 ا ري وقناء  /د  جدا.
الدور اهرضـــــــــــ  قر ديوا ية  ارجية وقناء دا ل  قر اـــــــــــالة وغرفة  -

 غرفة و طبخ ويام.  2ويام و طبخ و لام قر 
 د ة. غرف و وزع ويام و طبخ وغرفة  ا 3الدور اهوع  كون  ن  -
 الدور اهرض   ستغر  ن /بر املدعو علي ا الثا ية والدور اهوع  -

 كان غري  ستغر و/ت املعاينة اه ا ر حبيازة املدعو علير اهوع
 ومت فتار مبعرفتر و/ت املعاينة وكان غري  ؤثث.

/ام الســـــــــــيد  بري الدراية مبعاينة عقار النزاع و  ذ  الحظاتر علير  -
 ر.مت يدا لتقدير /يمت

 ا يا  شروو املزاد  
 وه  يبد  املزاد قثمن  ساس  /در  / ستماملة  لف دينار كوي  ويش و 
للمشــاركة يف املزاد ســداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شــيك 
 صــدق  ن البنك املســاو  علير  و مبوجخل  طا  ضــمان  ن  حد 

 البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.
 ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة  ا يا  تخل علو

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير.
الثــا  فــإن مل يودع  ن اعتمــد عطــاؤ  الثمن كــا ال وجــخل عليــر إيــداع 
مخجل الثمن علو األ/ــــر وإه  عيــــد  املزايــــدة علو ذ تــــر يف  اجل 

 قر البيع.ا لسة علو  سا  الثمن الذمل كان /د رسا 
راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 

 البيع  ع ز دة العشر.
 ا ســــــا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لســــــة التالية حك  قرســــــو املزاد 
علير إه إذا تقدم يف هذ  ا لســــــة  ن يقبر الشــــــراء  ع ز دة العشـــــر 

  اجل احلالة تعاد املزايدة يف  صــــــاوا إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ 
 ا لسة علو  سا  هذا الثمن.

ســـادســـا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا ال يف ا لســـة التالية 
ومل يتقدم  حد للز دة العشــر تعاد املزايدة فورا علو ذ تر علو  ســا  
الثمن الذمل كان /د رســـا قر علير يف ا لســـة الســـاققة وه يعتد يف هذ  

 لســــــــــة أبمل عطاء غري  صــــــــــاو  إبيداع كا ر /يمتر  ويلزم املزايد ا
 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار. 

ســـــــــــاقعًا  يتامر الراســـــــــــ  علير املزاد يف مجيع احلاه  رســـــــــــوم  قر 
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د.ك  200وتســـــجير امللكية و صـــــروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 البيع يفو تعــا  اةــا ــاة وا ربة و صــــــــــــاريف اإلعالن والنشـــــــــــر عن 

 الصاف اليو ية.
ا نا  ينشــــــــر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشــــــــرين إلجراءا  البيع 
 وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية  ية  سئولية. 
 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة.

 تنبير 
 266ن عن البيع ا ريدة الراية طبقا للمادة ينشـــــــــــر هذا اإلعال-1

  ن /ا ون املرافعا . 
حك  رســـــــو املزاد /اقر لالســـــــتئناف  الع ســـــــبعة   م  ن اتريخ - 2

  ن /ا ون املرافعا .  277النطم احلك  طبقا للمادة 
 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا كان  ن  276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3

  ســاكنًا يف العقار قق  فير كمســتأجر ققوة القا ون ويلتزم الراســـ زعت  لكيتر 
 علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر .

 لاوظة ها ة  حيظر علو مجيع الشـــــــــــركا  واملؤســـــــــــســـــــــــا  الاردية 
املشاركة يف املزاد علو القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن 

/ــا ون الشـــــــــــركــا  التجــاريــة   ن 230ا ــاص عمال أبحكــام املــادة 
 .2008لسنة  9املضافة القا ون ر/  

 رمليجل اةكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن قيع عقار املزاد العلين
تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن قيع العقار املواوف فيما يل  

 –/اعة  – 28/9/2017املزاد العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 
 وذلك تنايذاً  –لعدع الساعة التاسعة اباحاً الدور الثاين ققصر ا- 48

 .2قيوع/ 373/2015حلك  اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  
 املرفوعة  ــــــــن  عبد العزيز حممد عبد هللا الزا ر. 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد  عبد هللا حسني علو السبيع .
  وه   وااف العقار 

 ن املبطط ر/   10/طعة  46ن /سيمة ر/  يقع العقار يف  نطقة قيا
 .3575/2014واملواوف الوثيقة ر/   540و ساحتر  36884م/
 .13 نزع ر/   9العقار يقع جادة -
العقار يتكون  ن دورين يطر علو شارع واحد وساحة  لاية  قطن -

 وظ ر( والكسوة  ن ا ار  حجر  اار. 
 العقار   جور  نذ ف ة طويلة وهدام.-

   شروو املزاد  ا يا
د.ك   ويش و 450000 وه  يبد  املزاد الثمن األساس  /در  

للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شيك 
 صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان  ن  حد 

 البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.

ة عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  
 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 

الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 
الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل ا لسة علو 

  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.
يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر  راقعا 

 البيع  ع ز دة العشر. 
 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة العشر  صاوا 

ا لسة  زايدة يف  اجلإبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد امل
 علو  سا  هذا الثمن.

سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا الً يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورًا علو ذ تر علو  سا  
الثمن الذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ  

ء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد ا لسة أبمل عطا
 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 

ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 
د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 

 ليو ية.ا اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف
ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  
البيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية 

  ية  سئولية. 
 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة

 تنبير 
 266 ريدة الراية طبقًا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا-1 

  ن /ا ون املرافعا . 
حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2

  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 
 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا   276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3

لقا ون اقار قق  فير كمستأجر ققوة كان  ن  زعت  لكيتر ساكناً يف الع
 ويلتزم الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر 

  لاوظة ها ة 
حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو 
القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عمال أبحكام 

لسنة  9التجارية املضافة القا ون ر/    ن /ا ون الشركا  230املادة 
2008. 

 رمليجل اةكمة الكلية
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- 52 –/اعة  – 28/9/2017العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 
حلك   وذلك تنايذاً  –اسعة اباحاً الدور الثاين ققصر العدع الساعة الت

  .3قيوع/ 249/2015اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  
 املرفوعة  ن  

 .سلطان يد عبد هللا  سار العجم  قصاتر وقناسر. 1
 .فاطمة  ارح عل .2
 . نرية يد عبد هللا  سار العجم .3
 .هاجر يد عبد هللا  سار العجم .4
  ..فالح يد عبد هللا  سار العجم5
 .ف د يد عبد هللا  سار العجم .6

 ضد  
 .عبد هللا يد عبد هللا  سار العجم .1
 .  دمل يد عبد هللا  سار العجم .2
 .عبد الناار يد عبد هللا  سار العجم 3
 .سعد يد عبد هللا  سار العجم .4
 .شعار يد عبد هللا  سار العجم .5
 .مهسر يد عبد هللا  سار العجم .6
 عبد هللا  سار العجم . . وير يد7
 .رفعر يد عبد هللا  سار العجم .8
 .حصة يد عبد هللا  سار العجم .9

 .سار  يد عبد هللا  سار العجم .10
 .فاطمة يد عبد هللا  سار العجم .11

  وه   وااف العقارا  
الوا/ع يف  نطقة ضاحية اباح السامل /طعة  5391/1997عقار الوثيقة ر/  

 7جادة  10شارع  10 نزع  36873 ن املبطط ر/  م/ 316/سيمة  13
 . 2م300و ساحتر 

.يقع البيت  ثار النزاع علو سكة وساحة جا بية وشارع دا ل  وحيد  1
 قيت د ر  ن ا  ة ا ا بية.

(  دوار وكسوتر ا ارجية حجر جريمل والتكييف 3.يتكون العقار  ن  2
 وحدا .

 ا يا  شروو املزاد  
د.ك ويش و  267300زاد الثمن األساس  /در  /  وه  يبد  امل

للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شيك 
  صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان 

  ن  حد البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.
ة سا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جل

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 

الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 
الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل ا لسة علو 

  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.
ؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطا

 البيع  ع ز دة العشر. 
 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة العشر  صاوا 
إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 

 ا  هذا الثمن.علو  س
سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا الً يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورًا علو ذ تر علو  سا  
الثمن الذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ  

د تر. ويلزم املزايا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يم
 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 

ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 
د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 

 اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.
إلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  ا نا  ينشر هذا ا

البيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية 
  ية  سئولية. 

 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة
 تنبير 

 266 ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقًا للمادة-1 
  ن /ا ون املرافعا . 

حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2
  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 

 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا   276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3
قا ون لاكان  ن  زعت  لكيتر ساكناً يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة 

 ويلتزم الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر 
  لاوظة ها ة 

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو 
القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عمال أبحكام 

لسنة  9ر/   ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون  230املادة 
2008. 

 رمليجل اةكمة الكلية
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 –/اعة  – 28/9/2017املزاد العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 
ا وذلك تنايذ –الدور الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحاً - 52

 3قيوع/ 65/2014حلك  اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  
 .املرفوعة  ن  انار  صطاو حممد يادمل

 ضد  
 .فتوح عبدهللا حممد الكندرمل1.
 .املمثر القا وين لبنك التسليف واهد ار2.

  وه   وااف العقار 
 نزع  13شارع  4يقع العقار يف  نطقة الانطا  الزراعية /طعة  -
 .ارع واحدويقع علو ش 50/9
 رض   كون  ن االة و طبخ وغرفة ويام وغرفة  اس  ألالدور ا -
 الدور األوع  كون  ن غرفتني  اس  غرفتني ويا ني واالة.  -
 السطح  كون  ن غرفة غسير وخمزن  -
 تكييف املنزع عبارة عن تكييف سن اع. -
 كسوة العقار  ن السيجما. -
ع دعوو عبارة عن وحدة سكنية تقتبني للبربة  ن العقار  وضوع ال -

حيث إن العقار عبارة عن  2م 10777ضمن كا ر العقار  ساحتر 
وميثر الوثيقة ر/   2م 391,8وحدا  سكنية و ساحتر 

14105/2001. 
 ا يا  شروو املزاد 

ويش و “. د.ك 229635“ وه  يبد  املزاد قثمن  ساس  /در  
علو األ/ر مبوجخل شيك للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن 

 صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان  ن  حد 
 البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.

ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 
 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 

 د عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجلالثا  فإن مل يودع  ن اعتم
الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل ا لسة علو 

  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.
راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 

 البيع  ع ز دة العشر. 
ير ا لسة التالية حك  قرسو املزاد عل ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف 

إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة العشر  صاوا 
إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 

 علو  سا  هذا الثمن.
مل و سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا الً يف ا لسة التالية 

يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورًا علو ذ تر علو  سا  

الثمن الذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ  
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
سجير  مجيع احلاه  رسوم  قر وتساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.
ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  

لكلية رة الكتا  اةكمة االبيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدا
  ية  سئولية. 

 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة
 تنبير 

 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقًا للمادة -1 
  ن /ا ون املرافعا . 

نطم لحك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ ا- 2
  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 

 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا   276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3
لقا ون اكان  ن  زعت  لكيتر ساكناً يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة 

 ويلتزم الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر  
  لاوظة ها ة 

ظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو حي
القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عمال أبحكام 

لسنة  9 ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/   230املادة 
2008. 

 رمليجل اةكمة الكلية
                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملزاد العلينإعالن عن قيع عقار ا

تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن العقار املواوف فيما يل  املزاد 
الدور - 52 –/اعة  – 28/9/2017العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 

وذلك تنايذا حلك  اةكمة  –الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحًا 
 .3قيوع/ 48/2015الصادر يف الدعوو ر/  

  ن  س يلة يعقو  يوسف املضاحكةاملرفوعة 
 ضد  عدانن  الد  وسو الزويد

  وه   وااف العقار 
(  نزع 10( جادة  1( شارع  7يقع العقار يف  نطقة قيان /طعة   -
 (.166( /سيمة ر/   29 
( 2م 540العقار سكن  اص يقع علو ثالثة شوارع و ساحتر   -

 و كون  ن دورين ورقع.
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 ن االة كبرية و طبخ وغرفتني إحدامها ويتكون الدور األرض  -
 رمليسية ويام  ع  غاسر وخمزن.

يتكون الدور األوع  ن  رقع غرف رمليسية واالة ويام و طبخ -
 حتضريمل.

 الدور الثاين يتكون  ن غرفة  اد ة ويا  ا وغرفة غسير  القجل-
 امللام يتكون  ن غرفتني إحدامها رمليسية ويام و طبخ. -
وسريا يك والتكييف  ركزمل والكسوة ا ارجية حجر األرضيا  ر ام -

 طبيع .
 ا يا  شروو املزاد  

د.ك ويش و  473850 وه  يبد  املزاد الثمن األساس  /در  
للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شيك 
 صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان  ن  حد 

 رة التنايذ قوزارة العدع.البنوك لصاحل إدا
ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير.
الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 

لسة علو ا  الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل
  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.

راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 
 البيع  ع ز دة العشر. 

 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
صاوا شر  إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة الع

إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 
 علو  سا  هذا الثمن.

سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا ال يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورا علو ذ تر علو  سا  

ذ  علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هالثمن الذمل كان /د رسا قر 
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار. 
ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 ا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.اة

ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  
البيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية 

  ية  سئولية. 
 للج الة ة انفيةاتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاين

ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقا للمادة -1تنبير  
  ن /ا ون املرافعا .  266

حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2

  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 
رافعا  إ ر   إذا كان  ن  ن /ا ون امل 276تنص الاقرة األ رية  ن املادة 

 زعت  لكيتر ساكنًا يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة القا ون ويلتزم 
 الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر   

  لاوظة ها ة 
حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو  

ىل السكن ا اص عمال أبحكام القسامل   و البيو  املبصصة ألغرا
لسنة  9 ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/   230املادة 

2008 . 
 رمليجل اةكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن قيع عقار املزاد العلين

تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن قيع العقار املواوف فيما يل  
 –/اعة  – 28/9/2017املزاد العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 

وذلك تنايذا  –الدور الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحاً - 52
 .3قيوع/ 132/2015حلك  اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  

 املرفوعة  ن  
 سعود شعير ا ر العتييب. 1.
 ف د شعير ا ر العتييب. 2.
 .  نري شعير ا ر العتييب.3

 ضد
 . عساف شعير ا ر العتييب.1
 . سعد شعير ا ر العتييب.2
 . سلطان شعير ا ر العتييب.3
 .  الد شعير ا ر العتييب.4
 . فواز شعير ا ر العتييب.5
 .  نرية شعير ا ر العتييب.6
 .  دير عام قلدية الكويت قصاتر.7
 .  دير عام التسجير العقارمل قصاتر.8

  وه   وااف العقار 
يف  نطقة الراقية وهو ميثر الوا/ع  2544/1987عقار الوثيقة ر/  

/طعة  27076 ن املبطط ر/  م/ 234/سيمة ر/   234البيت ر/  
اللون األزرق( و ساحتر  – 12 نزع   24منوذ    شارع  2ر/  
 .2م357

عني النزاع عبارة عن /سيمة سكنية  كو ة  ن دور  رض  و وع  -
 وسطح و كسوة احلجر األردين اللون البيج وتقع علو شارعني.

( 2348العقار  وضوع النزاع  طاقم للمواااا  الوثيقة ر/    -
   اً  رقعاً. 357و ساحت ا  26/4/1987املؤر ة 

 ( يا ا .3(  طبخ و  2( غرف و  7الدور األرض   يتكون  ن  . 1
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( 4( غرف و  7. الدور األوع  عبارة عن شقتني و كو تني  ن  2
 (  طبخ.2يا ا  و  

  ردين اللون البيج.. الواج ا   حجر 3
 . التكييف  عادمل  وحدا  و شباك(.4

 ا يا  شروو املزاد 
دينارًا كويتياً  216495 وه  يبد  املزاد الثمن األساس  /در  / 

ويش و للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل 
 شيك  صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  

 لبنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.ضمان  ن  حد ا
ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 
الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 

لو علو ذ تر يف  اجل ا لسة ع الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة
  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.

راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 
 البيع  ع ز دة العشر. 

 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
وا راء  ع ز دة العشر  صاإه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الش

إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 
 علو  سا  هذا الثمن.

سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا الً يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورًا علو ذ تر علو  سا  

لذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ  الثمن ا
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.
ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  
البيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية 

  ية  سئولية. 
 الةعاين العقار  عاينة انفية للج اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر 

 تنبير 
 266ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقًا للمادة -1 

  ن /ا ون املرافعا . 
حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2

  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 
 ن /ا ون املرافعا  ا ر   إذا   276ملادة تنص الاقرة األ رية  ن ا-3

لقا ون اكان  ن  زعت  لكيتر ساكناً يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة 

 ويلتزم الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر 
  لاوظة ها ة 

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو 
بيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عمال أبحكام القسامل   و ال

لسنة  9 ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/   230املادة 
2008. 

 رمليجل اةكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن قيع عقار املزاد العلين
تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن العقار املواوفة فيما يل  املزاد 

- 52 –/اعة  – 28/9/2017يجل املوافم العلين وذلك يوم ا م
وذلك تنايذا حلك   –الدور الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحاً 

 3قيوع/ 4/2015اةكمة الصادر يف الدعوو ر/  
 املرفوعة  ن  فوزية حممد ايد العبد اهلادمل

 االح شريدة  بارك اجملديل قشبصر.     ضد  
 لشئون اإلسال ية.وكير وزارة األو/اف وا         

  وه   وااف العقار 
 3الكاملن مبنطقة الروضة /طعة  15491/2007عقار الوثيقة ر/  -

و ساحتر  34382 ن املبطط ر/  م/ 5/سيمة ر/   38شارع 
 .2م 1000

 عقار التداع  عبارة عن فيال سكنية /دمية اإل شاء تقع علو شارع واحد.-
 و سطح و كيف تكييف  ركزمل.العقار يتكون  ن دور  رض  و دور  وع -
غرفة  2غرف حبما  ا و  3الدور األوع يتكون  ن االة و  وزع و -

 و يام.
 السطح يتكون  ن غرفة  دم و غرفة غسير و يام.-
/رر  املدعية  هنا تستغر الدور األوع الكا ر  ع  قناءها  ن املدعو -

 علير وه  قنت وولدان.
فة  وم حبمام و غرفة  القجل و الدور األرض  يتكون  ن االة و غر -

 خمزن. 2 طبخ و  2االة و غرفة  اد ة و حبمام و غرفة غسير و 
 الدور األرض   ستغر  ن /بر املدعو علير وزوجتر الثا ية واقنتر  ن ا.-

متت  طاققة  وااف العقار مبا ورد الوثيقة وتبني   ر  طاقم كما تبني 
 ر ريعاً. ن العقار  ستغر سكن  اص الكا ر وه يد

 ا يا  شروو املزاد  
د.ك ويش و  541282.5 وه  يبد  املزاد الثمن األساس  /در  / 

للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شيك 
 صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان  ن  حد 

 البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.
 ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة  ا يا  تخل علو

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير. 
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الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 
الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  اجل ا لسة علو 

 قر البيع.  سا  الثمن الذمل كان /د رسا
راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 

 البيع  ع ز دة العشر. 
 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
إه إذا تقدم يف هذا ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة العشر  صاوا 

سة ذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لإبيداع كا ر مثن املزاد فا  ه
 علو  سا  هذا الثمن.

سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا ال يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورا علو ذ تر علو  سا  
 الثمن الذمل كان /د رسا قر علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف هذ 
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 اليو ية. البيع يف الصاف اةا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن

ا نا  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشرين إلجراءا  
البيع وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية 

  ية  سئولية. 
 اتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة

ن عن البيع ا ريدة الراية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعال-1تنبير  
  ن /ا ون املرافعا .  266

حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2
  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 

 ن /ا ون املرافعا   إ ر إذا كان  276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3
تزم اكنًا يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة القا ون ويل ن  زعت  لكيتر س

 الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر   
  لاوظة ها ة 

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو  
القسامل   و البيو  املبصصة ألغراىل السكن ا اص عمال أبحكام 

لسنة  9 ن /ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/   230املادة 
2008 . 

 رمليجل اةكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن قيع عقار املزاد العلين
تعلـــــن إدارة الكتـــــا  اةكمـــــة الكليـــــة عـــــن قيـــــع العقـــــار املواـــــوف 
ــــــــــم  ــــــــــوم ا مــــــــــيجل املواف ــــــــــك ي ــــــــــين وذل ــــــــــ  املــــــــــزاد العل فيمــــــــــا يل

ققصـــــر العـــــدع  الـــــدور الثـــــاين  - 52 – /اعـــــة –  28/9/2017

وذلــــك تنايــــذا حلكــــ  اةكمــــة الصــــادر  –الســــاعة التاســــعة اــــباحاً 
 3قيوع/ 63/2016يف الدعوو ر/  

 املرفوعة  ــن   عادع حاقجل املطريمل
 ضـد 

  الك عبدالرسوع اري هنداع  -1
 ف اد انار سعد العجم   -2
 قنك اهملتمان الكوي  -3

  وه   وااف العقار 
 نزع  – 94شـــــــــــــارع  – 3 يطـــان /طعـــة  يقع العقـــار يف  نطقـــة -

ــــر/ــــ  ديل 133 ــــقــــــة ر/ــــ   12299732وق ــــي ــــوث واملــــواـــــــــــــــوف ال
19124/2002  

العقار عبارة عن /سيمة سكنية  كو ة  ن دور ارض  و وع وسطح  -
و كســو  احلجر اللون البيج وتقع علو شــارع قطن وظ ر و ســاحت ا 

     رقع  400
 2لة و  قلط و عدد الدور األرضــــ     كون  ن ديوا ية و اــــا -1

 يام  4 طبخ و عدد  2غرفة و عدد 
 يام  4غرفة و عدد  7الدور األوع  كون  ن عدد  -2
 التكييف سن اع  ركزمل  -3
 ه يوجد  صعد  -4

 ا يا  شروو املزاد  
 وه  يبد  املزاد الثمن األســـــاســـــ  /در  ثالمثاملة وعشـــــرون الف دينار  

د ســـــــداد مخجل ذلك الثمن علو كوي   ويشـــــــ و للمشـــــــاركة يف املزا
األ/ر مبوجخل شــــــيك  صــــــدق  ن البنك املســــــاو  علير  و مبوجخل 

  طا  ضمان  ن احد البنوك لصاحل إدارة التنايذ قوزارة العدع.
ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير.
فــإن مل يودع  ن اعتمــد عطــاؤ  الثمن كــا ال وجــخل عليــر إيــداع  الثــا 

مخجل الثمن علو األ/ــــر وإه  عيــــد  املزايــــدة علو ذ تــــر يف  اجل 
 ا لسة علو  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع .

راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 
 البيع  ع ز دة العشر. 

ودع املزايد الثمن يف ا لســــــة التالية حك  قرســــــو املزاد  ا ســــــا  إذا  
علير إه إذا تقدم يف هذا ا لســــــة  ن يقبر الشــــــراء  ع ز دة العشــــــر 
 صــــــاوا إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل 

 ا لسة علو  سا  هذا الثمن .
ســــــــادســــــــا  إذا مل يق  املزايد األوع 

ال يف ا لســــــــــــــة إبيـــداع الثمن كـــا 
التــــــاليــــــة ومل يتقــــــدم احــــــد للز دة 
العشر تعاد املزايدة فورا علو ذ تر 

علو  ســـا  الثمن الذمل كان /د رســـا قر علير يف ا لســـة الســـاققة وه 
يعتد يف هذ  ا لســـــــة أبمل عطاء غري  صـــــــاو  إبيداع كا ر /يمتر . 
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 ويلزم املزايد املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
ر الراســــــــــ  علير املزاد يف مجيع احلاه  رســــــــــوم  قر ســــــــــاقعًا   يتام

د.ك  200وتســـــجير امللكية و صـــــروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
و تعــا  اةــا ــاة وا ربة و صــــــــــــاريف اإلعالن والنشـــــــــــر عن البيع يف 

 الصاف اليو ية .
ا نا   ينشـر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشـرين إلجراءا  

ئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية البيع وعلو  ســــــ
  ية  سئولية . 

 اتسعا    يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاينة انفية للج الة
ينشـــــــــر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقا للمادة  -1تنبير  
  ن /ا ون املرافعا  .  266

ف  الع ســـــــبعة   م  ن اتريخ حك  رســـــــو املزاد /اقر لالســـــــتئنا- 2
  ن /ا ون املرافعا  .  277النطم احلك  طبقا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األ ــــرية  ــــن امل ــــنص الاق ــــا ون املرافعــــا   276ت  ــــن /
ــــــر   ــــــر ســــــاكناً يف العقــــــار ققــــــ  في ــــــر   إذا كــــــان  ــــــن  زعــــــت  لكيت ا 
كمســــتأجر ققــــوة القــــا ون ويلتــــزم الراســــ  عليــــر املــــزاد قتاريــــر عقــــد 

 أبجرة املثر    إتار لصاحلر
  لاوظة ها ة  

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو 
القســامل   و البيو  املبصــصــة ألغراىل الســكن ا اص عمال أبحكام 

 9 ن /ا ون الشــــــــــركا  التجارية املضــــــــــافة القا ون ر/   230املادة 
 . 2008لسنة 

 رمليجل اةكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر املزاد العلينإعالن عن قيع عقا
تعلن إدارة الكتا  اةكمة الكلية عن العقار املواوف فيما يل  املزاد 

الدور - 52/اعة  – 28/9/2017العلين وذلك يوم ا ميجل املوافم 
وذلك تنايذا حلك  اةكمة  –الثاين ققصر العدع الساعة التاسعة اباحًا 

 3قيوع/ 201/2015الصادر يف الدعوو ر/  
 ة  ـن املرفوع

 قدور  عمان حممد املرزوق 
 ضــــــــــــــــــــــــــد 

 . شارمل عبد اللطيف سلطان النجدمل 1
 صاترق-.وكير وزارة العدع لشئون التسجير العقارمل والتوثيم 2

  وه   وااف العقار 
 5شــــــارع  9مبنطقة األ دلجل /طعة  20704/2007يقع عقار الوثيقة ر/  -

 .2م 750و ساحتر  23784  م/ ن املبطط ر/ 206/سيمة 
يقع علو  2م 750عقار النزاع  نزع سكن  اص /د  مت رديد  و ساحتر -

 شارع وسكر و كون  ن دورين  رض  و وع و كيف  ركزمل ووحدا . 
يام و ديوا ية 2غرفو  طبخ و4الدور األرض   كون  ن االة و -

 .امللام  كون  ن غرفة ويام وممر و طبخ-و يا  ا و  لام 

 يام و طبخ.  2غرف و  3الدور األوع  كون  ن االة و -
 ا يا  شروو املزاد  

د.ك ويش و  405000 وه  يبد  املزاد قثمن  ساس   قدار  / 
للمشاركة يف املزاد سداد مخجل ذلك الثمن علو األ/ر مبوجخل شيك 
 صدق  ن البنك املساو  علير  و مبوجخل  طا  ضمان  ن  حد 

 ارة التنايذ قوزارة العدع.البنوك لصاحل إد
ا يا  تخل علو  ن يعتمد القاض  عطاء   ن يودع حاع ا عقاد جلسة 

 البيع كا ر الثمن الذمل اعتمد واملصروفا  ورسوم التسجير.
الثا  فإن مل يودع  ن اعتمد عطاؤ  الثمن كا ال وجخل علير إيداع مخجل 

لسة علو جل ا الثمن علو األ/ر وإه  عيد  املزايدة علو ذ تر يف  ا
  سا  الثمن الذمل كان /د رسا قر البيع.

راقعا  يف حالة إيداع  ن اعتمد عطاؤ  مخجل الثمن علو األ/ر يؤجر 
 البيع  ع ز دة العشر. 

 ا سا  إذا  ودع املزايد الثمن يف ا لسة التالية حك  قرسو املزاد علير 
صاوا عشر  إه إذا تقدم يف هذ  ا لسة  ن يقبر الشراء  ع ز دة ال

إبيداع كا ر مثن املزاد فا  هذ  احلالة تعاد املزايدة يف  اجل ا لسة 
 علو  سا  هذا الثمن.

سادسا  إذا مل يق  املزايد األوع إبيداع الثمن كا ال يف ا لسة التالية ومل 
يتقدم  حد للز دة العشر تعاد املزايدة فورا علو ذ تر علو  سا  

ذ  علير يف ا لسة الساققة وه يعتد يف ه الثمن الذمل كان /د رسا قر
ا لسة أبمل عطاء غري  صاو  إبيداع كا ر /يمتر. ويلزم املزايد 

 املتبلف مبا ينقص  ن مثن العقار 
ساقعًا  يتامر الراس  علير املزاد يف مجيع احلاه  رسوم  قر وتسجير 

د.ك و تعا   200امللكية و صروفا  إجراءا  التنايذ و قدارها 
 ا اة وا ربة و صاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصاف اليو ية.اة

ا نا  ينشــــــــر هذا اإلعالن تطبيقا للقا ون وقطلخل املباشــــــــرين إلجراءا  البيع 
 وعلو  سئوليت   دون  ن تتامر إدارة الكتا  اةكمة الكلية  ية  سئولية. 

 للج الة ة انفيةاتسعا  يقر الراس  علير املزاد ا ر عاين العقار  عاين
ينشر هذا اإلعالن عن البيع ا ريدة الراية طبقا للمادة -1تنبير  
  ن /ا ون املرافعا .  266

حك  رسو املزاد /اقر لالستئناف  الع سبعة   م  ن اتريخ النطم - 2
  ن /ا ون املرافعا .  277احلك  طبقا للمادة 

املرافعا   إ ر إذا كان  ن /ا ون  276تنص الاقرة األ رية  ن املادة -3
 ن  زعت  لكيتر ساكنًا يف العقار قق  فير كمستأجر ققوة القا ون ويلتزم 

 الراس  علير املزاد قتارير عقد إتار لصاحلر أبجرة املثر   
  لاوظة ها ة 

حيظر علو مجيع الشركا  واملؤسسا  الاردية املشاركة يف املزاد علو القسامل  
 ن  230ىل الســـكن ا اص عمال أبحكام املادة  و البيو  املبصـــصـــة ألغرا

 .2008لسنة  9/ا ون الشركا  التجارية املضافة القا ون ر/  
 رمليجل اةكمة الكلية
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 عالن حك  جزامل إ
   27/2/2017 ادر  حمكمة  رور حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ

 حمكمة حويل  جنح  رو - 16/ 005195يف القضية ر/    
 سلوو (  - 16/ 0000146  ر/ـــ  املباـر  

 ضد املت ــــــ   عذىب  شارو  ا ياع
 298012700084ا نسيـــــــــة  الكويت          الر/  املدين   

 إمهاع -عن هتمـــــــة   قسرعر فوق املعدع 
 /اد  ركبتر وحبالر املشار الي ا

 -حكما غياقيا يقض  
 الثالثة اهوف والثا ية و أن ر قتغر  املت   ستني ديناراً عن الت مر 

 لالرتباو.
والنيــاقــة العــا ــة تعلن اةكوم عليــر هبــذا احلك  و تكلف مجيع ج ــا  

ـــــــــو تنايذ  طبقا لنص املادة  ــــــــــ ــــــــــ  ن /ا ون اهجراءا   188اه ن حنـ
ـــــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا  ــــــ ــــــ واةاكما  ا زاملية علمـ

ة  و علير املعارضـــــــن اةكوم حمســـــــوقة  ن اين يوم النشـــــــر دون  ن يطع
 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حك  جزامل 
 اـــــــــــــدر  حمكمــــــــة  ــــــــرور األيــــــــدمل جبلســــــــت ا املنعقــــــــدة قتــــــــاريخ 

2017-2-20 
أليـــــــــــدمل  وا ـــــــــــر حمكمـــــــــــة ا – 16/ 008077يف القضـــــــــــية ر/ـــــــــــ   

 ف د األيد - 16/ 0000235جزاملية  رور/ ر/ـــ  املباـر    
 ضد املت ــــــمة   دتة عل  القطان.
 288010401479ا نسيـــــــــة  الكويت الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  احنراف
ـــري عمـــا  ـــا يقضـــ   أن ـــر قتغـــر  املت مـــة  بلـــغ عشـــرة دان  حكمـــا غياقي

  سند إلي ا.
ـــــع والني اقـــــة العا ـــــة تعلـــــن اةكـــــوم علي ـــــا هبـــــذا احلكـــــ  وتكلـــــف مجي

ــــــو تنايـــــذ  طبقـــــا لـــــنص املـــــادة   ـــــن /ـــــا ون  188ج ـــــا  اه ـــــن حنــ
اهجـــــــراءا  واةاكمـــــــا  ا زامليـــــــة علمــــــــــا أب ـــــــر إذا ا قضـــــــت  ـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يو ـــــا حمســـــوقة  ـــــن اين يـــــوم النشـــــر دون  ن تطعـــــن 

بح احلكـــــــ  هنامليــــــــا اةكـــــــوم علي ـــــــا املعارضـــــــة  و اهســــــــتئناف يصـــــــ
 وواجخل النااذ ضدها.

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الـدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حك  جزامل 
 21-3-2017 اـــــدر  اةكمة الكلية جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

اةكمة الكلية  وا ر جزاملية  رور/ - 16/ 013673يف القضية ر/  
 القادسية(. - 16/ 0000625ر/ـــ  املباـر    

 د املت ــــــمة  حنان ر ىل يزةض
 277091501813ا نسيـــــــــة  لبنان                الر/  املدين 

 عن هتمـــــــة  تصــــادم
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة مخسة دان ري.

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  
 ن /ا ون اهجراءا   188طبقا لنص املادة اه ن حنـــو تنايذ  

واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضدها
 ــــــــدويل    رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 01-06- 2017 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 
 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور- 16/ 000477يف القضية ر/   
 الساملية( - 16/ 0000216ر/ـــ  املباـر   

 ضد املت ــــــ   را ان جا يولو ريدو كاتو
 283031006352الر/  املدين    ا نسيـــــــــة  اهلند            
 عن هتمـــــــة  الرعو ة واإلمهاع

 حكما غياقيا يقض  
 أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عما اسند الير 

ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
   ن /ا ون اهجراءا  واةاكما 188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ
 13-02-2017ويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ اـــــدر  حمكمة  رور ح

 حمكمة حويل جنح  رور - 15/ 000569يف القضية ر/  
 ا اقرية  (   - 15/ 0000096ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    وسي  فريز   ز ر
 284112103407ا نسيـــــــــة  سور             الر/  املدين    

 مهاع / هرو .عن هتمـــــــة  الرعو ة واإل
حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عن كر هتمة والنياقة 

 هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  األ ن حنـــو رالعا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما  ا زاملية  188تنايذ  طبقاً لنص املادة 
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وم و ًا حمسوقة  ن اين يعلمـــًا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين ي
النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح احلك  

 هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 04-08-2015 اـــــدر  حمكمة ا نح جبلست ا املنعقدة قتاريخ  

  ياقة اه واع جنح شيكا   - 15/ 001044يف القضية ر/    
 الشرق  (  - 15/ 0000097ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   جيتاجو زكو الدين شبري جيتاجو
 281041901888ا نسيـــــــــة   اهلند          الر/  املدين    

عن هتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ادر قسوء  ير أل ر شركر اطلجل التجارير ذ.م.م 
املســاو  علو قنك لتجارو 14و33و18و15و14ا  ار/امالشــيك

د.ك ليجل هل   قاقر وفاء /امل  و/اقر للتصـــرف فير 2281مببلغ امجاف
علو الناو املبني التاقيقـــــا  يكون املت   /ـــــد ارتكـــــخل ا ناـــــة 

   ن /ـــا ون ا زاء املســـــــــــتبـــدلـــة      237/1املنصـــــــــــوص علي ـــا املـــادة 
 قتعدير قعض  حكام2003 لسنر84املادة اهوف  ن /ا ون ر/  

 /ا ون ا زاء
حكما غياقيا يقضــــــ   حببجل املت   ســــــبعة وعشــــــرين يو ا  ع الشــــــغر 
والنااذ و  ر  قو/ف تنايذ العقوقة املقضــ  هبا و  ر  إبحالة الدعوو 
املد ية اف اةكمة املد ية املبتصة وعلو إدارة الكتا  إ طار ا صوم 

 عن  وعد ا لسة اةررة لنظرها.
ــر هبــذا احلك  وتكلف مجيع ج ــا  وال ــة العــا ــة تعلن اةكوم علي ــاق ني

ـــــــــو تنايذ  طبقا لنص املادة  ــــــــــ ــــــــــ  ن /ا ون اهجراءا   188اه ن حنـ
ــــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين  يو ا  ـــــ ـــــ واةاكما  ا زاملية علمـ

ة  و علير املعارضـــــــحمســـــــوقة  ن اين يوم النشـــــــر دون  ن يطعن اةكوم 
 صبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .اهستئناف ي

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حك  جزامل 
 03-07-2017حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ   اـــــدر

 حمكمة حويل   وا ر جزاملية  رور - 16/ 003299يف القضية ر/   
 حوف (   يدان - 16/ 0000527ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   شيخ حممد شيخ  اسثان
 282031505229ا نسيـــــــــة  اهلند                  الر/  املدين   

 عن هتمـــــــة 
 الرعو ر واهمهاع

 -حكما غياقيا يقض  
 ان ر قتغر  املت   عشرون دينار عما سند الير

 ا  و تكلف مجيع جوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علية هبذا احلك  
 ن /ا ون اهجراءا   و  188اه ن حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

اةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر  ذا ا قضت  دة سبعة و عشرون يو ا 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علية املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل رمليجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 31-05-2016 اـــــدر  حمكمة ا نح   جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

  ياقة األ واع جنح شيكا - 16/ 000688يف القضية ر/   
  يدان حويل(.- 16/ 0000057ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    يد سعيد احلا 
 263100105795ـــــــة  لبنان الر/  املدين  ا نسيــ

 1145عن هتمـــــــة   ادر قسوء  ية أل ر/ عبد هللا انار الاريح ر/  
دك  مخسة دهف ومخسماملة دينار   5500املساو  قنك ا ليج مببلغ 

كوي  ليجل لر /اقر وفاء /امل  و/اقر للتصرف فير علو الناو املبني 
ادة ارتكخل ا ناة املنصوص علي ا امل التاقيقا  يكون املت   /در

 84   ن /ا ون ا زاء املستبدلة املادة األوف  ن القا ون ر/  237/1
 لتعدير قعض  حكام /ا ون ا زاء.2003لسنة 

حكما غياقيا يقض   حببجل املت    رقعر ش ور  ع الشغر والنااذ و  ر  
 إبقعاد  عن البالد قعد تنايذ العقوقة املقض  هبا.

لنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  األ ن وا
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
بح صيوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف ي

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 04-08-2016 اـــــدر  حمكمة الاروا ية جبلست ا املنعقدة قتاريخ  
 حمكمة الاروا ية  وا ر جزاملية  رور- 15/ 011407يف القضية ر/   
 د هللا املبارك(.عب- 15/ 0001123ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   شايف  طلم شايف البارو/ر
 297021301136ا نسيـــــــــة  الكويت          الر/  املدين  

عن هتمـــــــة  الرعو ة واإلمهاع / هرو   ن  كان احلادث /عدم ير 
 ر صة /يادة.

 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري.
ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  رعا ة تعلن اةكوم عليوالنياقة ال

 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  115             والستون    الثالثةنة الس 1356الكويت اليوم العدد 

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 ك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .احل
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 09-01-2017 اـــــدر   حمكمة األيدمل  جبلست ا املنعقدة قتاريخ

 حمكمة اهيـــدو  وا ر جزاملية  رور – 16/ 007698يف القضية ر/   
 حليار( قو  – 16/ 0001063ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة  الطاف عبد هللا سلطان عبدهللا رضا
 282082700905ا نسيـــــــــة  الكويت  الر/  املدين   

 عن هتمـــــــة    سافر
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة  بلغ عشرة دان ري .

و النياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  و تكلف مجيع ج ا  
 ن /ا ون اهجراءا   و  188اه ن حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

اةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة و عشرين يو ا 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضدها.
 نايذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون الت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حك  جزامل 
 2-4-2017 اـــــدر  حمكمة  رور األيدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ

 حمكمة األيدمل جنح  رور– 16/ 004177يف القضية ر/   
 الظ ر(.- 16/ 0000136ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   حيدر حممود حج  علو امل دو
 296031400889  الكويت  الر/  املدين    ا نسيـــــــــة

 عن هتمـــــــة  السري عل  كتف الطريم.
حكما غياقيا يقض   حكمت اةكمة قتغر  املت   مخسة وعشرين ديناراً 

دك( عما  سند إلير  ن اهتام   ر  اةكمة إبحالة الدعوو املد ية 25 
 مان /بر املتاملقا ة  ن عبد الواسع واحدو وحاجو حممد يوسف /ارمل 

إف اةكمة املد ية الكلية املبتصة لنظرها وعلو إدارة الكتا  إ طار 
 ا صوم مبوعد ا لسة اةددة لنظرها.

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن 
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

لمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين ا زاملية ع
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 

 عالن حك  جزامل إ
 25-09-2016ملنعقدة قتاريخ   اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا ا

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور-15/ 023019يف القضية ر/    
 حويل(. - 15/ 0003076ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    سوارا   كاكاره  كاكاره.
 280070504174ا نسيـــــــــة  اهلند               الر/  املدين 

 عن هتمـــــــة  اإلمهاع.
 حكماً غياقياً يقض   أن ر قتغر  املت   عشرين ديناراً .

ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو

 ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 31-10-2016 اـــــدر  حمكمة األيـــدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 مة األيدمل  وا ر جزاملية  رور.حمك– 16/ 005758يف القضية ر/   
 الانطا (.- 16/ 0001062ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة   نري  قدر حممد ا راز.
 295120501134ا نسيـــــــــة  الكويت             الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  اهحنراف.
ت مة املسندة ل ر قتغر  املت مة عشرة دان ري عن احكما غياقيا يقض   أن

 الي ا.
ا  هبذا احلك  وتكلف مجيع ج   اوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي

 ن /ا ون اهجراءا   188األ ن حنـــو تنايذ  طبقًا لنص املادة 
واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً 

عارضة  و  ا املحمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي
 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حك  جزامل 
 16-05-2017 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور- 16/ 010905يف القضية ر/   
 سلوو(.- 16/ 0000901   ر/ـــ  املباـر 
   ر  حممد  لف العيدةضد املت ــــــم

 297090400189ا نسيـــــــــة  الكويت الر/  املدين    
 رجوع للبلف. عن هتمـــــــة  
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 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرة دان ري.
والنياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  

 ن /ا ون اهجراءا   188األ ن حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 
واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضدها.
 ذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون التناي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 

 18-05-2017 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 
 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور- 16/ 014100يف القضية ر/   
 قيان(.- 16/ 0001691ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   فواز سعد ف د البوص
 296051601506ر/  املدين    ا نسيـــــــــة  الكويت ال

 عن هتمـــــــة  الرعو ة واهمهاع.
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عما  سند إلير.

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن 
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 

 20-07-2016املنعقدة قتاريخ   اـــــدر  حمكمة ا نح جبلست ا
  ياقة األ واع جنح شيكا - 16/ 000747يف القضية ر/   
 املباحث(.- 16/ 0000240ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة  ليلو اقراهي  يعقو  قويد
 248120400673ا نسيـــــــــة  الكويت  الر/  املدين  

كة السعودية لعوازع امليا  عن هتمـــــــة   ادر  قسوء  ية أل ر الشر 
 115705فلجل و400املساو  البنك الوطين مببلغ  853الر/  

د.ك ليجل هلما  قاقر وفاء /امل  و/اقر للتصرف فير علو الناو املبني 
التاقيقا  تكون املت مة /د ارتكبت ا ناة املنصوص علي ا املادة 

 84/  لقا ون ر    ن /ا ون ا زاء املستبدلة املادة األوف  ن ا237/1
 لتعدير قعض  حكام /ا ون ا زاء 2003لسنر 

حكما غياقيا يقض   حببجل املت مة سنر واحد   ع الشغر والنااذ عما 
  سخل الي ا  ن اهتام.

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن 
واةاكما    ن /ا ون اهجراءا  188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضدها.
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 

 11-05-2017حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ   اـــــدر  حمكمة
 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور - 16/ 003138يف القضية ر/   
 قيان(. - 16/ 0000483ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    حممد عطير   لير
 290122502584ا نسيـــــــــة    صر         الر/  املدين    

  سافا .عن هتمـــــــة   مل ي ك 
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرين ديناراً.

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن  
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ين ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن ا
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويل             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 07-05-2017 اـــــدر  حمكمة الاروا ية جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة الاروا ية  وا ر جزاملية  رور- 16/ 011781يف القضية ر/   
 الاروا ية(.- 16/ 0002363ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    نصور شيخ راسوع شيخ
 296010802053ا نسيـــــــــة  اهلند   الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  تصــــادم
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري.

ياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن والن
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
 حيوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصب

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 16-11-2014 اـــــدر  حمكمة األيـــدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ
 حمكمة األيدمل  وا ر جزاملية  رور– 14/ 006192يف القضية ر/  
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 د هللا(.  يناء عب- 14/ 0000548ر/ـــ  املباـر    
 ضد املت ــــــ   الوردار قوشبا  كو ارا.

 283061206099ا نسيـــــــــة  سرييال كا          الر/  املدين  
 عن هتمـــــــة  الرجوع عكجل السري تسبخل قو/وع حادث /واضرارًا  ادية

 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عن كر هتمر.
ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  رتعلن اةكوم علي والنياقة العا ة

 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو
ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 هنامليا وواجخل النااذ ضد .احلك  
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 22-03-2017 اـــــدر  اةكمة الكليةجبلست ااملنعقدةقتاريخ
 اةكمة الكلية جنح عادية- 16/ 007000يف القضية ر/   
 الصاحلية(. - 16/ 0000145ر/ـــ  املباـر    

 ــ    صطاو  صطاو ايد.ضد املت ــــ
 275081103759ا نسيـــــــــة   صر              الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  الضـر  /الت ديد /السـخل.
 حكما غياقيا يقض   قتغر  املت   مخسماملة د.ك. 

ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188لنص املادة  تنايذ  طبقاً  حنـــو

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 لــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون ا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 23-08-2015 اـــــدر  حمكمة ا نح جبلست ا املنعقدة قتاريخ
  ياقة األ واع جنح شيكا - 15/ 001251يف القضية ر/   
 الشرق(. - 15/ 0000123ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    ف د ايد ثنيان املسيلي 
 269080200345    ا نسيـــــــــة  الكويت        الر/  املدين

ـــــة   ادر قسوء  ية أل ر  ؤسسة  نار السعودية الشيك ر/   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ( 12عن هتمـ
د.ك( ثالثة دهف دينار  3000املســـاو  علو البنك التجارمل الكوي  مببلغ 

كوي  ليجل هلمــا  قــاقــر وفــاء /ــامل  و/ــاقــر للتصـــــــــــرف فيــر علو الناو املبني 
 املنصـــــــــــوص علي ـــا املـــاد  التاقيقـــا  يكون املت   /ـــدر ارتكـــخل ا ناـــة

لســـنة  84   ن /ا ون ا زاء املســـتبدلة املادة األوف  ن القا ون ر/  237/1
 لتعدير قعض  حكام /ا ون ا زاء. 2003

حكما غياقيا يقض   حببجل املت   ثالثة  ش ر  ع الشغر والنااذ عما 
  سخل الير  ن اهتام. 

ج ا  األ ن  وتكلف مجيع هبذا احلك  روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 مليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويلر    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 21-03-2017 اـــــدر  حمكمة ا  راء جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة ا  راء وا ر جزاملية  رور- 16/ 003426يف القضية ر/  
 تيماء(.- 16/ 0001146ر/ـــ  املباـر    

  ضد املت ــــــ   فيصر عايد  شم  احلرت
 288070100985ا نسيـــــــــة   الكويت        الر/  املدين    

 عن هتمـــــــة  عدم اه تبا   ثناء القيادة
د.ك  عشـــــــــرة دان ري( عما  10حكما غياقيا يقضـــــــــ   أن ر قتغر  املت    بلغ 

  سند إلير.
والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  األ ن  
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188ـــو تنايذ  طبقا لنص املادة حن

ا زاملية علمـــا أب ر  ذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 يذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون التنا           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 24-03-2015 اـــــدر  حمكمة األيـــدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ
 حمكمة األيدمل  وا ر جزاملية  رور – 14/ 014998يف القضية ر/   
  يناء عبد هللا(.- 14/ 0001048ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    شعر  بارك دلي  املطريمل.
 293040301088ا نسيـــــــــة  الكويت              الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  إمهاع /هرو .
مخسة و  حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عن الت مة األوف

 دان ري عن الت مر الثا ية.
 ن حنـــو هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  األ روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي

 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما  ا زاملية علمـــًا  188تنايذ  طبقًا لنص املادة 
أب ر إذا ا قضــت  دة ســبعة وعشــرين يو ًا حمســوقة  ن اين يوم النشــر دون  ن 
يطعن اةكوم علير املعارضــة  و اهســتئناف يصــبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ 

 ضد .
 يذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون التنا   
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 إعالن حك  جزامل 
 05-02-2017 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور - 16/ 010020يف القضية ر/   
 قيان(. - 16/ 0001168ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة  فاطمة حممد حسني الرا زمل.
 290083100303ـــــــة  الكويت           الر/  املدين  ا نسيــ

 عن هتمـــــــة  إمهاع
  ر قتغر  املت مة عشرين دينارًا عما اسند الي ا أن :يقض  غياقيا حكما

ا  هبذا احلك  وتكلف مجيع ج   اوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
اهجراءا   ن /ا ون  188األ ن حنـــو تنايذ  طبقًا لنص املادة 

واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 24-05-2017ــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ اـــ
 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور - 16/ 002484يف القضية ر/  
 ا اقرية  (.  - 16/ 0000390ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة  زينخل جنف ر ضان شا .
 297110900544ا نسيـــــــــة  الكويت         الر/  املدين  

 مـــــــة   سافة.عن هت
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرين ديناراً 

ا  هبذا احلك  وتكلف مجيع ج   اوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا   188األ ن حنـــو تنايذ  طبقًا لنص املادة 

 واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 6-3-2016 اـــــدر  حمكمة ا نح جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

  ياقة األ واع جنح شيكا - 15/ 001790يف القضية ر/   
 جليخل الشيوخ(. - 15/ 0000012ر/ـــ  املباـر   

 ضد املت ــــــ   جور  يعقو  جور  زرافيلو
 الر/  املدين              ا نسيـــــــــة  األردن      

عن هتمـــــــة   ادر قسوء  ية أل ر شركة جاس  للنقليا  واملناولة ر/  
د.ك ليجل هلما  قاقر وفاء  22800يج مببلغ املساو  قنك ا ل7

 /امل  و/اقر للتصرف فير علو الناو املبني التاقيقا .
ر ارتكخل تزويرا يف حمرر عريف ققصد استعمالر علو حنو يوه  مبطاققت-2

للاقيقة هو الشيك  وضوع الت مر املواوفة البند األوع جبعلر وا/عر 
إبادار الشيك د ف  وا/عر اايار وذلك أبن /ام  زور  يف اورة

سالاة الذكر وذيلر قتو/يع عزا زورا  البيان أل ر الشركة املستايدة
 ن تكون لر ااة املبوع  للمبوع التو/يع عن الشركة الساحبة دون

احلقيقة فير ااحلا  التو/يع عن الشركة الساحبة وكان اةرر قعد تغيري
 اقيقا .الت هن يستعمر علو هذا الناو وذلك علو الناو املبني  

وف األة  ن /ا ون ا زاء واملســــــــتبدلة  وهلما املاد 258   -237/1جنار / 
 قتعدير قعض  حكام /ا ون ا زاء.  2003لسنر  84 ن القا ون ر/  

حكما غياقيا يقض   حببجل املت   سنتني  ع الشغر والنااذ عما  سخل 
ة املقض  هبا قإلير  ن اهتام و  ر  إبقعاد  عن البالد قعد تنايذ العقو 

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن 
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يصبح  ة  و اهستئنافيوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارض

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 

 26-3-2017 اـــــدر  حمكمة األيدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ
 حمكمة األيـــدمل جنح عادير – 17/ 000032يف القضية ر/  
 الصباحية(.  - 15/ 0000103ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ   ام دو انظموع  الدين
 281010205214ا نسيـــــــــة   قنغالديش           الر/  املدين    

 عن هتمـــــــة  التزوير يف حمرر عريف.
حكما غياقيا يقض   حكمت اةكمة قتغر  املت    بلغ و/در   املتا 

 فية( املنسوقة إلير.دينار عن الت مة  التزوير يف حمررا  عر 
و النياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  و تكلف مجيع ج ا  اه ن 

 ن /ا ون اهجراءا   و اةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 
ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة و عشرين يو ا حمسوقة  ن اين 

ح ير املعارضة  و اهستئناف يصبيوم النشر دون  ن يطعن اةكوم عل
 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويل     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حك  جزامل 
 10-04-2017 اـــــدر  حمكمة األيدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ

 حمكمة األيدمل  وا ر جزاملية  رور – 17/ 000655يف القضية ر/  
 الانطا (. - 17/ 0000162ر/ـــ  املباـر    
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 ضد املت ــــــ    ش يد حممد  حممد
 275030704909ا نسيـــــــــة  اهلند             الر/  املدين    

 عن هتمـــــــة   اهحنراف
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت    بلغ عشرة دان ري. 

ا  اه ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 د .احلك  هنامليا وواجخل النااذ ض
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  و التعاون الــــــــدويل             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 23-05-2011 اـــــدر  حمكمة  رور األيدمل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 
 حمكمة األيدمل جنح  رور – 10/ 009107يف القضية ر/   
 الااياير(. - 10/ 0001233ر/ـــ  املباـر    

    الد مجاع الدين.ضد املت ــــــ 
 285083002774ا نسيـــــــــة   صر              الر/  املدين  

  م ق   164م ق م / اإلااقة  طأ وم  34/1عن هتمـــــــة  إمهاع وم 
 م ق م. 33السرعة فوق املعدع و م 

حكما غياقيا يقض     ر  اةكمة قتغر  املت   عشرة دان ري عن الت مة 
 ني ديناراً عن كر  ن الت مة الثا ية والثالثةاألوف وثالث

ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  روالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 
دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح يوم النشر 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 06-04-2017 اـــــدر   حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ
 ية  رورحمكمة حويل  وا ر جزامل- 16/ 017655يف القضية ر/   
 سلوو  (.   - 16/ 0001513ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    ايد قن عمر قن ايد اهلاش 
 ا نسيـــــــــة  السعودية        الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة   مل ي ك  سافا 
حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرة دان ري عما اسند الير 

ا  األ ن هبذا احلك  وتكلف مجيع ج  رتعلن اةكوم عليوالنياقة العا ة 
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188تنايذ  طبقًا لنص املادة  حنـــو

ا زاملية علمـــاً أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً حمسوقة  ن اين 

يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 
 امليا وواجخل النااذ ضد .احلك  هن

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حك  جزامل إ
 09-01-2017 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور- 16/ 008795يف القضية ر/   
 الساملية(.- 16/ 0001775ر/ـــ  املباـر   

 ـــمة   ر  عادع الدويسان.ضد املت ـــ
 286050101041ا نسيـــــــــة  الكويت           الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة   رو  عن الطريم.
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرين ديناراً.

ا  هبذا احلك  وتكلف مجيع ج   اوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا   188طبقًا لنص املادة األ ن حنـــو تنايذ  

واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.
 ن الــــــــدويلرمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 21-09-2016 اـــــدر     حمكمة حويل   جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور.- 15/ 017486يف القضية ر/   
 ا اقرية(. - 15/ 0002606ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــمة  حوراء عبد الرضا القالف.
 288082901835الر/  املدين           ا نسيـــــــــة  الكويت   

 عن هتمـــــــة   رو  عن الطريم.
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرين ديناراً.

ا  هبذا احلك  وتكلف مجيع ج   اوالنياقة العا ة تعلن اةكوم علي
 ن /ا ون اهجراءا   188األ ن حنـــو تنايذ  طبقًا لنص املادة 

زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً واةاكما  ا 
حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا املعارضة  و 

 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 

 23-04-2017ا املنعقدة قتاريخ   اـــــدر  حمكمة حويل جبلست 
 حمكمة حويل   وا ر جزاملية  رور - 15/ 024456يف القضية ر/       
 ا اقرية( - 15/ 0003478ر/ـــ  املباـر    
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 ضد املت ــــــمة   شواق حممد يود قو قجل
 269050701106ا نسيـــــــــة  الكويت  الر/  املدين    

 طريمعن هتمـــــــة   رو  عن ال
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرين ديناراً عما  سند الي ا

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  
 ن /ا ون اهجراءا   188اه ن حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

 واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا
ضة  و علي ا املعار حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم 

 اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضدها.
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن حك  جزامل 
 29-5-2016 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حمكمة حويل  وا ر جزاملية  رور- 15/ 019529يف القضية ر/   
 الر يثية(- 15/ 0000973ر/ـــ  املباـر    

 ضد املت ــــــ    الد  وسو سلمان الداود.
 277013001143ا نسيـــــــــة   الكويت الر/  املدين    

 عن هتمـــــــة     سافة
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرين ديناراً.

عا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن والنياقة ال
 ن /ا ون اهجراءا  واةاكما   188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 هنامليا وواجخل النااذ ضد . احلك 
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حك  جزامل إ

 08-05-2017 اـــــدر  حمكمة  رور الاروا ية جبلست ا املنعقدة قتاريخ
 حمكمة الاروا ية   جنح  رور- 16/ 005186يف القضية ر/   
 جليخل الشيوخ(.- 16/ 0000918ر/ـــ  املباـر    

 د املت ــــــمة  اميان اندر عبد احلميد فر .ض
 279082000223ا نسيـــــــــة  الكويت          الر/  املدين  

عن هتمـــــــة  تصــــادم عدم ير ر صة /يادة / أت ني  نت   / هرو   ن 
  كان احلادث.

حكمًا غياقيًا يقض   أن ر قتغر  املت مة عشرة دان ري عن كر هتمة 
 الي ا  ن اهتام. سندة 

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علي ا هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  
 ن /ا ون اهجراءا   188األ ن حنـــو تنايذ  طبقًا لنص املادة 

واةاكما  ا زاملية علمـــًا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو اً 

عارضة  و ملحمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم علي ا ا
 اهستئناف يصبح احلك  هناملياً وواجخل النااذ ضدها.

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حك  جزامل 
 9/4/2017 اـــــدر  اةكمة الكلية جبلست ا املنعقدة قتاريخ  

 اةكمة الكلية  وا ر جزاملية  رور – 013950/16يف القضية ر/     
 الصليببا (   - 0000721/16باـر   ر/ـــ  امل

 ضد املت ــــــمة  عذارمل سعود عبيد 
 288041201752ا نسيـــــــــة  الكويت  الر/  املدين   

 عن هتمـــــــة  رجوع للبلف
حكما غياقيا يقض    أن ر قتغر  املت مة  بلغ عشرة دان ري عن الت مة 

 املسندة الي ا.
 وم علي ا هبذا احلك  و تكلف مجيع ج ا والنياقة العا ة تعلن اةك

 ن /ا ون اهجراءا   188اه ن حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 
واةاكما  ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا 

ضة  و علي ا املعار حمسوقة  ن اين يوم النشر دون  ن تطعن اةكوم 
 خل النااذ ضدها.اهستئناف يصبح احلك  هنامليا وواج

 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حك  جزامل 
 9-8-2016 اـــــدر  حمكمة حويل جبلست ا املنعقدة قتاريخ 

 حويل  وا ر جزاملية  رور- 15/ 009605يف القضية ر/   
 ا اقرية(. - 15/ 0001508ر/ـــ  املباـر    

 طشاينضد املت ــــــ   حسني حممد ال
 293022100274ا نسيـــــــــة  البارين الر/  املدين  

 عن هتمـــــــة  رجوع
 حكما غياقيا يقض   أن ر قتغر  املت   عشرين ديناراً عما  سند إلير

والنياقة العا ة تعلن اةكوم علير هبذا احلك  وتكلف مجيع ج ا  اه ن 
هجراءا  واةاكما   ن /ا ون ا 188حنـــو تنايذ  طبقا لنص املادة 

ا زاملية علمـــا أب ر إذا ا قضت  دة سبعة وعشرين يو ا حمسوقة  ن اين 
يوم النشر دون  ن يطعن اةكوم علير املعارضة  و اهستئناف يصبح 

 احلك  هنامليا وواجخل النااذ ضد .
 رمليجل  ياقة شئون التنايذ ا نامل  والتعاون الــــــــدويل
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 ارا  املزاد العلينعن قيع سي إعالن
عصرا سوف تباع املزاد العلين مببىن البيوع  00 4اعتبارا  ن الساعة  10/9/2017تعلن إدارة التنايذ قوزارة العدع إ ر يف يوم األحد املوافم 

 احلكو   يف العارضية السيارا  التالية وذلك تنايذاً لعدة  حكام. 
 النوع املدع  علير املدع   لف التنايذ

 2006جيخل مهر ر ادمل طراز  4-6723لوحة -1  الد ااحل العسماومل البنك التجارمل الكوي  090019150
 2015هيو دامل اكسنت االون قرتقايل طراز  30-72098لوحر  -1 شركة يوسف غزاع للتجارة العا ة شركة املال العاملية للتموير 161693200
 2004كيا االون ر ادمل طراز   3-82942لوحة -1 سد حسنيف د حممود ا شركة التس يال  التجارية 171813230
 2007وا يت ج  ام س   قيض طراز  5-41273لوحة -1 ذكر   دحام دحام ايد جاس  عل  السنايف 170346200

 2007فولكجل فاجن طوارق جيخل عنايب طراز  6-29895لوحة -2
 2012اين  يسان االون اقيض طراز  20-54840ة لوح-1 واملر ايد عبد الاتاح شركة األ ا ة لالستثمار 160416060
 2012شيارولية اتهو ذهيب قوكجل طراز  12-78079لوحة -1 فرا  ايد حرفوش عبداللطيف ظاهر الظاريمل 170765980
 2008را ج روفر جيخل  قيض طراز  5-9608لوحة -1 طارق حممد احلاار عل  يوسف  قوغيث 172362770

 ضور يف املكان والز ان اةددين  عال .علو الراغبني يف الشراء احل
 رمليجل إدارة تنايذ حمافظة حويل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن قيع سيارا  املزاد العلين 
م واأل م الثالثة التالية اقتداء  ن الساعة الراقعة عصرا سوف تباع املزاد العلين  10/9/2017تعلن إدارة تنايذ الاروا ية إ ر يف يوم األحد املوافم 

 اةجوزا  يف العارضية الصناعية (  السيارا  التالية وذلك تنايذا لعدة  حكام.    بىن ايداع
 

 املدع  علير املدع  املودير النوع ر/  السيارة  لف التنايذ م
 شركة  اتاح الطريم لتأجري السيارا  شركة عبد اةسن الباقطني 2014 شارولير ا باه 79991/11 162401210 1
 شركة  اتاح الطريم لتأجري السيارا  شركة عبد اةسن الباقطني 2015 هو دا اكورد 14978/13 162401210 2
 شركة  اتاح الطريم لتأجري السيارا  شركة عبد اةسن الباقطني 2014 االون ه سر 3062/1 162401210 3
 لتأجري السيارا شركة  اتاح الطريم  شركة عبد اةسن الباقطني 2014 االون ه سر 51787/1 162401210 4
 شركة زهر  العدان للتجارة العا ة شركة املال العاملية للتموير 2012 اتهو قوكجل 25578/4 160766000 5
 شركة زهر  العدان للتجارة العا ة شركة املال العاملية للتموير 2010 االون اوق ا 85398/12 160766000 6
 عبد هللا سعد عبد هللا املطريمل البنك التجارمل الكوي  2010 شاورلير افال ش وا يت 57921/3 162445450 7
 حمسن  رزوق غازمل املطريمل يود ف د يود اهلاجرمل CLK 2009 200 رسيد   54394/10 153000260 8
 يوسف اقراهي  عبد هللا امليا  شركة التس يال  التجارية 2007 كاديالك اسكاليد قوكجل 27935/9 161969320 9
 عبد الرين حسني عبدالرين قن حسني البنك اههل  الكوي  2010 دود  شارج  80578/6 16161358 10
 شركة املباركية للبلط ا اهز شركة ا ليج كلينكر 2006  رسيد  شاحنر  الو 54742/8 142194030 11
ام ار  ؤسسر -ا ر عبد هللا الوطرمل قنك الكويت الدويل 1999  رسيد  /اطرة 26321/91 141869770 12

 لوجستيك
 ح الد فال-شركة املباركية للبلط ا اهز شركة التس يال  التجارية 2006  رسيد  شاحنر  الو 19713/4 153738730 13

 علو الراغبني يف الشراء احلضور يف الز ان واملكان اةددين  عال . -
  أ ـور التنايـذ                                                                                                                                
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 إعالن عن املتوفني
تعلن اإلدارة العــا ــة للتنايــذ   قوزارة العــدع   عن وفــاة األشـــــــــــبــاص 
املوضـــــــــــاـــة  اـــاؤه   دان ..  فريجو  ن مجيع وزارا  الـــدولـــة ذا  

م ألفراد ممن لر حاه تصاص .. و ن مجيع البنوك والشركا  وساملر ا
 و عليــر دين للمــذكورين  دان   راجعــة /ســـــــــــ  ال كــا  اإلدارة  ثنــاء 

 الدوام الرا  .
( يو ــًا  ن اتريخ  شـــــــــــر هــذا اإلعالن ا ريــدة  15وذلــك  الع   

الراية ومبضــــ  هذ  املدة تكون اإلدارة غري  ســــئولة عن  مل تصــــرف 
 ال كة للمستاقني هلا .

 /س  ال كـا 
 ر/  امللف ـــــــ اهســ م
 709/2017 جوزيف ديسوزا  ار ن 1
 710/2017 عاملشة يوسف حممود 2
 711/2017  يد ادان حممود 3
 712/2017  دحت سعد عبداحلميد 4
 713/2017 ييد  الح ييد 5
 714/2017  بير شاهني اقو احلسن 6
 715/2017 انار سامل عبيد العنزمل 7
 716/2017 لسبعحممد عبدالاتاح عوىل ا 8
 717/2017 سلطان حمسن العجم  9
 718/2017 عبدهللا عايض حممد سعد العجم  10
 719/2017  سعد عوىل العجم  11
 720/2017 عبدهللا داود سليمان الشمرمل 12
 721/2017 اااء علو حسني عجيمان 13
 722/2017 فالح ف اد شبيخل العجم  14
 723/2017 علو  ناع سليمان الرشيدمل 15

 اهدارة العا ة للتنايذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/ 375إعالن ر/   
تقدم إلينا الســـــــــــيد/ فيصــــــــــــر عبد الوها   يد  قكتاقر املؤرخ يف  

ــــ    21/8/2017 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة ر/ـ ـــــ طالبا إادار  عوىل  اقود( عن الوثيقـ
م الكاملنة يف   الشــــــــــ داء( /ســــــــــيمة ر/    2007لســــــــــنة  10763

 .37698( خمطط ر/ـ   م/5( /طعة ر/    165 
واملســــــــجلة اســــــــ   عبد الوها   يد عبد هللا املنيجل وهناد      عبد 

 احلميد  يد العماين.
يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  قشـــــــــــأهنا 
 ن يتقدم إف إدارة التسجير العقارمل / /س  اةاوظا   بد ً  علو اتر 

إه ا ريدة الراية و  الع  ســـــــبوعني  ن اتريخ  شـــــــر هذا اإلعالن يف 
فإن اإلدارة ســـــــــــتقوم قعد ا قضـــــــــــاء امل لة إباـــــــــــدار  عوىل املاقود( 

 املطلو  وللبيان  علن.
  دير إدارة التسجير العقارمل 

 (376/2017إعالن ر/   
 / د اع عبد الغين غلوم حسني.ةتقدم إلينا السيد
طالبة إادار  عوىل  اقود( عن  20/8/2017 قكتاهبا املؤرخ يف

 م الكاملنة يف   اباح السامل(. 2012لسنة  12797ـة ر/ـــــ   الوثيقـ
 36984  م/( خمطط ر/ـ 8( /طعة ر/    112/سيمة ر/    
 د اع عبد الغين غلوم حسني.  واملسجلة اس 

يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  
قشــــــــــــأهنا  ن يتقدم إف إدارة التســـــــــــجير العقارمل / /ســـــــــــ  

ةاوظا   بد   علو اتر  الع  سبوعني  ن اتريخ  شر هذا ا
اإلعالن يف ا ريـــدة الرايـــة وإه فـــإن اإلدارة ســـــــــــتقوم قعـــد 
 ا قضاء امل لة إبادار  عوىل  اقود( املطلو  وللبيان  علن 
  دير إدارة التسجير العقارمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (377/2017إعالن ر/   

 تقدم إلينا السيد/ حممد يد البنامل.
إادار  عوىل  اقود( عن  اً طالب 21/8/2017 رخ يفقكتاقر املؤ 

 م الكاملنة يف   اباح السامل(. 1996لسنة  1586الوثيقــة ر/ـــــ   
 36977  م/( خمطط ر/ـ 6( /طعة ر/    422/سيمة ر/    
 حممد يد حممد البنامل وزهور غريخل طعمر الغريخل.  واملسجلة اس 

 علو ا    و لدير  يةيرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة 
قشــــــــــــأهنا  ن يتقدم إف إدارة التســـــــــــجير العقارمل / /ســـــــــــ  
اةاوظا   بد   علو اتر  الع  سبوعني  ن اتريخ  شر هذا 
اإلعالن يف ا ريـــدة الرايـــة وإه فـــإن اإلدارة ســـــــــــتقوم قعـــد 
 ا قضاء امل لة إبادار  عوىل  اقود( املطلو  وللبيان  علن 

 رمل  دير إدارة التسجير العقا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 378إعالن ر/   

 تقدم إلينا السيد/  الد عبد هللا الواومل.
 طالباً إادار  عوىل  اقود( عن الوثيقــة  22/8/2017قكتاقر املؤرخ يف 

 م الكاملنة يف   العمرية(. 2007لسنة  8177ر/ـــــ   
 28749( خمطط ر/ـ   م/5( /طعة ر/    116/سيمة ر/    

 الكوي . واملسجلة اس   قيت التموير
يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  قشأهنا  ن 
يتقدم إف إدارة التسجير العقارمل / /س  اةاوظا   بد   علو اتر 
 الع  سبوعني  ن اتريخ  شر هذا اإلعالن يف ا ريدة الراية وإه فإن 

لو  ود( املطاإلدارة ستقوم قعد ا قضاء امل لة إبادار  عوىل املاق
 وللبيان  علن.

  دير إدارة التسجير العقارمل 
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 (2017/ 379إعالن ر/   
 تقدم إلينا السيد/ حبيخل  الد املناور.

 طالباً إادار  عوىل  اقود( عن الوثيقــة  23/8/2017قكتاقر املؤرخ يف 
 م الكاملنة يف   العديلية(. 2002لسنة  2018ر/ـــــ   

 18942( خمطط ر/ـ   م/1   ( /طعة ر/ 24/سيمة ر/    
 واملسجلة اس   فادية حممد الربمهج .

يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  قشأهنا  ن 
يتقدم إف إدارة التسجير العقارمل / /س  اةاوظا   بد   علو اتر 
 ن الع  سبوعني  ن اتريخ  شر هذا اإلعالن يف ا ريدة الراية وإه فإ

اإلدارة ستقوم قعد ا قضاء امل لة إبادار  عوىل املاقود( املطلو  
 وللبيان  علن.

  دير إدارة التسجير العقارمل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/ 380إعالن ر/   
 تقدم إلينا السيد/ عبد هللا حممد عبد هللا.

 إادار  عوىل  اقود( عن الوثيقــة  اً طالب 23/8/2017قكتاقر املؤرخ يف 
 م الكاملنة يف   عبد هللا السامل(. 1971لسنة  2343ر/ـــــ   

 25741( خمطط ر/ـ   م/.3( /طعة ر/    98/سيمة ر/    
 واملسجلة اس    لير هبمن حممد هبمن.

يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  قشأهنا  ن 
يتقدم إف إدارة التسجير العقارمل / /س  اةاوظا   بد   علو اتر 

 سبوعني  ن اتريخ  شر هذا اإلعالن يف ا ريدة الراية وإه فإن   الع
اإلدارة ستقوم قعد ا قضاء امل لة إبادار  عوىل  اقود( املطلو  

 وللبيان  علن 
  دير إدارة التسجير العقارمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2017/ 381إعالن ر/   
 تقدم إلينا السيد/ ف د انار اان ا رينج.

 إادار  عوىل  اقود( عن الوثيقــة  اً طالب 24/8/2017قكتاقر املؤرخ يف 
 م الكاملنة يف   الاروا ية( 1971لسنة  1196ر/ـــــ   

 .26301( /طعة ر/    _( خمطط ر/ـ   م/30/سيمة ر/    
 واملسجلة اس   انار اان ف د ا رينج الرشيدمل.

يرجو ممن تكون حبوزتر الوثيقة املذكورة  و لدير  ية  علو ا  قشـــــأهنا  ن يتقدم 
إدارة التســجير العقارمل / /ســ  اةاوظا   بد   علو اتر  الع  ســبوعني  إف

 ن اتريخ  شــــــــر هذا اإلعالن يف ا ريدة الراية وإه فإن اإلدارة ســــــــتقوم قعد 
 ا قضاء امل لة إبادار  عوىل  اقود( املطلو  وللبيان  علن 

  دير إدارة التسجير العقارمل 

 وزارة املالية
 ولةإدارة إسكان  وظا  الد

 2017/2018(57إعالن ر/   
تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار  ساحا  

  كتبية وذلك هستغالهلا كمكاتخل ألحد  رافم الدولة.
 وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية  

 ويل(ح – ن يقع املبىن يف إحدو اةافظا  التالية  العاامة -1
( 2م2500ساحا   اتوحة حبدود   ن يكون املبىن  ظام  -2

 اإلضافة إف ا د ا .
جاهزاً و ياضر  ن يكون املبىن حديث البناء وااحلاً لالستبدام فوراً -3

  ن حيث  عماع التشطيخل وواوع التيار الك رامل .
  ن يتوافر   ام املبىن  وا/ف للسيارا .-4
  ن يكون املبىن  كياا تكيياا  ركز ً.-5

التأجري ممن تتوافر لدي   الشروو واملواااا   فعلو الراغبني يف
الدور -11 بىن ر/  -املذكورة  راجعة الوزارة يف  جممع الوزارا  

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااة قذلك يف  وعد  /صا  
 سبوعني  ن اتريخ  شر اإلعالن  صطابني  ع   اورًا  ن تر يص 

يت مد  ن /بر قلدية الكو البناء ووثيقة العقار وخمطط البناء املعت
والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العا ة لإلطااء لشروو 

 األ ن والسال ة املبىن واور حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .
 وكير وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة إسكان  وظا  الدولة
 2017/2018(58إعالن ر/   

ف استئجار  ساحا  تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إ
  كتبية وذلك هستغالهلا كمكاتخل إلحدو  رافم الدولة.

 -وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية 
 ويل(ح – ن يقع املبىن يف احدو اةافظا  التالية  العاامة  -1
( 2م2500 ن يكون املبىن  ظام  ساحا   اتوحة حبدود   -2

 اإلضافة إف ا د ا .
املبىن حديث البناء وااحلا لالستبدام فورا ياضر  ن يكون  -3

 وجاهزاً  ن حيث  عماع التشطيخل وواوع التيار الك رامل .
  ن يتوافر   ام املبىن  وا/ف للسيارا . -4
  ن يكون املبىن  كيااً تكيياا  ركز ً. -5

فعلو الراغبني يف التـأجري ممن تتوفر لـدي   الشـــــــــــروو واملوااـــــــــــاـا  
الدور  -11 بىن ر/   -رة يف   جممع الوزارا  املذكورة  راجعة الوزا

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااـــــــــــة قذلك يف  وعد  /صـــــــــــا  
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 ســـبوعني  ن اتريخ  شـــر اإلعالن  صـــطابني  ع   اـــور  ن تر يص 
البنــاء ووثيقــة العقــار وخمطط البنــاء املعتمــد  ن /بــر قلــديــة الكويــت 

و ارة العا ة لإلطااء لشرو والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلد
 األ ن والسال ة املبىن واور حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .

 وكير وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017/2018( 59إعالن ر/   
تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار عدد  ن 
الالر اإلضافة اف  دوار وذلك هستبدا  ا كسكن عاملل  ملوظا  

 الدولة.
 ك وفقا للشروو واملواااا  التالية وذل
 بارك -ويل ح- ن تقع الايال يف إحدو اةافظا  التالية  العاامة -1

 .الكبري(
( غرف  وم 6-4 ن حتتومل الايال علو عدد  ن الغرف ت اوح  ن  -2

 ( يا ا  و طبخ.4واالة واالون و 
 ياضر  ن تكون الايال حديثة البناء.-3
  ن تكون الايال  كياة تكيياا  ركز .-4

فعلو الراغبني يف أتجري  با ي   ممن تتوافر لدي   الشروو واملواااا  
الدور -11 بىن ر/  -املذكورة  راجعة الوزارة يف  جممع الوزارا  

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااة قذلك يف  وعد  /صا  
ص  ع   اورًا  ن تر ي  سبوعني  ن اتريخ  شر اإلعالن  صطابني

البناء ووثيقة العقار والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة 
 العا ة لإلطااء لشروو األ ن والسال ة املبىن.

 وكير وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة إسكان  وظا  الدولة
 2018/ 2017(60إعالن ر/   

ذلك و تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار  بىن 
 هستبدا ر كمكاتخل إلحدو  رافم الدولة.

 -وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية 
  ن يقع املبىن يف حمافظة األيدمل. -1
( غرفة اإلضافة 20 ن حيتومل املبىن علو عدد  ن الغرف حبدود   -2

 إف ا د ا  .
ياضر  ن يكون املبىن حديث البناء وجاهزا  ن حيث  عماع  -3

 اوع التيار الك رامل .التشطيخل وو 
  ن يتوافر   ام املبىن  وا/ف للسيارا . -4
  ن يقع املبىن علو شارع عام يس ر اهستدهع علير. -5
  ن يكون املبىن  كيااً تكيياا  ركز . -6

فعلو الراغبني يف التـأجري ممن تتوفر لـدي   الشـــــــــــروو واملوااـــــــــــاـا  
الدور  -11 بىن ر/   -املذكورة  راجعة الوزارة يف   جممع الوزارا  

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااـــــــــــة قذلك يف  وعد  /صـــــــــــا  
 ســـبوعني  ن اتريخ  شـــر اإلعالن  صـــطابني  ع   اـــور  ن تر يص 
البنــاء ووثيقــة العقــار وخمطط البنــاء املعتمــد  ن /بــر قلــديــة الكويــت 

و و والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العا ة لإلطااء لشر 
 األ ن والسال ة املبىن واور حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .

 وكير وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017/2018( 61إعالن ر/  
تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار عدد  ن 

 الوحدا  السكنية هستبدا  ا كسكن مجاع .
 وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية 

 السكنية يف حمافظة  ا  راء(. ن تقع الوحدا  -1
 ن حتتومل الوحدة السكنية علو غرف   وم و يا ني  ع ا د ا  -2

 و ؤثثة أتثيثا كا ال حسخل  تطلبا  وزارة املالية.
ياضر  ن تكون الوحدا  السكنية حديثة البناء وجاهزة  ن حيث -3

  عماع التشطيخل وواوع التيار الك رامل .
  وا/ف للسيارا .  ن يتوافر   ام البناية-4
  ن تكون الوحدا  السكنية  كياة تكيياا  ركز .-5
فعلو الراغبني يف التأجري ممن تتوافر لدي   الشروو واملواااا  املذكورة   

الدور الثاين( وذلك -11 بىن ر/  - راجعة الوزارة يف  جممع الوزارا  
خ  شر يلتعبئة مناذ  عروىل  ااة قذلك يف  وعد  /صا   سبوعني  ن اتر 

اإلعالن  صطابني  ع   اورًا  ن تر يص البناء ووثيقة العقار وخمطط 
البناء املعتمد  ن /بر قلدية الكويت والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك 
اعتماد اإلدارة العا ة لإلطااء لشروو األ ن والسال ة املبىن واور 

 حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .
 وكير وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان  وظا  الدولةإدارة إس
 2017/2018( 62إعالن ر/  

تعلن إدارة إسكان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار عدد  ن 
 الوحدا  السكنية هستبدا  ا كسكن مجاع  .

 -وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية 
  ن تقع الوحدا  السكنية يف حمافظة ا  راء. -1
 ا  فتني  وم و يا ني  ع ا د ن حتتومل الوحدة السكنية علو غر  -2

 و ؤثثة أتثيثا كا ال حسخل   تطلبا  وزارة املالية.
ياضر  ن تكون الوحدا  السكنية حديثة البناء وجاهزة  ن حيث  -3
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  عماع التشطيخل وواوع التيار الك رامل .
  ن يتوافر   ام البناية  وا/ف للسيارا . -4
  ركز . ن تكون الوحدا  السكنية  كياة تكيياا  -5
فعلو الراغبني يف التأجري ممن تتوفر لدي   الشــــــــــروو واملوااــــــــــاا    

الدور  -11 بىن ر/   -املذكورة  راجعة الوزارة يف   جممع الوزارا  
الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااـــــــــــة قذلك يف  وعد  /صـــــــــــا  
 ســـبوعني  ن اتريخ  شـــر اإلعالن  صـــطابني  ع   اـــور  ن تر يص 

العقــار وخمطط البنــاء املعتمــد  ن /بــر قلــديــة الكويــت  البنــاء ووثيقــة
والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العا ة لإلطااء لشروو 

 األ ن والسال ة املبىن واور حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .
 وكير وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة إسكان  وظا  الدولة
 2017/2018( 63إعالن ر/   

ان  وظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار عدد  ن تعلن إدارة إسك
 الوحدا  السكنية وذلك هستبدا  ا كسكن عاملل .

 -وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية  
ـــــ  -1 ـــــ ـــــ  ن تقع البناية السكنية يف احدو اةافظا  التالية  العاامة ـ

 حويل ــــ  بارك الكبري( 
 ث غرف  وم  ع ا د ا  ن حتتومل البناية علو وحدا  فئة ثال -2

و ؤثثة أتثيثا كا ال حســـــــــخل  تطلبا  وزارة املالية  و ه تقر  ســـــــــاحة 
 .2م 80الوحدة عن 

ياضــــــــــر  ن تكون الوحدا  الســــــــــكنية حديثة البناء وجاهزة  ن  -3
 حيث  عماع التشطيخل وواوع التيار الك رامل .

  ن يتوافر  وا/ف للسيارا    ام البناية. -4
   السكنية  كياة تكيياا  ركز . ن تكون الوحدا -5

فعلو الراغبني يف التـأجري ممن تتوفر لـدي   الشـــــــــــروو واملوااـــــــــــاـا  
الدور  -11 بىن ر/   -املذكورة  راجعة الوزارة يف   جممع الوزارا  

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااـــــــــــة قذلك يف  وعد  /صـــــــــــا  
يص ن تر  ســـبوعني  ن اتريخ  شـــر اإلعالن  صـــطابني  ع   اـــور  

البنــاء ووثيقــة العقــار وخمطط البنــاء املعتمــد  ن /بــر قلــديــة الكويــت 
والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة العا ة لإلطااء لشروو 

 األ ن والسال ة املبىن واور حديثة للمبىن  ن الدا ر وا ار .
 وكير وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017/2018(64إعالن ر/   
ظا  الدولة عن حاجت ا إف استئجار  بىن وذلك تعلن إدارة إسكان  و 

 هستغاللر كمكاتخل ألحد  رافم الدولة.

 وذلك وفقا للشروو واملواااا  التالية  
 .العاامة(- ن يقع املبىن يف إحدو اةافظا  التالية  حويل-1
 (.2م6000 ن يكون املبىن  ظام  ساحا   اتوحة حبدود  -2
 بناء. ياضر  ن يكون املبىن حديث ال-3
  ن يكون املبىن جاهزاً  ن حيث  عماع التشطيخل وواوع التيار-4

 الك رامل .
  ن يتوافر   ام املبىن  وا/ف للسيارا .-5
  ن يكون املبىن  كيف تكيياا  ركز ً.-6
  ن يقع املبىن علو شارع عام يس ر اهستدهع علير.-7

و واملواااا  و فعلو الراغبني يف أتجري  با ي   ممن تتوافر لدي   الشر 
الدور -11 بىن ر/  -املذكورة  راجعة الوزارة يف  جممع الوزارا  

الثاين( وذلك لتعبئة مناذ  عروىل  ااة قذلك يف  وعد  /صا  
 سبوعني  ن اتريخ  شر اإلعالن  صطابني  ع   اورًا  ن تر يص 
البناء ووثيقة العقار والبطا/ة املد ية للمالك وكذلك اعتماد اإلدارة 

 ا ة لإلطااء لشروو األ ن والسال ة املبىن.الع
 وكير وزارة املالية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن 
 ج زة -ية ج زة  كتب-تعلن وزارة املالية عن قيع  اث  كتيب

 ج زة ه  تو  املزاد الظرف -حاسخل ديل و لاقاهتا
 املبتوم لدو اإلدارة املركزية لإلحصاء وفم البياان  التالية 

  بىن وو وعرىل املشاركة يف املزاد  كان استالم كراسـة الشـر -1
الدور األوع مببىن األ ا ة العا ة للمجلجل -اإلدارة املركزية لإلحصاء

حىت  5/9/2017األعلو للتبطيط والتنمية  ن اتريخ 
( دينارا غري 20 و/در   ر رسـ ـويت  تسلي  الواملم  قاق 10/9/2017

 يف اندوق اإلدارة املركزية لإلحصاء./اقر للرد تدفع 
 –5/9/2017 ن   م عمر اعتبارًا  (4 اتريخ املعاينة  -2

 9.00  و/ت املعاينة   ثناء الدوام الرا   ن الساعة 10/9/2017
 ظ را. 12.30اباحا حىت 

/س  - كان استقباع الراغبني يف املعاينة  اإلدارة املركزية للمواد-3
 ا د ا .

 اتريخ تقد  العروىل وفتح املظاريف -4
ـــــــة تقدم الع - ـــــــد املزاد  ن الساعـ ـــــــاً حىت  العاشرةروىل يوم عقـ اباحـ

لدو وزارة  11/9/2017املوافــــــــم اهثنني الثا يــــــــة عشرة ظ ــــــــراً يوم 
ــة  ــاليـ ــع الوزارا  –املـ إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12قلوك – جممـ

ســاعة ولن تقبر  ية عروىل قعد ال /ســ  البيع املركزمل– التبزين العا ة
 ًا.الثا ية عشرة ظ ر 



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  126             والستون    الثالثةنة الس 1356الكويت اليوم العدد 

فتح املظاريف وعقد املزاد يف متام الثا يـة عشـرة والنصـف ظ ـر يوم  -
-جممع الوزارا  -لــدو وزارة املــاليــة  11/9/2017اهثنني املوافم 

 .18/اعة ر/   –الدور الثاين - 18قلوك 
 اء.اإلدارة املركزية لإلحص/ الكاالة املصرفية اس   املصدقالشيك  يقدم -
 شروو  ااة   -
 سمح لألفراد الكويتيني املشاركة يف املزاد.. ي1
لســـجر  قيداً يف ا –فرداً  و شـــركة  –. تخل  ن يكون املزايد كويتياً 2

بيًا يكون  جنالتجارمل ولدو غرفة رارة واـــــــــــناعة الكويت  وتوز  ن 
 قشرو  ن يكون لر شريك  و وكير كوي  اتجر قعقد  وثم.

ـــا - ـــو اهتصـ -ع السيد/ دعيج الوزان هستالم كراسة الشروو  يرجـ
 .66606443هاتف  

ر  هاتف  عل  اجمليب سئوه  و/ع املعاينة  يرجـو اهتصـاع السيد/  -
 .55100339  والسيد/ ف د العبد اهلادمل  هاتف  95595449

 .(22481982   لدو وزارة املـالية /هاتفالبيع املركزمل  قرر  نة  -
   www.mof.gov.kwعنوان اااة اإل   ت  -

 وكير وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قيع  زاد إعالن
وحدا   -شــــــبك - شــــــخل - ملنيوم -إعالن عن قيع حديد

زاان    - ج زة و واد ك راملية- كياا  -تكييف اســــــبلت
غســـلة   - اث  كتيب -قالو  تنوع -كمربوســـور هواء- يا 

 سيارا  دلية  تاركة املزاد الظرف املبتوم
 -شبك - شخل -ملنيوم  -تعلن وزارة املـالية عن قيع حديد 

 - ج زة و واد ك راملية- كياا  -وحدا  تكييف اســـــبلت
 -يب اث  كت -قالو  تنوع -كمربوسور هواء- زاان   يا 

 غســـــــلة ســـــــيارا  دلية  تاركة  املزاد الظرف املبتوم لدو 
 -وزارة األشغاع العا ة وفم البياان  التالية  

ة    وزار كة يف املزاد  كان استالم كراســـــة الشـــــروو وعرىل املشار  -1
حىت  5/9/2017األشــــــــــغاع العا ة( جنو  الســــــــــرة  ن اتريــــــــــــــــــــــخ 

ــــــويت  تسلي  الواملم  قاق 12/9/2017 ــــــ ـ ( دينارا 20 و/در   ر رسـ
 يف اندوق وزارة األشغاع العا ة .غري /اقر للرد تدفع 

 –5/9/2017 ن   م عمـــــر اعتبـــــارًا  (6 اتريخ املعـــــاينـــــة    -2
12/9/2017  

 اينة    ثناء الدوام الرا  .و/ت املع
 كـــــــــــــان اســــــــــــتقباع الــــــــــــراغبني يف املعاينــــــــــــة   إدارة النقــــــــــــر و  -3

  .اباان   –امليكا يك 
 اتريخ تقد  العروىل وفتح املظاريف  -4

  اباحــــــاً حىت العاشرةتقد  العروىل يوم عقــــــد املزاد  ن الساعــــــة 
دو وزارة ل 13/9/2017املوافــــــم األرقعاء الثا يــــــة عشرة ظ ــــــراً يوم 

ــة  ــاليـ ــع الوزارا  –املـ إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12قلوك – جممـ
ســاعة ولن تقبر  ية عروىل قعد ال /ســ  البيع املركزمل– التبزين العا ة

 الثا ية عشرة ظ راً .
ــوم األرقعاء  ـــ ــر يـ ــرة والنصـــف ظ ـ ــة عشـ فتح املظاريف وعقد املزاد يف متام الثا يـ

 - 18قلوك  -جممع الوزارا   -زارة املــاليــة لــدو و  13/9/2017املوافم 
 . 18/اعة ر/   –الدور الثاين 

 ـــــــــة املصـــــــــرفية اســـــــــ   املصـــــــــدقالشـــــــــيك  يقـــــــــدم وزارة / الكاال
 األشغاع العا ة .

     شروو  ااة 
جارمل  قيدًا يف الســجر الت –فردًا  و شــركة  –تخل  ن يكون املزايد كويتيًا  -

وز  ن يكون  جنبيًا قشـــــرو  ن يكون ولدو غرفة رارة واـــــناعة الكويت   وت
 لر شريك  و وكير كوي  اتجر قعقد  وثم .

هســــتالم كراســــة الشــــروو   يرجو اهتصــــاع الســــيد / حممد  اجر   
 . 25304636هاتف   

ــــدهللا  لف   هــــاتف    ــــد / عب ــــة   الســـــــــــي  ســـــــــــئوع  و/ع املعــــاين
97428222 . 

 .(22481982   تفلدو وزارة املـالية / هاالبيع املركزمل و قرر  نة 
 www.mof.gov.kw عنوان اااة اإل   ت 

 وكير وزارة املالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 عن قيع املزاد الظرف املبتوم 

لـة وحــدا  تكييف  ناصـــــــــــ- واد ك رامليــةتعلن وزارة املــاليــة عن قيع 
-ســــــــباان -/طاعا  حديد وتغطيا -شــــــــااطا  و راوح-و ركزية

قالو ســــــــــــــاحـــا  - اث  كتيب-وا   ملنيوم و شــــــــــــــخل وحـــديـــد ق
 ااعا  و كربا  اــــــــو -لوحا  توزيع- علقا  خمتلاة-و تدا ر

لدو وزارة األو/اف والشـــــئون اهســـــال ية املزاد الظرف املبتوم وفم 
 البياان  التالية 

 كـان استـالم كراسـة الشـروو وعـرىل املشاركـة يف املـزاد  وزارة -1
 11/9/2017اف  5/9/2017  التو م  ـن اتريـخ قر  –األو/اف 

( دينار غري /اقلة للرد 100ويتـ  تسليـ  الواملم  قاقر رسـ  و/در   
 تدفـع يف اندوق وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية.

 – 5/9/2017(   م عمــــــر اعتبــــــارا  ن 5اتريخ املعــــــاينــــــة   -2
11/9/2017 . 

اــــــــباحاً حىت  00 9 ن الســــــــاعة و/ت املعاينة   ثناء الدوام الرا   
 ظ رًا(. 00 12الساعة 

http://www.mof.gov.kw/
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( 5( وخمزن ر/   4 كــــان استقباع الراغبني يف املعاينة  خمزن ر/   -3
 مببازن الوزارة جبليخل الشيوخ.

 اتريخ و كان تقد  العروىل وفتح املظاريف -4
  اباحــــــاً حىت العاشرةتقد  العروىل يوم عقــــــد املزاد  ن الساعــــــة 

ــــــة عشرة ــــــراً يوم الثالاء الثا يـ ــــــم  ظ ـ لدو وزارة  12/9/2017املوافـ
ــة  ــاليـ ــع الوزارا  –املـ إدارة شؤون  –الدور الثالث  – 12قلوك – جممـ

ساعة ولن تقبر  ية عروىل قعد ال /س  البيع املركزمل – التبزين العا ة
 الثا ية عشرة ظ رًا.

  ــــفتح املظاريف وعقد املزاد يف متام الثا يـــــة عشـــــرة والنصـــــف ظ ر ـ
جممع الوزارا  -لدو وزارة املالية  12/9/2017يــوم الثالاء املوافم 

 .18/اعة ر/   –الدور الثاين - 18قلوك -
 الكاالة املصـــــرفية اســـــ  وزارة األو/اف  املصـــــدقالشـــــيك  يقدم /

 والشئون اإلسال ية.
   شروو  ااة 
 قيداً يف السجر  –فرداً  و شركة  – ن يكون املزايد كويتياً  -
تجارمل ولدو غرفة رارة واناعة الكويت  وتوز  ن يكون  جنبياً ال

 قشرو  ن يكون لر شريك  و وكير كوي  اتجر قعقد  وثم.
يسمح لألفراد الكويتيني املشاركة املزاد. -  
هستالم كراسـة الشـروو للمزاد  يرجـو اهتصـاع السيد / طالع  -

 .22420499عواد الظاريمل  هاتف  
ع املعاينة  يرجو اهتصـــــــــــاع الســـــــــــيد/  واف  بارك  ســـــــــــؤوع  و/ -

  -66215666هاتف  -املسيلي 
 97208179هاتف  -السيد/   ري حممد احسان

 (22481982 قرر  نة البيع املركزمل لدو وزارة املـالية / هاتف 
 www.mof.gov.kwعنوان اااة اإل   ت 

 كير وزارة املالية

 وزارة املوااال 
 عالن إ

 السنوية لوزارة املوااال إضافة ا طة 
تعلن وزارة املوااال  عن إضافة ا طة السنوية للمنا/صا   و 

وال   2018/2017املمارسا  ال  ستت  طرح ا  الع السنة املالية 
د.ك(   مخسة وسبعون  لف  -/75,000تزيد /يمة كر  ن ا عن  

 دينار كوي  فقط ه غري(  علو الناو التايل  
 طريقة املوضوع م

 الشراء
  نا/صة حويل . –توريد وتركيخل وايا ة الشبكة اهلاتاية ةافظ  العاامة  -1
توريد وتركيخل وايا ة  ج زة إ ذار و كافاة احلريم لكر  ن   وزارة  -2

 سن اع  شرف . –سن اع شارع عمان  –خمازن الشويخ  –املوااال  
  نا/صة

  نا/صة ير .اهتصاه  وقر  التار تشغير وايا ة  باين و   ظمة  باين جممع  -3

 

 الحظة   /د تطلخل الوزارة  ن ا  از املركزمل للمنا/صا  العا ة 
إعاامل ا  ن طرح املنا/صا   و املمارسا   و التعا/د املباشر هلا يف 

 قعض احلاه  عند توافر  ربرا  لذلك .
 

 اجمللجل البلدمل
لدور اه عقاد ( 01/2017حمضر اهجتماع ر/   

مل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد اباح يوم احلاد
 م.01/05/2017املوافم  1438شعبان  5 اهثنني

  -السادة احلضور  
 رمليجل اجمللجل البلدمل      ل ر انار حممد امل ل ر ا الد

  شـعر راشـد ا ويســرمل           انملخل رمليجل اجمللجل البلدمل
 والسادة األعضاء  ـ

 ايـد  ـاـمـــــــد الاــضالر
  ســا ــة حــمود الـعتيبـــ 

 د.م/ حسن عل   زعر حسن كمـــاع
 عادع سامل فالح علو حزام امليـع

 علــ  حســني املــوسو
 ف د عبد العزيز عبد احلميد الصا ع

 حمــمد إقــراهي  املــعـجــر
  نـــــصور  تـــــعخل الــبرينـــج

 يوسف ف د يد  رزوق الغريــــخل
 ر  ن السادة  ـكما حضر اهجتماع ك

 يــــــوسف عل  الصقعبــــــــــــــــ         األ ني العام للمجلجل البلدمل 
  دير عام البلديةعبدهللا  ســــــــــــــــــــــــــــــد عمادمل            عن 

 م/ حمـــــمــــــــد الـــــــزعبــــــــــــــــــــ   
 العام لشئون /طاع التنظي    ساعد املدير                   

 املستشار/ حممد عبد الرين ا اسر      دير اإلدارة القا و ية
 املستشار/ رجـــعان الــــــــغريخل           ممثر عن اإلدارة القا و ية 

  ــــــلف  ســــــعود املــــــــــطريمل  
  ا   ساعد املدير العام لشئون /طاع ا د                      

 جــــاقــــــر  ــــامد الــــــصواغ             رمليجل /طاع الر/اقة والتاتيش 
 عبـــــــد الــــــعزيز املشـــــــعان              عن  دير إدارة التنظي  
 فـــــالــــح عبــد هللا الـــربيك               دير إدارة ا لسا  

  را/خل اللجان الرمليسية              شيـــــبــــر النـصر هللا      
  يد الـجويسـرمل                را/خل التصديم وإعداد اةاضر

 يـــــــوسف عدلــــ                  ستشار /ا و ــ  للمجلجل البلدمل  
 . (العاشرة اباحاً    افتتح اهجتماع يف متام الساعة 

جملجل الوزراء ( الكتا  املقدم  ن انملخل رمليجل 1284/2016(  1
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  1273ووزير الدا لية / حممد  الد احلمد الصباح ر/  
 قشأن ترشيح مخسة  ن السادة  عضاء 09/11/2016قتاريخ 

 . 2016اجمللجل البلدمل لال تباا  العا ة لعضوية جملجل األ ة 
كما استعرىل اجمللجل البلدمل الكتا  املقدم  ن السيد / وكير وزارة 

قشأن تقدم  مل  16/11/2016رخ يف ( واملؤ 9538الدا لية ر/   
  ن السادة  عضاء اجمللجل البلدمل قطلبا  ال شيح الربملا ية     ة

2016 . ) 
كما استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد  دير اإلدارة القا و ية ر/  

( واملؤرخ يف 428/2017/178/ف2016   ق/ص/
قشأن ترشيح مخسة  ن السادة  عضاء اجمللجل  08/01/2017
 2016دمل ه تباا  جملجل األ ة البل

كما استعرىل اجمللجل البلدمل الكتا  املقدم  ن السيد / وكير وزارة 
قشأن ورود  15/12/2016( واملؤرخ يف 10447الدا لية ر/   

 طأ  ادمل يف البند األ ري  إذ  ن اهس  الصايح هو /  ا ع ف د 
 حسني العجم 

( 13  مبا جاء املادة  وقعد النقاش واملداولة للموضـــــــــوع املذكور  عال
( قشــــــــــــأن قلدية الكويت يف فقرهتا الثا ية يعترب 33 ن القا ون ر/   

عضـــو اجمللجل البلدمل  ســـتقيال  ن اجمللجل يف حاع /دم طلخل ترشـــار 
 لال تباا  الربملا ية اآليت  صر  ـــــ 

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ر و 
  -يت  صر  ( اآل55/01/2017/

 إعالن  لو املقاعد للسادة األعضاء وه   ـــ 
 ( احـمد جديــــــــان البغيل  الرشيــــــــــدمل     عن الداملرة السادسة 1
 ( انيف قدر انيف  رزوق املطيــــــــــرمل       عن الداملرة الساقعة 2
 (  شارمل حممد ثوا  /ضا  املطوطح    عن الداملرة الثا نة 3
 ع ف د حسن حممد حسن العجم     عن الداملرة التاسعة (  ا 4
 ( عبد هللا ايد ا/ر حممد الكنـــــــدرمل     عن الداملرة الراقعة 5
( الكتا  املقدم  ن الســـــــــــادة األعضـــــــــــاء / حممد 424/2017(  2

املعجر   د. حســـــن علو كماع   د/  نصـــــور  تعخل ا رينج   م عل  
لاضــالة  شــعر ا ويســرمل   ف د حســني املوســ    املســتشــار / ايد ا

الصـــا ع  يوســـف الغريخل قشـــأن تســـكني األ اكن الشـــاغرة يف عضـــوية 
  ان اجمللجل البلدمل .

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــادة األعضـــــــــــاء املذكور  عال  
 -واملتضمـن  ا يل  

 ا تبا   عضاء اللجنة الانية استكماع 
قذلك جنة الانية و  علن عن فتح ا  ال شـــيح هســـتكماع  عضـــاء الل

 تقدم كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ايد حممد الاضالة ( 1
 حممد إقراهي  املعجر ( 2

 وقناء علو ذلك مت تزكية كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ايد حممد الاضالة ( 1
 حممد إقراهي  املعجر ( 2

( تشـــــــــــكير 56/01/2017وعلير تقرر القرار ر/    م  /ر و/ف/
 انية  ن السادة األعضاء علو الناو التايل  ـاللجنة  ال

 ف د عبد العزيز عبد احلميد الصا ع( 1
 ( عادع سامل فالح علو حزام امليــــــــع2
 يوسف ف د يد  رزوق الغريـــــخل( 3
 ( م علــ  حســني املــوسـو4
 ( د.م/ حسن عل   زعر حسن كمـــاع5
  نــصور  تــعخل الــبرينــجد.م.( 6
 ا ــة حــمود الـعتيبــــ (  ســ7
 ( ايـد  ـاـمـــــــد الاــضالــــر8
 ( حمــمد إقــراهي  املــعـجـــر9

 استكماع ا تبا   عضاء اللجنة القا و ية واملالية 
 علن عن فتح ا  ال شــــــــــيح هســــــــــتكماع ا تبا   عضــــــــــاء اللجنة 

 القا و ية واملالية وقذلك تقدم كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ايـد  ـاـمـــــــد الاــضالـر( 1
 علــ  حســني املــوســو( 2

 وقناء علو ذلك مت تزكية كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ايـد  ـاـمـــــــد الاــضالـر( 1
 م علــ  حســني املــوســو( 2

( تشــــــــكير 57/01/2017وعلير تقرر القرار ر/    م  /ر و/م ق/
 ن السادة األعضاء علو الناو التايل  ـاللجنة القا و ية واملالية  

  شعر راشد ا ويسرمل( 1
  سا ة يود العتييب( 2
 حممد إقراهي  املعجر( 3
 ايـد  ـاـمـــد الاــضالـر( 4
 (م علـ  حسـني املــوســو5
 ( الكتا  املقدم  ن السادة األعضاء/ د م423/2017(  3

ســـــتقالة  نصـــــور  تعـــــخل ا ـــــرينج   م علـــــ  حســـــني املوســـــ  قشـــــأن ا
ــــة حمافظــــة  ــــنقص املوجــــود يف  ن ــــة حمافظــــة العااــــمة لســــد ال  ــــن  ن

 الاروا ية .
ـــــا  الســـــادة األعضـــــاء/ د م  نصـــــور  ـــــدمل كت ـــــجل البل اســـــتعرىل اجملل
 تعــــــــــخل ا ــــــــــرينج   م علــــــــــ  حســــــــــني املوســــــــــ  املــــــــــذكور  عــــــــــال  

 -واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ر و/ع 

  -( اآليت  صر  58/01/2017ع/
املوافقة علو /بوع استقالة السيد العضو / د م  نصور  تعخل ا رينج 
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  والســـيد العضـــو / م علو حســـني املوســـ   ن  نة حمافظة العااـــمة 
 لسد النقص املوجود يف  نة حمافظة الاروا ية .

 استكماع ا تبا   عضاء  نة حمافظة الاروا ية 
شـــيح هســـتكماع ا تبا   عضـــاء  نة حمافظة  علن عن فتح ا  ال  

 الاروا ية وقذلك تقدم كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ( د/  نصور  تعخل ا رينج1
 علــ  حســني املــوســــــــــــــو( 2

 وقناء علو ذلك مت تزكية كر  ن السادة األعضاء  ــــ 
 ( د/  نصور  تعخل ا رينج1
 ـوم علــ  حســني املــوســــ( 2

( تشـــكير 59/01/2017وعلير تقرر القرار ر/    م  /ر و/ع ف/
  نة حمافظة الاروا ية  ن السادة األعضاء علو الناو التايل  ـ

 ( د/  نصور  تعخل ا رينج1
 م علــ  حســني املــوســــو( 2
  ـــــامد إقــــراهي  املــــعجر( 3

 قد( للجنة الانية املنع 2016 -08حمضر اجتماع ر/   
 08/11/2016يوم الثالاء املوافم  

(  و/ع  شروع عامل التكنولوجيا الوا/ع مشاع الداملرمل 09/2016(  1
 الساقع .

(  و/ع  شروع عامل التكنولوجيا الوا/ع مشاع الداملرمل 31/2016(  2
 الساقع . 

ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
 02/02/2016( واملؤرخ يف 1209-املرمل الســــــــــــــــاقع  . /الــــــد

 واملتضمن  ا يل   ـ
  /   ر  كما اســـتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـيد/  دير عام البلدية 

واملتعلم  27/11/2014املؤرخ يف  (14103- /الداملرمل الســــــاقع
 -واملتضمن  ا يل   املوضوع 

 8 /ف قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م 
  -( اآليت  صر  60/01/2017/

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن قلدية الكويت ســــــاخل  و/ع  شــــــروع 
عامل التكنولوجيا الوا/ع مشاع الداملرمل الســــــــاقع البالغ  ســــــــاحتر  ليون 
    رقع واملبصــــــص لشــــــركة جمموعة عارف اهســــــتثمارية وإلغاء /رار 

ادر قتاريخ ( الص32/334/10/2001اجمللجل البلدمل ر/   م  /ف
وذلك لتعارضـــــــــــر  ع  و/ع ردم الناا   املغلم مشاع  21/5/2001

الداملرمل الســــــــــــاقع وا ارمل حاليًا دراســــــــــــة إعادة أتهيلر ولعدم جدية 
 اـــــــــــاا  العال/ة يف تاعير /رار اجمللجل البلدمل ا اص املو/ع علو 

 الناو الذمل ا طوو علير .
 -قند  ا يستجد  ن  عماع 

 اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م   قعــد النقــاش واملــداولــة 

  -( اآليت  صر  61/01/2016/
ــــــــد  ــــــــا يســــــــتجد  ــــــــن  عمــــــــاع ملنا/شــــــــة  ــــــــتح قن ــــــــو ف املوافقــــــــة عل

 املوضوعا  التالية  ــــــــ
( التعدير يف  ســـــبة البناء املبصـــــصـــــة لســـــكن العماع املقام ضـــــمن 1

( 567/2015حدود القســـــــيمة الصـــــــناعية حســـــــخل القرار الوزارمل  
 . 12/10/2016قتاريخ 

( إعادة تنظي  القســـــــامل  العاملدة لســـــــمو ويل الع د الشـــــــيخ /  واف 2
( قضـــاحية الصـــديم جبنو  1األيد ا اقر الصـــباح والوا/عة القطعة  

 .السرة  
( ا/ اح قتســــمية شــــارع اســــ  الع  الشــــيخ / ســــعود ســــال ة دغي  3

 السويط الظاريمل .
ع الداملرمل الســــــاد  ( ا/ اح إب شــــــاء جســــــر يرقط شــــــارع التعاون  4

 تقاطع جسر املسيلة .
( للجنة الانية املنعقد يوم الثالاء 02/2017( حمضر اجتماع ر/   5

 .25/04/2017املوافم 
( ا/ اح السيد العضو / عل  املوس  قعمر  طبا  اناعية للتقلير 6

 ( .7 ن سرعة حركة املركبا  يف  نطقة السالم للقطعة  
 ماح الشطاة السكن ا اص والنموذج .( اه/ اح املش ك الس7
( اه/ اح املقدم  ن الســــــيد العضــــــو / د م  نصــــــور  تعخل ا رينج 8

 قشأن إلزام  نطقة املطاع  اجملمعا  التجارية والاردية .
( إعادة تنظي  القســــــامل  العاملدة لســــــمو ويل الع د 311/2017(  1

( قضــــاحية 1ة  الشــــيخ /  واف األيد ا اقر الصــــباح والوا/عة القطع
 .الصديم جبنو  السرة  

ــــــة ر/ـــــ   ــــــدير عـــــام / البلديـــــــ ــــــا   ــــــــ اســـــتعرىل اجمللـــــجل البلـــــدمل كتــــ
ــــــــ  واملتضـــــــمن  21/03/2017( واملـــــــؤرخ يف 22    / الصـــــــديم ـ

  ا يل  ـ
قعــد النقــاش واملــداولــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م   

  -( اآليت  صر  62/01/2016/
افقة علو إعادة تنظي  القســـامل  العاملدة لســـمو ويل الع د الشـــيخ / املو 

ــاح   وال  حتمــر  ر/ــام  ن   ( إف 819 واف األيــد ا ــاقر الصـــــــــــب
( 881( إف  866( مبوجخل الواملم الشـــــــــــرعية ومتثر األر/ام  834 

( مبنطقة 1( والوا/عة القطعة  32910 ن املبطط املســاح  ر/   م/
( مثا ية عشــــر  لف 2م18750 ا اإلمجالية  الصــــديم والبالغ  ســــاحت

( /سيمة وكما هو 17وسبعماملة ومخسون   اً  رقعاً   وذلك إف عدد  
  بني علو  سبة الكروك  املرفم شريطة اآليت  ـــ 

 (   ذ  وافقة وزارا  ا د ا  علو  شروع إعادة تنظي  القسامل .1
 ا د ا ( يف حالة وجود  مل اشـــــــــــ اطا  تطلخل مبوجب ا وزارا  2

تكلاة  الية انرة عن املشــــــروع يتامل ا  اــــــاا  العال/ة دون حتمر 
 البلدية  مل  سئولية انرة عن ذلك .
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 ( يلغو  ا خيالف ذلك  ن /رارا  ساققة .3
( للجنة الانية املنعقد يوم الثالاء  2017 -02حمضر اجتماع ر/   

 25/04/2017املوافم 
سيد العضو / ف د عبد العزيز ( اه/ اح املقدم  ن ال31/2017(  1

الصا ع   قشأن إضافة  شاو العصري واملرطبا  إف األ شطة املعتمدة 
 يف املناطم احلرفية والصناعية .

ــة ر/   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتـ
 واملتضمن  ا يل   ـ 28/02/2017( واملؤرخ يف 2307 

اولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ف قعد النقاش واملد
  -( اآليت  صر  2/63/01/2017

ــو/ ف د عبد العزيز  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن السيد العضـ
الصــــا ع   قشــــأن إضــــافة   شــــطة جديدة  دوع األ شــــطة املعتمدة يف 

 املناطم احلرفية والصناعية .
  الحظة  

 عضو/  سا ة يود العتييب .عدم  وافقة السيد ال
(  شــروع إ شــاء جممع  تكا ر إلدارة  دار  ال قية 32/2017(  2

 ا ااة و دارس ا و رافق ا مبنطق  العقيلة وا  راء .
ــة ر/   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتـ

 ل   ـواملتضمن  ا ي 02/03/2017  . /العقيلة( واملؤرخ يف 
قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ف 

  -( اآليت  صر  2/64/01/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة ال قية قشــــــــــــأن  شـــــــــــروع جممع 
 تكا ر إلدارة  دار  ال قية ا ااـــــــــــة و دارســـــــــــ ا و رافق ا مبنطق  

 العقيلة وا  راء وهو كالتايل  
لاقرة األوف  ن /رار اجمللجل البلدمل الساقم ر/ــــــــــــــــــــــــ   م تعدير ا -1

 20/10/2008( املــتــبــــــذ قــتــــــاريــخ 15/384/14/2008 /ف
ليكون كــالتــايل   املوافقــة علو طلــخل وزارة ال قيــة ختصـــــــــــيص  و/عني 
إل شاء جممع  تكا ر إلدارة  دار  ال قية ا ااة و دارس ا و رافق ا 

 مبنطق  العقيلة وا  راء (( .
( 597533املوافقة علو طلخل وزارة ال قية الوارد قكتاهبا ر/    -2

قشأن  كوان   شروع جممع  تكا ر إلدارة  25/9/2016املؤرخ يف 
 دار  ال قية ا ااــــــــة و دارســــــــ ا و رافق ا مبنطق  العقيلة وا  راء 

 وه  كالتايل  
   و/ع  نطقة العقيلة  
م(  كون  ن عدد 54,00 بىن  كاتخل إدارية و رافق ا ارتااع   -1
 ( ادوار وسطح .8( سراديخل وعدد  3 
(  درســة للبنني والبنا  و قام فوق  ســطا ا  نشــ   11عدد   -2

 ر ضية وورش تعليمية و د ا  خمتلاة وحداملم .
 

ـــد ا   يكا يكية 3عدد   -3 ـ ــارا  و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا/ف سيـ ـ ( سراديخل كمـ
 وك راملية و لجأ .

     و/ع  نطقة ا  راء
م(  كون  ن عدد 48,00 بىن  كاتخل إدارية و رافق ا ارتااع   -1
 ( ادوار وسطح .8( سراديخل وعدد  3 
( ســــراديخل وعدد 3 بىن ســــكن للطلبة املغ قني  كون  ن عدد   -2
 م( .42,5( ادوار ارتااع  7 
(  درســـــــة للبنـــــــني والبنـــــــا   قـــــــام فـــــــوق ســـــــطا ا 15عـــــــدد   -3

 حداملم و د ا  .
( سراديخل 3ا يما زيوم ويام سباحة  كون  ن عدد    بىن االة -4

م( وذلــــك حســــــــــــــخل األدوار واهرتاــــاعـــا  18,5ودورين ارتاــــاع  
 ا دولني املرفقني وحسخل  وافقة الطريان املدين .

يارا  و د ا   يكا يكية 3عدد   -5 ( ســـــــــــراديخل كموا/ف ســـــــــــ
 وك راملية و لجأ .

 شريطة اهلتزام اآليت  
  املشـــــــــــروع وفقـــًا للجـــداوع املعتمـــدة  ن وزارة اهلتزام مبكوان -1

 األشغاع العا ة ووزارة ال قية املرفقة .
اهلتزام اشـ اطا  الطريان املدين  ن حيث  /صـو ارتااع للمباين  -2

 لكر  و/ع .
تاويض اإلدارة قتعدير حدود  و  قعاد املو/ع  و زحزحة  مل  ن ما  -3

 رو املنطقة .وذلك يف حاع تعارض ما  ع  مل  د ا    
( ســتة ســنوا  للبدء يف تنايذ املشــروع  ن اتريخ 6اهلتزام مبدة   -4

 استالم ال ا يص الالز ة يف قلدية الكويت .
(  نطقة  يطان للمؤســـســـة 4-3( ختصـــيص /طعة  38/2017(  3

 العا ة للرعاية السكنية .
ـ ـ ـ ـ ـ ـدير عام / البلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا    ـ ـ ـ ـ ـة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل كت ـ  ـ

 واملتضمن  ا يل   ـ 13/04/2017( واملؤرخ يف 2017ك/
قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ف 

  -( اآليت  صر  2/65/01/2017
(  ليون 2م1509197,59املوافقـــة علو ختصـــــــــــيص  ســــــــــــــاحـــة  

ثر متومخســــماملة وتســــعة دهف و املة وســــبعة وتســــعون   اً  رقعاً تقريباً 
( امل شـــــــــــرة اللون األير 4-3 ســـــــــــاحة احلدود ا ارجية للقطعتني  

 – ســــــــــــاجد  –( مبا دا ل ا  ن  د ا    دار  3الكروك  ر/   
.....اخل( ليت  ختصـــــيصـــــ ا للمؤســـــســـــة  -حموه  ك راء  –مجعيا  

العا ة للرعاية الســـــــــــكنية لتعيد ختطيط ا علو  ه تقر عدد الوحدا  
وحـدة(  لف و ـاملتـان وحـدة ســـــــــــكنية  1200الســـــــــــكنيـة عن عـدد  

 واملعايري والشروو ال  تتناسخل  ع قلدية الكويت شريطة  ا يل   
تاويض اإلدارة التثبيــت وتعــديــر احلــدود واإلحــداثيــا  الن ــامليــة  -1

 وفقاً للطبيعة .



 م3/9/2017  -هـ  1438ذو احلجة    12 األحد                  131             والستون    الثالثةنة الس 1356الكويت اليوم العدد 

إعداد املبطط التنظيم  للمنطقة وعمر دراســـــــــــة  رورية هلا /بر  -2
 بطط اهليكل  البلدية .التنايذ واعتمادها  ن إدارة امل

 –التنســــــيم  ع كافة وزارا  ا د ا  واملرافم  األشــــــغاع العا ة  -3
 ....( /بر البدء التنايذ . -الدا لية  –الك راء واملاء 

التنســـــــــــيم  ع الوزارا  املعنيـــة املوا/ع اةـــافظ علي ـــا املنطقـــة  -4
 ذ .ي....( /بر البدء التنا -ال قية  –األو/اف  – الشئون 

 إلغاء  مل /رارا  ساققة قشأن ختصيص املو/ع ألمل ج ة   رو. -5
 لدور اه عقاد (2017/ 01مت التصـــــديم علو حمضـــــر اجتماع ر/   

 01/05/2017املنعقد قتاريخ  احلادمل عشر
  ا ت و اهجتماع يف متام الساعة احلادية عشرة والنصف اباحاً (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لدور عادملال( غري 01/2017حمضر اهجتماع ر/   
اه عقاد احلادمل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد اباح 

املوافم  1438مجادو األوف  23 اهثننييوم 
 م.20/02/2017

 السادة احلضور  
 رمليجل اجمللجل البلدمل  ل ر انار حممد امل ل ر ا الد     

 مل شـعر راشـد ا ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمل   انملخل رمليجل اجمللجل البلد
 والسادة األعضاء  ـ

 ايـد  ـاـمـــــــد الاضالة.
  ســا ــة حــمود الـعتيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 د.م/ حسن عل   زعر حسن كمـــاع.
 علــ  حســني املــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو.

 عادع سامل فالح عل  حزام امليــــــــع.
 عبد احلميد الصا ع. ف د عبد العزيز

 حمــمد إقــراهي  املــعـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
  نــصور  تــعخل الــبرينــــــــــــــــــــج.

 يوسف ف د يد  رزوق الغريـــــــــــخل.
 كما حضر اهجتماع كر  ن السادة  ـ

 لعام للمجلجل البلدمل يــــــوسف عل  الصقعبــــــــــــــــ          األ ني ا
  دير عام البلدية  يـــــــــــــــد املـــــــــــــــناوحــــــــــــــ                

ـ     ساعد املدير العام لشئون /طاع التنظي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ  م/ حمـ
  ني العام املساعد للمجلجل البلدمل غـــــســـــان الثا/ــــــــــــــــــخل         األ

  فـــــــ د الــــــــمسبـــــــــا        ساعد املدير العام لشئون /طاع املالية واإلدارية
 م/  ـــاديــــة الشـــــريدة           انملخل املدير العام لشئون املشاريع 

ـــــطريمل    انملخل املدير العام لشئ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــعود املـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلف  سـ ـــ ـــ  ون /طاع ا د ا  ـ
 املستشار/ رجـعان الــــــغريخل       ممثر عن اإلدارة القا و ية 

 م. ســـــــعــــــــد املـــــــايــــــــلبـــــــ         دير إدارة املبطط اهليكل  

              ع فرع انملخل املدير العام لشئون /طا  حــــــــمد الـــــــــ زيــــــــــــــــــــــــــــــ       
 البلدية مباافظ      الاروا ية  ـــــــــ  وا  راء (.

 فـــــالــــح عبــد هللا الـــربيك                  دير إدارة ا لسا  
 غـــــــا ـــ  عبد هللا الـــــــاـــ د           دير إدارة  كتخل األ ني العام 

 ــ                  را/خل اللجان الارعية فـــ اد  صــــار الـــعاز ـــــ
 احث /ا وين األ ــــــا ة العــــــا ة للمجلـــــــــجل البلدمل  ــــــــــــــــــــــــر  يد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويل

  احث /ا وين األ ــا ة العــا ة للمجلـــجل البلدمل        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  ا سام
 .(العاشرة اباحاً  الساعة  افتتح اهجتماع يف متام

( طلخل  ع د الكويت لألحباث العلمية ختصـــــــــــيص 09/2017(  1
  و/ع ةطة تقنيا  الطا/ة املتجددة يف الشقا .

ـدير عام البلدية ر/      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  
واملتعلم املوضــــــــــــوع  27/12/2016( املؤرخ يف 2016/1639ك/
 ذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـامل

قعـــــد النقـــــاش واملـــــداولـــــة  اــــــــــــــــدر اجمللجل البلـــــدمل /رار  ر/   م 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ01 /

( تقريبا ملع د الكويت 2ك 38املوافقة علو ختصـــــــــــيص  ســــــــــــاحة  
 لألحباث العلمية املو/ع اةدد اللون األير وفم التايل  ـــ 

 ة.( ا ذ  وافقة اهليئة العا ة للبيئ1
 (   ذ  وافقة  نة املرافم وا د ا .2
 ( تاويض اإلدارة قتثبيت املو/ع وحتديد املساحة الن املية اإلحداثيا 3

 وفم الطبيعة.
(  ن يت  إلغاء البند الثا  ن /رار اجمللجل البلدمل املتبذ ســـــــــاققا ر/  4

 م.18/03/2013( واملتبذ قتاريخ 3/101/05/2013 م  /ف 
 بطط اهليكل .(  وافقة إدارة امل5

  الحظة 
عدم  وافقة الســــــيد العضــــــو / ف د عبد العزيز الصــــــا ع لتعارضــــــر  ع 

 املبطط اهليكل .
( طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ختصيص 905/2016(  2

 ( مباافظة ا  راء.2 و/ع  صلو   ؤ/ت( مبنطقة القصر /طعة  
ــدير ع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ     ام البلدية ر/ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ

ــــــــــــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ م واملتعلم 20/06/2016( املؤرخ يف 7732 / القصـر ـ
 املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

قعـــــد النقـــــاش واملـــــداولـــــة  اــــــــــــــــدر اجمللجل البلـــــدمل /رار  ر/   م 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ02 /

/ع و املوافقة علو طلخل وزارة األو/اف والشـــئون اإلســـال ية ختصـــيص  
( مبســـــاحة 2 صـــــلو   ؤ/ت(  ن املواد ا اياة مبنطقة القصـــــر /طعة  

م( كما هو  وضـــــح الكروك  املرفم 15× م 15( وأبقعاد  2م225 
 شريطة اآليت  ـ 
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  إزالة  و/ع املصـــــــــلو املؤ/ت قعد اه ت اء  ن  عماع قناء املســـــــــجد
الدامل  اجملاور واملبصــص مبوجخل /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ع   

 م.16/02/2015( املتبذ قتاريخ 1/20/03/2015
( طلخل إضافة  ساحة  لك الدولة للعقار املواوف 70/2017(  3

 (.95( الكاملنة مبنطقة الساملية /طعة  5القسيمة ر/   
ــدير عام البلدية ر/      ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ

ــوع م واملتعلم ا02/01/2017( املؤرخ يف 1350 / ـــ ملوضـــــــــــــــــــــــــــــــ
 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   

قعـــــد النقـــــاش واملـــــداولـــــة  اــــــــــــــــدر اجمللجل البلـــــدمل /رار  ر/   م 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ03 /

املوافقة علو طلخل اـــــاحخل العال/ة إبضـــــافة املســـــاحة العاملدة للدولة 
( ثالمثاملة وســــــــــتني   اً  رقعاً إف  ســــــــــاحة القســــــــــيمة 2م360وتبلغ  
( ســبعماملة وعشــرين   اً  رقعاً حبيث تصــبح 2م720البالغة   األاــلية

(  لف ومثا ني   اً  رقعاً   2م1080املســـاحة اإلمجالية قعد اإلضـــافة  
( 95(  ن القطعة ر/   5وذلك إف العقار املواـــوف القســـيمة ر/   

مبنطقة الســـاملية واملبصـــصـــة لالســـتعماع اهســـتثمارمل   علو  ن تقوم 
إدارة   الك الدولة ( قتقدير ســعر اإلضــافة وفقا لألســعار وزارة املالية  

الســــاملدة ال  حتددها اللجنة املبتصــــة ووفقاً للضــــواقط واهشــــ اطا  
املـــنصـــــــــــــوص عـــلـــيـــ ــــــا يف /ـــرار اجملـــلـــجل الـــبـــلــــــدمل ر/ـــ   م  /ف 

م  و ن يتامــــر 06/12/2010( املتبــــذ يف 9/423/17/2010
ســــــــــخل  ع عدد يتنااملالك التكاليف املتعلقة ا د ا  وعمر  وا/ف ق

 األ شطة القاملمة القسيمة قعد التوسعة .
  الحظة 

 ا تناع السادة األعضاء  
 ( د. حسن علو كماع. 1
 (  سا ة يود العتييب.  2
 ( د م.  نصور  تعخل ا رينج.3

 ( للجنة الانية املنعقد2016-09حمضر اجتماع ر/   
 29/11/2016يوم الثالاء املوافم 

ختصيص  و/ع املستــــــــــــــــــــــــــــــودعا  العا ة يف  ( إلغاء46/2016(  1
  نطقة  السامل (.

ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
 04/07/2016( واملؤرخ يف 1002-2016/35  .م.هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/
 واملتضمن  ا يل  

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
 ( اآليت  صر 1/2017/غ9/04

املوافقة علو إلغاء ختصـــــــــــيص  و/ع املســـــــــــتودعا  العا ة يف  نطقة 
السامل  وإعادتر لبلدية الكويت يف القـــــــــــــرار املتبذ يف اجمللجل البلدمل 

ـــــ   م  /ع   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ( املتبذ قتاريخ 5/246/18/2014ر/ـ

 م وإلغاء  ا خيالف ذلك  ن القرارا .24/11/2014
( إزالة العواملم  ن  شـــروع  دينة جنو  ســـعد العبد 61/2016(  2

هللا   قر  و/ع تدوير الناا   الصــــلبة  ار  حدود املو/ع املبصــــص 
 ل قية الدواجن مبنطقة الشقا (.

 كتـــــا   ـــــــــدير عام / البلديــــــــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل
 11/10/2016( واملـــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 480ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  2016   ك/

 تضمن  ا يل  وامل
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

 ( اآليت  صر 1/2017/غ9/05
ـــوزراء  قـــر  و/ـــع  صـــنع  املوافقـــة علـــو الطلـــخل املقـــدم  ـــن جملـــجل ال
ـــــدوير الناـــــا   الصـــــلبة  ـــــن املو/ـــــع املتـــــدا ر  ـــــع  و/ـــــع  ـــــزارع  ت

للـــــــــون الـــــــــدواجن امللـــــــــون اللـــــــــون األاـــــــــار إف املو/ـــــــــع امللـــــــــون ا
ـــــ    ــــــر الكروكـــــ  ر/ ـــــناجل  ســـــاحتر  2األيـــــــــ  2كـــــ   1( املرفـــــم وق

 تقريبًا( شريطة  ا يل  
  ــــذ  وافقــــة /ســـــــــــ  الطرق إبدارة التنظي  علو الطرق اةيطــــة -1

 املشروع واهلتزام قشروط   /بر التنايذ.
تاويض اإلدارة التثبيت وتعدير احلدود واإلحداثيا  الن املية وفقاً -2

 عة.للطبي
 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  واملرافم /بر البدء التنايذ.-3
ـــــدوير الناا   -4 ــــــ ــــــ ــــــ إلغاء  مل /رارا  ساققة قشأن ختصيص  و/ع تـ

 السامل .
ــة والعمــر تغيري 70/2016(  3 ( طلــخل وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعي

ختصـــــــــيص  وا/ع جممعا  ا د ا  العمالية الوا/عة ضـــــــــمن حمافظا  
 عة لل يئة العا ة للقوو العا لة.الكويت لتصبح اتق

ــــــة ر/ـــــ    اســـــتعرىل اجمللـــــجل البلـــــدمل ــــــدير عـــــام / البلديـــــــ ــــــا   ــــــــ كتــــ
 16/11/2016( واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 7777-2016   ك/

 واملتضمن  ا يل   
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

 ( اآليت  صر 1/2017/غ9/06
طلخل املقدم  ن وزارة الشئون اهجتماعية والعمر تغيري املوافقة علو ال

ختصـــــــــيص  وا/ع جممعا  ا د ا  العمالية الوا/عة ضـــــــــمن حمافظا  
الكويت لتصـــــــــــبح اتقعة لل يئة العا ة للقوو العا لة والكاملنة املناطم 

  اآليتالتالية شريطة 
 نطقة اهســـــــــــتعماه  احلكو ية جبنو  الســـــــــــرة  حمافظة حويل( -1

( مخسة دهف     رقع وتوفري  وا/ف للسيارا  2م5000مبساحة  
( عشــــرة 2م10000ضــــمن حدود هذا املو/ع ومبســــاحة ه تقر عن  

دهف     رقع وه  كاد ادين طاققني علو كا ر  ســاحة املو/ع وفم 
اشــــــــــــ اطــــــا  الــطــرق ووفــم /ــرار اجملــلــجل الــبــلــــــدمل ر/ــ   م  /ع 

 .25/5/2009( املتبذ يف 5/256/9/2009ح
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الاروا ية ضـــمن املركز اإلدارمل والتجارمل  حمافظة الاروا ية(  نطقة -2
( مثا ية دهف و املتني ومخســني   اً  رقعاً ويشــمر 2م8250مبســاحة  

 و/ع  د ة  واطن  ع  وا/ف ســــيارا  وفقاً ملا جاء البند ســــاقعاً  ن 
( املتبذ يف 50/689/19/2000/رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ف

رار اجمللجل البلدمل ر/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م ووفقاً لق 4/12/2000
 .2/6/2003( املتبذ يف 14/305/11/2003 /ف

(  حمافظة العاامة( مبساحة 5 نطقة الشويخ ا يوان املنطقة ر/   -3
( عشــــرة اهف     رقع  ع  وا/ف الســــيارا  ومت  قلر 2م10000 

ــــــ   م  /ع إف املو/ع احلايل مبوجخل /ــــــــــــــــــــــــرار اجمللجل البلدمل ر/ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28/6/2010( املتبذ يف 6/279/12/2010ع
( مخســـة دهف     رقع 2م5000 نطقة غر  ا  راء مبســـاحة  -4

ــــلــــــدمل ر/ــــ     و/م  ــــب واملــــبصـــــــــــــــص مبــــوجــــــخل /ــــرار اجملــــلــــجل ال
 .28/9/1993( املتبذ يف 272/8/93 /

شــــريطة اهلتزام الشــــروو املذكورة ققرارا  اجمللجل الســــاققة وا ااــــة 
 نسيم  ع ا د ا  /بر التنايذ.قكر  و/ع والت

( طلخل وزارة األشـــــــغاع العا ة  قر ا زان التجميع  72/2016(  4
 لصرف  يا  األ طار املتعارىل  ع  شروع  نطقة الشدادية الصناعية.

ــــــة ر/ـــــ    اســـــتعرىل اجمللـــــجل البلـــــدمل ــــــدير عـــــام / البلديـــــــ ــــــا   ــــــــ كتــــ
 16/11/2016( واملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف 12195-2016   ك/

 واملتضمن  ا يل   
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

 ( اآليت  صر 1/2017/غ9/07
املوافقــة علو الطلــخل املقــدم  ن وزارة األشـــــــــــغــاع العــا ــة  قــر ا زان 
التجميع  لصــــرف  يا  األ طار  ن  و/ع  نطقة الشــــدادية الصــــناعية 

افدة لبدير جنو  ســـكن العمالة الو املبينة اللون األ ضـــر إف املو/ع ا
( م كمــا هو  بني اللون األير ووفم اإلحــداثيـا  60×60وأبقعــاد  

 املبينة شريطة اهلتزام مبا أييت 
 اهلتزام مبا جاء قردود وزارا  ا د ا .-1
 وضع العال ا  التاذيرية حوع ا زان التجميع  مليا  األ طار. -2
 للبيئة. اهلتزام قشروو اهليئة العا ة-3

 ( املنعقد16/2016حمضر اجتماع  نة حمافظة العاامة ر/   
 م 27/12/2016يوم الثالاء املوافم 

( طلخل اإلدارة العا ة لإلطااء إعادة ختصـــــيص  و/ع جممع 139/2016(  1
  د ا  البلدية واملستغر حاليًا  ن /بل ا الكا ر مبنطقة الرمل.

ر عام البلدية ر/     اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دي
م واملتعلم املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 01/08/2016( قتاريخ  400 /الرمل/

  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ16/08ع

املوافقة علو طلخل اإلدارة العا ة لإلطااء إعادة ختصــــــيص  و/ع جممع 
( A3البلدية و اةدد اللون األير علو  ســـــــــــبة الكروك   د ا  

(  املة و  رقعة و مخسون  لااً 2م154620املرفم و البالغ  ساحتر  .
و ســـــــــــتماملة و عشـــــــــــرون   اً  رقعاً تقريبا لإلدارة العا ة لإلطااء  ع 
اســـــــتغالع جزء  ن املو/ع لأل شـــــــطة الر ضـــــــية ملوظا  اإلدارة العا ة 

اســــــــــتغالع  مل جزء  ن املو/ع رار   و إلغاء  لإلطااء  شــــــــــريطة عدم
 م  19/2/1973( القادر قتاريخ 40/2/73القرار ر/    م   /

( طلخل اســـــــــــ جاع  و/ع وز دة عدد طواقم  بىن 143/2016(  2
 إدارمل مبنطقة الشويخ األوف لإلدارة العا ة للجمارك.

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/    
م واملــــتـــعـــلـــم 23/11/2016( قــــتــــــاريــــخ 11480 /الشــــــــــــــويــــخ/

 املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ16/09ع
املوافقــــــــــة علــــــــــو تعــــــــــدير /ــــــــــرار اجمللــــــــــجل البلــــــــــدمل ر/ــــــــــ   ع ق م 

م  26/9/2013( الصــــــــــــــــــــــادر قتــــــــــــــــــــــاريخ 163/11/2013 /
ــــوفري املســــاحا   ــــة ت ــــوزراء   ن واملتضــــمن ختصــــيص  وا/ــــع جمللــــجل ال
ــــة الشــــويخ  ــــة للجمــــارك مبنطق ــــع اإلدارة العا  ــــة( إبعــــادة  و/ التبزيني
ـــا  ر/ـــ   ـــوزراء مبوجـــخل الكت ـــو /ـــرار جملـــجل ال ـــاءاً عل األويل وذلـــك قن

 30/811-5178.) 
  ع ضرورة اهلتزام قنظام البناء ا اص املنطقة.

صــــــيص  و/ع إضــــــايف ملوا/ف ســــــيارا  القرية ( خت144/2016(  3
األوملبية مبشــروع  دينة جاقر األيد الســكنية للمؤســســة العا ة للرعاية 

 السكنية.
اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

ـــــوع 23/11/2016( قتاريخ 2016/466ك/ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
  عال  واملتضمـن  ا يل  

لنقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع قعـــد ا
 ( اآليت  صر 1/2017/غ16/10ع

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن املؤســـــــــســـــــــة العا ة للرعاية الســـــــــكنية 
قتبصــــــيص  و/ع إضــــــايف ملوا/ف ســــــيارا  ســــــطاية للمدينة اهوملبية 

( 3مبدينة جاقر األيد الســـــــــــكنية كما هو  وضـــــــــــح الكروك  ر/   
تقريبًا(  املة و رقعة  2م 104250.54ر اللون األير مبساحة  امل ش

 دهف و املتني ومخسني   اً  رقعاً تقريبًا.
 شريطة اهلتزام الشروو التالية  

  ــذ  وافقــة /ســـــــــــ  الطرق إبدارة التنظي  علو الطرق الــدا ليــة -1
 واةيطة واملدا ر واملبار  واهلتزام قشروط   /بر التنايذ.

رواد الواج ة البارية ا  راء يف تلك املوا/ف األو/ا    شـــــــاركة-2
ال  ه تتعارىل  ع  واعيد اســـــــــــتبدا  ا  ن /بر رواد القرية األوملبية 
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 علو  ن تكون املوا/ف عا ة وجما ية.
اهلتزام قشــــــــروو اهليئة العا ة للبيئة ووزارا  ا د ا  والتنســــــــيم -3

  ع    ثناء التصمي  والتنايذ.
 ( املنعقد01/2017 نة حمافظة العاامة ر/    حمضر اجتماع

 م 23/01/2017يوم اهثنني املوافم 
( اه/ اح املقدم  ن السادة األعضاء/حممد إقراهي  126/2016(  1

املعجر  م.عل  حســـني املوســـو  د. حســـن عل  كماع  عبد هللا  يد 
 الكندرمل  قشأن إ شاء  و/ع الك وين لتلق  الشكاوو يف البلدية.

ســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  ا
ـــوع  عال  21/08/2016( قتاريخ 2718  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل  
 1قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع

 ( اآليت  صر 1/2017/غ11/
عضــــــــاء/حممد املوافقــــــــة علــــــــو. اه/ــــــــ اح املقــــــــدم  ــــــــن الســــــــادة األ

إقــــراهي  املعجــــر  م. علــــ  حســــني املوســــو  د. حســــن علــــ  كمــــاع  
عبــــــد هللا  يــــــد الكنــــــدرمل  قشــــــأن إ شــــــاء  و/ــــــع الكــــــ وين لتلقــــــ  

 الشكاوو يف البلدية.
 (02/2017جدوع  عماع  نة حمافظة العاامة  

( طلخل شــــــــركة عقارا  الرمل التصــــــــريح إبضــــــــافة 748/2016(  1
دية نطقة الرمل الصـناعية لشـركة األيتر يص  كاتخل  ؤ/تة وتشـوين مب

(  شــــروع األفينيوز 1873للمقاوه  والتجارة لتنايذ القســــيمة ر/   
 املرحلة الراقعة.

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     
م واملتعلم املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  عال  11/05/2016( قتاريخ 196 /

 واملتضمـن  ا يل  
واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع  قعد النقاش

 ( اآليت  صر 1/2017/غ12/
املوافقة قصــاة  ؤ/تة علو طلخل شــركة عقارا  الرمل التصــريح إبضــافة 

( هســـتغاللر تشـــوينا  و كاتخل 2م 10000تر يص  و/ع  ســـاحة  
 ؤ/تة لتنايذ  شـــــــروع األفينيوز املرحلة الراقعة مبنطقة الرمل الصـــــــناعية 

( لتصـــــبح املســـــاحة 2م 9645أب ر  ر ص لر ســـــاققاً  ســـــاحة   علماً 
 (.2م 19645اإلمجالية للمشروع  

 شريطة التايل  
  ن يستغر املو/ع  د ة املشروع وعدم استغاللر رارً .-1
تع ــد إبزالــة وتنظيف املو/ع عنــد ا ت ــاء املشـــــــــــروع  و  ىت تطلـخل -2

 البلدية ذلك دون املطالبة أبية تعويضا .
 م عقد استغالع  ع إدارة   الك الدولة وا د ا  قوزارة املالية.إقرا-3
 اهلتزام إبادار ال ا يص ا ااة  ن ا  ا  املعنية.-4
 التقيد أب ظمة وهملاة و حكام السال ة و/رارا   نة السال ة.-5

( اه/ اح املقدم  ن الســـيد العضـــو   يد حممد 1451/2015(  2
ا  املرورية والطرق حوع  دينة الكويت الاضـــالة  قشـــأن دراســـة احلرك

 Downtown.) 
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

ـــوع  عال  19/11/2015( قتاريخ 2271  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م واملتعلم املوضـ
 واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
  صر  ( اآليت1/2017/غ13/

املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن السيد العضو املستشار   يد حممد 
الاضـــالة  قشـــأن دراســـة احلركا  املرورية والطرق حوع  دينة الكويت 

 Downtown.) 
( اه/ اح املقدم  ن الســـــــيد العضـــــــو  ف د عبد 1619/2015(  3

ر صــالعزيز الصــا ع  قشــأن إ/ا ة جســر للمشــا  علو الداملرمل الثالث ي
 قني  نطق  الروضة والنزهة ملنع احلوادث يف هذا الشارع.

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــــدمل كتــــا  الســـــــــــيــــد/  ــــدير عــــام البلــــديــــة
ـوع  عال  19/11/2015( قتاريخ 3159ر/    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل   
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ14/
املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن الســـــــــــيد العضـــــــــــو  ف د عبد العزيز 
الصــــا ع  قشــــأن إ/ا ة جســــر للمشــــاة علو الداملرمل الثالث يصــــر قني 

  نطق  الروضة والنزهة ملنع احلوادث يف هذا الشارع.
( اه/ اح املقدم  ن الســيد العضــو  عبد هللا  يد 871/2016(  4

ن توســــــعة خمر  الداملرمل الثالث ارا  شــــــارع د شــــــم الكندرمل  قشــــــأ
  قاقر  ركز الصقر التبصص .

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــــدمل كتــــا  الســـــــــــيــــد/  ــــدير عــــام البلــــديــــة
ـوع  عال  13/06/2016( قتاريخ 2255ر/    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل   
  /ع عقعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ15/
املوافقــة علو. اه/ اح املقــدم  ن الســـــــــــيــد العضـــــــــــو  عبــد هللا  يــد 
الكندرمل  قشــــــأن توســــــعة خمر  الداملرمل الثالث ارا  شــــــارع د شــــــم 

(  4 قاقر  ركز الصـــقر التبصـــصـــ   قاقر  نطقة العديلية /طعة ر/   
 كما هو  بني علو  سبة الكروك  املرفم.

اه/ـــــــــ اح املقـــــــــدم  ـــــــــن الســـــــــيد العضـــــــــو  د.  (876/2016(  5
ــــة شــــا لة للمنطقــــة  حســــن علــــ  كمــــاع  قشــــأن إعــــداد دراســــة  روري
الوا/عـــــــة ضـــــــمن الـــــــداملرة األوف والـــــــ  تتضـــــــمن املنـــــــاطم التجاريـــــــة 

 واهستثمارية واألقرا  العالية.
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اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  
ـــوع  عال  م 13/06/2016( قتاريخ 2253  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ16/
املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن السيد العضو  د. حسن عل  كماع 

وف قشأن إعداد دراسة  رورية شا لة للمنطقة الوا/عة ضمن الداملرة األ
 وال  تتضمن املناطم التجارية واهستثمارية واألقرا  العالية.

( اه/ اح املقدم  ن السادة األعضاء  د. حسن 1056/2016(  6
عل  كماع  م. عل  حســـــــني املوســـــــو  قشـــــــأن  شـــــــر الســـــــرية الذاتية 
لتسميا  الشوارع علو الصااة اهلك و ية قلدية الكويت واللوحا  

 اإلرشادية يف الطرق.
 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــــدمل كتــــا  الســـــــــــيــــد/  ــــدير عــــام البلــــديــــة

ـوع  عال  07/08/2016( قتاريخ 2553ر/    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ
 واملتضمـن  ا يل   

ــــلــــــدمل /ــــرار   ــــب ــــقــــــاش واملــــــداولــــــة  اــــــــــــــــدر اجملــــلــــجل ال ــــن ــــعــــــد ال  ق
 ( اآليت  صر 1/2017/غ17ر/   م  /ع ع /

األعضـــــاء  د. حســـــن عل    املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن الســـــادة
كماع  م. عل  حســني املوســو  قشــأن  شــر الســرية الذاتية لتســميا  
الشوارع علو الصااة اهلك و ية قلدية الكويت واللوحا  اإلرشادية 

 يف الطرق.
( اهســـــــــــتاســـــــــــار املقدم  ن انملخل رمليجل اجمللجل 1514/2016(  7

لداملرمل ا البلدمل السيد/  شعر راشد ا ويسرمل   قشأن تطوير الطريم
 الساد   جاس  ا رايف(.

( 292اســتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســيد/  دير عام البلدية ر/   
م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع  عال  واملتضمـــن  ا 25/12/2016قتاريخ 
 يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ18/

و اهستاسار املقدم  ن انملخل رمليجل اجمللجل البلدمل السيد/ املوافقة عل
 شعر راشد ا ويسرمل  قشأن تطوير الطريم الداملرمل الساد   جاس  

 ا رايف(.
ــــة ختصـــــــــــيص  و/ع لرب  796/2016(  8 ــــدا لي ( طلــــخل وزارة ال

 اتصاه  مبنطقة الدوحة.
 استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  دير عام البلدية ر/  

ـــــــوع  عال  34/05/2016( قتاريخ 5337    / ـ م واملتعلم املوضـ
 واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ19/

املوافقة علو. طلخل وزارة الدا لية ختصــــــــــيص  و/ع لرب  اتصــــــــــاه  
فم الكروك  املرفم م( و  15× م  15مبنطقـــة مشـــاع ا  راء أبقعـــاد  

 شريطة اآليت 
 ن يكون املو/ع قصـــــــــاة  ؤ/تة ويزاع عند طلخل البلدية ذلك دون -1

 حتمر  مل  سئولية.
  وافقة وزارة الصاة العا ة /بر تثبيت املو/ع.-2
التقيد اشـــــ اطا  اإلدارة العا ة للطريان املدين  ن حيث اهرتااع -3

 واملواااا .
ملقــد ــان  ن الســـــــــــيــد العضـــــــــــو/ ( اه/ احــان ا1511/2016(  9

د.حســن عل  كماع  قشــأن تصــمي  املناطم اإلســكا ية ا ديدة وتوفري 
 ا د ا  ملدينة جاقر األيد اإلسكا ية.

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــــدمل كتــــا  الســـــــــــيــــد/  ــــدير عــــام البلــــديــــة
ـوع  عال  25/12/2016( قتاريخ 2032ر/    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل   
د النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع قع
 ( اآليت  صر 1/2017/غ20/

املوافقة علو. اه/ احني املقد ني  ن الســـــيد العضـــــو/ د.حســـــن عل   
كماع  قشـــــــأن تصـــــــمي  املناطم اإلســـــــكا ية ا ديدة وتوفري ا د ا  

 ملدينة جاقر األيد اإلسكا ية.
 ( 01/2017يدمل ر/   حمضر اجتماع  نة حمافظة األ

 ( م25/01/2017املنعقد يوم األرقعاء املوافم  
ــــة ختصـــــــــــيص  وا/ع حلجز 51/2016(  1 ــــدا لي ( طلــــخل وزارة ال

 املركبا  اةافظا .
( املؤرخ 1017استعرىل اجمللجل البلدمل كتا   دير عام البلدية ر/   

م  واملتعلم املوضــــــوع املذكور  عال  واملتضــــــمن  ا 3/08/2016يف 
    يل

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/21د

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الدا لية توسعة املو/ع املبصص 
حلجز املركبـــا  التـــاقع لوزارة الـــدا ليـــة لتبلغ  ســــــــــــــاحتـــر اإلمجـــاليـــة 

( 13  ( ضـــــــــــمن املو/ع ر/ 2م 20000( قــدًه  ن  2م 96640 
مبنطقة  يناء عبد هللا كما  ا هو  بني علو  ســـــــــــبة الكروك  املرفم  
وذلــك  ــد ــة حمــافظــا   األيــدمل  و بــارك الكبري  حويل( وكمــا هو 

  وضح علو  سبة الكروك  املرفم.
 شريطة  ا يل   

 إلغاء  ا خيالف ذلك  ن /رارا  ساققة اختذ  قشأن هذا املو/ع.-1
دود ا  وتطبيم اش اطاهتا /بر تثبيت حالتنسيم  ع وزارا  ا د -2

املو/ع وعلو  ن تتامر ا  ة املناذة  وزارة الدا لية( تكلاة احلماية 
 و قر ا د ا  إذا لزم األ ر.
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( 3(  ن ا دوع ر/   13خماطبة جملجل الوزراء لرفع املو/ع ر/   -3
( املتبــــذ يف اجتمــــاعــــر ر/  58 ن /رار جملجل الوزراء املو/ر ر/   

 م. 31/10/2011( املتبذ قتاريخ 3/2012 
( إلـــغــــــاء /ـــرار اجملـــلـــجل الـــبـــلــــــدمل ر/ـــ   م  /  80/2015(  2

ـــك 7/11/2005( املتبـــذ   قتـــاريخ 10/184/7/2005   وكـــذل
( 41( املتعلقني القسيمة ر/   20529إلغاء ايغة اهستمالك ر/   

( الوا/عة 38131( املواــــوفة املبطط  م/14/80 ن الكروك   ك/
 (.61قف /طعة ر/   مبنطقة املن

ــــدير عام البلدية ر/      ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ
م  واملــــتــــعــــلــــم 22/10/2015( املــــؤرخ يف 11082 /املــــنــــقــــف/

 املوضوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/22د
وافــــقــــــة عــــلــــو إلــــغــــــاء /ــــرار اجملــــلــــجل الــــبــــلــــــدمل ر/ــــ   م  /  املــــ
م وكذلك إلغاء  7/11/2005( املتبذ قتاريخ 10/184/7/2005

( وإلغاء املبطط املســـــــــاح  ر/  20529اـــــــــيغة اهســـــــــتمالك ر/   
( ا ــــــاص قعقــــــار النزاع والــــــذمل  عــــــد مبوجــــــخل حك  38131 م/

( وإيقاف كافة اإلجراءا  ا ااــــــــــة 631/2000اهســــــــــتئناف ر/   
 عقار النزاع.ق
( طلخل اهليئة العا ة لشئون الزراعة والثروة السمكية 05/2014(  3

ختصـــــيص  و/ع   قصـــــاة  ؤ/تة إل/ا ة حممية طبيعية قيئية مبنطقة الوفرة 
 الزراعية.

ــــدير عام البلدية ر/      ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ
م  واملتعلم 17/02/2014( املؤرخ يف  1681 /الوفرة الزراعيـــة/

 املوضوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/23د
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن اهليئة العا ة لشـــــــــــئون الزراعة والثروة 

( فقط 2م 1000000الســـــمكية ختصـــــيص املو/ع املق ح مبســـــاحة  
م( مبنطقــة الوفرة الزراعيــة 1000×م 1000يون     رقع و قعــاد   ل

وكما هو  بني علو املبطط املرفم اللون األاـــــار وذلك إل/ا ة  ركز 
 لتنمية وإكثار النباات  الاطرية والكاملنا  األ رو.

 شريطة  ا يل   
 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام وقشروط ا /بر البدء التنايذ.-1
 نسيم  ع إدارة املبطط اهليكل  قشأن املو/ع املطلو  ختصيصر.الت-2
 ن يكون ختصـــــــيص املو/ع قصـــــــاة  ؤ/تة ويزاع  ىت طلبت البلدية -3

 ذلك و ن تكون املباين  ن  واد غري  رسا ية.
التنســــــــيم  ع إدارة املســــــــاحة هســــــــتقطاع ا زء املتدا ر  ع حرم -4

ــًا تث   ا زء بيــت وتســـــــــــليالطريم اإل/ليم  ا نويب حيــث جــارمل حــالي

 B1.لل يئة العا ة لشئون الزراعة والثروة السمكية ) 
 عدم استغالع املو/ع ألغراىل رارية.-5
( طلخل شــــــــــركة الب وع الوطنية الكويتية التصــــــــــريح 56/2015(  4

ق  يص ســكن عماع  ؤ/ت مبنطقة  يناء عبد هللا لشــركة عريب للطا/ة 
ـــا ـــة 3995والتكنولوجيـــا لتنايـــذ العقـــد  ر م    / (  عمـــاع الصـــــــــــي

 امليكا يكية يف  صااة األيدمل.
اســـتعرىل اجمللجل البلدمل كتا   دير عام البلدية ر/      / يناء عبد 

م واملتعلم املوضــوع املذكور 06/07/2015( املؤرخ يف  7545هللا/
  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/24د

املوافقة علو الطلخل املقدم قصــــــــــاة  ؤ/تة  ن شــــــــــركة الب وع الوطنية 
( مبنطقة 2م 50,000الكويتية ق  يص سكن عماع  ؤ/ت مبساحة  

( ا اص مبشروع  عماع 3995 يناء عبد هللا لتنايذ العقد ر/       /
لكروك  االصـــــيا ة امليكا يكية يف  صـــــااة األيدمل وكما هو  بني علو 

 املرفم ووفقاً للشروو التالية.
( لســــــــنة 48/1986التقيــــــــد أبحكــــــــام القــــــــرار الــــــــوزارمل ر/ــــــــ   -1

ـــــــــــة  1986 ـــــــــــة والصـــــــــــاية والاني يف شـــــــــــأن اه/ احـــــــــــا  التنظيمي
 ا ااة قسكن العماع.

 تطبيم شروو اهليئة العا ة للبيئة.-2
 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ واهلتزام قشروط ا.-3
ع ـــد إبزالـــة وتنظيف املو/ع عنـــد ا ت ـــاء العقـــد  و  ىت تطلـــخل الت-4

 البلدية ذلك دون املطالبة أبية تعويضا .
 ن يســــــــــتغر املو/ع كســــــــــكن عماع  د ة املشــــــــــروع فقط وعدم -5

 اهستغالع التجارمل.
إقــــرام عقــــد اإلتــــار  ـــــع إدارة   ــــالك الدولــــة وا ــــد ا  قـــــوزارة -6

 املالية.
/ا وانً هســـتبرا  ال ا يص الالز ة لدو  اختاذ اإلجراءا  املطلوقة-7

 ا  ا  املعنية.
 التقيد أب ظمة وهملاة و حكام السال ة و/رارا   نة السال ة.-8
 اهلتزام قشروو اإلدارة العا ة لإلطااء.-9
( طلخل وزارة األشغاع العا ة استاداث إضافة علو 54/2016(  5

نطقة ضـــاحية علو ( مب5ممشـــو و وا/ف ســـيارا   د تر القطعة ر/   
 اباح السامل   م اهليمان ساققًا(.

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلـــــدمل كتـــــا   ـــــدير عـــــام البلـــــديـــــة ر/     
م  واملتعلم املوضوع 04/08/2016( املؤرخ يف  2016/8089ك/

 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/25د
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املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األشـــــــــــغاع العا ة اســـــــــــتاداث 
اإلضافا  املق حة علو ممشو ضاحية علو اباح السامل  قاقر /طعة 

م 8.5( و وا/ف ســـــــــــيــارا   ــد تــر قصـــــــــــاــة  ؤ/تــة أبقعــاد  5ر/   
م( كما هو  وضـــــــــــح  100×م 8.5م(    150× 8.5م(   100×

 الكروك  املرفم.
 آليت شريطة ا

 م(. 2 ن يكون املمشو قعرىل  -1
م( حىت  25 ن ه يقر املســافة قني املمشــو وحدود القســامل  عن  -2

 ه يتسبخل ذلك أبمل إزعا  ألااا  القسامل .
اةافظة علو  د ا  الوزارا  كما جاء قردود وزارا  ا د ا  -3

 23/12/2014( قتـاريخ 32/2014واملرافم العـا ـة اجتمـاع ر/   
 يم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ.م والتنس

تاويض اإلدارة قتعدير  ســــار املمشــــو وزحزحة املوا/ف املؤ/تة يف -4
 حاع تعارض    ع  د ا  البنية التاتية.

( طلخل وزارة األو/اف والشـــــــــــئون اإلســـــــــــال ية  قر 57/2016(  6
 (.6املو/ع املبصص إل/ا ة  سجد مبنطقة جاقر العل  /طعة ر/   

( املؤرخ 1099البلدمل كتا   دير عام البلدية ر/    استعرىل اجمللجل
م واملتعلم املوضــــــوع املذكور  عال  واملتضــــــمن  ا  30/8/2016يف 

 يل   ـ
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/26د
 قر  ةاملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشئون اإلسال ي

( مبنطقة جاقر 6املو/ع املبصــــص إل/ا ة  ســــجد ضــــمن القطعة ر/   
م( وكما هو  بني علو 20×م 20( و قعاد  2م 400العل  مبســــاحة  
( املرفم اللون األير وكذلك  قر  وا/ف للسـيارا  2الكروك  ر/   
م( وكمــا هو  بني علو 50×م 20( و قعــاد  2م 1000مبســـــــــــــاحــة  

 اللون األاار. ( املرفم2الكروك  ر/   
 شريطة اآليت 

 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام قشروط   /بر التنايذ.-1
 إلغاء  ا خيالف ذلك  ن /رارا  ساققة قشأن املوضوع  عال .-2
( طلخل وزارة الصــــاة املوافقة علو إ شــــاء  بىن طيب 71/2016(  7

ااع تللنســاء واألطااع ضــمن حدود  ســتشــاو العدان مبنطقة هدية ار 
 دورًا( مبا فير الدور األرض . 15 

اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/       
م واملتعلم 16/11/2016( قتـــاريخ 2016/12196هـــديـــة/  ك/

 املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل   
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/27د
 

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الصـــاة إ شـــاء  بىن طيب للنســـاء 
( مبنطقة 5واألطااع ضـــــــمن حدود  ســـــــتشـــــــاو العدان القطعة ر/   

هدية ليكون مخســـة عشـــر دوراً مبا في ا الدور األرضـــ    رضـــ و رقعة 
 عشر دورًا( كما هو  بني علو الكروك  املرفم اللون األاار.

 ة اآليت  شريط
 اهلتزام قشروو اإلدارة العا ة للطريان املدين.-1
 اهلتزام مبو/ع املبين املراد قناؤ  ارتااع مخسة عشر دورًا.-2
( طلخل شــركة  وهد ف د الســلطان وشــركاؤه  تنظي  27/2016(  8

( 20743(  ن املبطط ر/   م/1العقـــار اةـــدد القســـــــــــيمـــة ر/   
الكاملن القطعة ر/   38741 ن م/  (  43املواوف القسيمة ر/   

( قشريط الساحل    ( مبنطقة امل بولة والسماح هل  إب/ا ة  شروع 9 
  طاع  علو العقار.

اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/       
ــوع 14/04/2016( قتاريخ 4106/امل بولة/ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ

    عال  واملتضمـن  ا يل 
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 

 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/28د
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن شــــركة  وهد ف د الســــلطان وشــــركامل   

( 20743(  ن املبطط  م/1تنظي  العقــار اةــدد القســـــــــــيمــة ر/   
وقناجل  ســـــــاحتر  38741(  ن م/43واملواـــــــوف القســـــــيمة ر/   

( وكما هو  وضح األقعاد والشكر اةدد اللون 2م 2563لبالغر  ا
األير علو  سبة الكروك  املرفم والسماح البناء علير وفم األ ظمة 

 املتبعة.
 شريطة  ا يل   

 التنسيم  ع وزارة الك راء واملاء /بر البدء يف تنايذ األعماع.-1
الك قعدم تع د امل  ن يذكر الوثيقة الشـــــــــــرعية للعقار قعد تنظيمر-2

املطالبة التعويض عن  مل  ضــــرار تنتج عن تنظي  عقار  وذلك وفم  ا 
 م. 5/9/2013ورد يف كتا   ااا  العال/ة املؤرخ يف 

(  و/ع لرب  2( طلخل وزارة الدا لية ختصيص عدد  40/2016(  9
 Nاتصاه   الت ا( األوع مبنطقة جنو  الكويت /ر  احلماطيا   

 (.N16لو طريم الوفرة  ( والثاين ع14
اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/       

ـــــوع 26/05/2016( قتاريخ 2016/5624/ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
  عال  واملتضمـن  ا يل   

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/29د

( 2علو الطلخل املقدم  ن وزارة الدا لية ختصـــــــــــيص عدد  املوافقة 
 و/ع لرب  اتصــــــــاه   الت ا( األوع جنو  الكويت /ر  احلماطيا  

 N14 واملبني علو الكروك  املرفم اللون األير والثاين علو طريم )
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( واملبني علو الكروك  املرفم اللون األاـــــــــــار وذلـك N16الوفرة  
 ن مــا وفم اإلحــداثيــا  املبينــة علو م( لكــر  15× م  15أبقعــاد  

 الكروكيا  املرفقة.
 شريطة اآليت 

إن يكون املو/ع قصـــــــــاة  ؤ/تة ويزاع عند طلخل البلدية ذلك دون -1
 حتمر  مل  سئولية.

  وافقة وزارة الصاة /بر تثبيت املو/ع.-2
 التقيد اش اطا  وزارا  ا د ا   ع التنسيم  ع   /بر التنايذ.-3

زحزحة  و/ع  وا/ف سيارا   د ة  ركز ترفي   ( 58/2016(  10
لألطااع واأل  ا   حديقة  طااع( يتعارىل  ع شــــــــــــارع /امل  مبنطقة 

 (.4الااياير /طعة  
اســـــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــيد/  دير عام البلدية ر/     ك 

ـــــوع 30/08/2016( قتاريخ 2016/8818/ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
 ل    عال  واملتضمـن  ا ي

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر  1/2017/غ1/30د

املوافقـــــة علـــــو زحزحـــــة  و/ـــــع  وا/ـــــف الســـــيارا  البـــــالغ  ســـــاحت ا 
( التاقعــــــــــة للمركــــــــــز ال في ــــــــــ  لألطاــــــــــاع واأل  ــــــــــا  2م 6000 

( كمـــــا هـــــو  وضـــــح 4 حديقـــــة  طاـــــاع( مبنطقـــــة الاايايـــــر /طعـــــة  
 املرفم. علو الكروك 

 شريطة  اهلتزام قردود وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع   /بر التنايذ.
( قشـــــــــأن املو/ع املبصـــــــــص إل/ا ة  ركز إســـــــــناد اإلطااء 63/2016(  11

 والطوارئ والعمليا  الرمليس  للقطاع الناط  جنو   نطقة األيدمل.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم املوضـــــــــوع 25/09/2016( قتاريخ 514دمل ـــ  /األي
  عال  واملتضمـن  ا يل   

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/31د

املوافقــة علو الطلــخل املقــدم  ن وزارة الناط لنقــر ختصـــــــــــيص املو/ع 
( 2م 150000م= 340×م  441.176املبصـــــــــــص مبســـــــــــاحة  

( 5/743/6/2007مبوجـــــخل /رار اجمللجل البلـــــدمل ر/   م  /ف 
م إل/ــا ــة  ركز إســـــــــــنــاد اإلطاــاء والطوارئ  26/3/2007املؤرخ يف 

والعمليا  الرمليســ  للقطاع الناط   ن شــركة  د ا  القطاع الناط  
 إف شركة الب وع الوطنية الكويتية.

ا  ل  لدي ا  الحظشـــريطة  التنســـيم  ع ج ا  ا د ا  احلكو ية ا
 وتطبيم اش اطاهتا /بر التنايذ.

( ختصـيص  راضـ  إل شـاء وحدا  سـكنية للائا  64/2016(  12
  نطقة شـــــرق  دينة  2015( لعام 2املنصـــــوص علي ا القا ون ر/   

 اباح األيد السكنية(.

( 377اســتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســيد/  دير عام البلدية ر/   
م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع  عال  واملتضمـــن  ا 17/10/2016قتاريخ 
 يل   

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/32د

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن املؤســـــــــســـــــــة العا ة للرعاية الســـــــــكنية 
 ختصــيص  نطقة شــرق  دينة اــباح األيد واملنصــوص علي ا القا ون

مبســـــــــــاحة تقريبية   ليون و امل   لف     رقع  2015( لعام 2ر/   
    رقع تقريبًا( للمؤســــســــة العا ة للرعاية الســــكنية  1.200.000 

وفقــــًا للمو/ع اةــــدد اإلحــــداثيــــا  وامللون اللون األير الكروك  
 املرفم شريطة اآليت 
 اهش اطا  التالية  

 طبيعة.هحداثيا  الن املية وفقاً للتاويض اإلدارة قتثبيت املو/ع ا-1
 اهلتزام قشروو وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع ا /بر التنايذ.-2
 تقد  دراسة  رورية /بر التنايذ.-3

(  قر املو/ع املبصــــــص لصــــــالة  فراح مجعية علو 74/2016(  13
اـباح السـامل التعاو ية و وا/ف السـيارا   قاقر  ركز الضـاحية مبنطقة 

 لسامل.عل  اباح ا
اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/       

م واملتعلم 06/12/2016( قتاريخ 11750/عل  اـــــــــباح الســـــــــامل/
 املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل   

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /ع 
 ( اآليت  صر 1/2017/غ1/33د

الطلــــــــخل املقــــــــدم  ــــــــن وزارة الشــــــــئون اهجتماعيــــــــة  املوافقــــــــة علــــــــو
والعمـــــــر  قـــــــر  و/ـــــــع اـــــــالة  فـــــــراح مجعيـــــــة علـــــــ  اـــــــباح الســـــــامل 

م( 40×م 25( وأبقعـــــــــــــــــــاد  2م 1000التعاو يـــــــــــــــــــة مبســـــــــــــــــــاحة  
م 70( وأبقعـــــــــــــــاد  2م 3500و وا/ـــــــــــــــف ســـــــــــــــيارا  مبســـــــــــــــاحة  

م(  قاقـــــر  ركـــــز الضـــــاحية إف املو/ــــــع املبـــــني علـــــو الكروكــــــ  50×
  اجل األقعاد شريطة املرفم قناجل املساحة و 

( 6/225/9/2011إلغــاء /رار اجمللجل البلــدمل ر/   م  /ع د -1
 م. 16/5/2011قتاريخ 

التنســــــــيم  ــــــــع وزارا  ا ــــــــد ا  واهلتــــــــزام اشــــــــ اطاهتا /بــــــــر -2
 البدء يف التنايذ.

تســــــــلي   و/ع اــــــــالة األفراح لوزارة الشــــــــئون اهجتماعية والعمر -3
راح اقط ا ااــــة قصــــاه  األفلبنامل ا وتشــــغيل ا وفم الشــــروو والضــــو 

 املعموع هبا لدي ا.
 (01/2017جدوع  عماع اللجنة الانية ر/   

( طلخل وزارة الك راء واملاء ختصــــيص  ســــارا  1294/2016(  1
م( يرقط قني حمطــة 300ك.ف( قعرىل   400 طوو هوامليــة  ج ــد 
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 ن.اتوليد الصبية للطا/ة الك راملية وحمطة التاوير الرمليسية جبزيرة قوقي
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

م واملتعلم املوضـوع 16/11/2016( قتاريخ 12350  . /الطرق/
  عال  واملتضمـن  ا يل  

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
 ( اآليت  صر  1/2017/غ 34/

  ك راء واملاء ختصيص  سارااملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة ال
م( يرقط قني حمطــة 300ك.ف( قعرىل   400 طوو هوامليــة  ج ــد 

ان  توليد الصــــبية للطا/ة الك راملية وحمطة التاوير الرمليســــية تزيرة قوقي
كمـــا هو  وضـــــــــــح اهحـــداثيـــا  الكروك  املرفم حىت تتمكن وزارة 

 رامليــة /ــة الكالك راء واملــاء توفري وا ــداد  ينــاء  بــارك الكبري الطــا
 الالز ة شريطة اآليت 

   اهلتــــــزام والتقيــــــد قــــــردود اللجنــــــة الارعيــــــة وللمرافــــــم وا ــــــد ا
م 2/2/2016( قتــــــــــــاريخ 4/2016العا ــــــــــــة اجتماع ــــــــــــا ر/ــــــــــــ   

 املرفم  سبة عنر.
( طلخل وزارة الك راء واملاء ختصــــيص  ســــارا  1240/2016(  2

 ط م( ترقط قني 100ك.ف( قعرىل   132 طوو هوامليـــة  ج ـــد 
هواملئ /امل  مباطة التاوير الرمليســـــــــية ضـــــــــمن  و/ع  شـــــــــروع  عا ة 

 الناا   البلدية الصلبة  حرق الناا  ( مبنطقة كبد.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

م واملتعلم املوضـوع 25/10/2016( قتاريخ 10284  . /الطرق/
  عال  واملتضمـن  ا يل   

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف قعــد النقــاش و  املــداول
 ( اآليت  صر  1/2017/غ 35/

املوافقـــــة علـــــو الطلـــــخل املقـــــدم  ـــــن وزارة الك ـــــراء واملـــــاء ختصـــــيص 
م( 100ك.ف( قعـــــــرىل   132 ســـــــارا   طـــــــوو هوامليـــــــة  ج ـــــــد 

تـــرقط قـــني  ـــط هـــوامل  /ـــامل  مباطـــة التاويـــر الرمليســـية ضـــمن  و/ـــع 
ة الصــــلبة  حــــرق الناــــا  ( مبنطقــــة  شــــروع  عا ــــة الناــــا   البلديــــ

ــــة علــــو الكروكــــ  املرفــــم  كبــــد كمــــا هــــو  وضــــح اهحــــداثيا  املبين
حــــــىت تــــــتمكن الــــــوزارة  ــــــن إيصــــــاع التيــــــار الك راملــــــئ يف املواعيــــــد 

 اةددة قدون أت ري شريطة 
اهلتزام قردود اللجنة الارعية للمرافم وا د ا  العا ة اجتماع ا ر/  -1
 م املرفم  سبة عن ا. 7/4/2015( قتاريخ 13/2015 
ختوير اهدارة قزحزحة املســــــــار حاع تعارضــــــــر  ع  مل  ن  د ا  -2

 البنية التاتية القاملمة.
( طلخل وزارة األشــــــغاع العا ة ختصــــــيص  ســــــاحة 211/2015(  3

قصاة  ؤ/تة إل شاء وحدة  عا ة  يا  الصرف الصا  التاقع ملشروع 
ة  دار  ال قية ا ااـــــ دراســـــة وتصـــــمي  واإلشـــــراف علو تنايذ جممع

 جنو   نطقة العيون مباافظة ا  راء.

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  
م واملتعلم املوضـــــــــوع 08/02/2015( قتاريخ 1652  . /الطرق/

  عال  واملتضمـن  ا يل  
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

 ( اآليت  صر  1/2017/غ 36/
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األشــــــغاع العا ة ختصــــــيص  و/ع 

(    قصـــاة  ؤ/تة إل شـــاء وحدة 10×  8( و  50×  25مبســـاحة  
 عا ة  يا  الصرف الصا  التاقع جملمع  دار  ال قية ا ااة جنو  
 نطقة العيون مباافظة ا  راء كما هو  وضـــــــــــح علو املبطط املرفم 

يطـــة اهلتزام قردود اللجنـــة الارعيـــة للمرافم وا ـــد ـــا  العـــا ــة شـــــــــــر 
م والتنســـــــــــيم  17/6/2014( قتــاريخ 23/2014اجتمــاع ــا ر/   
  ع ا /بر التنايذ.

( طلخل وزارة األو/اف والشــئون اإلســال ية ختصــيص 06/2017(  4
 – و/ع إل/ا ة  ســــــجد  ع  وا/ف للســــــيارا  ضــــــمن  نطقة  يطان 

 (.49/طعة ر/   
ىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  اســـــــــــتعر 
م واملتعلم املوضـــــوع  عال  27/12/2016( قتاريخ 12336  . /

 واملتضمـن  ا يل  
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

 ( اآليت  صر  1/2017/غ 37/
ة اإلســـــــــال ياملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون 
( مبســـــــاحة 49ختصـــــــيص  و/ع إل/ا ة  ســـــــجد مبنطقة  يطان /طعة  

م(  ع  وا/ف للســـــــيارا  مبســـــــاحة 20× م 20( وأبقعاد  2م400 
( وفم  ا هو  وضح علو الكروك  املرفم شريطة التنسيم 2م1600 

  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ وتطبيم اش اطاهتا.
د اناــر العيســو د ج ( طلخل الســيد / جاســ  حمم582/2015(  5

( 118  146  147  148  149  150  151/ســـــــــــامل   ر/ام  
 ( مبنطقة الشريط 10مبنطقة  قو فطرية القطعة ر/    38646م/

 الساحل    ( وإعادة تنظي  عقار  قعد الد ج.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

م واملـــتــعــلــم 06/04/2015( قـــتــــــاريـــخ 4010-  . / قـــو فـــطـــرية
 املوضوع  عال  واملتضمـن  ا يل   ـ

ــــلــــــدمل /ــــرار   ــــب ــــقــــــاش واملــــــداولــــــة  اــــــــــــــــدر اجملــــلــــجل ال ــــن ــــعــــــد ال  ق
 ( اآليت  صر  1/2017/غ 38ر/   م  /ف /

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن الســــيد / جاســــ  حممد اناــــر العيســــو 
  149  150  151إبعادة تنظي  عقار  املتمثر القســــــــــــامل   ر/ام  

مبنطقــة اقو فطرية القطعــة  38646( م/118  146  147  148
( مبنطقة الشـــــــــــريط الســـــــــــاحل    (  ع اةافظة علو  اجل 10ر/   

( وكما هو  وضــح علو  ســبة 2م20333املســاحة اهمجالية للعقار  
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 الكروك  املرفم شريطة اهلتزام التايل 
 . اهلتزام مبا جاء قردود وزارا  ا د ا 
 ليف  قر ا د ا   ن وجد  علو  اقتر حتمر ااحخل العال/ة تكا

 ا ااة.
األشغاع العا ة استاداث شارع جبوار ( طلخل وزارة 72/2017(  1

  و/ع املدينة ال في ية مبنطقة الدوحة.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

ـ  م واملتعلم املوضوع  عال  04/01/2017( قتاريخ 1  . /الطرق ـ
 ضمـن  ا يل   واملت

/غ 39قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /
 ( اآليت  صر  1/2017

اإلشغاع العا ة استاداث شارع املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة 
ختدمي  قصــــــاة  ؤ/تة جبوار  و/ع املدينة ال في ية مبنطقة الدوحة  د ة 

 املنطقة شريطة 
ا  ا د ا  /بر التنايذ واهلتزام اهشـــــ اطا  التنســـــيم  ع وزار -1

الواردة مباضـــــــــــر اجتمــاع اللجنــة الارعيــة للمرافم وا ــد ــا  العــا ــة 
 م.6/12/2016( قتاريخ 38/2016اهجتماع ر/   

 ن تقوم وزارة األشـــــــــــغاع العا ة قتزويد قلدية الكويت املبططا  -2
 التصميمية الن املية هعتمادها /بر التنايذ.

يت  األ ذ قعني اهعتبار عند التصمي   ن يقع الشارع املطلو   ن -3
يف ا زء الاـــااــــــــــــــر قني  و/ع املـــدينـــة ال في يـــة وقني حمميـــة  ليج 

 الصليببا .
( طلخل اهليئة العا ة للر ضــــة ختصــــيص  و/ع قصــــاة 63/2017(  2

 ؤ/تة و واية ملزاولة  شاو التدريخل والتأهير وتنمية   ارا  الشبا  
 علو القاز احلر يف املنطقة ا نوقية.الكوي  

اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     
م واملتعلم املوضـــــــــــوع 02/01/2017( قتاريخ 1408/ 2016ك/

  عال  واملتضمـن  ا يل   ـ
/غ 40قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /

 ( اآليت  صر  1/2017
قة علو الطلخل املقدم  ن اهليئة العا ة للر ضـــــــة ختصـــــــيص  و/ع املواف

قصـــــاة  ؤ/تة و واية اقتداء  ن شـــــ ر  وفمرب وحىت قداية شـــــ ر اقرير 
وذلك ملزاولة  شــــــــــــاو التدريخل والتأهير وتنمية   ارا  الشـــــــــــبا  

( يف املنطقة ا نوقية 2م150000الكوي  علو القاز احلر مبســـــــاحة  
التصــــوير ا ومل املرفم وعلو  ن يشــــمر   وكما هو  بني علو  ســــبة 

  نطقة  زروعة لنزوع املظلني     بط للطاملرة    يمة  اياة لو/وف 
الطاملرة    يمة  اياة للتدريخل    يمة  اياة هســـــ احة الضـــــيوف   
يا ا   تنقلة    يمة للاراســــة    ظلة  اياة لســــيارا  ا د ا    

ة عاد املبينة علو  ســـــــــــب نطقة رميلية  زروعة( واملســــــــــــاحا  واألق

 الكروك  املرفم شريطة  ا يل   
 ن يت  إزالة املو/ع فور ا ت اء املوســــــــ   و  ىت طلبت البلدية ذلك -1

 وقدون املطالبة أبية تعويضا   ن  مل  وع.
 التزام اهليئة العا ة للر ضة قصيا ة املو/ع واةافظة علير.-2
ــــا  اإلدارة العــــا ــــة-3 للطريان املــــدين ر/   اهلتزام مبــــا جــــاء يف كت
 .11/10/2016( املؤرخ يف 51/14371 
التنســـــيم  ـــــع وزارا  ا ـــــد ا  وتطبيـــــم اشـــــ اطاهتا /بـــــر البـــــدء -4

 يف التنايذ.
تاويض اإلدارة قزحزحة املو/ع يف حاع تعارضـــــــــــر  ع  مل  د ا  -5

 /املمة   و يف حاع طلخل اإلدارة العا ة للطريان املدين.
و/اف والشــئون اإلســال ية توســعة ( طلخل وزارة األ745/2016(  3

 (.6 و/ع  صلو /امل  / عبا  حبيخل  ناور مبنطقة الاردو  /طعة  
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

م واملتعلم املوضــوع 16/05/2016( قتاريخ 210  . /الاردو / 
  عال  واملتضمـن  ا يل   

/غ 41لبلدمل /رار  ر/   م  /قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل ا
 ( اآليت  صر  1/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 
( ليصـــبح  ســـجد 6توســـعة  و/ع  صـــلو /امل  مبنطقة الاردو  /طعة  

م(  20,86×  22,50( وأبقعاد تقريبية  2م468,8مبســاحة /درها  
ريطة اهلتزام قشـــروو كما هو  وضـــح علو  ســـبة الكروك  املرفم شـــ

 وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع ا /بر التنايذ.
( طلخل وزارة األشــــــغاع العا ة اســــــتاداث  وا/ف 140/2017(  4

( وذلك  د ة  و/ع 2ســـــــيارا  ســـــــطاية مبنطقة العديلية /طعة ر/   
 جا عة الكويت مبنطقة ا الدية.

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/ 
ـ  ـ م واملتعلم املوضوع 26/01/2017( قتاريخ 1422  . /الطرق ـ

  عال  واملتضمـن  ا يل   ـ
/غ 42قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /

 ( اآليت  صر  1/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األشـــــــــــغاع العا ة اســـــــــــتاداث 

( وذلك  د ة  و/ع 2ر/     وا/ف ســـــــــــيارا  مبنطقة العديلية /طعة
 جا عة الكويت مبنطقة ا الدية شريطة  ا يل  

اعتماد املبططا  التصــميمية الن املية ملوا/ف الســيارا  وتثبيت ا  -1
 /بر التنايذ.

اهلتزام اهشـــــــــــ اطــا  الواردة قردود  عضــــــــــــاء اللجنــة الارعيــة  -2
ريخ ( املنعقد قتا12/2016للمرافم وا د ا  العا ة اهجتماع ر/   

 م والتنسيم  ع ا /بر التنايذ.5/4/2016
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( طلــخل إلغــاء الشـــــــــــركــة الــدوليــة للمنتجعــا  عن 469/2016(  5
( 20/طعة األرىل املســــــتغلة  ن /بل   مبنطقة الضــــــباعية وحتمر ر/   

 إف شركة قيت الصااة للتجارة العا ة.
اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

ــــخ 7336-2016/35ك/ ــــتــــــاري ــــعــــلــــم 23/03/2016( ق م واملــــت
 املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  

ــــلــــــدمل /ــــرار   ــــب ــــقــــــاش واملــــــداولــــــة  اــــــــــــــــدر اجملــــلــــجل ال ــــن ــــعــــــد ال  ق
 ( اآليت  صر  1/2017/غ 43ر/   م  /

املــــوافــــقــــــة عــــلــــو. إلــــغــــــاء /ــــرار اجملــــلــــجل الــــبــــلــــــدمل ر/ــــ   م  /م 
رار م. واســــــتم 8/6/2009( املتبذ قتاريخ 7/281/10/2009ق/

( اســ  الســادة الشــركة 20حم اه تااع اســتغالع /طعة األرىل ر/   
 الدولية للمنتجعا .

  الحظة 
 ا تناع السادة األعضاء وه   ـ

 املستشار / ايد حممد الاضالة.
 السيد العضو /  سا ة يود العتييب. 

( طلخل وزارة الدا لية ختصـــيص  و/ع إل/ا ة  ركز 573/2016(  6
 ( مبنطقة هدية.1لقطعة ر/   الدفاع املدين ا

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     
م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع 06/04/2016( قتاريخ 3749- /هدية

  عال  واملتضمـن  ا يل  
/غ 44قعد النقاش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /

 ( اآليت  صر  1/2017
علو طلخل وزارة الدا لية ختصـــــــيص  و/ع إل/ا ة  ركز الدفاع  املوافقة

( و قعاد 2م 4000( مبنطقة هدية مبســــــــــــاحة  1املدين القطعة ر/   
م( كما هو  بني علو الكروك  املرفم اللون األاــــــــار  50× م  80 

 شريطة اآليت  
 توفري  وا/ف سيارا  ضمن حدود املو/ع -1
 شروع  عتمدة  ن وزارة الدا لية.إعداد دراسة  رورية تاصيلية للم-2
 اهلتزام قشروو وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع ا /بر التنايذ.-3
  ن يكون املبىن إدارمل وعدم استغاللر للتدريخل  و للسيارا  الكبرية.-4
( طلخل وزارة الشــئون اهجتماعية والعمر النظر يف 193/2016(  7

لدمل ا اص /رار اجمللجل البطلخل مجعية الوفرة الزراعية التعاو ية رديد 
( ســــــــــاققاً 11قارع مجعية الوفرة الزراعية التعاو ية الوا/ع القطعة ر/   

 ( حاليًا.6القطعة  
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  عال  12/02/2017( قتاريخ 223 /
 واملتضمـن  ا يل  

/غ 45ش واملداولة  اـــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /قعد النقا

 ( اآليت  صر  1/2017
املوافقــة علو طلــخل وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعيــة والعمــر رــديــد /رار 

( املؤرخ يف 27/635/18/2002اجمللجل البلــــــدمل ر/   م  /ف 
م ا اص قارع مجعية الوفرة الزراعية التعاو ية الوا/ع  28/10/2002

 400( حالياً البالغة  ســـــــاحتر  6( ســـــــاققاً القطعة  11 القطعة ر/  
 ( شريطة  ا يل   2م
 ( التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر البدء يف التنايذ.1
ــــــدء يف التنايــــــذ  ــــــالع 2 ــــــد  املبططــــــا  لالعتمــــــاد ويــــــت  الب ( تق

ســـــنتني  ـــــن اتريـــــخ اـــــدور /ـــــرار التجديـــــد وإه اعتـــــرب القـــــرار هغيـــــا 
 وه تدد  رة   رو.

 اهجتماع يف متام الساعة الواحدة ظ رًا(  ا ت و
لدور  ( غري العادمل2017/ 01مت التصديم علو حمضر اجتماع ر/   

 م 20/02/2017املنعقد قتاريخ  احلادمل عشر اه عقاد
 رمليجل اجمللجل البلدمل
متت املراجعة  ن /بر السادة األعضاء وه   ــــــــــــــــــــ عل  حسني املوسو 

 لو كماعاملستشار ايد الاضالة  د حسن ع
ـان و ن القا و يني   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ة سـ احث /ا وين األ ـ

 العــا ة للمجلـــجل البلدمل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لدور اه عقاد 02/2017حمضر اهجتماع ر/   
 احلادمل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد 

املوافم  1438شعبان  19اباح يوم اهثنني 
 م.15/05/2017

  ة احلضور الساد
 رمليجل اجمللجل البلدمل      ل ر انار حممد امل ل ر ا الد

  شـعر راشـد ا ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمل     انملخل رمليجل اجمللجل البلدمل
 والسادة األعضاء  ـ

 ايـد  ـاـمـــــــد الاضالة
 ــ  ســا ــة حــمود الـعتيبـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د.م/ حسن عل   زعر حسن كمـــاع
 عادع سامل فالح علو حزام امليــــــــع

 علــ  حســني املــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 ف د عبد العزيز عبد احلميد الصا ع

 حمــمد إقــراهي  املــعـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 ــــــــــــــــــــج نـــــصور  تـــــعخل الــبرين

 كما تغيخل عن اهجتماع قعذر كر  ن السادة األعضاء  
 يوسف ف د يد  رزوق الغريـــــــــــخل

 كما حضر اهجتماع كر  ن السادة  ـ
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 يــــــوسف عل  الصقعبــــــــــــــــ       األ ني العام للمجلجل البلدمل
  دير عام البلديةـــــــــــــ         يـــــــــــــــد املـــــــــــــــناوحـ 

 عبدهللا  ســــــــــــــــــــــــــــــد عمادمل 
  ساعد املدير العام لشئون /طاع املساحة                        

 م/ حمـــــمــــــــد الـــــــزعبــــــــــــــــــــ   
 /طاع التنظي    ساعد املدير العام لشئون                          

 املستشار/ رجـــعان الــــــــغريخل            ممثر عن اإلدارة القا و ية 
  ــــــلف  ســــــعود املــــــــــطريمل 

  ساعد املدير العام لشئون /طاع ا د ا                          
 سا  فـــــالــــح عبــد هللا الـــربيك                 دير إدارة ا ل

 شيــــــــــــــــبــــر النــــــــــصر هللا              را/خل  اللجان الرمليسية
  حـــــــــمـــــد الـــــــجويســــــرمل        را/خل التصديم وإعداد اةاضر 
  ـــلود  ــــاار املـــــاسني                شرف  شغر حاسو  

 ــــ ولـــ    ــــريـــــ  يــــــــد الـــ 
 احث /ا وين األ ا ة العا ة للمجلجل البلدمل                      

    ــــــــــــــــــور  حسني ا سام
 احث /ا وين األ ــا ة العــا ة للمجلـــجل البلدمل                    

 . (العاشرة اباحاً    افتتح اهجتماع يف متام الساعة
ة لشئون البلدية ووزير األو/اف والشئون كتا   عايل/ وزير الدول-

قشأن  24/01/2017( املؤرخ يف 187/2017اإلسال ية ر/   
( لدور اه عقاد 01/2016التصديم علو حمضر اهجتماع ر/   

   28/12/2016احلادمل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد قتاريخ 
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا   عايل/ وزير الدولة لشـــــــــــئون البلدية 

(  عال  187/2017وزير األو/ــاف والشـــــــــــئون اإلســـــــــــال يــة ر/   و 
 واملتضمن  ا يل   ـ

 وقعد النقاش واملداولة ر مل اجمللجل  
يبقو كتا   عايل / وزير الدولة لشئون البلدية ووزير األو/اف والشئون 

قشأن  24/01/2017( املؤرخ يف 187/2017اإلسال ية ر/   
( غري العادمل لدور 01/2016التصديم علو حمضر اهجتماع ر/   

اه عقاد احلادمل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد قتاريخ 
 علو جدوع  عماع اجمللجل البلدمل . 28/12/2016
كتا   عايل/ وزير الدولة لشئون البلدية ووزير األو/اف والشئون -

قشأن  14/05/2017( املؤرخ يف 1070/2017اإلسال ية ر/   
( لدور اه عقاد 01/2017  التصديم علو حمضر اهجتماع ر/ 

   01/05/2017احلادمل عشر للمجلجل البلدمل املنعقد قتاريخ  
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا   عايل/ وزير الدولة لشـــــــــــئون البلدية 

(  عال  1070/2017ووزير األو/اف والشـــــــــــئون اإلســـــــــــال ية ر/   
 واملتضمن  ا يل   ـ

 وقعد النقاش واملداولة ر مل اجمللجل  

 عايل/ وزير الدولة لشئون البلدية ووزير املوااال  ر/  يبقو كتا  
قشأن التصديم علو  14/05/2017( املؤرخ يف 1070/2017 

( لدور اه عقاد احلادمل عشر 01/2017حمضر اهجتماع ر/   
علو جدوع  عماع  01/05/2017للمجلجل البلدمل املنعقد قتاريخ 

 اجمللجل البلدمل 
( املنعقد 01/2017/   حمضر اجتماع  نة حمافظة حويل ر 

 (م13/03/2017يوم اهثنني املوافم  
( طلخل السيد / زايد فالح العتييب تر يص ديوان علو 55/2016( 1

 ( مبنطقة الصديم .3( /طعة ر/   288القسيمة ر/   
ـــدير عام البلدية ر/   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ

م واملتعلم املوضــــــــــــــــــــــــوع 04/08/2016  . /الصديم( املؤرخ يف 
 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 
  -( اآليت  صر  1/70/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن ااحخل العال/ة تر يص قناء ديوان علو 
( مبنطقة الصديم 3  ( الوا/عة ضمن القطعة ر/ 288القسيمة ر/   

 واملبصصة للسكن ا اص واملبينة علو الكروك  املرفم وشريطر  
 ن يتقدم ااحخل العال/ة أل ذ املوافقة الن املية علو املبططا  -

املعمارية واهرتدادا  عن ا ار وفم النظ  املعموع هبا البلدية يف  ثر 
 هذ  احلاه  .

   ذ  وافقة اإلدارة العا ة لإلطااء . -
 ا تناع السيد العضو /  سا ة يود العتييب .

( طلخل شركة الر ن للبد ا  التعليمية توسعة 59/2016( 2
(  نطقة 39( ا ااة ضمن القسيمة ر/   KIESاملدرسة اهجنليزية  
 ( .80حويل /طعة ر/   

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  
ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ م واملتعلم 25/08/2016يف ( املؤرخ 343  . /حويل ـ

 املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 

  -( اآليت  صر  1/71/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة ال قية توسعة املدرسة اهجنليزية 

( مبنطقة 40غالع كا ر القسيمة ر/   ( وذلك استKIESا ااة  
( ثالثة دهف 2م3037( والبالغ  ساحت ا  80حويل /طعة ر/   

وسبعة وثالثون   ًا  رقعًا واملبصصة لالستعماع اهستثمارمل وفم 
( املؤر ة يف 8893الكروك  املرفم و ا هو  بني يف الوثيقة ر/   

 شريطة   4/7/2010
 اا  ا ااة أبقنية املدار  ا ااة.اهلتزام اهش اطا  واملواا-
 إعداد دراسة  رورية و وافقة اللجنة املبتصة .-
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( طلخل ورثة املغاور لر الشــــــــيخ جاقر األيد ا اقر الصــــــــباح 67/2016( 3
 ( .2( الكاملنة مبنطقة الزهراء /طعة  457إعادة تنظي  القسيمة ر/   

ـــدير  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  عام البلدية ر/ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ
ــــــــــــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ م واملتعلم 04/08/2016( املؤرخ يف 186  . /الزهراء ـ

 املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 

  -( اآليت  صر  1/72/02/2017
يد لشيخ جاقر األاملوافقة علو الطلخل املقدم  ن ورثة املغاور لر ا

(  ن 457ا اقر الصباح إعادة تنظي  عقاره  واملمثر القسيمة ر/   
( والبالغة  ساحت ا 2الكاملنة مبنطقة الزهراء /طعة   32903م/
( ستة ومخسون  لف وسبعماملة وستة و رقعون   ًا  رقعاً 2م56746 

ية ( /سيمة مبساحة إمجال69ليصبح عدد القسامل  قعد إعادة التنظي   
(  رقعة ومخسون  لف وثالمثاملة ومثا ية وعشرون 2م54328,5/درها  

  وتصبح املساحة املتنازع عن ا للشوارع    اً  رقعًا و صف امل  املرقع
(  لاان و رقعماملة وسبعة عشر   ًا  رقعاً 2م2417,5وا د ا   

و صف امل  املرقع وفقًا لقرار اجمللجل البلدمل ر/   م 
وكما هو  30/6/2003( املتبذ يف 18/427/13/2003 /ف

    وضح علو املبططا  املرفقة شريطة اآليت
.  ن يتامر املالك كافة التكاليف املتعلقة ا د ا  وتقد  1

املبططا  الالز ة واهلتزام قردود وزارا  ا د ا  املرفقة والتنسيم 
  ع   /بر التنايذ .

 .إزالة العواملم واملباين املتعارضة .2
( طلخل تغيري استعماع  و/ع حديقة علو القسيمة ر/  08/2017( 4
( اإلضافة إف  راض    الك الدولة مبنطقة الساملية 72( /طعة ر/   3 

 هستغاللر كموا/ف سيارا  سطاية قصاة  ؤ/تة .
ـــدير عام البلدية ر/   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ

م واملتعلم 12/02/2017( املؤرخ يف 1353  . /الطرق ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 
  -( اآليت  صر  1/73/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن  ؤسسة الكويت للتقدم العلم  تعدير 
( اإلضــافة إف 72القطعة ر/   ( 3اســتعماع عقاره  القســيمة ر/   

ــ   م  /ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  راض    الك الدولة ومبوجخل /رار اجمللجل البلدمل ر/ـ
ـــاريخ 8/1044/20/2007ح م هســـــــــــتغالهلـــا  22/10/2007( قت

( تســــعة 2م9637,50كموا/ف ســــيارا  ســــطاية إبمجايل  ســــاحة  
هو  ادهف وســــتماملة وســــبعة وثالثون     رقع و صــــف امل  املرقع كم

 بني علو  ســـــــبة املبطط املرفم وذلك  د ة توســـــــعة املركز العلم  
 شريطة  

 

 .التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ .1
.التنســــيم  ع وزارة املالية  إدارة   الك الدولة وا د ا (  صــــوص 2

 املساحا  العاملدة  لكيت ا للدولة .
( 01/2017حمضر اهجتماع للجنة القا و ية واملالية ر/   

 (م14/03/2017املنعقد يوم الثالاء املوافم  
اه/ اح املقدم  ن السادة األعضاء   د. حسن عل   ( 3/2017( 1

كماع    عبد هللا الكندرمل   قشأن إتاد دليا   ظافة جديدة لتنظيف 
 الشواطئ.

 (346  ر/ كتا  الســــيد/  دير عام البلدية  اســــتعرىل اجمللجل البلدمل
م واملتعلم املوضــــــــــــوع املــــــذكور  عال  25/12/2016املؤرخ يف 

 واملتضمن  ا يل   ـ
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م ق 

املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن  -( اآليت  صـــــر  1/74/02/2017
السـادة األعضـاء   د. حسـن عل  كماع    عبد هللا الكندرمل   قشـأن 

 يدة لتنظيف الشواطئ.إتاد دليا   ظافة جد
( للجنة الانية املنعقد يوم  2017 -01حمضر اجتماع ر/   

 21/03/2017الثالاء املوافم 
ـــت 20/2017(  1 ( طلـــخل وزارة الك راء واملـــاء ختصـــــــــــيص وتثبي

  ( يرقط حمطة التاوير  50وتســلي   ســارا   طوو هواملية قعرىل  
ا ة  ق ح ا شـــــاءه( القاملمة مباطة حتوير رمليســـــيAالرمليســـــ  الشـــــقا   
( مبنطقة الشـــــقا  وال  ســـــيت   قل ا SGFRAضـــــمن  و/ع  زارع  

  ن  نطقة جنو   دينة سعد العبدهللا اإلسكا ية.
ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ

 ـواملتضمن  ا يل   30/01/2017( واملؤرخ يف 1368  . /الطرق ــ 
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف قعــد النقــا ش واملــداول

  -( اآليت  صر  1/75/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الك راء واملاء ختصـــــيص وتثبيت 

  ( يرقط حمطة التاوير  50وتســلي   ســارا   طوو هواملية قعرىل  
ضمن  ة( القاملمة مباطة التاوير الرمليسية املق حAالرمليس  الشقا   

 نطقة الشــــــــــقا  كما هو  وضــــــــــح اإلحداثيا  الكروك  املرفم حىت 
يتســــىن لنا تغذية  شــــروع  زارع الشــــقا  الطا/ة الك راملية الالز ة يف 

 املواعيد اةددة اهش اطا  اآلتية  
.اهلتزام قرود اللجنـة الارعيـة للمرافم وا ـد ـا  العـا ـة اجتمـاع ـا 1

 م .19/5/2015( قتاريخ 19/2015ر/   
.ختوير اإلدارة قزحزحة املســـار يف حالة  عارضـــر  ع  مل  د ا  قنية 2

 حتتية /املمة .
( طلخل وزارة الك راء واملاء ترحير املو/ع املبصـــص 23/2017( 2

ك.ف( ضـــــــــمن  132/11ةطة التاوير الرمليســـــــــية غري القاملمة ج د  
 ( وذلك إف  نطقة الن ضة .7 نطقة األ دلجل /طعة ر/   
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ــة ر/    رىل اجمللجل البلدملاستع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
 واملتضمن  ا يل  ـ 07/02/2017( واملؤرخ يف 1337  . /الطرق/

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/76/02/2017

ص اء ترحير املو/ع املبصــــــــاملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الك راء وامل
ك.ف( ضــــــــمن  نطقة  132/11ةطة التاوير الرمليســــــــية غري القاملمة ج د  

( كما هو 4( ليصــــــــــبح يف  نطقة الن ضــــــــــة /طعة ر/   7األ دلجل /طعة ر/   
  وضح الكروك  املرفم وذلك شريطة اآليت  

( 4/226/17/2014.إلغاء /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ع ف1
 م .10/11/2014قتاريخ 

 .التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ واهلتزام اش اطاهتا .2
.تاويض إدارة التنظي  العمراين قزحزحة  و/ع اةطة يف حاع تعارض ا 3

  ع  د ا  البنية التاتية .
( طلــخل وزارة الك راء واملــاء ختصـــــــــــيص  ســـــــــــــارين 27/2017( 3

ـــة ققطر   ـــا  العـــذق ـــدين  طوو املي ك (   40طوع    ( ق1200جـــدي
م( لتغذية املست لكني علو  10م( واآل ر   5تقريباً وعرىل احدامها  
 كبد .  –جا يب طريم الصليبية 

ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
  ـواملتضمن  ا يل  13/02/2017( واملؤرخ يف 1421  . /الطرق ـــ 

ــة   اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/77/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الك راء واملاء ختصــيص  ســارين 
ك (   40  ( قطــــــــــــــــــــوع   1200جديدين  طوو امليا  العذقة ققطر  

ــــاً وعرىل احدامها   ـــــ ـــــ ـــــ م( لتغذية املست لكني  10م( واأل ر   5تقريبـ
( علو طريم الداملرمل 1كبد  ن النقطة    – يب طريم الصــــليبية علو جا

( علو طريم اإل/ليم  كمـــا هو  وضـــــــــــح 2الســـــــــــــاد  إف النقطـــة  
 اإلحداثيا  الكروك  املرفم اهش اطا  اآلتية  

ــة للمرافم وا ــد ــا  العــا ــة 1 ــة الارعي ــد قردود اللجن .اهلتزام والتقي
 م املرفم  سبة عن ا .1/9/2015( قتاريخ 27/2015اجتماع ا ر/   

.ختوير اإلدارة قزحزحة املســـار يف حالة تعارضـــر  ع  مل  د ا  قنية 2
 حتتية /املمة .

( طلخل وزارة الصـــــــاة ختصـــــــيص  و/ع قصـــــــاة  ؤ/تة 09/2017( 4
مل بط الطاملرا   اهليلوكب ( القر   ن  ســـــــــتشـــــــــاو الاروا ية مبنطقة 

 اباح الناار .
ـا   استعرىل اجمللجل البلدمل ـ ـ ـ ـ ـة ر/      كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدير عام / البلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

 واملتضمن  ا يل   ـ 10/01/2017( واملؤرخ يف 1383ــ  2017ك/
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

  -( اآليت  صر  1/78/02/2017
 

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الصــــــاة ختصــــــيص  و/ع قصــــــاة 
ا ر كم بط للطاملرا  العمودية  اهليلوكب ( القر   ن  ؤ/تة هســــــتبد

 ســـــــــــتشـــــــــــاو الاروا ية مشاع طريم الداملرمل الســــــــــــاد  ومبســــــــــــاحة 
م 65(  لاان وتسعماملة ومخسة وعشرون     رقع و قعاد  2م2925 

م( وكما هو  بني علو الكروك  املرفم وذلك حلني اه ت اء  ن 45× 
ذمل يتضمن  ارمل تنايذ  والتنايذ  شروع توسعة  ستشاو الاروا ية ا

  بط للطاملرا   عل  املســــتشــــاو  و  ىت طلبت البلدية ذلك شــــريطة 
التنســـــــــــيم /بر التنايذ  ع وزارا  ا د ا  والطريان املدين واهلتزام 

 قشروط   .
( طلخل وزارة الدفاع ختصـــــــــــيص  و/ع إل شـــــــــــاء لواء 11/2017( 5

 جديد املنطقة الشمالية مباافظة ا  راء .
كتـــــا   ـــــــــدير عام / البلديــــــــة ر/    . /ا  راء ـــ   اجمللجل البلدمل استعرىل
 واملتضمن  ا يل   ـ 10/01/2017( واملؤرخ يف 4202

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/79/02/2017

ء ختصــــــــيص  و/ع إل شــــــــااملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الدفاع 
لواء جــديــد حلــاجــة القوة الربيــة اليــة املنطقــة الشـــــــــــمــاليــة مبســـــــــــــاحــة 

م( جبوار  و/ع لواء 2500× م 2500( وأبقعـــاد  2م6250000 
املتنازع عن ا  ن الناط كما هو  16AREAالســـــور ا ديد ضـــــمن 

  وضح الكروك  املرفم شريطة اآليت  
 ذ .م  ع ا /بر البدء يف التناياهلتزام قشروو وزارا  ا د ا  والتنسي-
( طلخل اهليئة العا ة للر ضـــــــة إ شـــــــاء واجناز ســـــــاحة 12/2017( 6

ر ضـــــــــــيـــة منوذجيـــة  غطـــاة مشـــاع غر  ا  راء والبـــالغ  ســـــــــــــاحت ـــا 
 ( .2م25000 

ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
 واملتضمن  ا يل  ـ 09/01/2017( واملؤرخ يف 773  . /ا  راءـــ 

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/80/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن اهليئة العا ة للر ضــــــــة تغيري ختصــــــــيص 
( 2م25000الســاحة الر ضــية مشاع غر  ا  راء والبالغ  ســاحت ا  

جمللجل البلدمل ر/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م واملبصصة مبوجخل /رار ا
إف ســــــــــــاحــة  2/7/1995( املتبــذ قتــاريخ 3/23/3/1995 /ف

 ر ضية منوذجية  غطاة علو  ن حتتوو علو األ شطة التالية  
 . لعخل كرة يد  غطو .1
 .حوىل سباحة  غطو .2
 . لعخل كرة سلة  غطو .3
 . لعخل كرة طاملرة  غطو .4
 . لعخل تنجل  غطو .5
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تنجل طاولة  –قلياردو تشـــــــــــمر  لعبة  .اـــــــــــالة ر ضـــــــــــية شـــــــــــعبية6
 ........اخل(

 شريطة  ا يل   
 (عدم اهســـتغالع رار ً  و اســـتثمار ً وذلك وفم  ا جاء قكتا  وزارة 

 . 13/5/2007( املؤرخ يف 15760املالية ر/   
  (اهلتزام قنظام البناء املعموع قر املنطقة .

 لتنايذ.ا  العا ة /بر ا (التنسيم  ع اللجنة الارعية للمرافم وا د 
 ث(شريطة توفري  وا/ف سيارا  .

( طلخل اهليئة العا ة للر ضـــــــــــة تغيري  ســـــــــــمو املو/ع 14/2017( 7
 ا اص جبمعية فرسان ا  راء إف اندمل فروسية ا  راء .

ــة ر/    استعرىل اجمللجل البلدمل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدير عام / البلديـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا   ـ ـــ ـــ ـــ ـــ كتـ
  ـ واملتضمن  ا يل  12/01/2017ؤرخ يف ( وامل79  . /ا  راء ـــ 

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/81/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن اهليئة العا ة للر ضـــــــــــة تغيري  ســـــــــــمو 
املو/ع ا اص جبمعية فرســـــان ا  راء إف اندمل فروســـــية ا  راء الوا/ع 

 يم السامل  ضمن  طاق حمافظة ا  راء شريطة اآليت  علو طر 
التزام اــــــاحخل التبصــــــيص مبا يصــــــدر  ن  حكام هناملية  صــــــوص -

اآل رين علو القسامل  حمر التبصيص وذلك  سوة القرار الصادر  ن 
( املتبــذ قتــاريخ 5/134/11/2015اجمللجل البلــدمل ر/   م  /ع د

8/6/2015 . 
عضــو املســتشــار /  يد الاضــالة قشــأن (اه/ اح املقدم  ن الســيد ال8

  طبا  الشوارع املتار/ة يف طرق دولة الكويت .
ــــــدير عام البلدية ر/   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ

م واملتعلم املوضـــــــــــوع املذكور  2015/ 05/ 03( املؤرخ يف 801 
  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــ دمل /رار  ر/   م  /ف قعــد النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/82/02/2017

املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن الســـــــيد العضـــــــو املســـــــتشـــــــار /  يد 
 الاضالة قشأن  طبا  الشوارع املتار/ة يف طرق دولة الكويت .

اناــــر    ل ر –(اه/ اح املقدم  ن الســــيد / رمليجل اجمللجل البلدمل 9
ار اهســتثمارمل والذمل تســمح هل  ا الد قشــأن الســماح ألاــاا  العق

هملاة البناء لاتح  كتخل إلدارة عقاراهت   ن يضاف تر يص رارمل هل  
 سواء  ؤسسة  و شركة .

ــــــدير عام البلدية ر/   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ
م واملتعلم املوضـــــــــــوع املذكور  07/08/2016( املؤرخ يف 2583 

  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف قعــ د النقــاش واملــداول
  -( اآليت  صر  1/83/02/2017

 –املوافقــة علو اه/ اح املقــدم  ن الســـــــــــيــد / رمليجل اجمللجل البلــدمل 
  ل ر اناـــــر ا الد قشـــــأن الســـــماح ألاـــــاا  العقار اهســـــتثمارمل 

 يضافوالذمل تسمح هل  هملاة البناء لاتح  كتخل إلدارة عقاراهت   ن 
 تر يص رارمل هل  سواء  ؤسسة  و شركة .

(اه/ اح املقدم  ن الســــــــيد / ايد حممد الاضــــــــالة قشــــــــأن توفري 10
  د ة املواطن ل ا يص السكن ا اص فقط يف الا ة املساملية .

ــــــدير عام البلدية ر/   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ
م املوضـــــــــــوع املــذكور م واملتعل 02/2016/ 07( املؤرخ يف 223 

  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
ــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ف  قعــد النقــاش واملــداول

  -( اآليت  صر  1/84/02/2017
املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن الســـــيد / ايد حممد الاضـــــالة قشـــــأن 
 توفري  د ة املواطن ل ا يص السكن ا اص فقط يف الا ة املساملية.

( 02/2017ضر اجتماع  نة حمافظة األيدمل ر/   حم
 (م22/03/2017املنعقد يوم األرقعاء املوافم  

( طلخل ز دة ارتااع  باين املو/ع املبصـــــص ملشـــــروع 11/2017( 1
 بين  د ا  وزارة األو/اف والشـــــــــــئون اإلســـــــــــال ية  ورش للنقليا  

ناد وإدارا     رمل اتقعة للوزارة(مبنطق  ة جليخلوخمازن وإدارة اإلســـــــــــ
 الشيوخ.

 استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـــــدير عام البلدية ر/  
م واملتعلم  08/02/2016( املؤرخ يف 1391    /جليخل الشيوخ/

 املوضوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 

  - ( اآليت  صر 2/85/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 
ــاين املو/ع املبصـــــــــــص  بين  ــد ــا  مبنطقــة جليــخل  ز دة ارتاــاع  ب

 -م( وذلك شريطة  ا يل   15الشيوخ إيل  
.اهلتزام اهرتااع املسموح قر املنطقة واملوافم علير  ن /بر اإلدارة 1

 (.م 15العا ة للطريان املدين  
 .التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر البدء التنايذ.2
.يف حالة عدم كااية  وا/ف الســــــــيارا  يت  توفري  وا/ف ســــــــيارا  3

 ضمن حدود املو/ع املقرر.
.عدم تركيخل  مل هوامليا   و  قرا  اتصــاه  فوق املبين وفقاً ملا هو 4

( املـؤرخ يف 51/3012وارد قـكـتــــــا  إدارة الـطـريان املــــــدين ر/ـ   
 م. 25/3/2013
 132( طلخل ختصـــيص  ســـار كيبال   رضـــية ج د  12/2017( 2

م(  ار  احلدود الشــــــمالية ملدينة اــــــباح الســــــامل  7ك ف( قعرىل    
 ا ا عية مبنطقة الشدادية.
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 استعرىل اجمللجل البلدمل كتا   دير عام البلدية ر/  
م   واملـــتـــعـــلـــم 23/02/2016( املـــؤرخ يف 2033    /الـــطـــرق/
 ور  عال  واملتضمن  ا يل   ـاملوضوع املذك

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/86/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الك راء واملاء ختصــــــيص  ســــــار  
م(  ــار  احلــدود  7ك ف( قعرىل   132كيبال   رضـــــــــــيــة ج ــد  

ح  ا عية مبنطقة الشدادية كما هو  وضالشمالية ملدينة اباح السامل ا
 الكروك  املعتمد املرفم .

 -شريطة  ا يل  
.التنســـــــــــيم /بـر التنايـذ  ع وزارا  ا ـد ـا  واهلتزام قردود ممثل  1

 م. 16/6/2015( قتاريخ 22/2015اللجنة يف اهجتماع ر/   
.تاويض إدارة التنظي  العمراين قتعدير املســــــار يف حاع تعارضــــــر  ع 2
  ا  البنية التاتية. د
( طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية والعمر ختصـــــــيص 13/2017( 3

 وا/ع إل/ا ة فرع متوين و بين إلدارة ا معية مبركز الضــــاحية الرمليســــ  
 ( قضاحية عبد هللا  املبارك.5/طعة  

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا   دير عام البلدية ر/      /جليخل 
م   واملتعلم املوضــــــوع 15/03/2016( املؤرخ يف 2843الشــــــيوخ/

 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
ــــلــــــدمل /ــــرار   ــــب ــــقــــــاش واملــــــداولــــــة  اــــــــــــــــدر اجملــــلــــجل ال ــــن ــــعــــــد ال  ق

  -( اآليت  صر  2/87/02/2017ر/   م  /ع د 
املوافقــة علو الطلــخل املقــدم  ن وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعيــة والعمــر 

م(  14 × 30( أبقعاد  2م 420ختصـــــــــيص  و/ع مبســـــــــاحة /درها  
( قضــــــــاحية عبد هللا املبارك عل   ن 5ضــــــــمن  ركز الضــــــــاحية /طعة  

يســـــــــتغر الدور األرضـــــــــ  لارع التموين والدور األوع لإلدارة كما هو 
  وضح علو  سبة الكروك  املرفم.

 -شريطة اآليت 
 .إلغاء  بين اإلدارة املؤ/ت والساحة اجملاورة لر.1
 (.3الضاحية الارع  /طعر   .إلغاء فرع التموين احلايل الكاملن مبركز2
 .اهلتزام قشروو وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع ا /بر التنايذ.3
( طلخل وزارة األو/اف والشــــــئون اإلســــــال ية توســــــعة 14/2017( 4

 (.17 و/ع  سجد/طالة    الزعيب مبنطقة الاروا ية /طعة ر/   
ــــدير عام البلدية ر/   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ    استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ

م   واملتعلم املوضــــــــوع 26/6/2016( املؤرخ يف 191 /الاروا ية/
 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/88/02/2017
 

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 
( 2م 500مل /طالة الزعيب إبضـــافة  ســـاحة /درها  توســـعة  ســـجد /ا
م( وتعدير  قعاد  32× م  32( وأبقعاد  2م 1024لصبح مبساحة  

( قز دة 2م 4885.5 وا/ف الســـــــيارا  لتصـــــــبح مبســـــــاحة إمجالية  
( كمــا هو  وضـــــــــــح علو 17/طعــة  -( مبنطقــة الاروا يــة2م 40.5 

  سبة الكروك  املرفم.
 ذ.ا د ا  والتنسيم  ع ا /بر التناي شريطة اهلتزام قشروو وزارا 

( طلخل وزارة الدفاع توســــعة  و/ع /اعدة عل  الســـامل 16/2017( 5
 ا وية الوا/ع   علو طريم األطراف مباافظة ا  راء.

ــــــدير عام البلدية ر/   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد /  ـ
 عم   واملتعلم املوضــو 03/08/2016( املؤرخ يف  1013/2016 

 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 

  -( اآليت  صر  2/89/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الدفاع توســــــعة  و/ع /اعدة عل  
السامل ا وية الوا/ع قطريم األطراف مباافظة ا  راء والبالغة  ساحت ا 

( وذلك إبضـــــــافة 29691( خمطط  ســـــــاح   م/2م 32480000 
( لتكون 2م 3277500م= 950×م  3450 ســـــــــــــاحــة /ــدرهــا  

 2م 32480000املســــــــــــاحة اإلمجالية للمو/ع قعد التوســـــــــــعة ه   
( وفم  ا هو  وضـــح اللون 2م 35757500= 2م 3277500و

 األير واألقعاد علو  سبة املبطط املرفم.
 نايذ.دود وزارا  ا د ا  /بر البدء يف التشريطة التنسيم واهلتزام قر 

 25( طلخل وزارة الدفاع توســـــــــــعة  و/ع لواء املغاوير 17/2017( 6
 الوا/ع عل  طريم   الصبية مباافظة ا  راء.

اســــــــــــتـعـرىل اجملـلـجل الـبـلــــــدمل كـتــــــا   ــــــديـر عــــــام الـبـلــــــديــــــة ر/  
م   واملتعلم املوضـــــــــــوع 3/8/2016( املؤرخ يف 1018/2016 

 تضمن  ا يل   ـاملذكور  عال  وامل
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 

  -( اآليت  صر  2/90/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن رائســــــة األركان العا ة للجيش توســــــعة 

الوا/ع علو طريم الصـــــــــــبية والبالغ  ســـــــــــاحتر  25 و/ع لواء املغاوير 
مجالية قعد التوســـــــــعة ( لتصـــــــــبح  ســـــــــاحتر اإل2م 1773499.86 
( وفم  ا هو  وضـــــــــــح اإلحداثيا  واألقعاد 2م 6326938.76 

علو  ســبة الكروك  املرفم شــريطة التنســيم واهلتزام قشــروو وزارا  
 ا د ا  /بر البدء يف التنايذ.

( طلخل وزارة األشغاع العا ة ووزارة الدفاع استاداث 18/2017( 7
الســـــاد   ع الطريم املؤدمل طريم يصـــــر دوار   /امل  جنو  الداملرمل 

 إيل  و/ع عسكرمل جنو  الداملرمل  الساد .
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اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلـــــدمل كتـــــا   ـــــدير عـــــام البلـــــديـــــة ر/     
م واملتعلم املوضــوع 26/06/2016( املؤرخ يف  2016/6686ك/

 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
 دقعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع 

  -( اآليت  صر  2/91/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األشـــــــــــغاع العا ة ووزارة الدفاع 

(    تقريباً  ع دوار  610(    وقطوع  30استاداث طريم قعرىل  
كما هو  وضــح علو املبطط املرفم اللون األاــار حبيث يصــر دوار 

 و/ع عســــــكرمل  /امل  جنو  الداملرمل الســــــاد   ع الطريم املؤدمل إيل
 جنو  الداملرمل الساد .

شـــــــــــريطـــة اهلتزام قردود اللجنـــة الارعيـــة للمرافم وا ـــد ـــا  العـــا ــة 
م   والتنســـــــــــيم  3/6/2014( قتــاريخ 21/2014اجتمــاع ــا ر/   
  ع ا /بر التنايذ.

( طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية والعمر ختصـــــــيص 20/2017( 8
 اء. و/ع االة  فراح   مبنطقة مشاع غر  ا  ر 

اســــــــــــتعرىل اجمللجل البلــــــدمل كتــــــا   ــــــدير عــــــام البلــــــديــــــةر/     
م   واملــــتــــعــــلــــم 29/02/2016( املــــؤرخ يف  2203 /ا ــــ ــــراء/

 املوضوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 

  -( اآليت  صر  2/92/02/2017
م  ن وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعيــة والعمــر املوافقــة علو الطلــخل املقــد

( 2م 1500م = 50× م  30ختصـــيص  و/ع اـــالة  فراح مبســـاحة  
( مبنطقة 2م 4284م= 102× م  42و وا/ف للســـيارا  مبســـاحة  

مشاع غر  ا  راء وكما هو  وضـــــــــــح علو  ســـــــــــبة الكروك  املرفم 
 -شريطة  ا يل  

ــــ اهلتزام مبا جاء قردود اللجنة الارعية لل1 ـــــ ـــــ ا ة مرافم وا د ا  الع.ـ
 م. 28/4/2015( قتاريخ 16/2015اهجتماع ر/   

.ـــــ تسلي   و/ع االة األفراح لوزارة الشئون اهجتماعية والعمر 2
لبنامل ا وتشغيل ا وفم الشروو والضواقط ا ااة قصاه  األفراح 

 املعموع هبا لدي ا.
بدء يف ا /بر ال.ـــ التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهت3

التنايذ   وعل   ن تتامر ا  ة املناذة تكلاة احلماية و قر ا د ا  
 إذا لزم األ ر.

( طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية والعمر ختصـــــــيص 21/2017( 9
 ( مبنطقة الواحة.3 و/ع إل/ا ة االة    فراح  قاقر /طعة  

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــــــدمل كتــــــا   ــــــدير عــــــام البلــــــديــــــة ر/     
م واملتعلم املوضوع  28/09/2015( املؤرخ يف 10350لواحة/ /ا

 املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
 

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/93/02/2017

املوافقــة علو الطلــخل املقــدم  ن وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعيــة والعمــر 
( مبنطقة الواحة 3ة لألفراح  قاقر /طعة  ختصــــــيص  و/ع إل/ا ة اــــــال

( و وا/ف للسيارا  مبساحة 2م 1000م = 40× م  25ومبساحة  
( وكما هو  وضـــــــــــح علو  ســـــــــــبة 2م 4284م= 102× م  42 

 الكروك  املرفم.
 -شريطة  ا يل  

.اهلتزام مبــا جــاء قردود اللجنــة الارعيــة للمرافم وا ــد ــا  العــا ــة 1
 م. 28/4/2015املنعقد قتاريخ  (16/2015اهجتماع ر/   

.ــ تسلي   و/ع االة األفراح لوزارة الشئون اهجتماعية والعمر لبنامل ا 2
وتشغيل ا وفم الشروو والضواقط ا ااة قصاه  األفراح املعموع هبا 

 لدي ا.
.ــ التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهتا /بر البدء يف 3

 ا   ة املناذة تكلاة احلماية و قر ا دالتنايذ   وعل   ن تتامر ا 
 إذا لزم األ ر.

( طلخل وزارة األو/اف والشـــــئون اإلســـــال ية ترحير 22/2017( 10
( غر  حمطة الك راء 9 و/ع  ســـــجد  مبنطقة ســـــعد العبد هللا /طعة  

 الرمليسية.
اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/       

م واملتعلم 06/05/2015( قتــــــاريخ 5395/ســـــــــــعــــــد العبــــــد هللا/
 -املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/94/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية 
( يف  نطقة 2م 195م = 15× م  13ترحير  و/ع  سجد مبساحة  

( غر  حمطة الك راء الرمليسية وكما هو  وضح 9سعد العبد هللا /طعة  
اللون األير علو  سبة الكروك  املرفم  ع ز دة  ساحتر ليصبح 

( وكما هو  وضح اللون األاار 2م 400م = 20× م  20أبقعاد  
 علو  سبة الكروك  املرفم.

 د وزارا  ا د ا .شريطة  اهلتزام مبا جاء يف ردو 
( طلخل وزارة الشـــئون اهجتماعية والعمر ختصـــيص 24/2017( 11

 (.93 و/ع لصالة     فراح مبنطقة ا  راء /طعة  
اســـــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــيد /  دير عام البلدية ر/       

م واملتعلم املوضـــــــــوع  عال  25/06/2016( قتاريخ 928/ا  راء/
 -يل   واملتضمـن  ا

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/95/02/2017
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املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الشئون اهجتماعية والعمر 
( 2م 1000م= 40×م  25ختصيص  و/ع االة لألفراح مبساحة  

 5075.76م = 127.66× م  39.76و وا/ف للسيارا  أبقعاد  
( وكما هو  وضح علو  سبة 93تقريبًا ( مبنطقة ا  راء /طعة   2م

الكروك  املرفم شريطة التنسيم  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام 
 اش اطاهتا /بر التنايذ.

 -شريطة  ا يل  
ــــــــــــ تسلي   و/ع االة األفراح لوزارة الشئون اهجتماعية والعمر لبنامل ا 1 ـــــــــــــ .ـ

  ا.ط ا ااة قصاه  األفراح املعموع هبا لديوتشغيل ا وفم الشروو والضواق
. التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهتا /بر البدء يف 2

التنايذ   وعل   ن تتامر ا  ة املناذة تكلاة احلماية و قر ا د ا  
 إذا لزم األ ر.

( طلخل الســـــــيد/ مجاع هنار املطريمل ضـــــــ  الســـــــكة 35/2017( 12
( /طعة 18وا/ع املواــــــوف القســــــيمة ر/   املســــــتقطعة  ن  عقار  ال

 ( مبنطقة  يطان.4 
اســـــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــيد /  دير عام البلدية ر/       

ــوع 12/3/2017( قتاريخ 00032/ يطان/ م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــ
 - عال  واملتضمـن  ا يل  

 قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د
  -( اآليت  صر  2/96/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن ااحخل العال/ة ض  السكة البالغ 
(  ن املبطط 2( واملواوفة القسيمة ر/   2م 24.30 ساحت ا  

(  ن  اجل املبطط والبالغ  ساحت ا 1إيل القسيمة ر/    35495م/
( مبنطقة  يطان واملبصصة للسكن 4( القطعة  2م 350.70 
 375ستثمارمل وذلك لتصبح املساحة اإلمجالية للقسيمة قعد الض   اه
( وكما هو  بني علو الكروك  ووفقًا ألحكام /رار اجمللجل البلدمل 2م

 6/12/2010( املتبذ قتاريخ  17/2010/ 432/ 9ر/   م  /ف 
م قشأن شروو وضواقط اإلضافا  للقسامل  التنظيمية اهستثمارية 

 لو الكروك  املرفم وحسخل السعر الساملد .والتجارية وكما هو  بني ع
( طلخل وزارة الدا لية توسعة  و/ع السجن املركزمل 37/2017( 13

الصــليبية.  اســتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســيد /  دير عام البلدية 
م واملتعلم  08/03/2017( قتاريخ 00161ر/      /الصـــــــــــليبية/

 -املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
عــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د ق
  -( اآليت  صر  2/97/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الدا لية توسعة  و/ع السجن 
( 2م 220000املركزمل القامل  مبنطقة الصليبية وذلك إبضافة  ساحة  

اثيا  علو د واإلحد ن ا  ة ا نوقية الغريبة وفم  ا هو  وضح األقعا
  سبة الكروك  املرفم.

 شريطة اآليت  
.اهلتزام قشروو شركة  اط الكويت والتنسيم  ع   و ع وزارا  3

 ا د ا  /بر البدء يف التنايذ.
( طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ختصيص 39/2017( 14

 (.8 و/ع  صل  يف  نطقة الاردو  /طعة  
ا  الســـــــــــيــد /  ــدير عــام البلــديــة ر/  اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــ

ــوع  عال  08/03/2017( قتاريخ 00034  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
 واملتضمـن  ا يل  

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/98/02/2017

 ةاملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشئون اإلسال ي
( مبنطقة 2م 192م = 12×م  16ختصيص  و/ع  صل  مبساحة  

( كما هو حمدد علو املبطط املرفم اللون األاار 8الاردو  /طعة  
وذلك شريطة  عدم املطالبة قتوسعة املصل   ستقباًل والتنسيم  ع 
وزارا  ا د ا  واهلتزام الشروو الواردة قردود الوزارا  /بر البدء 

 التنايذ.
( طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ختصيص 29/2017( 15

 وا/ف ســـــيارا  ملســـــجد/ضـــــيدان عا ر املطريا  ضـــــمن القطعة ر/  
 ( مبنطقة اباح الناار.7 

اســـــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــيد /  دير عام البلدية ر/       
ـــــوع 30/01/2017( قتاريخ 01415/الطرق/ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
 -تضمـن  ا يل   عال  وامل

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 
  -( اآليت  صر  2/99/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية 
ختصيص  و/ع  وا/ف سيارا  ملسجد/ ضيدان عا ر املطريا  أبقعاد 

( يف 7القطعة ر/   ( ضمن 2م 2500م( مبساحة   50×م  50 
 نطقة اباح الناار  ن ج ة شارع  م املؤ نني عاملشة قنت  يب قكر 
رض  هللا عن ا كما هو  وضح الكروك  املرفم وذلك شريطة  التنسيم 

  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهت  /بر البدء التنايذ.
( طلخل وزارة الشـــئون اهجتماعية والعمر ختصـــيص 72/2016( 16

( مبنطقة 63/ا ة اــــالة  فراح  ع  وا/ف للســــيارا  القطعة   و/ع إل
 املنقف مباافظة    األيدمل.

اســــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــيد /  دير عام البلدية ر/     
م واملتعلم املوضـــــــــوع 05/12/2016( قتاريخ 2016/11836ك/

 - عال  واملتضمـن  ا يل  
جل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجملل

  -( اآليت  صر  2/100/02/2017
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املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الشئون اهجتماعية والعمر 
 1500م= 50× م  30ختصيص  و/ع إل/ا ة االة  فراح مبساحة  

 4670(   وتوسعة  وا/ف السيارا  املبصصة ساققًا ومبساحة  2م
نقف   وكما هو  وضح علو  سبة ( مبنطقة امل63( القطعة  2م

 الكروك  املرفم.
 -شريطة  ا يل  

ــــــــــــــــ تســـــلي   و/ع اـــــالة األفراح لوزارة الشـــــئون اهجتماعية والعمر لبنامل ا 1 ـ
 وتشغيل ا وفم الشروو والضواقط ا ااة قصاه  األفراح املعموع هبا لدي ا.

 يف. ــ التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهتا /بر البدء 2
التنايذ   وعل   ن تتامر ا  ة املناذة تكلاة احلماية و قر ا د ا  

 إذا لزم األ ر.
( طلخل وزارة الشــــــــــئون اهجتماعية والعمر املوافقة 30/2017( 17

 -علو  ا يل  
 قر  و/ع اــــــالة  فراح و وا/ف الســــــيارا  جنو   نطقة الظ ر  -1

 إيل  و/ع د ر قدير مبنطقة الظ ر.
  و/ع اــــالة األفراح التاقعة  معية الظ ر التعاو يةإلغاء ختصــــيص  -2

 ( مبنطقة الظ ر.1القطعة ر/   
اســــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــيد /  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم املوضـــــــــوع 19/02/2017( قتاريخ 2017/00212ك/
 - عال  واملتضمـن  ا يل  

لبلــدمل /رار  ر/   م  /ع د قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل ا
  -( اآليت  صر  2/101/02/2017

املوافقـة علو الطلـخل املقـدم  ن وزارة الشـــــــــــئون اهجتمـاعيـة والعمـر علو  ـا 
 -يل  

 وًه  إلغاء /رار اللجنة املكلاة القيام ا تصااا  اجمللجل البلدمل ر/  
 6/10/2003( املتبذ قتاريخ 9/132/6/2003 ع ق/م  /  
ص  و/ع  معية الظ ر التعاو ية إل/ا ة االة  فراح م قشأن ختصي

( وكما هو  بني علو 1و وا/ف سيارا  مبنطقة الظ ر القطعة ر/   
 (.2الكروك  املرفم ر/   

( 5/103/3/2005ا يًا إلغاء /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /  
م قشأن ختصيص  و/ع إل/ا ة االة  25/7/2005املتبذ قتاريخ 
( كما هو  بني 4ف للسيارا  مبنطقة الظ ر /طعة ر/    فراح  ع  وا/

 (.03علو الكروك  املرفم ر/  
( 6/262/10/2008الثًا إلغاء /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ع د 

م قشأن تعدير  وا/ف السيارا  لصالة األفراح  23/6/2008قتاريخ 
ة  ( مبنطقة الظ ر لتصبح ا 1التاقعة  معية الظ ر القطعة ر/   
 الغرقية للصالة قدًه  ن ا  ة الشر/ية.

 1000راقعاً ختصيص  و/ع لصالة  فراح جنو   نطقة الظ ر مبساحة  
م ( وكما هو  وضح علو الكروك  املرفم  40× م  25( وأبقعاد  2م

( اللون األير اإلضافة إيل  وا/ف عا ة للسيارا  مبساحة 1ر/   
( وكما هو  بني علو 3ة  م( /طع 60×م  50( و قعاد  2م 3000 

 ( اللون األاار وذلك.1الكروك  املرفم ر/   
 شريطة اهلتزام مبا يل   

. ن تكون االة األفراح إبدارة وايا ة وزارة الشئون اهجتماعية 1
 والعمر ووفم اش اطاهتا لصاه  األفراح مبناطم الكويت املبتلاة.

 لردود.نايذ واهلتزام مبا جاء ا.التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر البدء الت2
( طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ختصيص 08/2017( 18

 و/ع إل/ا ة      ســــــــجد عل  جزء  ن حيازة الســــــــيد / بارك إقراهي  
 ( مبنطقة الوفرة الزراعية.8(    القطعة ر/   7العبودمل /سيمة ر/   

    بلدية ر/ اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد /  دير عام ال
م واملتعلم 26/1/2017( قتــــــاريخ 01416 /الوفرة الزراعيــــــة/

 -املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /ع د 

  -( اآليت  صر  2/102/02/2017
قناء  ةاملوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة  األو/اف والشئون اإلسال ي

علو طلخل اهليئة العا ة للزراعة والثروة السمكية ختصيص  ا  ساحتر 
(  ن حيازة السيد/ بارك إقراهي  انار العبودمل الوا/عة 2م 2400 

( كمسجد مبساحة 7( /سيمة  8مبنطقة الوفرة الزراعية /طعة ر/   
 800(   و وا/ف سيارا  مبساحة  2م 1600م= 40× م  40 
(  ار  احليازة كما هو  وضح علو 2م 748 ( يستكمر مبساحة 2م

 سبة الكروك  املرفم   شريطة  التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتنايذ 
شروط ا /بر البدء التنايذ وتعدير حدود القسيمة وعقد اإلتار ا اص 

 هبا /بر إادار تر يص البناء.
( للجنة حمافظة  بارك الكبري املنعقد 01/2017ر/    ضر اجتماعحم

 م22/03/2017األرقعاء املوافم   يوم
طلخل وزارة األو/اف والشــــــئون اإلســــــال ية توســــــعة  (11/2016( 1

 ســــجد /امل  / يــــــــــــــــــــــد يــــــــــــدان العتييب وختصيص  وا/ف سيارا  
 ( .1مبنطقة اباح السامل /طعة  

/  ر  كتا  السيد/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير عام البلدية  استعرىل اجمللجل البلدمل
م   واملــــــتــــــعــــــلــــــم 03/08/2016املــــــؤرخ يف  (2016/ 1006 

 املوضــــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ك 

  -( اآليت  صر  1/103/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشــــــــئون اإلســــــــال ية توســــــــعة 

ـ ـدان العتييب  ساحتر احلالية   و/ع  سـ ـ ـ ـ ـ ـــد يـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ( 2م2500جد /امل  / يـ
( كما 2م995,54 لاان ومخســـماملة     رقع وذلك إبضـــافة  ســـاحة /درها  

ـــح املساحة اإلمجالية قعد  ـ ـ ـ ـ هو  بني اللون األاار علو الكروك  املرفم لتصبـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــاحة ( وختصيص  وا/ف سيارا  مبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2م3495,54التوسعة  
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ـــــر علو الكروك  املرفم 2م3552,68  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا هو  بني اللون األيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ( كمـ
 ( شريطة  1مبنطقة اــــباح السامل /طعة  

 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام مبالحظاهتا /بر البدء يف التنايذ .-
طلخل وزارة األو/اف والشــــــــئون اإلســــــــال ية زحزحة  (13/2016( 2

/ف ســـــيارا  ا ارمل إ شـــــاء  للمتربعة كوثر يي  مبنطقة  ســـــجد و وا
 ( ضمن حمافظة  بارك الكبري .4 بارك الكبري /طعة  

/  ر  كتا  السيد/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير عام البلدية  استعرىل اجمللجل البلدمل
م   واملتعلم املوضــــــــــــــوع املذكور 25/09/2016املؤرخ يف  (513 

  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ك 

  -( اآليت  صر  1/104/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 
زحزحة توســــــعة  ســــــجد و وا/ف ســــــيارا  ا ارمل إ شــــــاء  يف  نطقة 

 م  /ع ( املبصــــص ققرار اجمللجل البلدمل ر/  4 بارك الكبري /طعة  
 كمـــا هو حمـــدد  10/6/2013( املؤرخ يف 6/248/11/2013ك

 اللون األاار الكروك  املرفم( شريطة  
اهلتزام مبــا جــاء اشـــــــــــ اطــا  اللجنــة الارعيــة للبــد ــا  واملرافم -

 م .28/4/2016( املؤرخ يف 13/2016اهجتماع ر/   
طلخل وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية تعدير  (14/2016( 3

 و/ع  سجد خمصص واستقطاع جزء  ن  وا/ف السيارا  مبنطقة  قو 
 ( .2فطرية /طعة  

/  ر  كتا  السيد/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير عام البلدية  استعرىل اجمللجل البلدمل
م   واملتعلم 12/10/2016املؤرخ يف  (524 . / قو فطرية ــــــــــــــــــــــ  

 املوضــــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ك قعد الن

  -( اآليت  صر  1/105/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 
تعدير  و/ع  ســــجد خمصــــص واســــتقطاع جزء  ن  وا/ف الســــيارا  

 جل( وذلك لدوران املســـجد ارا  القبلة لنا2مبنطقة  قو فطرية /طعة  
املســــــــــــــــاحـــــة املبصـــــــــــصــــــــــــــــة ققرار اجمللجل البلـــــدمل ر/   م  /ع 

×  م 25مبســـــــــــاحة   2/11/2015( قتاريخ 5/220/16/2015ك
( ليصــــــبح كما هو حمدد اللون األزرق علو  ســــــبة 2م500م = 20

 الكروك  املرفم شريطة  
 التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ .-
لعمر ختصـــــــيص طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية وا (15/2016( 4

 و/ع إل/ا ة  بىن  ســتقر إلدارة مجعية اــباح الســامل التعاو ية مبســاحة 
( مبنطقة اباح السامل 2م750( و وا/ف سيارا  مبساحة  2م500 

 ( .10/طعة  
 

   /  ر  كتا  السيد/  ـــــــــــــــــــــــــــدير عام البلدية  استعرىل اجمللجل البلدمل
م م   واملــــتــــعــــلــــ16/11/2016املــــؤرخ يف  (11598-2016ك/

 املوضــــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ك 

  -( اآليت  صر  1/106/02/2017
املوافقــة علو الطلــخل املقــدم  ن وزارة الشـــــــــــئون اهجتمــاعيــة والعمــر 

مل التعاو ية اختصيص  و/ع إل/ا ة  بىن  ستقر إلدارة مجعية اباح الس
ـــــوا/ف سيارا  مبساحة 2م500مبساحة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ( مخسماملة     رقع و ـ

ـــاح السامل /طعة 2م750  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( سبعماملة ومخسون     رقع مبنطقة اب
 ( شريطة  10 
 عدم استغالع املبىن ألمل  شاو رارمل .-
طلخل وزارة األو/اف والشــــــــئون اإلســــــــال ية زحزحة  (02/2017( 5

( مبنطقة العدان مباافظة 2جارمل إ شـــــــــــاء  القطعة   و/ع  ســـــــــــجد 
  بارك الكبري .

/  ر  كتا  السيد/  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير عام البلدية  استعرىل اجمللجل البلدمل
ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ م   واملتعلم 08/03/2017املؤرخ يف  (8 . /العدان ـ

 املوضــــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل   ـ
اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ك  قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر

  -( اآليت  صر  1/107/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشـــــــــئون اإلســـــــــال ية 

( 2م400م = 20× م 20زحزحة  و/ع  ســـــــــجد البالغ  ســـــــــاحتر  
حمافظة  بارك الكبري  -( مبنطقة العدان 2وا ارمل إ شـــــــــــاء  القطعة  

لجل البلدمل ر/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م  /ع والصادر قر /رار اجمل
 ــظــراً  17/12/2012( املــتــبــــــذ قــتــــــاريــخ 10/327/9/2012ك

 لتعارىل املسجد  ع  سار كيبال  كما هو  وضح الكروك  املرفم.
( املنعقد يوم 03/2017حمضر اجتماع  نة حمافظة العاامة ر/   

 م 08/03/2017األرقعاء املوافم 
الســـادة األعضـــاء/  يد حممد  ( اه/ اح املقدم  ن107/2016( 1

الاضـــــالة   حممد إقراهي  املعجر   قشـــــأن تطوير وإتاد حلوع  دا ر 
( العااــمة طرق طريم حوع العااــمة Cityوخمار   دينة  الكويت  

 لتس ير احلركة    جسور عالية  علقة(.
( 2577استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  دير عام البلديةر/   

م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع  عال  واملتضمـــن  ا 7/08/2016قتاريخ 
 -يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
  -( اآليت  صر  3/108/02/2017

املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن الســـــــادة األعضـــــــاء    يد حممد الاضـــــــالة   
دا ر وخمار   دينة حممد إقراهي  املعجر   قشــــــــــــأن تطوير ووضـــــــــــع حلوع  

 الكويت  العاامة( شبكة طريم حوع العاامة لتس ير احلركة املرورية.
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( اه/ اح املقدم  ن الســــــيد العضــــــو/ ســــــا ة يود 108/2016( 2
العتييب   قشأن إ شاء وحدة  ااة ملشاريع الدولة الكربو تتبع رمليجل 
ا  از التنايذمل يف  قلدية الكويت قشـــــــــــكر  باشـــــــــــر وتكون   مت ا 

 التسريع يف إجناز املسار  اإلجرامل  هلذ  املشاريع.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

ـــوع  عال  07/08/2016( قتاريخ 2586  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م واملتعلم املوضـ
 -واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
  -آليت  صر  ( ا3/109/02/2017

املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن السيد العضو/  سا ة يود العتييب   
قشـــأن إ شـــاء وحدة  ااـــة ملشـــاريع الدولة الكربو تتبع رمليجل ا  از 
التنايذمل يف قلدية الكويت قشـــكر  باشـــر وتكون   مت ا التســـريع يف 

 إجناز املسار اإلجرامل  هلذ  املشاريع.
اح املقدم  ن السـيد العضـو/ف د عبد العزيز ( اه/  124/2016( 3

الصــــــــــــا ع   قشــــــــــــأن تطبيم  ظام التاتيش اهلك وين يف جماع الر/اقة 
الصـــــاية علو املطاع  وكذلك املؤســـــســـــا  والشـــــركا  ال  تبيع  و 

 تتداوع املواد الغذاملية.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

ـــوع  عال  31/08/2016( قتاريخ 2721  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م واملتعلم املوضـ
 -واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
  -( اآليت  صر  3/110/02/2017

املوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن الســـــــــــيد العضـــــــــــو/ ف د عبد العزيز 
لر/اقة ا الصــــــــــــا ع   قشــــــــــــأن تطبيم  ظام التاتيش اهلك وين يف جماع

الصــاية علو املطاع  املؤســســا  والشــركا  املتداولة للمواد الغذاملية 
 - ع  راعاة  ا يل  

.توفري  ج زة حمموع لكــر  اتش وتكون هــذ  األج زة ع ــد  لــدو 1
 املاتشني.

.إد اع مجيع املاتشـــني يف دورا  تدريخل يف كياية اســـتبدام ا  از 2
  ظر َ و يدا يًا.

 ة  رتبطة األ/مار الصناعية  اه   ت(.. ن تكون هذ  األج ز 3
 . ن تكون هبا قرا ج حديثة ختدم املاتش يف عملر.4
. ن يســــــتل  املاتش مجيع  لاقا  ا  از  ن حقيبة و ياية و  داة 5

 .ة العمرو  مل إضافة تتطلب ا طبيع إعادة شان ك رامل  اقتة و  تنقلة
ضــاء/ ســا ة يود ( اه/ اح املقدم  ن الســادة األع125/2016( 4

العتييب     ف د عبد العزيز الصـــــــا ع     ل ر اناـــــــر ا الد   قشـــــــأن 
( للبند الثا ن عشـــــــــــر   وا اص 8إضـــــــــــافة فقرة جديدة حتمر ر/   

اهش اطا  املطلوقة لالستعماه  التجارية املسموح هبا يف العقارا  
 اهستثمارية  ار   دينة الكويت ودا ل ا.

مل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــد
ـــوع  عال  31/08/2016( قتاريخ 2729  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ م واملتعلم املوضـ

 -واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

  -( اآليت  صر  3/111/02/2017
عتييب ود الاملوافقة علو. اه/ اح املقدم  ن السادة األعضاء/ سا ة ي

  ف د عبد العزيز الصــا ع     ل ر اناــر ا الد   قشــأن إضــافة فقرة 
( للبند الثا ن عشــــــــــر   وا اص اهشــــــــــ اطا  8جديدة حتمر ر/   

املطلوقة لالســـتعماه  التجارية املســـموح هبا يف العقارا  اهســـتثمارية 
  ار   دينة الكويت ودا ل ا  ع األ ذ قعني اهعتبار احلصـــــــوع علو

 -املوافقا  التالية 
. وافقــــة إدارة التنظي  /ســـــــــــ  الطرق النســـــــــــبــــة للمو/ع و وا/ف 1

السيارا  واملدا ر واملبار  شريطة اهلتزام املبططا  املعتمدة  ن 
 التنظي .

 . وافقة اإلدارة العا ة لإلطااء.2
 . وافقة اللجنة الانية لشئون البناء.3
ود العقار للقســـامل  يســـمح قعمر  وا/ف ســـيارا  ذكية ضـــمن حد -*

 ( و كثر.2م 1000ال   ساحت ا      
يســــــــــمح قبناء عدة ســــــــــراديخل و رضــــــــــ  وعدة طواقم  تكررة  ع  -*

اهلتزام اهرتااعا      املســـــــــــموحة املنطقة علو  ن يت  اســـــــــــتغالع 
 الطاقم الكا ر كموا/ف سيارا .

توز اهلتصــــــــاق أبمل  ن ا  ا  وذلك ملوا/ف الســــــــيارا  فقط  -*
املباين األ رو      باين ا د ا ( شـــــــــــريطة  إحضــــــــــــار  وافقة دون 

 ا ريان ا  ة امللتصقة للجار.
( املنعقد يوم 04/2017حمضر اجتماع  نة حمافظة العاامة ر/   

 م 12/03/2017األرقعاء املوافم 
( اه/ اح املقدم  ن السيد العضو   د. حسن علو  129/2016( 1

  اكن واملعامل التارخيية وال اثية يف دولةكماع   قشــأن إعادة  حصــر األ
 الكويت قشكر عام وحمافظة العاامة قشكر  اص.

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  
م واملتعلم املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  عال  31/08/2016( قتاريخ  2730 

 -واملتضمـن  ا يل  
/رار  ر/   م  /ع ع  قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل

  -( اآليت  صر  4/112/02/2017
املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن السـيد العضـو   د. حسـن علو كماع 
  قشأن إعادة حصر األ اكن واملعامل التارخيية وال اثية يف دولة الكويت 

 قشكر عام وحمافظة العاامة قشكر  اص.
ضو   د. حسن علو  ( اه/ اح املقدم  ن السيد الع155/2016( 2

كماع   قشــــــــأن تطوير البنية التاتية وتوفري  وا/ف ســــــــيارا   تعددة 
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 األدوار يف  نطقة الرمل والشويخ   الصناعية.
( 338اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/   

 -م واملتعلم املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  25/12/2016قتاريخ 
قاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع قعد الن

  -( اآليت  صر  4/113/02/2017
املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن السيد العضو   د. حسن علو كماع   قشأن 
تطوير البنية التاتية وتوفري  وا/ف ســـــــــــيارا   تعددة األدوار يف  نطقة الرمل 

 قلدية الكويت املبتصة. والشويخ الصناعية التنسيم قني إدارا 
( طلخل وزارة الك راء واملاء ختصـــــــــــيص  ســــــــــــارا  11/2017( 3

  ( لتغذية قعض  3ك ف( قعرىل   132للكيبال  األرضــية   ج د 
 حمطا  التاوير الرمليسية مبنطقة   الرمل الصناعية.

استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  دير عام البلدية ر/     ك / 
ــ  2017 ـــ ـــ ـــــوع 24/01/2017يخ ( قتار 360ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ

 - عال  واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

  -( اآليت  صر  4/114/02/2017
املوافقــة علو. طلــخل وزارة الك راء واملــاء ختصـــــــــــيص  ســـــــــــــارا  للكيبال  

 عض حمطا  التاوير الرمليسية  ( لتغذية ق 3ك ف( قعرىل   132األرضية  
 مبنطقة الرمل الصناعية كما هو  وضح علو  سبة الكروك  املرفم.

 -شريطة  ا يل  
.اهلتزام قردود اللجنة الارعية للمرافم وا د ا  العا ة اجتماع ا 1

 م. 14/4/2015( قتاريخ 14/2015ر/   
ية ن.تاويض اإلدارة قزحزحة املســـــار يف حالة تعارضـــــر  ع  د ا  الب2

 التاتية القاد ة.
( طلخل وزارة الك راء واملاء ختصـــيص  ســـار كيبال   رضـــية 33/2017( 4

( يف  نطقة العارضية 2م( ضمن القطعة   1.7ك ف( قعرىل   132ج د    
( الكاملنة ضـــــــمن B-الســـــــكنية قدءًا  ن حمطة التاوير الرمليســـــــية  العارضـــــــية

داملرمل  نوقية للطريم ال( مبنطقة العارضــــــــية الســــــــكنية وحىت ا  ة ا4القطعة  
 (.A–ا ا جل السريع لتغذية حمطة  العارضية 

ر/     ك  اســــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــيد/  دير عام البلدية
ــ  2016/ ــوع 16/11/2016( قتاريخ 454ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ

  عال  واملتضمـن  ا يل  
 م  /ع ع قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/  

 ( اآليت  صر  4/115/02/2017
املوافقة علو. الطلخل املقدم  ن وزارة الك راء واملاء ختصــــيص  ســــار  

م(    وســــــــبعون  1.7ك ف( قعرىل   132كيبال   رضــــــــية ج د  
( يف  نطقة العارضــية الســكنية قدءاً  ن 2ســنتيم     ضــمن القطعة  

( 4ضــــمن القطعة  ( الكاملنة -B-حمطة التاوير الرمليســــية  العارضــــية
مبنطقة العارضية السكنية وحىت ا  ة ا نوقية للطريم الداملرمل ا ا جل 

( كما هو  وضـــــــــــح -A-الســـــــــــريع وذلك لتغذية حمطة  العارضـــــــــــية
 الكروك  املرفم وذلك .

شــــــــــريطة  التنســــــــــيم /بر التنايذ  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام قردود 
تماع ا  العا ة يف اهجممثلي   ضــــــــــمن اللجنة الارعية للمرافم وا د 

 م(. 19/5/2015( قتاريخ  19/2015ر/   
( طلخل وزارة الك راء واملاء ختصيص وتسلي  وتثبيت 36/2017( 5

  (  7ك ف( قعرىل   132 ســــــــــارا  للكيبال  األرضــــــــــية ج د  
 لتغذية  عسكر املغاوير يف  نطقة كاظمة.

       /اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر 
م واملتعلم املوضـــــــــوع  عال  7/12/2016( قتاريخ  929/الطرق ــ 

 واملتضمـن  ا يل  
ــــلــــــدمل /ــــرار   ــــب ــــقــــــاش واملــــــداولــــــة  اــــــــــــــــدر اجملــــلــــجل ال ــــن ــــعــــــد ال  ق

 ( اآليت  صر   4/116/02/2017ر/   م  /ع ع 
املوافقة علو. طلخل وزارة الك راء واملاء ختصيص  سارا  للكيبال  

  ( لتغذية  عســـكر املغاوير  7ك ف( قعرىل   132األرضـــية ج د  
 مبنطقة كاظمة كما هو  وضح اإلحداثيا  الكروك  املرفم.

 شريطة  ا يل  
ــة للمرافم وا ــد ــا  العــا ــة 1 ــة الارعي ــد قردود اللجن .اهلتزام والتقي

م املرفم  17/11/2015( قتـــــاريخ 37/2015اجتمـــــاع ـــــا ر/   
  سبة عن ا.

حزحة املســـار يف حالة تعارضـــر  ع  مل  د ا  قنية .ختوير اإلدارة قز 2
 حتتية /املمة.

( تعــــديــــر حــــدود  شـــــــــــروع غر  عبــــد هللا املبــــارك 17/2017( 6
 اإلسكاين.

ر/     م  اســـــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــيد/  دير عام البلدية
ــــم 2/08/2015( قــــتــــــاريــــخ  1141-2015/35ه/ م واملــــتــــعــــل

 يل   املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

 ( اآليت  صر  4/117/02/2017
املوافقة علو. الطلخل املقدم  ن املؤســــــــســــــــة العا ة للرعاية الســــــــكنية 
 قتعدير حدود  شروع غر  عبد هللا املبارك اإلسكاين ليكون كالتايل 

تســــــــعماملة وثالثة ( 903.85إمجايل  ســــــــاحة املشــــــــروع تقدر قناو  
( هكتار واحد ومخســــــــة ومثا ون 1.85هكتار تقريباً  مل قز دة /درها  

 املاملة  ن اهلكتار تقريباً كما هو املبطط املرفم.
 شريطة اآليت 

.  ـــذ  وافقـــة /ســـــــــــ  الطرق إبدارة التنظي  علو الطرق الـــدا ليـــة 1
 واةيطة املشروع واهلتزام قشروط   /بر التنايذ.

  ع وزارا  ا د ا   ثناء التنايذ..التنسيم 2
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( املنعقد يوم 05/2017حمضـــــــر اجتماع  نة حمافظة العااـــــــمة ر/   
 م 05/04/2017األرقعاء املوافم 

( طلخل الرائســـــــة العا ة للار  الوطين اســـــــتاداث 30/2017(  1
 وا/ف ســـــــــيارا   د ة  شـــــــــروع  بين  تاف احلر  الوطين الكاملن 

 علو طريم الداملرمل الراقع.
ســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     ا

ـوع 17/02/2016( قتاريخ  1820 /طرق / ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ
  عال  واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
 ( اآليت  صر   5/118/02/2017

 ة للار  الوطين اســــتاداث  وا/ف املوافقة علو طلخل الرائســــة العا
( ســـبعة دهف وتســـعة  املة وســـتون   اً 2م 7960ســـيارا  مبســـاحة  

 رقعاً  د ة  شــــروع  تاف احلر  الوطين الكاملن مبنطقة  عســــكرا  
املباركية ا يوان علو طريم الداملرمل الراقع كما هو  بني علو  ســـــــــبة 

 الكروك  املرفم وشريطر 
   قصاة  ؤ/تة وتزاع عند طلخل البلدية.. ن تكون  وا/ف السيارا1
. ن يت  تنايذ املوا/ف حتت إشــراف وزارة األشــغاع العا ة  ع إ كا ية تعدير 2

 تصمي  و ساحة املوا/ف لتاادمل  مل تعارضا   و  د ا  املنطقة.
.اهلتزام اهشـــ اطا  الواردة قردود  عضـــاء اللجنة الارعية للمرافم 3

( املنعقــــد قتــــاريخ 34/2015ر/    وا ــــد ــــا  العــــا ــــة اهجتمــــاع
 م والتنسيم  ع ا /بر التنايذ. 27/10/2015
( طلخل املؤســـــــــــســــــــــــة العا ة للتأ ينا  اهجتماعية 07/2017(  2

تر يص   شــــــــــطة  ااــــــــــة يف  بين قر  التو م ضــــــــــمن  نطقة املر/ا  
 (.7( /سيمة  1القطعة  

 اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/    
م واملــتــعــلــم 10/01/2017( قــتــــــاريــخ 01371 /الــعــــــااــــــــــــمــــــة/

 املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

 ( اآليت  صر  5/119/02/2017
املوافقة علو طلخل املؤســــــــــســــــــــة العا ة للتأ ينا  اهجتماعية تر يص 

 –األرضــــــــ  دا ر  بىن قر  التو م  كافية عدد  رقعة   شــــــــطة الدور 
 10.24  2م 10.24  2م 10  2م 10وكافتري ( املســــــــــــاحا   

(  و/عني عشـــــــــرة     رقع و و/عني عشـــــــــر    و رقعة وعشـــــــــرون 2م
 -سنتيم اً  رقعاً وشريطر 

 .إقرام عقد  ع   الك الدولة.1
  .م الرا. ن تكون  د ة  وظا  الرب  ورواد املبىن  الع  و/ا  الدوا2
( طلخل شــركة الســور لتســويم الو/ود زحزحة حدود 138/2016( 3

( املطلة علو شــارع مجاع عبد 2املو/ع املبصــص   ةطة الو/ود ر/   
 ( تقريبًا.2م 2597.5الناار وتعدير  ساحتر ليكون  

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     
ــوع  عال  27/10/2016( قتاريخ 10076 / ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ

 واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 

 ( اآليت  صر   5/120/02/2017
املوافقة علو. طلخل شـــركة الســـور لتســـويم الو/ود اإلققاء علو املو/ع 

( 8ة  ( مبنطقة الشـــــــــــويخ الســـــــــــكنية /طع2احلايل ةطة الو/ود ر/   
واملطلة علو شـــــــــــارع مجاع عبد النااـــــــــــر قعد اســـــــــــتقطاع  ســـــــــــاحة 

(  ـــاملتـــا     رقع تقريبـــًا حلرم الطريم الـــداملرمل األوع 2م 200.50 
(  لاان ومخســـــــــــماملة 2م 2597.50لتكون إمجايل  ســـــــــــاحة اةطة  

وســـــبعة وتســـــعون   ا  رقعا تقريباً كما هو حمدد علو  ســـــبة الكروك  
 املرفم شريطة  

 و/ع حمطـة الو/ود القـد  واملثبـت ســــــــــــاققـًا علو املبططـا  .إلغـاء 1
 املساحية.

 .التنسيم  ع وزارا  ا د ا .2
( اه/ اح املقدم  ن الســيد / د .حســن عل  كماع   60/2017( 4

قشـــــــأن إلزام  الك   املباين اهســـــــتثمارية والتجارية توفري  ولد ك رامل  
لرمليســـــية وذلك قعد اضـــــطرارمل للمصـــــاعد وخمار  الطوارو واملمرا  ا

 التنسيم  ع ا  ا  احلكو ية.
( 277اســتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســيد/  دير عام البلدية ر/   

م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع  عال  واملتضمـــن  ا 14/02/2017قتاريخ 
 يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ع 
 صر   ( اآليت  5/121/02/2017

املوافقة علو اه/ اح املقدم  ن السيد العضو / د. حسن عل  كماع  
قشــــــــــأن إلزام  الك املباين اهســــــــــتثمارية والتجارية توفري  ولد ك رامل  
اضــطرارمل للمصــاعد وخمار  الطوارمل واملمرا  الرمليســية قعد التنســيم 

  ع ا  ا  احلكو ية.
( املنعقد يوم اهثنني 02/2017حمضر اجتماع  نة حمافظة حويل ر/   

 ( م28/03/2017املوافم  
( اه/ اح املقدم  ن السيد العضو/ يوسف ف د 74/2016(  1

الغريخل قشأن استبداع اإلشارة املرورية علو طريم الشيخ / زايد دع 
هنيان قني  ناطم األ دلجل والعارضية والاردو  جبا خل االة اهليا  

 للمناسبا  جبسر جديد.
ـــدير عام البلدية ر/   استعرىل اجمللجل ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ البلدمل كتا  السيد/  ـ

ـوع املذكور 25/12/2016( املؤرخ يف 307  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ
  عال  واملتضمن  ا يل   

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 
 ( اآليت  صر  2/122/02/2017
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 ن السيد العضو/ يوسف ف د الغريخل املوافقة علو اه/ اح املقدم 
قشأن استبداع اإلشارة املرورية علو طريم الشيخ / زايد دع هنيان قني 
 ناطم األ دلجل والعارضية والاردو  جبا خل االة اهليا  للمناسبا  

 جبسر جديد.
( طلخل قنك اهملتمان الكوي  توسعة  وا/ف 03/2017(  2

ة الزهراء مبنطقة السيارا   تعددة األدوار املبصصة قضاحي
اهستعماه  احلكو ية جبنو  السرة اإلضافة إف تعدير حدود املو/ع 

 وتعدير الشرو ا اص قاصر  وا/ف السيارا  أبدوار السراديخل .
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ م واملتعلم 10/01/2017( املؤرخ يف 1355  . /طرق ـ
 ـــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل  املوضـــــــــ

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 
 ( اآليت  صر  2/123/02/2017

املوافقة علو الطلبا  املقد ة  ن قنك اهملتمان الكوي   قنك التسليف 
واهد ار ساققاً( التعدير علو  وا/ف السيارا   تعددة األدوار  قاقر 

/ع البنك مبنطقة الزهراء قتعدير /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ع  و 
 م حبيث تصبح كالتايل 30/6/2014( قتاريخ 5/170/2014ح
 . ن تكون املوا/ف عا ة.1
( مثا ية دهف 2م8418. بىن  وا/ف السيارا  إبمجايل  ساحة  2

 م( تقريباً 46× م 183و رقعماملة ومثا ية عشر   ا  رقعا وذلك أبقعاد  
م( أبدوار السراديخل فقط 29,11× م 4,4 ع إضافة  ساحة أبقعاد  

( مثا ية 2م8546,09لتصبح إمجايل املساحة أبدوار السراديخل ه   
دهف ومخسماملة وستة و رقعون وتسعة  ن  املة     رقع تقريبًا  ع 
تاويض اإلدارة قزحزحة  و تعدير  قعاد  و حدود  بىن املوا/ف يف حاع 

  ا   و ألمل دواع  تنظيمية املنطقة.تعارضر  ع  د
ســراديخل و  3. ن يتكون  بىن  وا/ف الســيارا   تعددة األدوار  ن  عدد 3

 ادوار  تكررة و سطح  وا/ف سيارا   ظللة( . 5ارض  و عدد 
سراديخل  3. ن يت  تسلي   بىن  وا/ف السيارا  املكون  ن  عدد 4

را   ظللة( إف  دوار  تكررة و سطح  وا/ف سيا 5و ارض  و عدد 
وزارة املالية علو  ن تقوم التنسيم  ع البنك قشأن ختصيص  دوار 

 السراديخل ملوظا  قنك اهملتمان الكوي .
.يلتزم البنك إبقرام عقد اـــيا ة  بىن  وا/ف الســـيارا  ملدة ســـنتني  ع وزارة 5

 املالية.
.رقط احد ادوار السراديخل مببىن  وا/ف السيارا   تعددة األدوار 6
م( تقريبًا علو  ن 16,1م( تقريبًا وطوع  5ع البنك قنام قعرىل   

يكون النام  سار الشارع التبدمي  الااار قني  و/ع البنك وقني  بىن 
 وا/ف السيارا   ع تاويض اإلدارة قتعدير طوع  عرىل  و  ـــو/ع 
 النام يف حاع تعارضر  ع  مل  د ا   و ألمل دواع  تنظيمية املنطقة.

  تصمي  وتنايذ كا ر  بىن  وا/ف السيارا  علو  اقة قنك . ن يتــــ7

 اهملتمان الكوي .
.تقد  دراسة  رورية شا لة ملبىن  وا/ف السيارا  هعتمادها  ن /بر 8

 اإلدارة العا ة للمرور /بر ال  يص.
 والتنسيم  ع وزارا  ا د ا  والتقيد قشروط ا /بر التنايذ.

ة لشئون الزراعة والثروة السمكية ( طلخل اهليئة العا 06/2017(  3
اعتماد   شطة رارية وز دة النسبة التجارية ضمن  شروع  نتز  الساملية 

. 
ـــدير عام البلدية ر/   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ

ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ م واملتعلم 26/01/2017( املؤرخ يف 32  . /الســـــــاملية ـ
 تضمن  ا يل   ـاملوضــــــــــــوع املذكور  عال  وامل

قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 
  -( اآليت  صر  2/124/02/2017

املوافقة علو الطلخل املقدم  ن اهليئة العا ة لشئون الزراعة والثروة 
السمكية تعدير  شاو  بىن املتاف ال قومل التااعل  إف  بىن املركز 

شمايل ملع د اإلعال   إف  بىن املركز التجارمل الالتجارمل ا نويب و بىن ا
ضمن  شروع  نتز  الساملية  البولياارد( الوا/ع مبنطقة الساملية شارع 

شريطة  ن تكون املكوان  ضمن األ شطة املوافم علي ا وضمن  –/طر 
( املوافم علي ا لالستغالع التجارمل ذا  املردود %10 سبة الــ  

 ع املبىن التجارمل اهش اطا  اآلتية املادمل والواردة ضمن جدو 
.املوافقة الصرحية  ن اهليئة العا ة لشئون الزراعة والثروة السمكية 1

 علو تغيري النشاو.
 . وافقة وزارة التجارة والصناعة علو األ شطة التجارية.2

  الحظة  ا تناع السيد العضو / اسا ة يود العتييب.
لشئون اإلسال ية ووزارة ( طلخل وزارة األو/اف وا11/2017( 4

األشغاع العا ة ووزارة الدا لية ختصيص  و/ع  وا/ف سيـــــــارا  
 ( مبنطقة ا اقرية .9م( القطعة ر/   40× م 45سطاية أبقعاد  

ـــدير عام البلدية ر/   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ـ
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ م م واملتعل16/02/2017( املؤرخ يف 1391  . /الطرق ـ

 املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 

 ( اآليت  صر  2/125/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ووزارة 

سيـــــــارا  األشغاع العا ة ووزارة الدا لية ختصيص  و/ع  وا/ف 
× م 45(  لف ومثامناملة     رقع وأبقعاد  2م1800سطاية مبساحة  

( كما هو  بني علو  سبة الكروك  9م( مبنطقة ا اقرية /طعة ر/   40
 املرفقة شريطة اآليت  

 .اهلتزام قردود وزارا  ا د ا  والتنسيم  ع   /بر التنايذ.1
 وجما ية.. ن تكون  وا/ف السيارا  السطاية عا ة 2
 .إزالة  مل خمالاا  /املمة املو/ع.3
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( طلخل وزارة الشئون اهجتماعية والعمر ختصيص 21/2017( 5
  و/ع إل/ا ة االة  فراح مبنطقة الر يثية .

استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  ــــــــــدير عام البلدية ر/       
ــــــــــــــوع املذكور م واملتعلم املوضــــــــــ09/03/2017( املؤرخ يف 19ــــــ 

  عال  واملتضمن  ا يل   
قعد النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ح 

 ( اآليت  صر   2/126/02/2017
املوافقة علو الطلخل املقدم  ن وزارة الشئون اهجتماعية والعمر 
ختصيص  و/ع إل/ا ة االة  فراح مبنطقة الر يثية وذلك استقطاع  ا 

م(  ن 40× م 25(  لف     رقع وأبقعاد  2م1000ر   ساحت
( مبنطقة الر يثية 7 درسة الش داء اهقتداملية الوا/عة القطعة ر/   

( ثالمثاملة وستة 2م376,40إل/ا ة الصالة اإلضافة إف  ساحة  
م( إل/ا ة 9,41× م 40وسبعون و رقعون  ن  املة     رقع وأبقعاد  

 ا هو  بني علو  سبة الكروك  املرفم   ــوا/ف السيارا  وذلك وفم
 شريطة اآليت 

ــــــــــــ تسلي   و/ع االة األفراح لوزارة الشئون اهجتماعية والعمر لبنامل ا  1 ـــــــــــــ ـ
 وتشغيل ا وفم الشروو والضواقط ا ااة قصاه  األفراح املعموع هبا لدي ا.

ــ التنسيم  ع وزارا  ا د ا  وتطبيم اش اطاهتا /بر البدء يف  2
ذ  وعلو  ن تتامر ا  ة املناذة تكلاة احلماية و قر ا د ا  التناي

 إذا لزم األ ر.
 .ــ إقرام عقد  ع إدارة   الك الدولة قوزارة املالية.3

  الحظة  ا تناع السيد العضو /  سا ة يود العتييب.
( للجنة حمافظة الاروا ية املنعقد يوم 01/2017حمضر اجتماع ر/   

 م 04/05/2017ا ميجل املوافم 
( ا تــــــــــــبا  رملــــــــــــــــــــــيجل و ــــــــــــــــقرر لــــــــــــجنة  ـــــــــــاافــــــظة 1

 الاـــــــــــــــــــــــــــــــــروا ية.
اســــــــتعرىل اجمللجل البلدمل حمضــــــــر اهجتماع  نة حمافظة الاروا ية ر/  

 ( واملتضمن  ا يل  01/2017 
النقاش واملداولة  اــــــــــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /ع ف قعد 
 ( اآليت  صر  1/127/02/2017

 املوافقة علو  
 وه   تزكية الســـــيد العضـــــو / د. م.  نصـــــور  تعخل ا رينج   رمليســـــاً 

 للجنة حمافظة الاروا ية.
ا يا  تزكية الســـيد العضـــو / م. عل  حســـني املوســـو.      قرراً للجنة 

 روا يةحمافظة الا
( املنعقد يوم 02/2017حمضر اهجتماع للجنة القا و ية واملالية ر/   

 (م04/05/2017ا ميجل املوافم  
 ية.ــــــــــــا تـــــــــــبا  رملــــــــــــــيجل اللـــــــــــــــــــــجنة القا ـــــــــــــــــو يــــــــــــــة واملالـــــــــــــ (1

البلدمل حمضـــــر اهجتماع للجنة القا و ية واملالية ر/  اســـــتعرىل اجمللجل 

 ( واملتضمن  ا يل  02/2017 
قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م ق 

 ( اآليت  صر  2/128/02/2017
 املوافقة علو  

رمليساً للجنة القا و ية  تزكية السيد العضو / م. عل  حسني املوسو    
 واملالية

  ا يستجد  ن  عماع   قند
قعــد النقــاش واملــداولــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م   

 ( اآليت  صر  129/02/2017/
 املوافقة علو فتح قند  ا يستجد  ن  عماع ملنا/شة املوضوعا  التالية 

املقدم  ن كر  ن عيد  09/04/2017( يف 794( التظل  ر/   1
 ام  قن  طلم قشأن  اان  سوق ا يعبد هللا الر/بة و ور   طلم سامل

( املنعقد قتاريخ 06/2017( حمضر  نة العاامة  2
 م.11/05/2017
 (.01/2017( ورشة عمر  نة  زاولة امل ن اهلندسية  3
( طلخل وزارة التجارة والصناعة استغالع  و/ع الشربتني ر/   ح( 4

ال عن قديور/   د( مبنطقة الرمل  لف املشاتر إل/ا ة   زارع السمك( 
 سوق املباركية .

( طلخل اإلدارة العا ة لإلطااء ختصيص  و/ع قصاة  ؤ/تة إل/ا ة  ركز 5
 إطااء  ؤ/ت.

( التعدير يف  سبة البناء املبصصة لسكن العماع املقام ضمن حدود 6
 (.567/2015القسيمة الصناعية حسخل القرار الوزارمل ر/   

( 11/   ساحة املو/ع ر ( طلخل اهليئة العا ة للصناعة ختصيص ا/   7
الكاملن مبنطقة  يناء عبد هللا  طلخل ختصيص  و/ع لبلدية الكويت حلجز 

( 32املركبا  ورميع وحاظ حجوزاهتا وذلك ضمن املو/ع ر/   
 الكاملن مبنطقة  يناء عبد هللا.

( لســنة 26( طلخل اهليئة العا ة للصــناعة اســتالم املو/ع املربم قر العقد ر/   8
 ( مبنطقة  يناء عبد هللا.11ثلر جزء  ن املو/ع ر/   والذمل مي 2013

( طلخل شركة متدين ملراكز السوق ـــ احدمل شركا  جمموعة التمدين 9
(  355   346  343القاقضة املوافقة علو د ج القسامل   ر/ام  

( مبنطقة 2( القطعة ر/   160ـــ153( /سامل   8وتعدير حدود عدد  
 اباح السامل .

 تشجيع اهستثمار املباشر ا تصاص توزيع القسامل  التجارية .(  نح هيئة 10
( اهليئة العا ة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة حيازة زراعية 11

 مبنطقة الصليبية الزراعية.
املقدم  09/04/2017( يف 794( التظل  ر/   426/2017  (12

شأن  اان  ق ن كر  ن عيد عبد هللا الر/بة  و ورة  طلم سامل قن  طلم 
 ( .11  42سوق ا يام ر/م   
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اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  عايل وزير األو/اف والشـــــــــــئون 
( املؤرخ يف 1052/2017اإلســـــــــــال ية ووزير الدولة لشـــــــــــئون البلدية ر/   

 م واملتعلم املوضــــــــــــوع املذكور  عال  واملتضمن  ا يل  09/05/2017
 اـــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م   قعــد النقــاش واملــداولــة 

 ( اآليت  صر  130/02/2017/
 املوافقة علو 

( التظل  املقدم  ن كر  ن عيد عبد هللا الر/بة  و ورة  طلم ســـــــامل 13
 (. 11  42قن  طلم وا اص  اان  سوق ا يام ر/م   

( 2م500( إعادة ا اان  ال  ختص   إف املساحة األالية وه   14
 ( قصاة داملمة.2م250 ن   قده
( املنعقد 06/2017( حمضر اجتماع  نة حمافظة العاامة ر/   15

 م 11/05/2017يوم ا ميجل املوافم 
 ( ا تــــبا   ــــقرر لـــجنة  ـــاافظة العااـــمة.16

اســــــــتعرىل اجمللجل البلدمل حمضــــــــر اجتماع  نة حمافظة العااــــــــمة ر/  
 ( واملتضمن  ا يل   06/2017 

النقاش واملداولة  ادر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م   /ع ع  قعد
 ( اآليت  صر  6/131/02/2017

 املوافقة علو 
 تزكية السيد العضو /  سا ة يود العتييب  قررًا للجنة حمافظة العاامة.

( طلخل وزارة الشــــــــــئون اهجتماعية والعمر املوافقة 122/2016( 2
ع  ملة القامل  حاليا إيل  شــــــــــاو فر علو تغيري  شــــــــــاو فرع التموين وا

 (.5قنك ضمن جممع الدكاكني مبركز ضاحية السرة /طعة  
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم املوضـــــــــوع 23/08/2016( قتاريخ  347ــ  2016 /
  عال  واملتضمـن  ا يل  

جل البلدمل /رار  ر/   م  / م   /ع قعد النقاش واملداولة  اــــــــدر اجملل
 ( اآليت  صر   6/132/02/2017ع 

املوافقة علو طلخل وزارة الشــئون اهجتماعية والعمر تغيري  شــاو فرع 
( إيل  شــــاو فرع قنك شــــريطة عدم 5التموين وا ملة احلايل القطعة  

اســـتغالع  و/ع البنك إه قعد اه ت اء  ن تنايذ وتشـــغير فرع التموين 
(. شـــريطة  تنايذ املشـــروع  الع ثالث 2د الكاملن القطعة ر/   ا دي

 سنوا   ن اتريخ القرار حبد  /صو.
( طلخل وزارة الشــئون اهجتماعية والعمر توســعة فرع 21/2017( 3

 (.9/طعة ر/   -املببز الكاملن مبركز   ضاحية األ دلجل
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم املوضـــــــــوع 06/08/2015( قتاريخ 8660أل دلجل/ /ا
  عال  واملتضمـن  ا يل  

قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 
 ( اآليت  صر  6/133/02/2017

املوافقة علو طلخل وزارة الشـــــــــــئون اهجتماعية والعمر توســـــــــــعة فرع 
( 9/طعة  -حية األ دلجل والر/ع املببز املبصـــــص ضـــــمن  ركز ضـــــا

(  رقعة و رقعون     رقع فقط لتصبح إمجايل  ساحتر 2م 44مبساحة  
 60(  املة و رقعة     رقع فقط قدًه  ن  2م 104قعد التوســـــــــــعة  

( ســـــــــتني   ا  رقعا واألقعاد املبينة علو الكروك  املرفم شـــــــــريطة  2م
وتنايذ  /بر التنايذ   التنســــــيم واهلتزام اشــــــ اطا  وزارا  ا د ا 

 املشروع  الع ثالث سنوا   ن اتريخ استالم املو/ع.
( طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية والعمر ختصـــــــيص 23/2017( 4

( 3/طعر ر/    - و/عني إل/ا ة  طعمني ضـــمن  ركز الضـــاحية الارع 
 مبنطقة ضاحية عبد هللا املبارك.

  لبلدية ر/   اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام ا
م 01/12/2015( قتــاريخ 12533 /ضـــــــــــــاحيــة عبــد هللا املبــارك/

 واملتعلم املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

 ( اآليت  صر   6/134/02/2017
 و/عني  ختصيصاملوافقة علو. طلخل وزارة الشئون اهجتماعية والعمر 

م  10(  املة     رقع فقط و قعاد  2م 100إل/ا ة  طعمني مبساحة  
( 3م( لكر  و/ع ضــــمن  ركز الضــــاحية الارع  القطعة ر/    10× 

مبنطقة عبد هللا املبارك وكما هو  بني علو الكروك  املرفم شـــــــــــريطة  
التنســــــــــيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ  وتنايذ املشــــــــــروع  الع 

 ث سنوا   ن استالم املو/ع.ثال
( طلخل وزارة الشــــــئون اهجتماعية والعمر اســــــتقطاع 12/2017( 5

جزء  ن  و/ع  ـــــد ـــــا  ليكون  و/ع لارع متوين  معيـــــة القريوان 
 (.2التعاو ية مبنطقة القريوان /طعة  

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     
ـــــــوع 12/02/2017( قتاريخ 1419 /القريوان/ ـ م واملتعلم املوضـ

  عال  واملتضمـن  ا يل   
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

 ( اآليت  صر   6/135/02/2017
املوافقة علو. طلخل وزارة الشئون اهجتماعية والعمر استقطاع جزء  ن  و/ع 

 180( مبساحة  2وان التعاو ية /طعة   د ا  ليكون فرع متوين  معية القري 
م( وكما هو  وضــح علو  20× م  9(  املة ومثا ون     رقع فقط أبقعاد  2م

 ســـبة الكروك  املرفم شـــريطة  اهلتزام مبا جاء قردود  عضـــاء اللجنة الارعية 
( قتــــــاريخ 30/2016للمرافم وا ــــــد ــــــا  العــــــا ــــــة يف اهجتمــــــاع ر/   

/بر التنايذ  وتنايذ املشــــــروع  الع ثالث م والتنســــــيم  ع ا  27/9/2016
 سنوا   ن اتريخ استالم املو/ع.

( طلخل وزارة الشـــــــئون اهجتماعية والعمر ختصـــــــيص 84/2017( 6
 و/عني إل/ا ة فرع قنشر  ك راء السيارا  وتصليح اإلطارا  وتبدير 

 (.4الزيت( وفرع غاز مبنطقة اشبيلية   /طعة  
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يد/  دير عام البلدية ر/     اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــ
م واملتعلم املوضـــــــــوع 23/03/2016( قتاريخ  1352 /اشبيلية/

  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

 ( اآليت  صر  6/136/02/2017
 و/عني  صيصاملوافقة علو. طلخل وزارة الشئون اهجتماعية والعمر خت

إحدامها إل/ا ة فرع ك راء الســـــــــــيارا  وتصـــــــــــليح اإلطارا  وتبدير 
(  املة ومثا ون   اً  رقعاً فقط واآل ر وفرع 2م 180الزيو  مبساحة  

(  املة ومثا ون   اً  رقعاً فقط  وذلك 2م 180غاز مبســــــــــاحة /درها  
 قعد استقطاع جزء  ن توسعة  وا/ف السيارا  ا ااة قصالة األفراح

( كما هو  وضـح علو  سـبة الكروك  4وذلك مبنطقة اشـبيلية /طعة  
املرفم شــــريطة  التنســــيم  ع وزارا  ا د ا  واهلتزام قشــــروط ا /بر 
 التنايذ  وتنايذ القرار  الع ثالث سنوا   ن اتريخ استالم املو/ع.

( طلخل ورثة حممد علو الد ان قشـــــــــــأن إضـــــــــــافة 148/2016(  7
( اجمللجل البلدمل ر/   م 1للقســــــــيمة ر/    ســــــــاحة  ن   الك الدولة 

 م. 26/6/2006( قتاريخ 16/313/14/2006 /ف 
اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م وكتا  السيد  دير 28/11/2016( قتاريخ  2016/12261ك/
م واملتعلقني  28/3/2016( قتاريخ 3405عام البلدية     /القبلة/

 ــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل   املوضـــــ
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

  -( اآليت  صر  6/137/02/2017
املوافقة علو. الطلخل املقدم  ن شـــــــــــركة حممد علو الد ان و وهد  

(  املة واثنان وتســــعون   اً  رقعاً فقط  ن 2م 192إضــــافة  ســــاحة  
ة هل  كموا/ف ســـيارا  حتت  ســـتوو األرىل  ن ا الســـاحة املبصـــصـــ

(  املة ومثا ية ومخســـــــــون   اً  رقعاً تقريباً لالســـــــــتعماع 2م 158.50 
( لالســـتعماع اهســـتثمارمل ضـــمن العقار الوا/ع 2م 33.50التجارمل  

( 13مبنطقة القبلة دا ر املدينة وذلك حســـخل الســـعر الســـاملد /طعة  
( ثالثة 2م 3000ضــــــــافة  لتصــــــــبح  ســــــــاحة العقار اإلمجالية قعد اإل

دهف     رقع فقط وذلــك وفم /رار اجمللجل البلــدمل ر/   م  /ف 
م والقرار  6/12/2010( املتبــــــذ قتــــــاريخ 9/432/17/2010

( قشـأن شـروو وضـواقط اإلضـافا  2011لسـنة  241الوزارمل ر/   
للقسامل  التنظيمية وكما هو  وضح علو الكروك  املرفم وإ شاء فندق 

اهســـتثمارية للعقار قعد اإلضـــافة املذكورة ضـــمن اجملمع علو املســـاحة 
املز ع إ شــــــاؤ  علو العقار مبوجخل /رار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ف 

شـــــــــريطة  ن ه    31/5/1999( املتبذ قتاريخ 20/255/10/99
( ســبعماملة ومخســني   اً 2م 750تقر املســاحة املســتغلة للاندق عن  
التجارية علو  ن يقوم  اـــاا    رقعاً فقط   وتســـتكمر  ن املســـاحة

العال/ة إبقرام عقد  ع وزارة املالية للجزء املتبق   ن املســــاحة الســــاقم 

ختصــيصــ ا هل  هســتعماهلا  وا/ف ســيارا  حتت  ســتوو األرىل وقعد 
( تسعماملة وثالثة و رقعني 2م 943تقليص ا وتعديل ا لتصبح مبساحة  

 رض   ن ا .   اً  رقعاً فقط ورمير وتشجري املستوو األ
 * ا تناع السيد العضو   سا ة يود العتييب.

427 
( ختصـــيص  و/ع  ســـجد قدير ملســـجد اـــبيح قراك 76/2017(  8

 (.3الصبيح مبنطقة كياان /طعة  
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م وكتا  الســــــــــيد  دير 27/02/2017( قتاريخ  2075 /كياان/
ــــد ــــة ر/    عــــام البل ــــان /-ي ــــاريخ 7373كيا م  30/1/2015( قت

 واملتعلقني املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل  
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

  -( اآليت  صر  6/138/02/2017
املوافقة تنظيمياً علو ختصــــيص  و/ع قدير ملو/ع  ســــجد اــــبيح قراك 

( جبزء  ن احلديقة القاملمة 3ا/ع ضمن  نطقة كياان /طعة  الصبيح الو 
(  لاني وســــبعماملة وتســــعة وســــبعني   اً  رقعاً 2م 2779.3مبســــاحة  

تقريباً وكما هو  وضــــــــح األقعاد علو الكروك  املرفم وذلك شــــــــريطر 
اهلتزام اش اطا  اهليئة العا ة لشئون الزراعة والثروة السمكية وه   

- 
ص املو/ع احلايل لل يئة العا ة لشـــــئون الزراعة والثروة . ن يت  ختصـــــي1

 السمكية كجزء  ن احلديقة القاملمة.
.تنايذ الزراعا  وا د ا  املســـــــا دة هلا  شـــــــبكة رمل   دين ك راء    اخل( 2

 علو  اقة املتربع ا ااة ويكون  توافم  ع التصمي  املعتمد  ن اهليئة.
احلديقة إل شــــاء  وا/ف .عدم طلخل  مل اســــتقطاعا   ســــتقبلية  ن 3

 سيارا  للمسجد.
 .عدم قناء سكن لإل ام واملؤذن واهكتااء السكن املوجود حاليًا.4

435 
( طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسال ية ختصيص 102/2016(  9

 (.1/طعة ر/   - و/ع إل/ا ة  سجد ضمن  نطقة الدوحة
     ر/ اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية

ـــوع 04/07/2016( قتاريخ  265ــ 2016 / ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ
 - عال  واملتضمـن  ا يل   

قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 
  -( اآليت  صر  6/139/02/2017

املوافقةً  علو طلخل وزارة األو/اف والشئون اإلسـال ية ختصـيص  و/ع 
 2500 ( مبســـاحة 1 ســـجد ضـــمن  نطقة الدوحة /طعة ر/   إل/ا ة 

 ع  وا/ف  م( 50× م  50(  لاني ومخسماملة     رقع فقط وأبقعاد  2م
 ومخسماملة ومخسنيتقريبًا(  رقعة دهف  2م 4550للسيارا  مبساحة  

  م( 65×م  70  ًا  رقعاً فقط ه غري وأبقعاد  
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 وكما  ا هو  بني علو الكروك  املرفم.
 -يطة  ا يل   شر 
.اعتماد املدا ر واملبار  ملوا/ف الســـــــيارا  وفم  ا هو  بني علو 1

  سبة الكروك  املرفم.
 .التنسيم  ع وزارا  ا د ا  /بر التنايذ.2
( املؤرخ يف 63/5/72.إلغــــــاء /رار اجمللجل البلــــــدمل ر/   م  /3

 م. 31/7/1972
  الحظة 

 انار ا الد. عدم  وافقة السيد رمليجل اجمللجل البلدمل /   ل ر
( طلخل وزارة الدا لية تعدير  كوان   شـــــــــــروع 24/2017(  10

 مجعية الشرطة اهست الكية مبنطقة اهستعماه  احلكو ية العارضية.
اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم 08/12/2015( قتــــــاريخ  12793 /العــــــارضــــــــــــيــــــة/
 -  واملتضمـن  ا يل   املوضـــــــــوع  عال

قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 
  -( اآليت  صر  6/140/02/2017

املوافقةً  علو تعدير  كوان   شـــــــروع مجعية الشـــــــرطة اهســـــــت الكية 
املــــبصـــــــــــــــص مبــــوجــــــخل /ــــرار اجملــــلــــجل الــــبــــلــــــدمل ر/ــــ   م  /ف 

 نطقة م ضـــــــــــمن  20/12/2006( قتاريخ 27/596/26/2006
( مخســـــة 2م 15000اهســــــتعماه  احلكو ية العارضــــــية مبســــــاحة  

 عشر  لف     رقع.
 -لتصبح كاآليت

( ثالثة دهف     رقع علو  ن 2م 3000*السوق املركزمل مبساحة  
 يتكون املبىن  ن 

( ثالثة دهف     رقع ويستغر 2م 3000دور سردا  مبساحة  -1
 لصيا ة  استالم قضاملع(. خمازن  ربدة   وجافة  ا د ا  وا

( ثالثة دهف     رقع ويســـتغر 2م 3000دور  رضـــ  مبســـاحة  -2
  سوق  ركزمل واستالم قضاملع(.

( ثالثة دهف     رقع ويســـتغر 2م 3000دور  يزا ني مبســـاحة  -3
  إدارة وحمال (.

علو  ن تشمر اةال  قدور امليزا ني علو األ شطة املقررة ضمن  فرع 
طع الســـــــــــكنية وفقاً لقرار اجمللجل البلدمل ر/   م  /ف الدكاكني الق

 م. 10/10/2011( الصادر قتاريخ 2/390/15/2011
( اثنا عشــــــــر  لف     2م 12000*ا/   ســــــــاحة األرىل والبالغة  

  رقع تستغر كموا/ف سيارا  و ساحا   ضراء.
( طلخل وزارة الشـــــــــــئون اهجتماعية والعمر املوافقة علو 92/2017(  11

مجعية النزهة التعاو ية ليار حمر جزء  ن  و/ع فرع ا ملة والتموين   قر فرع
 (.1وذلك ضمن فرع ا معية القامل  ضمن  نطقة النزهة /طعة  

 

ــــ  استعرىل اجمللجل البلدمل كتا  السيد/  دير عام البلدية ر/     ك ـ
ـ  2016 ـوع 18/04/2017( قتاريخ  1411ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م واملتعلم املوضـ

 -مـن  ا يل    عال  واملتض
قعد النقاش واملداولة  اــــدر اجمللجل البلدمل /رار  ر/   م  /م  /ع ع 

  -( اآليت  صر  6/141/02/2017
املوافقــــة ً علو  قـــر  و/ع فرع مجعيــــة النزهــــة التعـــاو يــــة علو املو/ع 

 150املبصــــص لارع التموين وا ملة وقناجل  ســــاحة فرع ا معية  
م( ودون  مل  15×م  10ط وأبقعاد  (  املة ومخسون   اً  رقعاً فق2م

 تعدير يف املساحا  التجارية املقررة للجمعية ساققًا.
 شريطة  تنايذ القرار  الع ثالث سنوا   ن اتريخ استالم املو/ع.

( طلخل وزارة التجارة والصــــــــناعة اســــــــتغالع  و/ع 448/2017(  3
ـــــــــ  لف املشاتر( إل/ا  ــــــــــ  ةالشربتني ر/   ح( ور/   د( مبنطقة  الرمل ـ

   زاد اااك( قديال عن سوق املباركية.
اســـــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــــيد/  دير عام البلدية ر/     / 

ــ  ـــ ـــــوع 14/05/2017( قتاريخ   8637الرمل ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ م واملتعلم املوضـ
 - عال  واملتضمـن  ا يل  

قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /م 
  -اآليت  صر   (142/02/2017 /

املوافقة طلخل وزارة التجارة والصناعة استغالع  و/ع الشربتني ر/  
 ح( ور/   د( مبنطقة  الرمل ــ  لف املشاتر( إل/ا ة   زاد اااك( 

 قديال عن سوق املباركية.
 شريطة  وافقة اهليئة العا ة لألغذية -
( طلخل اإلدارة العا ة لإلطااء ختصـــــــــــيص  و/ع 1363/2016(  4

 اة  ؤ/تة( إل/ا ة  ركز إطااء  ؤ/ت  شالي ا   تاركة( ا  راء. قص
اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

م واملتعلم 05/12/2016( قتاريخ  11814ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2016ك/
 -املوضـــــــــوع  عال  واملتضمـن  ا يل   

   م  /م قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/
  -( اآليت  صر  143/02/2017 /

املوافقة علو طلخل اإلدارة العا ة لإلطااء ختصـــــــــــيص  و/ع   ؤ/ت( 
(  رقعة دهف     رقع هســـــــــتغاللر  ركز إطااء 2م4000مبســـــــــاحة  

 ؤ/ت   شـــالي ا   تاركة ( وذلك علو جزء  ن  و/ع املنتز  القو   
 راء ناء  ركز إطااء ا ا  راء وملدة ســــــنتني  الع ف ة هدم وإعادة ق

 املبصص اجملاور للمو/ع .
( التعدير يف  سبة البناء املبصصة لسكن العماع 408/2017(  5

املقام ضمن حدود القسيمة الصناعية حسخل القرار الوزارمل ر/  
 .12/10/2016( قتاريخ 567/2015 

اســـــــــــتعرىل اجمللجل البلــدمل كتــا  الســـــــــــيــد/  ــدير عــام البلــديــة ر/  
م واملتعلم املوضـــــــــــــــــــــــــــوع 20/04/2017تاريخ  ( ق35/11547 
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 - عال  واملتضمـن  ا يل   
قعـــد النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /م 

  -( اآليت  صر  144/02/2017 /
املوافقة علو التعدير يف  سبة البناء املبصصة لسكن العماع املقام 

ر الوزارمل ر/  ضمن حدود القسيمة الصناعية حسخل القرا
 ليصبح النص كالتايل  ــ  12/10/2016( قتاريخ 567/2015 
توز إ/ا ة سكن العماع ضمن حدود القسيمة الصناعية فقط حيث -

 ن  ساحة القسيمة لكر  ن السردا   %10ه تزيد  ساحتر عن 
 واألرض  وامليزا ني وحتتسخل كما يل   ــــ 

 سخل  ن  سبة البناء(  ن  ساحة القسيمة  ه حي %10( سردا   1
  ن  ساحة القسيمة  ه حيسخل  ن  سبة البناء(. %10( رض    2
  ن  ساحة القسيمة  ه حيسخل  ن  سبة البناء(  %10( يزا ني   3
( طلخل اهليئة العا ة للصناعة ختصيص ا/  1( 308/2017(  6

 ( الكاملن مبنطقة  يناء عبد هللا.11 ساحة املو/ع ر/   
 ع لبلدية الكويت حلجز املركبا  ورميع وحاظ(طلخل ختصيص  و/1

 . يناء عبد هللا( الكاملن مبنطقة 32حمجوزاهتا وذلك ضمن املو/ع ر/   
اســــــــــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســــــــــيد/  دير عام البلدية ر/     

ـــــــوع 15/03/2017( قتاريخ  146ـــ  2017ك/ ـ م واملتعلم املوضـ
 - عال  واملتضمـن  ا يل   

النقـــاش واملـــداولـــة  اـــــــــــــدر اجمللجل البلـــدمل /رار  ر/   م  /م  قعـــد
  -( اآليت  صر  145/02/2017 /
املوافقة علو طلخل اهليئة العا ة للصــــناعة ختصــــيص ا/   ســــاحة  -1

( والــذمل متثــر ا زء 2م 271349.857( البــالغــة  11املو/ع ر/   
 ( مبســـاحة11( املســـتغر  ن /بر البلدية  ليصـــبح املو/ع ر/   2ر/   

( وه  اةددة الون األاار علو  سبة 2م 548437.50إمجالية  
 ( املرفم.1الكروك  ر/   

املوافقة علو تعدير /رار اللجنة املكلاة للقيام ا تصــــــــــااــــــــــا   -2
( املتبــذ قتــاريخ 163/11/2013اجمللجل البلــدمل ر/   ع ق م  /

ـــــذًا لقرار جملجل الوزراء ر/    26/9/2013 ـــــك تناي ( 892م وذل
 15/6/2015( املنعقد قتاريخ 28/2015اجتماعر ر/   املتبذ يف 

( يف  نطقة  يناء عبد هللا التبزينية  ن جدوع 11م قرفع املو/ع ر/   
/ا يا( املتبذ اجتماعر ر/  54(  ن /رار جملجل الوزراء ر/   3ر/   

م   وال  متثـــر ا زء ر/   8/1/2012( املنعقـــد قتـــاريخ 3/2012 
( اةدد اللون األير علو 2م 259118.555( البالغ  ساحتر  3 

( املرفم   وإعادة ختصـــــــيصـــــــ ا لل يئة العا ة 1 ســـــــبة الكروك  ر/   
للصـــــــــــناعة   علماً أب ر /د ســـــــــــبم وإن مت رفع تقرير للمجلجل البلدمل 

 ( 257قشأن هذا ا زء مبوجخل كتايب اإلدارة ر/   
 
 

481 
( 12792-م   ور/      / ينــاء عبــد هللا 31/5/2016املؤرخ يف 

   رفم اورة  ن ما(. 8/12/2015قتاريخ 
( 11تســــــــلي  اهليئة العا ة للصــــــــناعة كا ر  ســــــــاحة املو/ع ر/    -3

( وهو عبارة عن جمموع 2م 548437.50البالغ  ســـاحتر اإلمجالية  
( F.B26/2008 ســاحة األجزاء الثالثة اةددة قدف  امليدان ر/   

 م.( املرف1  واةددة الكروك  ر/   68-76ص
املوافقة عل  تعدير  ســـــــــــاحة املو/ع الوارد يف البند الثاً  ن /رار  -4

ـــدمل ر/   م  /ر و/ ـــاريخ 180/14/2014اجمللجل البل ( املتبـــذ قت
م أبن تصــــــــبح املســــــــاحة املبصــــــــصــــــــة لل يئة العا ة  14/7/2014

( وفقاً ملا هو حمدد 2م 1328650.143للصـــــــــــناعة مبنطقة النعا   
( املرفم ووفقاً للشـــــروو 3لكروك  ر/   اللون الربتقايل عل   ســـــبة ا

الواردة قذا  القرار املذكور   وعلو  ن ختصــــص املســــاحة املبصــــو ة 
 ن  ســـــــــــــاحــة  و/ع اهليئــة العــا ــة للصـــــــــــنــاعــة مبنطقــة النعــا  البــالغــة 

( اةددة اللون األ ضر علو  سبة الكروك  2م 271349.857 
 ( للمرافم وا د ا  العا ة.3ر/   

(  املتان 2م 250000ختصــــــــيص  و/ع مبســــــــاحة  املوافقة عل   -5
ومخســـــــــــون  لف     رقع   لبلدية الكويت حلجز املركبا  ولتجميع 

( الكاملن مبنطقة  يناء عبد هللا 32وحاظ حمجوزاهتا ضـــمن املو/ع ر/   
 ( املرفم.2وفم  ا هو  بني اللون األزرق عل   سبة الكروك  ر/   

482 
اكز السوق ـــ احدمل شركا  ( طلخل شركة متدين ملر 449/2017( 7

   343جمموعة التمدين القاقضة املوافقة علو د ج القسامل   ر/ام  
( 160ـــ153( /سامل   8( وتعدير حدود عدد   355   346

 ( مبنطقة اباح السامل .2القطعة ر/   
اســـــتعرىل اجمللجل البلدمل كتا  الســـــيد/  دير عام البلدية ر/      / 

م واملتعلم املوضـــــــــوع 15/05/2017اريخ  ( قت21اباح السامل  ـــ 
 - عال  واملتضمـن  ا يل  

قعــد النقــاش واملــداولــة  اــــــــــــدر اجمللجل البلــدمل /رار  ر/   م  /م  / 
  -( اآليت  صر  146/02/2017

إحدو -املوافقة عل  الطلخل املقدم  ن شـــــــركة متدين ملراكز التســـــــوق
 ج وإعادة تنظي  شــــــركا  جمموعة التمدين القاقضــــــة عل   شــــــروع د

( /سامل  استثمارية خمصصة لنشاو حمر  346   345القسامل   ر/ام  
ــــــــ    رــــــــاريــــــــة فــــــــقــــــــط   دكــــــــاكــــــــني ( والــــــــقســـــــــــــــــــيــــــــمــــــــة ر/

 ( ذا  اســــــــتعماع اســــــــتثمارمل والبالغ  ســــــــاحت ا علو التوايل  355 
( 2( القطعـــة ر/   2م5042.13  2م2047.98   2م 5832 

ســــــــــاحة إمجالية مبنطقة اــــــــــباح الســــــــــامل لتصــــــــــبح /ســــــــــيمة واحدة مب
 -( وذلك علو الناو التايل 2م12922.11و/درها 
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 ( حمال   دكاكني(. 2م7879.98اوأل  حتسخل  ا  ساحتر  
( وعلو  ن % 100ويكون البناء  ن طاقم  رض  فقط وقنسبة قناء  

( ووفقاً لالملاة البناء ويت  عمر 2م 40ه تقر  ســـــــــاحة الدكان عن  
( ويستغر  % 25بة ه تزيد عن  سردا  واحد مبساحة الدكاكني قنس

-املضـــــــــــبـــــا -الك راء-كبـــــد ـــــا  فقط  ثـــــر  غرف اةوه 
املصــــــليا (  ع عدم اهســــــتغالع التجارمل للســــــردا  وذلك كما ورد 

( 1/67/03/2013ذكر  يف /رار اجمللجل البلـــدمل ر/   م  /ع ك 
 م. 11/2/2013املؤرخ يف 

قنســـبة ( ســـكن اســـتثمارمل 2م 5042.13ا يًا  حتســـخل  ا  ســـاحتر  
( دون اســـــــــتغالع  مل  ســـــــــاحة كدكاكني ويطبم علي ا % 250قناء  

 ظــام البنــاء املعموع قــر وذلــك كمــا ورد ذكر  يف /رار اجمللجل البلــدمل 
 م. 11/2/2013( املؤرخ يف 1/64/03/2013ر/   م  /ع ك 

 153( /ســــــامل   ر/ا  ا  ن  8الثًا  املوافقة علو تعدير حدود عدد  
ح عل   ســـــــــــبة الكروك  املرفم واملبني ( وكما هو  وضـــــــــــ 160إف 

اللون األير واملبصــــــــصــــــــة هســــــــتعماع األ شــــــــطة التالية     طاع  
وكافتري   و عجنا  و قاه ( ويكون البناء  كون  ن طاققني  دور 

( وميكن إضافة % 100 رض  و  وع ( وقنسبة قناء إمجالية و/درها  
ء وذلك  البناســردا  يســتغر كبد ا  فقط وه يت  حســاقر  ن  ســبة 

(  ن /رار اجمللجل 3كما ورد ذكر  يف الاقرة ر/    (  ن البند ر/   
ـــــــ   م  /ر و/  ـــــــدمل ر/ ـــــــل ـــــــب ( املـــــــؤرخ يف 294/11/2009ال

 م.  22/6/2009
راقعًا  املوافقة علو تبليط وتشــــــجري وتظلير املســــــاحا  قني القســــــامل  

ــاحــة 160اف  153ار/ــا  ــا  ن   ــر حــدودهــا لتكون  ت ( قعــد تعــدي
ام العام لقاطين وزاملرمل املنطقة واملوضـــــــاة اللون األاـــــــار لالســـــــتبد

 علو الكروك  املرفم شريطة اهلتزام  ــــ 
   ــ خماطبة وزارة املالية إلقرام عقد.

   ــ عدم استغالع املساحة املظللة يف  مل   شطة رارية  ااة.
  ا سًا  ـــ 

نظي  علو لتالنص قواملم امللكية للقســــــامل  النارة عن  شــــــروع إعادة ا
 وعية اهستعماع و سخل البناء املز ع إ شاؤ  علو القسيمة املستادثة 

 واهلتزام هبا حاليٍا و ستقبال وان يت  ذكر ذلك يف الر مل التنظيم  .
(2017/ 02مت التصديم علو حمضر اجتماع ر/     لدور اه عقاد 

15/05/2017املنعقد قتاريخ  احلادمل عشر  
 ام الساعة الواحدة والنصف ظ راً( ا ت و اهجتماع يف مت 

 
 

 ال يئة العا ة لشئون القصر
 إعالن

تعلن ال يئة العا ة لشئون القصر عن وجود  ستاقات  الية تبص 
وا ت ت عال/ت ا   السادة التالية أسماؤه   من زالت ااة ال يئة عن  

ستالم المستاقات وف  حالة عدم هق  .وعلير يرجو  راجعة ال يئة 
 التصرف في ا وفقا للقا ون.الاضور سيت  

 تقرير جبميع القصر الذين قلغوا سن الرشد
  ن اتريخ 

  
 إف اتريخ 

01/07/2017 
  

31/07/2017 
 فعاع حالة اههنــاء 
 ر/  املستايد اهس  ر/  احلسا   سلسر

ايد عبد هللا جاقر حممد انار  20001 1
 العنزمل

5 

ر ايد عبد هللا جاقر حممد انا 20758 2
 العنزمل

28 

 9  يد فيصر جاقر  طر عبد 24389 3
ايد  طلم حممد عبد هللا حمسن  25250 4

 ا ربمل
8 

 21 العنود قرججل فاحل شارع العجم  25973 5
  ري  فار  ف د  بارك سويد  23899 6

 اهلرشاين
26 

  ري  فار  ف د  بارك سويد  24255 7
 اهلرشاىن

4 

 3 مد فر اسر طارق يوسف علو حم 23359 8
قشاير فاحل  طيع  رعو  ل و  22584 9

 العجم 
10 

 5 حسني  ضري عبد هللا  ضري  بارك 25154 10
حصر  بارك عبدهللا  بارك الز/يع  24098 11

 العجم 
6 

 الد  تعخل جار هللا ذاعر سيف  25783 12
 ا اري 

6 

داان حممد عبد هللا العبد الرين  25364 13
 امل نا

9 

راكان سلطان راكان فالح سلطان  21728 14
 العجمو

4 

ر   راان سعود حسني عبد  25997 15
 اهلادمل  قومجر العجم 

10 

سار  حقان حممد سامل  بارك  23652 16
 احللوان العجم 

11 

 16 سار   الد فيصر اهليل  18633 17
 3 سعد  الد فاحل  صلح فاحل البالود 16908 18
 7 ودح فاحل البالسعد  الد فاحل  صل 21166 19
 6 سعد شر ن سعد البصمان 25743 20
سعد عبد هللا ف د راجح فيصر  21303 21

 البوص
4 

 9 سعد حمسن قط  سعد العجم  20481 22
سعد  سعد سيف عل  رو    24405 23

 العاز  
14 

سلمان سلطان  سار انار  بارك  19250 24
 العجم 

4 
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 13 لعتييباشريار مهيجان سار دغيليخل  22905 25
اافير  بارك  طلم قالع احلمد  22213 26

 اهلاجرمل
15 

اافير  بارك  طلم قالع احلمد  22214 27
 اهلاجرمل

7 

ضارمل ف د عبد الرحي  جاس  عبد  25101 28
 هللا الاودرمل

8 

 3 عبد العزيز عبيد علو عبيد اهلاجرمل 17383 29
عبد العزيز  طلم عبا  درمييح  22922 30

 العتييب
22 

 6 عبد هللا ايد  ليار اهليلع 26381 31
عبد هللا سعد عوىل  نصور جاقر  21808 32

 العتييب
7 

غدير ايد فالح عيد هلير اغري  22582 33
 املسيل  الرشيدمل

9 

 9 فاطمر عايد  بارك العاز   26114 34
فاطمر هادمل حسن حممد عبدهللا  25196 35

 العجم 
34 

 5 مد العجم ف اد انار عبيد حم 20991 36
ف د عبد هللا عبد الرين حممد  13461 37

 ال كيت
6 

حممد اااعير ر ضان اااعير  24849 38
 حوران العنزمل

6 

حممد يدان جعيالن  صلح  23783 39
  صيبيح احلريب

11 

 10 حممد شجاع  بارك رجاء املطريمل 22600 40
حممد عبد اللطيف انار الزيد  15054 41

 الناار
8 

 3 حممد هايف سامل جعيالن العجم  19050 42
 ر  فدعو  يد هادو غصني  24173 43

 الدوسرمل
12 

 2  ز ر عبد هللا يود سعيد املطريمل 15875 44
 15  الك عماش دريع فرات  اهلاجرمل 20136 45
  ا اسعد  رزوق عوينان عمار  17419 46

 العاز  
5 

انار قراك ف يد قراك  الح قراك  25975 47
 لعجم ا

8 

 9  واع سامل حممد سامل العاز   23361 48
 ور  سامل حبيخل سعد اعويشز  17674 49

 العاز و
14 

 ور  فرا  عوىل فالح  بجح  24352 50
 العدواين

4 

 13  وف جاقر  بارك علو العجم  19835 51
 14  وير  داد سعود ردعان اهلاجرمل 18151 52
بد ع  وير انيف عبد الرين انيف 19687 53

 الرين اهلاجرمل
9 

وليد حممد حسيان حممد الوطيخل  22194 54
 الدوسرمل

11 

 54 إمجايل احلاه  

 

 

 اهليئة العا ة للصناعة
 إعالن

 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم إلي ا السادة/ شركة قوقيان الشر/ية
 للتجارة العا ة واملقاوه  / جاران حا د الشمرمل وشركاملر 

 لقيد يف السجر الصناع  طالبني ا
 201063ر/  ال  يص  

 حتت اهس  التجارمل   صنع املسيلة إل تا  حمارم الورق    
 2017-8-22الصادر قتاريخ  

 املعد  ا تا  اةارم الور/ية    
الدور   5حمر     281 نطقة  ا  راء /طعة  حرفية ا  راء   /سيمة 

 األرض . 
 صناعة  اس  املالك  اهليئة العا ة لل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 إعالن

 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقد ت إلي ا
 السيدة/ الشيبة  وزة اباح ا اقر الصباح
 طالبة قدع فا/د ل  يص  نشأة اناعية 

 11323ر/  ال  يص  
 حتت اهس  التجارمل   ركز املسيلة إل تا  ا رسا ة ا اهزة

 .13/3/2014الصادر قتاريخ 
 ين ا اهزاملعد  ا تا  ا لط ا رسا

   8/سيمة     G نطقة  الصليبية /كبد /طعة  
 اس  املالك  اهليئة العا ة للصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العا ة للصـــــــــناعة أب ر تقدم إلي ا الســـــــــادة شـــــــــركة/ ا كان 

 العاملية ألعماع اهملنيوم ذ م م طالبني تعدير علو السجر الصناع  
 كــان العــامليــة حتــت اهســـــــــــ  التجــارمل/ ا-200187ر/  ال  يص  

املعد   عماع - 26/11/2015ألعماع اهملنيوم  الصـــــــــادر قتاريخ  
 اهملنيوم. 

الدور  األرض  - 9حمر  - 440/سيمة  - 1/طعة  - نطقة  الرمل 
 اس  املالك  اهليئة العا ة للصناعة-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم إلي ا

  اهزة / انيف جمعد املطريمل وشريكترالسادة/ شركة ستاير ه د للمطاقخ ا 
 طالبني اادار تر يص حرفة اناعية   
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 201742ر/  ال  يص  
 حتت اهس  التجارمل   صنع ستاير ه د لألملنيوم  

 2017-8-24الصادر قتاريخ  
 املعد   عماع األملنيوم 
 الدور  األرض     8حمر     441/سيمة   1 نطقة  الرمل /طعة  

 يئة العا ة للصناعةاس  املالك  اهل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم الي ا

السادة/ شركة السلسة الاضية للتجارة العا ة واملقاوه  العا ة /  ر  
 عيسو حممود الصو ايل وشركامل ا.

 ادار قدع فا/د عقد /سيمة.إطالبني 
 لصناعة.ة ل نطقة   يناء عبد هللا    شارع      اس  املالك  اهليئة العا 

 . 46/سيمة  2 ة/طع
يرجو ممن يكون حبوزتر ال  يص املذكور  عال   و لدير  مل  علو ا  
قشأ ر  ن يتقدم اف  قر اهليئة العا ة للصناعة الدور األرض   الع 
 سبوعني  ن اتريخ  شر اإلعالن وإه فإن اهليئة ستقوم قعد ا قضاء 

  . امل لة إبادار قدع فا/د عن ال  يص املطلو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم الي ا

  .السادة/ شركة عريب / االح حممد املعوشرج  وشركا 
  .طالبني تعدير يف السجر الصناع 

 10851ر/  ال  يص  
 .حتت اهس  التجارمل   صنع عريب الدويل لتجميع   ظمة امليا 

 .1998-12-19الصادر قتاريخ  
  .ا ة  ج زة و  ظمة امليا  وحملقاهتااملعد   شاو رميع واي

 اس  املالك  اهليئة العا ة للصناعة- نطقة  اباان الصناعية   شارع  
 دور  األرض    قناية  -حمر   112-110-108-106/سيمة     11/طعة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم الي ا
 السيد/  واف عبيد يري الشمرمل

 201877ر/  ال  يص   -جر الصناع  طالباً /يد يف الس
 حتت اهس  التجارمل   مل دمل ا  ألعماع احلدادة واهملنيوم

 2017-8-24الصادر قتاريخ  
 املعد   عماع احلدادة واعماع اهملنيوم

  نطقة  الرمل   اس  املالك  اهليئة العا ة للصناعة 
 دور  اهرض             2حمر     63/سيمة       1/طعة  

 

 النإع
 .تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم الي ا

   .السادة/  رزوق عبد هللا املعتوق
 طالبني الغاء تر يص حرفة اناعية. 

 .22636ر/  ال  يص  
 حتت اهس  التجارمل  املسعود لألملنيوم.

 .2000-6-3الصادر قتاريخ  
 املعد  اعماع اهملنيوم.

 .اعةاس  املالك  اهليئة العا ة للصن-ع   نطقة  الشويخ الصناعية الثا ية شار 
 دور  األرض  قناية -حمر   14/سيمة   /طعة  و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تنو  اهليئة العا ة للصناعة إف   ر مت  شر إعالن يف ا ريدة الراير 
قشأن قدع فا/د  2017-8-13الصادر قتاريخ  1353قعددها ر/  

قير   ية الغر مبنطقة الشعيبر الصناع E100عقد /سيمة  للقسيمة ر/  
  وحيث ورد  طأ  ادمل يف اإلعالن املشار إلير  عال    لذا 6/طعر  

 وجخل التنوير إف إلغاء اإلعالن  ع عدم اإلعتداد قر /ا وان.
 واإلعالن الصايح هو كالتايل 

 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم إلي ا 
زيز عالسادة /   صنع الكويت هسقف ا بجل /  سيمة حممد عبدال

 الرو   طالبني قدع فا/د عقد القسيمة  املذكورة  دان  
 واملعد  ا تا  اسقف ا بجل املسلاة الصوف الزجاج  

  100/سيمة     6املو/ع   نطقة  الشعيبر الصناعية  الغرقير( /طعر 
  لك  اهليئة العا ة للصناعة

 فمن لدير  مل اع اىل علير  ن يتقدم لل يئة العا ة للصناعة   ركز
ا د ة املتكا لة(يف  قرها يف  نطقة جنو  السرة    نطقة الوزارا  (  

يو اً  ن اتريخ اإلعالن   علو  ن يقدم املع ىل  ايايد  15وذلك  الع
 جدية اع اضر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم الي ا
الســـــــــــادة/ ورثة املرحوم/ حممد اـــــــــــنيتان جويعد املطريمل/ وكيالً عن   

 ف حممد انيتان املطريمل.  وا
 طالبني تعدير علو السجر الصناع . 

 .22398ر/  ال  يص  
ـــــجل  حتـــــت اهســـــ  التجـــــارمل   شـــــغر  لكـــــا  ا مـــــاع إل تـــــا  املالق

 ا اهزة.
 7/10/1998الصادر قتاريخ  

 املعد  إل تا  املالقجل ا اهزة 
  نطقة  الااياير                  اس  املالك  حممد جاس  الدقو 

 دور  السردا                  5حمر            3/سيمة     67/طعة 
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 إعالن
 تعلن اهليئة العا ة للصناعة أب ر تقدم إلي ا 

 السادة/ شركة الشات  لألاث واملاروشا  /  الد الشات  وشركا  
 طالبني تعدير يف السجر الصناع . 

 13909ر/  ال  يص  
 للنجارة  حتت اهس  التجارمل   صنع الشات 

 2004-3-28الصادر قتاريخ  
 –ديكورا  -ديوا يــا  –غرف طعــام  –املعــد   عمــاع النجــارة  غرف  وم 

  رضيا ( وإ تا  املبتربا  العملية.  –طاوه   شبير  – زاملن  – قوا  
   189/سيمة   4التوسعة الشر/ية /طعة  - نطقة    غر  

 اس  املالك  اهليئة العا ة للصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادة طرح املمارسة ر/   هـ ع ص إعالن عن ا
( قشأن توسعة غرفة ا اد ا  الرمليسية 11/2017

 ملركز املعلو ا  ودع  القرار
تعلـن اهليئة العا ة للصناعة عـن إعادة طرح املمارسة ر/   هـ ع ص 

( قشأن توسعة غرفة ا اد ا  الرمليسية لقس  التشغير 11/2017
 ودع  القرار. طبقـًا للشروووالدع  الاين التاقع ملركز املعلو ا  

واملواااا  العا ة وا ااة الواردة يف واملم املمارسة وال  ميكن 
دا  و إدارة التوري –احلصوع علي ا  ن  بىن اهليئة العا ة للصناعة 

د  75يف  واعيد العمر الراية وذلك  قاقر رس  و/ـدر    -املبازن 
كون خ  شر اإلعالن علو  ن ي.ك( ه يرد اعتبارا  ن اليـوم التايل لتاري

د ر  وعد لتقد  العطاءا  قعد  رور عشرة   م علو اتريخ  شر 
اإلعالن ويرفض كر عطاء يقدم قعد ذلك املوعد  وتوضـع العطاءا  

رة التوريدا  إدا-يف اندوق لدو  بىن اهليئة العا ة للصناعة الرمليس  
( يو ا اعتبارا 90جنو  السرة  وتسرمل العطاءا  ملــدة   –واملبازن 

  ن اتريخ فض  ظاريف العطاءا . 
د.ك( وتكون ااحلة طواع  2000ويرفم العطاء كاالة  ولية مببلغ و/در   

 دة سر ن العطاء لصاحل اهليئة العا ة للصناعة يف اورة  طا  ضمان 
 عتمد  و شيك  صدق اادر  ن  حد البنوك اةلية املعتمدة وه توز 

 بة أبمل فواملد علو  بلغ هذ  الكاالة وه توز لداملينملقدم العطاء املطال
املمار  احلجز علو  بلغ ا  علما أبن هذ  املمارسة غري /اقلة للتجزملة  

 وه تقبر في ا عروىل قديلة.
  دير عام اهليئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعالن عن إعادة طرح ممارسة ر/   هـ ع ص 

 ( ا اص13/2017
 قتوريد وتركيخل  زاملن  زدوجة  تاركة واقتر.

تعلـــــن اهليئة العا ة للصناعة عـــــن إعادة طرح املمارسة ر/   هـــــ ع ص 
( ا ــاص قتوريــد وتركيــخل  زاملن  زدوجــة  تاركــة واقتــر 13/2017

لقس  ا د ا  اإلدارية التاقع إلدارة الشئون اإلدارية. طبقـــــاً للشروو 
واملوااـــــــاا  العا ة وا ااـــــــة الواردة يف واملم املمارســـــــة وال  ميكن 

دا  إدارة التوري –علي ا  ن  بىن اهليئة العا ة للصـــــــــــناعة احلصـــــــــــوع 
 يف  واعيد العمر الراية وذلك  قاقر رس  و/ـدر  -واملبازن 

د .ك( ه يرد اعتبارا  ن اليـــــــوم التايل لتاريخ  شر اإلعالن علو  75  
 ن يكون د ر  وعد لتقد  العطاءا  قعد  رور عشرة   م علو اتريخ 

ــــــــــــــــع    شــــــر اإلعالن ويرفض كر عطاء يقدم قعد ذلك املوعد  وتوضــــــ
إدارة -العطاءا  يف اندوق لدو  بىن اهليئة العا ة للصناعة الرمليس  

( 90العطاءا  ملــــــــــــــدة  جنو  السرة  وتسرمل  –التوريدا  واملبازن 
  يو ا اعتبارا  ن اتريخ فض  ظاريف العطاءا .

ون اــــــــاحلة د.ك( وتك 2000ويرفم العطاء كاالة  ولية مببلغ و/درة  
طيلة  دة سر ن العطاء لصاحل اهليئة العا ة للصناعة يف اورة  طا  
ضــمان  عتمد  و شــيك  صــدق اــادر  ن  حد البنوك اةلية املعتمدة 
وه توز ملقدم العطاء املطالبة أبمل فواملد علو  بلغ هذ  الكاالة وه 

ري غ علما أبن هذ  املمارســـــــــــةتوز لداملين املمار  احلجز علو  بلغ ا  
 /اقلة للتجزملة  وه تقبر في ا عروىل قديلة.

  دير عام اهليئة 

 هيئة  سواق املاع
 اندوق  ور اإلسال   ا ليج 
 إعالن عن فقدان قطا/ة وحدا 

تعلن هيئة  سواق املاع عن فقدان قطا/ة وحدا  يف اندوق  ور 
قناء علو الطلخل املقدم  ن الشركة ا ليجية  اإلسال   ا ليج  وذلك

 حسخل البيان التايل  ظ األوراق املاليةحلا
 عدد الوحدا  ر/  البطا/ة ر/  املش ك اهســ 

 10,000 205 201 شيبر حممد  يد البغل 
يرجو ممن يعثر علي ا  و لدير  ية  علو ا  قشأهنا  راجعة وحدة  سامه  
الشركا  والصناديم اهستثمارية الشركة ا ليجية حلاظ األوراق املالية 

دور ال-عمارة زيد الكاظم  -ش  بـارك الكبري -كاملن يف  الشـرق ال
 (.22416289فاكجل - 22250600الكويـت  هاتف  -الراقع

وذلك  الع مخسة عشر يو اً اعتباراً  ن اتريخ  شر اإلعالن يف جريدة 
الكويت اليوم  وإه فإن الشركة ستقوم قعد ا قضاء امل لة إبادار 

 ملذكور  عال .ش ادة قدع فا/د للمش ك ا

 اإلدارة العا ة لإلطااء
 إعـــالن

تــــعــــلــــن اإلدارة الــــعــــــا ــــــة لــــإلطــــاــــــاء عــــن طــــرح ممــــــارســــــــــــــــة ر/ــــ   
توريد وتركيخل وتشـــــــــــغير  ج زة حاســـــــــــخل ديل  20/2017/2018

فعلو الســــــادة التجار املتبصــــــصــــــني يف هذا اجملاع  راجعة  و لاقاهتا 
رمليســــ  ال املبىن-اإلدارة العا ة لإلطااء -/ســــ  اةاســــبة  الصــــندوق  

للاصـــوع علو املوااـــاا  ا ااـــة -الدور األوع - غر   شـــرف( 
د.ك( فقط مخســــــــــة  000/75هلذ  املمارســــــــــة  قاقر رســــــــــ  و/در   

طابني  ع    ص-غري /اقلة لالس داد -وسبعون ديناراً كويتياً ه غري 
 املستندا  التالية 

 اورة  ن السجر التجارمل. -1
 لكويت. اورة ش ادة غرفة رارة واناعة ا-2
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اــــــــــورة  ـــــــــــن إيصــــــــــاع التســـــــــــجير لــــــــــدو ا  ـــــــــــاز املركـــــــــــزمل -3
 للمنا/صا  العا ة. 

اـــورة شـــ ادة اســـتيااء  ســـبة العمالة الوطنية لدو الشـــركا  غري -4
احلكو ية الصــــادرة  ن وزارة الشــــئون اهجتماعية والعمر اــــاحلة ملدة 

 سنة ترفم  ع العطاء. 
طااء رة العا ة لإلتسل  العطاءا  لقس  املنا/صا  والعقود اإلدا-5
 الدور األوع.  –املبىن الرمليس   غر   شرف(  –

عــلــمــــــًا أبن د ــر  ــوعــــــد لــتــقــــــد  الــعــروىل يــوم األحــــــد املــوافــم 
 ظ رًا. 00 01الساعة  24/09/2017

  دير إدارة الشئون املالية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
تـــعـــلـــن اإلدارة الـــعــــــا ــــــة لـــإلطـــاــــــاء عـــن طـــرح املـــمــــــارســــــــــــــــة ر/ــ   

فعلو الســـــــــــــادة   تنوعــة  توريــد وتركيــخل ر ص 22/2017/2018
-التجار املتبصصني يف هذا اجملاع  راجعة /س  اةاسبة  الصندوق  

ألوع الدور ا-املبىن الرمليس   غر   شرف( -اإلدارة العا ة لإلطااء 
للاصـــوع علو املوااـــاا  ا ااـــة هلذ  املمارســـة  قاقر رســـ  و/در  

ري غ-د.ك( فقط مخســــــــــة وســــــــــبعون ديناراً كويتيا ه غري  000/75 
  صطابني  ع   املستندا  التالية -/اقلة لالس داد 

 اورة  ن السجر التجارمل. -1
 اورة ش ادة غرفة رارة واناعة الكويت. -2
اــــــــــورة  ـــــــــــن إيصــــــــــاع التســـــــــــجير لــــــــــدو ا  ـــــــــــاز املركـــــــــــزمل -3

 للمنا/صا  العا ة. 
اـــورة شـــ ادة اســـتيااء  ســـبة العمالة الوطنية لدو الشـــركا  غري -4

 ن وزارة الشــــئون اهجتماعية والعمر اــــاحلة ملدة احلكو ية الصــــادرة 
 سنة ترفم  ع العطاء. 

تسل  العطاءا  لقس  املنا/صا  والعقود اإلدارة العا ة لإلطااء -5
 الدور األوع.  –املبىن الرمليس   غر   شرف(  –

عــلــمــــــًا أبن د ــر  ــوعــــــد لــتــقــــــد  الــعــروىل يــوم األحــــــد املــوافــم 
 ظ رًا. 00 01الساعة  24/09/2017

 دير إدارة الشئون املالية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
تـــعـــلـــن اإلدارة الـــعــــــا ــــــة لـــإلطـــاــــــاء عـــن طـــرح املـــمــــــارســــــــــــــــة ر/ــ   

إعـــداد فيل  /صـــــــــــري ليو يـــا  رجـــاع اإلطاـــاء  25/2017/2018
ادة فعلو الســــــــوفالشــــــــا  تلازيو ية  ااــــــــة اإلدارة العا ة لإلطااء  

-التجار املتبصصني يف هذا اجملاع  راجعة /س  اةاسبة  الصندوق  
ألوع الدور ا-املبىن الرمليس   غر   شرف( -دارة العا ة لإلطااء اإل

للاصـــوع علو املوااـــاا  ا ااـــة هلذ  املمارســـة  قاقر رســـ  و/در  
ري غ-د.ك( فقط مخســــــــــة وســــــــــبعون ديناراً كويتياً ه غري  000/75 

  صطابني  ع   املستندا  التالية -/اقلة لالس داد 
 اورة  ن السجر التجارمل. -1
 ة ش ادة غرفة رارة واناعة الكويت. اور -2

اــــــــــورة  ـــــــــــن إيصــــــــــاع التســـــــــــجير لــــــــــدو ا  ـــــــــــاز املركـــــــــــزمل -3
 للمنا/صا  العا ة. 

اـــورة شـــ ادة اســـتيااء  ســـبة العمالة الوطنية لدو الشـــركا  غري -4
احلكو ية الصــــادرة  ن وزارة الشــــئون اهجتماعية والعمر اــــاحلة ملدة 

 سنة ترفم  ع العطاء. 
س  املنا/صا  والعقود اإلدارة العا ة لإلطااء تسل  العطاءا  لق-5
 الدور األوع.  –املبىن الرمليس   غر   شرف(  –
ســيت  عقد اجتماع مت يدمل للســادة املمارســني يوم الثالاء املوافم  -6

الســــــــــــاعة  -الســــــــــــامليـة  -إدارة العال/ـا  العـا ـة  12/09/2017
 اباحًا( .  30 10 

يــوم األحــــــد املــوافــم  عــلــمــــــًا أبن د ــر  ــوعــــــد لــتــقــــــد  الــعــروىل
 ظ رًا. 00 01الساعة  01/10/2017

  دير إدارة الشئون املالية 

 األ ا ة العا ة لألو/اف
 إعالن عــــن فتح ا  تسجير الشركا  املتبصصة

مبجاع  ظام  يكنة اإلجراءا  اإلدارية التاقعة لأل ا ة  
 العا ة لألو/اف.

كا   تبصــــــــصــــــــة تعلن األ ا ة العا ة لألو/اف عن طلخل أتهير شــــــــر 
 مبجاع  ظ  املعلو ا  لصيا ة  ظام  يكنة اإلجراءا  اإلدارية .

وذلك يف  قر األ ا ة العا ة لألو/اف  نطقة الداة شــــارع يود الر/بة 
واعيد وذلك  ثناء   -/س  املش     -اإلدارة املالية  –الدور الثاين 

 العمر الراية اعتباراً  ن يوم األحد  
 كا   باشرة  ن اتريخ اإلعالن.ويبد  تسجير الشر 

ــة العــا ــة لألو/ــاف  ــر التوجــر ملقر األ ــا  وعلو  ن يرغــخل التســـــــــــجي
  صطابني املستندا  اآلتية  

 اورة  ن ش ادة السجر التجارمل. -
 اورة  ن ش ادة القيد قغرفة رارة واناعة الكويت. -
 اورة  ن إيصاع التسجير لدو ا  از املركزمل للمنا/صا  العا ة. -
 اورة  ن ش ادة دع  العمالة. -

 األ ا ة العا ة لألو/اف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2/2017إعالن عــــن طرح املمارســــة ر/ـــــ     
( قشان تقد   د ا  استشارية  تبصصة يف 2018

 جماع األوركاع
-2/2017تعلن األ ا ة العا ة لألو/اف عن املمارســــة ر/ـــــ     

اع  جماع األورك( قشأن تقد   د ا  استشارية  تبصصة يف2018
التاقع لأل ا ة العا ة لألو/اف وذلك طبقا للمواااا  والشروو 
ا ااة  والعا ة الواردة يف واملم املمارسة  ن  قر األ ا ة العا ة 

ة اإلدار -شارع يود الر/بة الدور الثاين  6لألو/اف  نطقة الداة / ق 
ة اعتبارا لرايوذلك  ثناء  واعيد العمر ا -/س  املش      -املالية 

 75.000 قاقر رس   قدار    3/9/2017 ن يوم اهحد املوافم 
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د.ك (  ه يرد وعلو  ن تقدم العطاءا  األ ا ة العا ة لألو/اف /بر 
 .20/9/2017الساعة الواحدة ظ را  ن يوم األرقعاء املوافم 

هذا وسيعقد اجتماع مت يدمل  ع الشركا  يف متام الساعة العاشرة 
يف  بىن األ ا ة العا ة لألو/اف ويرجو  14/9/2017م اباحا يو 

 احلضور  صطابني ايصاع شراء التأهير.
(  ن /يمة العطاء وينبغ  %2هذا وتبلغ الكاالة األولية هلذا العطاء  

  ن تكون ااحلة طيلة  دة سر ن العطاء.
فعلو  ن يرغخل يف احلصوع علو كراسة الشروو يرجو ااطاا  

 املستندا  اآلتية  
 اورة  ن ش ادة السجر التجارمل . -
 اورة  ن ش ادة القيد قغرفة رارة واناعة الكويت . -
 اورة  ن إيصاع التسجير لدو  نة املنا/صا  املركزية . -
 اورة  ن ش ادة دع  العمالة . -

 األ ا ة العا ة لألو/اف
 إعالن 
 (2018- 4/2017عن طرح املمارسة ر/   
ن ة لقيا  الصورة الذهنية عوا ااة  د ا  استشاري

 األ ا ة العا ة لألو/اف.
-2017/ 4تعلن األ ا ة العا ة لألو/اف عن طرح املمارسة ر/   

( وا ااة  د ا  استشارية لقيا  الصورة الذهنية عن األ ا ة 2018
  .العا ة لألو/اف

وذلك طبقًا للمواااا  والشروو ا ااة والعا ة الواردة يف واملم 
 ن  قر األ ا ة العا ة لألو/اف  نطقة الداة شارع يود الر/بة املمارسة 

يد وذلك اثناء  واع-/س  املش    -اإلدارة املالية  –الدور الثاين 
 قاقر رس   05/09/2017العمر الراية اعتبارًا  ن يوم الثالاء 

د.ك( ه يرد وعلو  ن تقدم العطاءا  األ ا ة  75.000 قدار   
ف /بر الساعة الواحدة ظ رًا  ن يوم األرقعاء املوافم العا ة لألو/ا

 اإل/ااع. 2017/ 20/09
وهذا وسوف يعقد اجتماع مت يدمل  ع الشركا  املتقد ة للممارسة 

 17/09/2017مبقر األ ا ة العا ة لألو/اف املوافم األحد قتاريخ 
 .الساعة العاشرة اباحاً إبدارة املركز الاين

(  ن /يمة العطاء وينبغ  %2ية هلذا العطاء  هذا وتبلغ الكاالة اهول
  ن تكون ااحلة طيلة  دة سر ن العطاء.

  فعلو  ن يرغخل يف احلصوع علو كراسة الشروو يرجو ااطاا
 املستندا  اآلتية 

 .ملاورة  ن ش ادة السجر التجار -
 اورة  ن ش ادة القيد قغرفة رارة واناعة الكويت.-
  از املركزمل للمنا/صا  العا ة.اورة  ن إيصاع التسجير لدو ا -
 اورة  ن ش ادة دع  العمالة.-

 األ ا ة العا ة لألو/اف

 الج از المركزى للمنا/صات العا ة
إعالن الطرح المسبم للمنا/صات المادودة علو 

 /املمة شركات
 يعلن الج از المركزى للمنا/صات العا ة عن طرح المنا/صة ر/ 

مي  واه شاء واه جاز والتج يز  / ع( اعمال تطوير التص130ـد أ/ه  
والتأثيث والصيا ة والتشغير لمشروع /صر العدل الجديد قناء علو  

 طلخل الديوان األ يري
يود الج از المركزي للمنا/صات العا ة أن يسترعو ا تبا  السادة  

(  ن القا ون ر/   16المنا/صين إلو أ ر واستنادا إلو  ص المادة  
المنا/صة المذكورة أعال  علو  سوف يت  طرح  2016( لسنة 49 

( 30( قعد  دة  6الشركات المذكورة قالكشف المرفم وعددها  
 .علو اه/ر  ن تاريخ  شر هذا اإلعالن قالجريدة الرسميةيو اً 

ويام لكر ذى  صلاة ل  يرد اسمر فو هذ  القاملمة التظل  ا ام  
المجلجل  ن /رار اهستبعاد أو عدم ادراجر  الل  دة اسبوع  ن  

ا اإلعالن قالجريدة الرسمية وقعد سداد الرس  المادد   شر هذ
 (2017/114قالقرار الوزارى ر/  . 

 األ ين العام للج از المركزى للمنا/صات العا ة
 الشركات المادودة

 وكيال عن س  المقاولا
شركة  امد عبد الماسن البراف  واوهد  للتجارة العا ة والمقاوهت 

 العا ة والمنشات الصناعية ذ م م
 

  شركة الغا   ا تر اشيو ال للتجارة العا ة والمقاوهت ذ م م
  الشركة اهحمدية للمقاوهت والتجارة ش م ك م
  شركة المجموعة المشتركة للمقاوهت ش م ك م

  شركة ال ا   لال شاءات والتجارة ذ م م
  شركة قيان الوطنية للمقاوهت اه شاملية ش م ك م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـإع
اعمال  2018/2017/3قشأن المنا/صة ر/  

استئجار وساملر النقر قأ واع ا  السيارات( 
إلدارة  -سنوات  3للبد ات قجا عة الكويت لمدة 

 جا عة الكويت -البد ات العا ة 
 - جا عة الكويت -

يعلن الج از المركزي للمنا/صات العا ة عن تأجير  وعد تقدي   
-2017عطاءات المنا/صة المذكور  أعال  إل  يوم اهحد الموافم 

 10-09-2017قده  ن يوم اهحد الموافم  09-24
 األ ين العام للج از المركزى للمنا/صات العا ة
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 النـإع
ز/م م ـ قشأن المنا/صة ر/  ه

ايا ة  شروع الكويت 7/2016/2017/
ال يئة  -هستبدام الميا  المعالجة  المرحلة الثا ية(
 - العا ة لشئون الزراعة والثرو  السمكية

لمنا/صات العا ة السادة المنا/صين الذين حصلوا  يدعو الج از المركزي ل
علو وثاملم المنا/صة المذكورة أعال  أن يبادروا إلو إستالم    اضر اجتماع  

  صطابين  ع   إيصال شراء المنا/صة -تم يدي (  ن  قر الج از 
 األ ين العام للج از المركزى للمنا/صات العا ة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النـإع
ال عم  2018/2017/3قشأن المنا/صة ر/  

استئجار وساملر النقر قأ واع ا  السيارات( 
إلدارة  -سنوات  3للبد ات قجا عة الكويت لمدة 

 جا عة الكويت -البد ات العا ة 
 - جا عة الكويت -

يدعو الج از المركزي للمنا/صات العا ة الساد  المنا/صين الذين  
ستالم احصلوا عل  وثاملم المنا/صة المذكورة أعال  أن يبادروا إل  

 صطابين  ع   إيصال شراء المنا/صة   -(  ن  قر الج از 1ام ر/    ل
. 

 األ ين العام للج از المركزى للمنا/صات العا ة
 

 قلدية الكويت
 66/2017إعالن ر/  

تعلـن قـلدية الكويت عن تعدير التاريخ ا اص مبوعد إ/ااع املمارسة 
   ا توريد حليخل طوير األ د ملوا/ع ردم النا 2/2017/2018ر/  

( ليصبح  وعد 66/2017قبلدية الكويت( وذلك اإلعالن ر/   
قده  ن اهثنني  2/10/2017اإل/ااع هو يوم اهثنني املوافم 

11/9/2017 . 
علمًا أب ر علو الشركا  واملؤسسا  الراغبة يف احلصوع علو واملم 

 املمارسة  ن تكون  قيدة قسجر املوردين لدو قلدية الكويت 
 لدية دير عام الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استدراك

 67/2017إعالن ر/  
ــــلدية الكويت عن تعدير التاريخ ا اص مبوعد إ/ااع املمارسة  تعلـــــن قـ

  توفري الصـــــــــــاف اليو يـة واجملال  لقيـادمل  3/2017/2018ر/  
 و سئويل البلدية( وذلك اإلعالن ر/ 

( ليصـــــــــــبح  وعـــــد اإل/اـــــاع هو يوم اهثنني املوافم 67/2017   
 . 11/9/2017ثنني قده  ن اه 2/10/2017

علماً أب ر علو الشـــركا  واملؤســـســـا  الراغبة يف احلصـــوع علو واملم 
 املمارسة  ن تكون  قيدة قسجر املوردين لدو قلدية الكويت 

  دير عام  البلدية

 الرائسـة العا ة للار  الوطين
 إعــالن

ـــــــارسة   ( ايا ة   ظمة  تاقعة 2016/2017-35ر/ـــــــ   إعادة طرح ممـ
 الو/ود

ـــــــــــن الرائسة العا ة للار  الوطين عن تعدير  سمو املمارسة ر/   تعلـ
( اـــــــــــيا ة   ظمة  تاقعة الو/ود ليصـــــــــــبح رقط 35-2016/2017 

لذا فإ ر علو الشركا  واملؤسسا  املشاركة  واتصاع حمطا  الو/ود 
 اعتماد هذا التعدير.

(  سئوع التصاريح  24999999لالستاسار  اهتصاع علو قدالة  
 66728). 

 (.66739للرد علو اهستاسارا  دا ل   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن 
دارة واستغالع  إ( 2017/2018-1 زايدة ر/ـ   

كافية ذو  واااا  عاملية ملبىن الرائسة العا ة للار  
 (2الوطين ر/   

احلا/اً لإلعالن الســـــــــــاقم عن طرح  زايدة إدارة واســـــــــــتغالع كافية ذو 
( وذلك 2لوطين ر/    وااــــاا  عاملية ملبىن الرائســــة العا ة للار  ا

 علو الشركا  واملؤسسا  املتبصصة يف هذا اجملاع.
تعلن الرائســــــــــة العا ة للار  الوطين عن تغيري  وعد ا عقاد اهجتماع 
التم يدمل ليصــــــبح يف متام الســــــاعة العاشــــــرة  ن اــــــباح يوم ا ميجل 

( 2م( يف الرائســــة العا ة للار  الوطين ر/   14/9/2017املوافم  
ايد فرع املنا/صـا  واملمارسـا  وسـيعترب املز - يز والعقود  ديرية التج

حضـــر  م مل حيضـــر هذا اهجتماع  لز اً قكر  ا تضـــمنر  ن /رارا   و 
 توايا   و إيضاحا .

لذا  فإ ر علو الشــــركا  واملؤســــســــا  ال  ترغخل اهشــــ اك يف هذ  
ين املزايدة التســــجير يف املو/ع اهلك وين للرائســــة العا ة للار  الوط

(www.kng.gov.kw) وذلك لشـــــــــــراء واملم املزايدة مببلغ  
فقط مخســــــة وســــــبعون ديناراً ه غري  غري /اقلة  kd (-\75)و/در  

للرد  ويت  الدفع  ن  الع  و/ع احلر  الوطين اإللك وين قواســـــــــــطة 
 .(K-NET) د ة 

 ا  يف متام الساعة الواحدة  ن قعدعلماً أبن د ر  وعد لتقد  العطاء
 م(.  2017/ 10/ 17ظ ر يوم الثالاء املوافـم  

  الحظة  
علو الشـــــركا  واملؤســـــســـــا  الراغبة يف شـــــراء واملم املزايدة تزويدان 
قصــــــورة  ن البطا/ة املد ية   لو ة( للشــــــبص املبوع احلضــــــور علو 

http://www.kng.gov.kw/
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( لعمر تصـــــــــــريح  mstc@kng.gov.kwالربيد اإللك وين  
د وع وذلك /بر املراجعة قيوم واحد عمر وحتديدًا /بر الســــــــــــاعة 

اــــباحًا  رفقاً قذلك كتا  تاويض  ن الشــــركة / املؤســــســــة  00 10
 قشراء واملم املزايدة . 
 . 66728 سئوع التصاريح   24999999اهتصاع علو قدالة 

 . 66736- 66769للرد علو اهستاسارا  دا ل   

 قيت الزكـاة
 إعـالن

م  -/ااع املمارسة ر/      ز إعن متديد 
 ( دراسة استشارية قعنوان 21/2017

  سبر استقطا  املتربعني  ن األفراد والشركا   
 للمشاريع والقضا  اةلية يف قيت الزكاة (

ــد د ر  وعــد لتلق  العطــاءا  والــذمل مت  يعلن قيــت الزكــاة عن متــدي
السنة  الثا ية والستون قتاريخ  1354يت اليوم العدد ر/   شر  الكو 

 . 20/8/2017هـ املوافم  1438/ ذو القعدة /28
وعليــر يكون د ر  وعــد لتلق  العطــاءا  الســــــــــــاعــة الثــا يــة عشـــــــــــرة 

مبقر 26/9/2017(  ن يوم الثالاء املوافم30 12والنصـــــف ظ را  
الدور  –لوزارا   نطقة ا -قيت الزكاة الرمليســ  الكاملن جبنو  الســرة 

 اندوق العطاءا . –الراقع 
 -   كتخل التبطيط - نطقة الوزارا  -قيت الزكاة  -لالســـتاســـار  

 175 ركز اهتصـــــاع –الدور الراقع   –/ســـــ  الباوث والدراســـــا   
 2355-2357-2352دا ل  

  ع ــد الكــويت لألحبــاث العلميــة
 عالنإ

-M-38ح ممارسة ر/  يعلن  ع د الكويت لألحباث العلمية عن طر 
توريد وتركيخل وفاص  ظام التاك  قد وع املركبا   2017/2018

ملم   وميكن احلصوع علو واعن قعد قواقة األ ن الرمليسية الشويخ
املمارسة  ن /س  املنا/صا   داملرة املش    واملبازن( مبقر املع د 

د.ك  فقط مخسة  75/-مبنطقة الشويخ  قاقر  بلغ ه يرد و/در  
 سبعون ديناراً(.و 

علماً أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 
 .4/10/2017األرقعاء املوافم 

سعر  اإل/ااع الطرح
 الواملم

  الحظا 

 ا ميجلوم ــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75 4/10/2017 29/8/2017
ـــــــــــــــــــــاملــواف  14/9/2017م ـ

 اباًحا 10.30الساعة 
 الشركا  املتبصصة.واملمارسة حمدودة علو 

 عالنإ
يعلـــــن  ع ــــــد الكويــــــت لألحبــــــاث العلميـــــة عــــــن طــــــرح ممارســــــة ر/ــــــ  

39-M-2017/2018 وميكـــــــــن احلصـــــــــوع  عمـــــــــاع ك رامليـــــــــة  

ــــــرة املشــــــ     ــــــم املمارســــــة  ــــــن /ســــــ  املنا/صــــــا   دامل علــــــو وامل
واملبـــازن( مبقـــر املع ـــد مبنطقـــة الشــــويخ  قاقـــر  بلـــغ ه يـــرد و/ــــدر  

 ن دينارًا(.د.ك  فقط مخسة وسبعو  75/-
علماً أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 

 .4/10/2017األرقعاء املوافم 
سعر  اإل/ااع الطرح

 الواملم
  الحظا 

ـــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75 4/10/2017 29/8/2017  ا ميجلوم ـ
ــــــــــــــــــــــاملـــواف  14/9/2017م ـ

 اباًحا 10.00الساعة 
 كا  املتبصصة.واملمارسة حمدودة علو الشر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــــــالن

-M-40يعلن  ع د الكويت لألحباث العلمية عن طرح املمارسة ر/  
توريد ج از طرد  ركزمل فاملم  وميكن احلصوع علو  2017/2018

واملم املمارسة  ن /س  املنا/صا   داملرة املش    واملبازن( مبقر 
د.ك  فقط  75/-املع د مبنطقة الشويخ  قاقر  بلغ ه يرد و/در  

 مخسة وسبعون ديناراً(.
علما أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الساعة الثا ية عشرة ظ ر يوم 

 .11/10/2017األرقعاء املوافم 
سعر  اه/ااع الطرح

 الواملم
  الحظا 

29/8/2017 11/10/201
7 

اجتماع مت يدمل يـوم األحد  د.ك 75
 17/9/2017املوافـم
 اباًحا 11.00الساعة 

 سة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.واملمار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
يعلـــــن  ع ــــــد الكويــــــت لألحبــــــاث العلميـــــة عــــــن طــــــرح ممارســــــة ر/ــــــ  

42-M-2017/2018  ا شـــــــــــاء واجنـــــــــــاز ســـــــــــكن للعمـــــــــــاع يف
  وميكــــــــن احلصــــــــوع علــــــــو واملــــــــم املمارســــــــة  ــــــــن /ســــــــ  الشــــــــويخ

ـــــــرة املشـــــــ    واملبـــــــازن( مبقـــــــر املع ـــــــد مبنطقـــــــة  املنا/صـــــــا   دامل
ــــــرد ــــــر  بلــــــغ ه ي د.ك  فقــــــط مخســــــة  75/-و/ــــــدر   الشــــــويخ  قاق

 وسبعون دينارًا(.
علماً أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 

 .18/10/2017األرقعاء املوافم 
 

سعر  اه/ااع الطرح
 الواملم

  الحظا 

29/8/2017 18/10/201
7 

 ا ميجلوم ــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75
ـــــــــــــــــــــاملــواف  21/9/2017م ـ

 اباًحا 10.00الساعة 
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن 

يعلـــــن  ع ــــــد الكويــــــت لألحبــــــاث العلميـــــة عــــــن طــــــرح ممارســــــة ر/ــــــ  

mailto:mstc@kng.gov.kw
mailto:mstc@kng.gov.kw
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43-M-2017/2018  توريـــــــــــــد  عـــــــــــــدا   ااـــــــــــــة مبعمــــــــــــــر
ـــا و ـــا الن ـــم املمارســـة  ـــن /ســـ  تكنولوجي   وميكـــن احلصـــوع علـــو وامل

ـــــــرة املشـــــــ    واملبـــــــازن( مبقـــــــر املع ـــــــد مبنطقـــــــة  املنا/صـــــــا   دامل
ــــــرد و/ــــــدر   ــــــر  بلــــــغ ه ي د.ك  فقــــــط مخســــــة  75/-الشــــــويخ  قاق

 وسبعون دينارًا(.
علماً أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 

 .18/10/2017األرقعاء املوافم 
سعر  اه/ااع الطرح

 الواملم
  الحظا 

29/8/2017 18/10/201
7 

ـــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75  اءاهرقعوم ـ
ـــــــــــــــــــــفاملــوا  20/9/2017م ـ

 اباًحا 11.00الساعة 
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن 

-M-44يعلن  ع د الكويت لألحباث العلمية عن طرح ممارسة ر/  
  وميكن احلصوع علو (  ج زة علمية4ايا ة عدد   2017/2018

واملم املمارســة  ن /ســ  املنا/صــا   داملرة املشــ    واملبازن( مبقر 
د.ك  فقط  75/-ع د مبنطقة الشـــــــــــويخ  قاقر  بلغ ه يرد و/در  امل

 مخسة وسبعون دينارًا(.
علًما أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 

 .18/10/2017األرقعاء املوافم 
  الحظا  سعر الواملم اه/ااع الطرح

29/8/20
17 

18/10/2
017 

ــــــــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75  ءرقعااهوم ـ
ــاملواف الساعة  20/9/2017م ـ

 اباًحا 10.00
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

يعلـــــن  ع ـــــد الكويـــــت لألحبـــــاث العلميـــــة عـــــن طـــــرح املمارســـــة ر/ـــــ  
45-M-2017/2018   توريـــــــــــــد وتركيـــــــــــــخل وتشـــــــــــــغير  ولـــــــــــــد

ــــاح ــــم املمارســــة  ــــن ك ــــراء ملو/ــــع اللي   وميكــــن احلصــــوع علــــو وامل
ملــــرة املشــــ    واملبــــازن( مبقــــر املع ــــد مبنطقــــة /ســــ  املنا/صــــا   دا

ــــــرد و/ــــــدر   ــــــر  بلــــــغ ه ي د.ك  فقــــــط مخســــــة  75/-الشــــــويخ  قاق
 وسبعون دينارًا(.

علما أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 
 .11/10/2017األرقعاء املوافم 

سعر  اه/ااع الطرح
 الواملم

  الحظا 

29/8/2017 11/10/201
7 

ــــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75  ءالثالاوم ـ
ـــــــــــــــــــــاملــواف  19/9/2017م ـ

 اباًحا 11.00الساعة 
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.

 
 

 
 إعـالن 

يعلـــــن  ع ـــــد الكويـــــت لألحبـــــاث العلميـــــة عـــــن طـــــرح املمارســـــة ر/ـــــ  
46-M-2017/2018  ــــــــــــة ملعمــــــــــــر  حبــــــــــــاث  عمــــــــــــاع ك راملي
ـــا  ـــم املمارســـة املي ـــو وامل  ـــن /ســـ  املنا/صـــا    وميكـــن احلصـــوع عل

 داملــــرة املشــــ    واملبـــــازن( مبقــــر املع ــــد مبنطقـــــة الشــــويخ  قاقـــــر 
 د.ك  فقط مخسة وسبعون دينارًا(. 75/- بلغ ه يرد و/در  

علًما أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الســــاعة الثا ية عشــــرة ظ ر يوم 
 .11/10/2017األرقعاء املوافم 

سعر  اه/ااع الطرح
 الواملم

  الحظا 

29/8/2017 11/10/201
7 

ــــــــــاجتماع مت يدمل ي د.ك 75  ءالثالاوم ـ
ـــــــــــــــــــــاملــواف  19/9/2017م ـ

 اباًحا 10.00الساعة 
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــــــالن

-M-47يعلن  ع د الكويت لألحباث العلمية عن طرح املمارسة ر/  
بد ة املست  ج زة التبزين وقرا ج النسخ اهحتياط  2017/2018

حللوع النسخ اهحتياط  ا ااة املع د  وميكن احلصوع علو واملم 
املمارسة  ن /س  املنا/صا   داملرة املش    واملبازن( مبقر املع د 

د.ك  فقط مخسة  75/-مبنطقة الشويخ  قاقر  بلغ ه يرد و/در  
 وسبعون ديناراً(.

وم ا ية عشرة ظ ر يعلًما أبن د ر  وعد لتقد  العطاءا  الساعة الث
 .11/10/2017األرقعاء املوافم 

سعر  اه/ااع الطرح
 الواملم

  الحظا 

29/8/2017 11/10/201
7 

اجتماع مت يدمل يـوم اهثنني  د.ك 75
الساعة  18/9/2017املوافـم

 اباًحا 11.00
 واملمارسة حمدودة علو الشركا  املتبصصة.
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العنوان : السامليه-ق-2ش سامل املبارك-م07101.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبشكل  االجنليزية  ابللغة   rio shoes عبارة عن كلمة  : العالمة   

مميز حيث إن كلمة rio  اكرب واحلرف الثاين ابللون االخضر وكلمة 

shoes خبط اصغر والكل ابللون االزرق وعلى نفس السطر

رقم االيداع  : 184533

التاريخ : 2016/10/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة اوكسجني يوانيتد للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: القبلة - ق 6 - مبىن 20 - مكتب -2 13136/27549. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون   lereve فرنسي  ابسم  التجارية  العالمة  سجلت   : العالمة 

الذهيب وابالحرف االجنليزية الكبرية داخل اطار على شكل مستطيل 

ابللون الذهيب 

رقم االيداع  : 185767

التاريخ : 2016/12/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30 

طالب التسجيل : شركة الريف للحلوايت و املعجنات 

العنوان : الشرق- قطعة 5 - مبىن 1 -حمل 2+3 ميزانني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شعار يتكون من 2 لون االخضر واالمحر + شعار 

على  واالجنليزي  ابلعريب  الشركة  واسم  شاحنة  صورة  يتوسطه  دائري 

شكل دائري 

رقم االيداع  : 185791

التاريخ : 2016/12/07

اسود  اخللفية  لون  االجنليزية  ابللغة   A2 عن كلمة  عبارة  العالمة: 

كلمة  اليسار  وعلى   a2 عن  عبارة  الشكل   ) )سلفر  رصاصي 

يف  شجر  ورقة  شكل  وعلى  ابيض  متوج  وسط   HEELREST

 BY AEROSOLA وسط وميني العالمة

رقم االيداع  : 180313

التاريخ : 2016/05/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة اكسجني يوانيتد للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : القبلة ق 6 مبىن 20 مكتب 2 13136-. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: حرف اليب ابإلجنليزي + كاب ابللون البين + ابللون األبيض

رقم االيداع  : 182999

التاريخ : 2016/08/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم ومقهى بسرتو بريك 

العنوان : القبلة - قطعة )13( - مبىن )6( - حمل )5+6( - الدور 

األرضي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Diet العالمة : كلمة دايت دكان ابللغة العربية وحتتها ابللغة اإلجنليزية

DUKKAN ابللون األخضر جبانبها عالمة اوكي بنصف دائرة

رقم االيداع  : 183636

التاريخ : 2016/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركه سوق دايت دكان املركزي.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم البطة برجر 

العنوان : العارضية احلرفية ق1 مبىن 100 حمل 4+1 الدور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغتني العربية والالتينية وهي عبارة 

واألسود  األمحر  اللونني  ذات  اإلجنليزية  ابللغة  B  كبري  حرف  عن 

وأسفل منه سجلت اسم العالمة )البوتيه( ابللغة العربية ومت متييز أول 

حرفني ابللون األمحر وبقية الكلمة ابللون األسود وأسفلها سجل االسم 

ابللغة الفرنسية LABEAUTE وأول حرفني فقط ابللون األمحر 

 CLINIC الكلمة كلمة  هذه  من  وأسفل  ابألسود  الكلمة  وبقية 

وتعين عيادة وكتبت صغرية ابللون األمحر

رقم االيداع  : 186834

التاريخ : 2017/01/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44 

طالب التسجيل : مستوصف البوتيه كلينك

الدور  بروميناد –  العثمان – جممع  العنوان : حويل – شارع عبدهللا 

الرابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : شعار طفل املستقبل للعب 

رقم االيداع  : 186836

التاريخ : 2017/01/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28 

طالب التسجيل : شركة طفل املستقبل للعب و أدوات األطفال 

 20 املستقبل قسيمة  منطقة  احلرة  التجارية  املنطقة  الشويخ  العنوان: 

د - 4277. 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39 

طالب التسجيل : شركة تبوك العاملية لنقل البضائع.

العنوان : الفحيحيل - ق 80 - مبىن 1أ2+أ3+أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم مشاريع ابللون الذهيب والدانه ابللون االمحر 

خبط مميز

رقم االيداع : 186343

التاريخ : 2016/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35 

طالب التسجيل : شركة مشاريع الدانة للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : حويل - قطعة -78 املبىن -46 مكتب 2 الدور االول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن ثالثة اكواب زابدي أبلوان خمتلفة 

رقم االيداع  : 186417

التاريخ : 2016/12/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

واملطاعم   للحلوايت  انرتانشيوانل  دي  ثري  شركة   : التسجيل  طالب 

واملقاهي 

العنوان : حويل ش تونس جممع البحر سنرت الدور 8 مكتب 802.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مدور فيه صورة بطة 

رقم االيداع  : 186487

التاريخ : 2017/01/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 



172                   األحد 12 ذو احلجة  1438هـ  2017/9/3 مالكويت اليوم العدد  1356  السنة الثالثة والستون

العالمة : الشعار عبارة عن كوب عصري ابللون األخضر وجمموعة من 

 BOTEEM اإلجنليزية ابللغة  وعبارة  احملل  اسم  وجبانبها  الفواكه 

Fast & Fresh

رقم االيداع  : 187113

التاريخ : 2017/01/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32 

طالب التسجيل : شركة بوتيم للمرطبات واملأكوالت اخلفيفة

العنوان : الشرق-ق-6شارع-94الدوراألرضي-حمل8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة الرباك ابللون االزرق وحتتها ثالثة حروف ابللغة 

االجنليزية )BCI( ابللون االزرق ويعلوهم شعلة انرية

رقم االيداع  : 187141

التاريخ : 2017/01/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 1

طالب التسجيل : شركة الرباك للكيماوايت واخلدمات الصناعية / براك 

حممد الرباك وشركاه / ذ.ذ.م

العنوان : الفروانية - قطعة 51 - جممع - محيدة يعقوب هببهاين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن اسم املطعم الكوخ األصلي ابللغة العربية واإلجنليزية 

ابللون األسود واألمحر واألبيض وقبعة شيف وملعقة  وسكني وشوكه 

رقم االيداع  : 187142

التاريخ : 2017/01/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مطعم الكوخ األصلي 

العنوان : جليب الشيوخ ق 2 ش 143 مبىن 31 احملل الوحيد 

العالمة : عبارة عن أرجيلة ابللون األبيض على خلفية بيضاء

رقم االيداع  : 186860

التاريخ : 2017/01/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43 

طالب التسجيل : شركة ديلمار األهلية للتجارة العامة

العنوان : الشرق-ق-5ش الشهداء-مبىن-35حمل2/1 ميزانني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مطعم بوراشد البحري ابللغتني العربية واالجنليزية مع الرسم 

بشكل مميز واأللوان 

رقم االيداع  : 187043

التاريخ : 2017/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43 

طالب التسجيل : مطعم بو راشد البحري / فرع أنوار الفهد للتجارة 

العامة واملقاوالت

العنوان : العارضيةاحلرفية-ق-1مبىن-14حمل رقم-5،4ارضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كتابة كلمة اورا داخل مربع اسود ابللغتني العربية واإلجنليزية

رقم االيداع  : 187078

التاريخ : 2017/01/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة صالون اورا سبا لتجميل السيدات 

العنوان : اجلابرية- ق ب -3 م -126 شقه  b 21  الدور 2
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سعود  احلميدي  فود/  لوجستيك  مطاعم  شركة   : التسجيل  طالب 

السهلي وشريكه/ ذات مسؤولية حمدودة

العنوان : املهبولة - قطعة )2( مبىن)8( حمل ارضي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 AHM العالمة : اسم الشركة داخل دائرتني وابلداخل كتابة حرف

كما ابلشكل

رقم االيداع  : 188277

التاريخ : 2017/03/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة اوالد احلماد للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : الفحيحيل - ق 66 - مبىن 3+1أ4+ - مكتب 512 

- الدور اخلامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن تصميم اسم فريوز داخل شكل بيضاوي ابللون 

االخضر الغامق مكتوب بداخله فريوز ابلعريب واالجنليزي

رقم االيداع  : 188281

التاريخ : 2017/03/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة املصطفى للمواد الغذائية 

العنوان :  الشويخ الصناعية 3 – ق 100 – مبىن 54 – حمل 5 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن تصميم اسم مصطفى على شكل تصميم مزخرف 

ابللونني االمحر واالزرق ابللغتني العربية واالجنليزية

رقم االيداع  : 188282

التاريخ : 2017/03/06

العالمة : عبارة عن خلية مكونة من صورة هبا عدد 7 بالطات شكل 

 KTF سداسي بنية اللون ويوجد على البالطة اليت يف املنتصف عبارة

حتتها  ومكتوب  األصفر  ابللون  أعلى  ومن  أسفل  من  هباللني  وحماطة 

عبارة مصنع أبراج الكويت ابللغتني العربية واالجنليزية 

رقم االيداع  : 187654

التاريخ : 2017/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19 

املتداخل  البالط  إلنتاج  الكويت  أبراج  مصنع  التسجيل:  طالب 

والكربستون والطابوق االمسنيت 

العنوان : امغرة )كبار املقاولني( - قسيمة )139( – 70651. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 PROMED العالمة : عبارة عن اسم

رقم االيداع  : 187740

التاريخ : 2017/02/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تكنيكال بروميد للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : حويل جممع العثمان ق 92 مبىن 4 مكتب 8 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )  LOGISTIC  FOOD( الالتينية ابللغة  : كلمة  العالمة 

ابللون االزرق ومن اعالها رمسة مميزة ابللون االزرق ومفرخة من الداخل 

ويتوسطها رمسة للشوكة والسكني 

رقم االيداع  : 187865

التاريخ : 2017/02/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
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العالمة : تتضمن العالمة التجارية كتابة اسم املؤسسة ابلعريب مع وجود 

صورة عمارة أبلوان مجيلة وأشكال رائعة 

رقم االيداع  : 188549

التاريخ : 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة السهر للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : جليب الشيوخ - قطعة )7+8( - مبىن )50أب( - مكتب 

)15( - الدور الثاين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل مميز وهو دائرة بداخلها وجه شخص مع 

قصة شعر وأبسفلها مسجل هري كلينك ابللغة االجنليزية 

رقم االيداع  : 188627

التاريخ : 2017/03/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة صالون هري كلينك لتجميل السيدات. 

العنوان : اجلابرية - قطعة )ب1( - مبىن )176( - شقة )2+1( 

- الدور )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابللغة  االزرق  ابللون  االجنليزية  ابللغة  اوتو  موندايل  العالمة: كلمة 

العربية ابللون السلفر مع وجود حرف االم ابللون االزرق

رقم االيداع  : 188663

التاريخ : 2017/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 12

طالب التسجيل : موندايل اوتو لقطع غيار السيارات

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة املصطفى للمواد الغذائية 

العنوان:  الشويخ الصناعية 3 – ق 100 – مبىن 54 – حمل 5 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن حرفني ابللغة االجنليزية m k ابللون االزرق وعليها 

الكويتية  املختلف  شركة  مجلة  وحتتها  االمحر  ابللون  ابملنتصف  خط 

للتجارة العامة واملقاوالت 

رقم االيداع  : 188372

التاريخ : 2017/03/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة املختلف الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت 

 10 مكتب  حمل  مبىن -19   -  70 قطعة   - الفحيحيل   : العنوان 

الدور الرابع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اختصار اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية حييط به دائرة 

كاملة وعدة انصاف دوائر يتوسطها سهمان والدائرة االخرية نصفها 

اسم الشركة ابللغة االجنليزية 

رقم االيداع  : 188375

التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تكنولوجي للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : حويل /قطعة 33 / مبىن 2+3+4 / حمل مكتب 1002 

الدور العاشر .
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بيضاوي وحتتها قشطة قيمر ابللغة العربية وكذلك كلمة شوكوالته مع 

االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 188968

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78(

 - مكتب )24( - الدور - 13009 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل  داخل  االبيض  ابللون  دي  دي  عن كلمة كي  عبارة  العالمة: 

بيضاوي ابللون االمحر وحتتها قشطة قيمر ابللغة العربية وكذلك كلمة 

بنكهة املوز وااللوان املستخدمة يف االصفر واالخضر واالمحر

رقم االيداع  : 188969

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي – 13009. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة كي دي الدي ابللون ابألبيض داخل شكل 

بيضاوي ابللون االمحر وحتتها قشطة قيمر ابللغة العربية وكذلك بنكهة 

الفاتح  االمحر  املستخدمة يف  وااللوان  الفراولة  من  مه صورة  الفراولة 

واالخضر واالمحر الغامق

رقم االيداع  : 188970

التاريخ : 2017/03/30

العنوان: الشويخ الصناعية - ق 1 - شارع 9 - مبىن 114 - حمل 

28+29+30+31 ارضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبنفسجي  الوردي  ابللون  االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم   : العالمة 

وفوقهم اربع اسهم بشكل دائري ابأللوان االزرق واالخضر واالصفر 

والبنفسجي

رقم االيداع  : 188792

التاريخ : 2017/03/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل: شركة فرونت الينر اكسربس للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : الفروانية - ق م - مبىن 32 - مكتب 13 - دور 2 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ابللون االسود عبارة عن ادوات ذات صلة مباشرة ابلنشاط 

كالسكني ومطرقة اللحم وكلها داخل اطار دائري الشكل ومجيع ما مت 

ذكره مت توزيعه ليشكل راس املاشية وهي اساس النشاط ويوجد اسم 

حتت الشعار وهو بوتشر بوتيك اي معرض او حمل القصاب اللحام

رقم االيداع  : 188886

التاريخ : 2017/03/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : مؤسسة بوتشر بوتيك جلوبل لبيع وحتضري اللحوم

العنوان : اجلابرية - ق 0ب3 - مبىن 105 - شارع 7 - احملل رقم 

الوحيد االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة كي دي دي ابللون األبيض داخل شكل 
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)78( - مكتب )24( - الدور األرضي- 13009. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل شكل  االبيض  ابللون  عبارة عن كلمة كي دي دي   : العالمة 

العربية واإلجنليزية كويك  بيضاوي ابللون االمحر وحتتها مجلتني ابللغة 

ويب - KWIK WHIP ابللون االمحر خبط مميز

رقم االيداع  : 188974

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

مبىن   - اجل(  )الشويخ  قطعة   - الثانية  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

)78( - مكتب )24( - الدور األرضي, , 13009, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : التجارية عبارة عن كلمة هضيم ابللون األمحر ومكتوبة بطريقة فنية 

رقم االيداع  : 188976

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل شكل  األبيض  ابللون  عبارة عن كلمة كي دي دي   : العالمة 

بيضاوي ابللون األمحر وحتتها قشطه قيمر ابللغة العربية وكذلك ابللغة 

االجنليزية وصورة يد أتكل القشطة من صحن مع االحتفاظ ابلشكل 

واللون 

رقم االيداع  : 188984

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة االلبان الكويتية الدامناركية

املبىن -78  الشويخ -  الثانية - قطعه  الصناعية  الشويخ   : العنوان 

الدور االرضي مكتب رقم 24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل شكل  االبيض  ابللون  عبارة عن كلمة كي دي دي   : العالمة 

وكذلك  العربية  ابللغة  قيمر  قشطة  وحتتها  االمحر  ابللون  بيضاوي 

كلمة ابلعسل مع صورة مشع العسل وااللوان املستخدمة هي االصفر 

واالخضر واالمحر الغامق

رقم االيداع  : 188971

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي- 13009.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة كي دي دي ابللون االبيض داخل شكل

 بيضاوي ابللون االمحر وحتتها مجلتني ابللغة العربية واالجنليزيه كويك

 ويب - KWIK WHIP ابللون االمحر خبط مميز

رقم االيداع  : 188972

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

مبىن   - اجل(  )الشويخ  قطعة   - الثانية  الصناعية  الشويخ   : العنوان 
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العالمة : عبارة عن صورة كرتونية لفيل ملون ابللون األزرق وخرطومه 

واذانه ابللون الزهري 

رقم االيداع  : 188988

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان: الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( - 

مكتب )24( - الدور األرضي – 13009.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عالمة دائرية بيضاء واخرى داخلها زرقاء بداخلها طائر ازرق 

وطائر ابيض ذو عرف اصفر

رقم االيداع  : 189398

التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 20

الطيور  مستلزمات  لبيع  وورلد  ابروتس  مؤسسة   : التسجيل  طالب 

واحليواانت

العنوان : الري الصناعية - شارع الغزايل - مبىن 405 - حمل 16 

- ارضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة هضيم ابللغة االجنليزية Hadeem ابللون 

األمحر بطريقة فنية 

رقم االيداع  : 189445

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن صورة كرتونية لطري اللقالق ملونة ابللون األبيض 

ومنقار أصفر واقدام ابللون األصفر وفاتح فمه ولسان ابللون األمحر 

رقم االيداع  : 188986

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , , 13009, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : التجارية عبارة عن صورة كرتونية لفيل ملون ابللون األزرق مع 

خرطوم مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 188987

التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي – 13009. 
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركه جي كي ال للتجارة العامة و املقاوالت

العنوان : الشرق - ق 8 - مبىن 15 - مكتب 7 - الدور الثاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن اسم ايدن صالون اند سبا مكتوب ابللغة االجنليزيه 

وتوجد به رمسة علي شكل شجرة

رقم االيداع  : 189760

التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : صالون ايدن اند سبا لتجميل السيدات.

العنوان: الشرق - ق 8 - مبىن 173 - حمل 11+12 - دور االول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اانء ذات قاعدة على شكل راس مثلث بلونني االخضر الفاتح 

واالزرق الفاتح حيتوي االانء على بعض املياه ذات الرغوة ويوجد اعاله 

 wish( الرمسي للشركة واسفله اسم الشركة ابللغة االجنليزية املوقع 

) wash

رقم االيداع  : 189877

التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة النخبة اي سي ثري للتجارة العامة 

العنوان : الشرق - جممع البهبهاين - الدور الثاين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن  واإلجنليزية  العربية  ابللغتني  التجارية  العالمة  سجلت   : العالمة 

اإلجنليزية  ابللغة  التجاري  االسم  للعالمة كتب  األمين  اجلانب  انحية 

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 

العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي – 13009. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابيض ورمادي ابللغة اإلجنليزية مع  اللون  الشكل  بيضاوي   : العالمة 

SASORA PERFUME االحتفاظ ابلشكل واللون

رقم االيداع  : 189640

التاريخ : 2017/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركه ساسورا للعطور

العنوان : القبله - ق 8 - املبىن 8 - جممع شركه عقارات الكويت 

- حمل 216

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 COTTAN AND COTTON العالمة: عبارة عن كلمة

ابللون األبيض خبلفية سوداء 

رقم االيداع  : 189652

التاريخ : 2017/04/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة املىن العاملية للتجارة العامة 

العنوان : القبلة ق 6 مبىن 74 مكتب 4 الدور الثاين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40x60 سم وبداخلها حرف ولونني  : مربع بطول وعرض  العالمة 

gkl  االمحر واالزرق

رقم االيداع  : 189759

التاريخ : 2017/04/23
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التاريخ : 2017/05/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة صالون احرار بيويت لتجميل السيدات / احرار 

حممد حسن العنزي وشريكتها 

العنوان: الساملية قطعة 3 مبىن 009833 الشارع الرابع قطعة 3+2 

الدور االول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائري وداخل  غامق  امحر  اطرافها خط  دائرة سوداء ومن   : العالمة 

دائرة وكلمة  وفوقها خط نصف  االجنليزية  ابللغة  الدائرة كلمة مستو 

الطعم  الكلمة خط صغري وحتته عبارة  االجنليزية واسفل  ابللغة  مطعم 

االفضل ابللغة االجنليزية على شكل نصف دائرة 

رقم االيداع  : 190325

التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ميستو 

العنوان : العقيلة - ق 5 - مبىن 91 - حمل +44 128 االرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم  وكتابة  حناسي  اللون  جانيب  جناح  هلا  ومزمار  امراه   : العالمة 

fheme ابالجنليزي

رقم االيداع  : 190373

التاريخ : 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مؤسسة صالون نيل كونسبت لتجميل السيدات 

وابألحرف الكبرية وهو SPIDER ابللون الرمادي الداكن وأسفل 

 rope يليها كلميت مث  األمحر  ابللون   STYLE منه كتبت كلمة 

access ابألحرف اإلجنليزية الصغرية  وابللون الرمادي وأسفل منها 

االسم ابللغة العربية ابللون الرمادي ماعدا كلمة ستايل ابللون األمحر 

والعالمة عبارة عن شخص متديل من أعلى شبيه بشخصية سبايدرمان 

ابللون األمحر وممسك حببل وخلف منه شبكة العنكبوت وهو ما يعطي 

إحياء بشكل املباين الزجاجية اليت تعرب عن عمل الشركة وهي ابللون 

الرمادي

رقم االيداع  : 189904

التاريخ : 2017/04/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : شركة سبايدر ستايل للمقاوالت العامة للمباين

القبلة – القطعة )6( – املبىن 50 – مكتب  العنوان : العاصمة – 

208 الثاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : وهي عبارة عن رمسة لدلة قهوة مكتوب أسفلها كلمة جمان 

ابللغة اإلجنليزية كافيه للحلوى العمانية وهو خمتص ابحللوى العمانية

رقم االيداع  : 190054

التاريخ : 2017/5/2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : كافيه جمان للحلوى العمانية

العنوان : غرب أبو فطرية احلرفية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة احرار وصورة فتاة بشكل مميز 

رقم االيداع  : 190209
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العنوان: املهبولة - القطعه -3 املبىن 143 - حمل 14+13+10+9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مستطيل ابللون االسود وبداخله كلمة عباية داماس 

ابللغة العربية و  D M  ابللغة االجنليزية وابللون االبيض واالسود 

والذهيب 

رقم االيداع  : 190774

التاريخ : 2017/05/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة داماس للعيب وبشوت السيدات

العنوان : حويل - قطعه 3 - الشارع 86 - املبىن 18528 - حمل 

رقم 15 االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ZP ZERO POINT العالمة : عبارة شكل بيضاوي

رقم االيداع  : 190787

التاريخ : 2017/05/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة املىن العاملية للتجارة العامة 

العنوان : القبلة ق 6 مبىن 74 مكتب 4 الدور الثاين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  بشكل  الرسم  مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  مروج   : العالمة 

واأللوان .

رقم االيداع  : 191299

التاريخ : 2017/06/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

 l وحرف   l بداخلها حرف  ازرق  لون  دائرة  نصف  عالمة   : العالمة 

ابللون االمحر على اجلانبني للدائرة وكلمة lang blus ابللون االمحر 

اسفلها وابلعريب اسفلها النج بلس ابللون االزرق 

رقم االيداع  : 190474

التاريخ : 2017/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة حبر العواصف لالسترياد والتصدير

 602 رقم  املبىن  خلدون  ابن  شارع   5 قطعة   - حويل   : العنوان 

مكتب 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : nail la vie ابللون الوردي  

رقم االيداع  : 190586

التاريخ : 2017/05/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : صالون نيل ال يف لتجميل السيدات 

العنوان : القبلة قطعة 6 شارع 46 املبىن 21 حمل 3+4+5+6 الدور 

االرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 THE NOODLE العالمة: عبارة عن مستطيل وبداخله كلمة

BAR  ابللغة االجنليزية والصينية

رقم االيداع  : 190723

التاريخ : 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطاعم فنتشر فودز
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 SPECIALIZED BOUSHAHRI التخصصي 

POLYCLINIC

رقم االيداع  : 192059

التاريخ : 2017/07/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مستوصف بو شهري التخصصي 

العنوان : الساملية - قطعة )4( - قسيمة )38( - الدور )11املبىن 

ابلكامل(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رسم كف قطة مقلوب وورقة شجر وابألسفل كتابة مااي بت 

سبا ملستلزمات احليواانت االليفة

رقم االيداع  : 192351

التاريخ : 2017/07/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة مااي بت سبا لبيع وشراء مستلزمات احليوات 

االليفة 

العنوان : ضاحية صباح السامل - قطعة 2 -مبىن 348 - مكتب 2 

دور االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن  قبعة   ويرتدي  ابيض  مميز كشكل كلب  شكل  أتخذ   : العالمة 

quirky toes األعلى

رقم االيداع  : 192368

التاريخ : 2017/07/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة روايب الربكة التجارة العامة 

العنوان : ضجيج الطائرات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة  وبداخله كتابة  االخضر  ابللون  مستطيل  عن  عباره   : العالمة 

االبيض  ابللون    PASTA CALCIO كلمتني  االجنليزية 

واالصفر ويسار االسم شكل دوائر متداخله ترمز على شكل صحن 

وشوكه بشكل مميز

رقم االيداع  : 191638

التاريخ : 2017/06/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ابستا كالتشيو

العنوان : املهبولة - قطعه 1 - شاره 107 - املبىن 266أ03 - 

احملل الوحيد الدور االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : خلفية بيضاء دائرة بيضاوية زرقاء اللون بداخلها كلمة بالدي 

مع وضع رمز ابراج الكويت بدل حريف الم و الف

رقم االيداع  : 191950

التاريخ : 2017/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة املانع الدولية للتجارة العامة و املقاوالت

العنوان : القبلة - ق )13( - مبىن )1( - مكتب رقم )2( - عمارة 

حصة سليمان الغنيمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم املستوصف ابللغتني العربية واالجنليزية وهو على شكل 

بوشهري  مستوصف  األزرق  اللون  بدرجات  هالل  مع  مراكب  ثالثة 
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العنوان : الرايض – البطحاء- 11422. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : الشامسي للحقائب اسم تثق به ابللغة العربية 

رقم االيداع  : 193076

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : الرايض – البطحاء. 11422. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة كونكورد ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 193077

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد ابراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : اململكة العربية السعودية - الرايض البطحاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة كافاليت حبروف التينية ابللون االسود واالبيض

رقم االيداع  : 193078

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد ابراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : اململكة العربية السعودية - الرايض البطحاء

طالب التسجيل : شركة فريوس كلوثينج كو للتجارة العامة 

العنوان : اجلهراء ق 1 ش السامل مبىن 4 ب مكتب 3 دور 1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتضمن العالمة التجارية كتابة انستا سلة ابلعريب واالجنليزي

 وتعين السلة احلاضرة اباللوان اجلميلة 

رقم االيداع  : 192643

التاريخ : 2017/08/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة مسارت مارت لتوصيل الطلبات 

العنوان : ضجيج الطائرات / قطعة الضجيج / مبىن 35 / حمل مكتب 

1+2 ميزانني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : capital ابللغة اإلجنليزية بشكل مميز

رقم االيداع  : 193074

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : الرايض – البطحاء- 11422. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : ruby golf ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 193075

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة
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العالمة : كلمة ريفريا ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 193079

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد ابراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : اململكة العربية السعودية - الرايض البطحاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة النرتا حبروف التينية كما ابلشكل  املوضح

رقم االيداع  : 193080

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد ابراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : اململكة العربية السعودية - الرايض البطحاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمتا مي اليف ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 193081

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد ابراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : اململكة العربية السعودية - الرايض البطحاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Akloukc : العالمة

رقم االيداع  : 193082

التاريخ : 2017/08/17
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : الرايض – البطحاء- 11422.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : take off ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 193083

التاريخ : 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة

العنوان : الرايض – البطحاء- 11422.

 




