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 جملس الوزراء
 2018لسنة  11رقم  قانون

 بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة األسرة 
 2015( لسنة 12الصادر ابلقانون رقم )

 الدستور، على االطالع بعد -
 ،2015لسنة  (12وعلى قانون حمكمة األسرة الصادر ابلقانون رقم ) -
وافــــس جملــــس األلــــة علــــى القــــانون اه  نصــــ  وقــــد  ــــدقنا عليــــ   -

 وأ درانه:
 )املادة األوىل(

)بنـــد و،  (،  11فقـــرة رابعــة،  9، 8، 1ُيســتلدب بنصـــوـ املـــــواد )
( لســنة 12فقــرة ينيــة( لــن القــانون رقــم ) 17فقــرة أوىل،  13، 12

 املشار إلي  النصوـ التالية: 2015
 (:1لادة )

تنشأ بكل حمافظة حمكمة تسمى حمكمة األسـرة يكـون  ـا لقـر لسـتقل 
وتتألف لن دوائر اتبعة للمحكمة الكليـة، ودوائـر أىـرب اتبعـة  كمـة 
االستئناف ختتص دون غريها بطعون االستئناف عن األحكام الصـادرة 

 لن دوائر ا كمة الكلية املشار إليها.
ــتم إعــداد لقــار حمكمــة األســرة ي  فــلة ال زــاوز ســنت  لــن جيــب أن ي

اتريخ العمل هبذا القانون، وإىل ح  إعـداد لقـار ا ـايم يتـوىل ا لـس 
ــد لقــار الــدوائر ا ا ــة ضحكمــة األســرة  ــمن  األعلــى للقءــاء  دي

 لقار دوائر ا ايم ي يافة حمافظات الكويت.
 (:8لادة )

املنازعات ينشأ بكل حمافظة لريز يلحس ضحكمة األسرة، يتوىل تسوية 
األسرية ومحاية أفراد األسرة لن العنف واإليذاء الذي يقع لن أحدهم 
علـــى أفرادهـــا اهىـــرين، وجيـــوز لـــ  تقـــدل النصـــ  والتأهيـــل الـــالزم ي 
ـــة الزوجيـــة رلـــ ،  لســـائل الـــزواال والطـــال  إرا رغـــب أطـــراف العالق
ويصــــدر قــــرار لــــن وزيــــر العــــدب بتنظــــيم هــــذا املريــــز و ديــــد لهالــــ  

 ت اليت تتلع ألال .واإلجراءا
 ويكون اللجوء إىل املريز بدون رسوم.

 (: فقرة رابعة:9لادة )
 فقرة رابعة:

وجيوز للمريز عند إجراء التسوية االستعانة برأي أي لن علمـاء الـدين 
أو لـــن االىتصا ـــي  االجتمـــاعي  أو النحملســـي  أو ا ـــال  املقيـــدين 

 جبدوب ىاـ يعد لذل  ي ا كمة الكلية.

 (: بند و،  : 11ة )لاد
 بند و:

 اإلرن ابستخراال شهادة امليالد واللطاقة املدنية وأي لستندات  –و 
 ثلوتية أو شخصية للمحءون.

 بند  :
ــــة  –   ــــو  أو الو ــــ  ابلتصــــرف ي لــــاب الصــــ ري، ي حال اإلرن لل

 ( لن القانون املدين.137( إىل )127الءرورة لع لراعاة القيود ابملواد لن )
 (: 12لادة )

ختصص اجلمعية العالة للمحكمة الكلية ي لقر حمكمـة األسـرة قا ـيا  
أو أيثــر لــن قءــاة األلــور املســتعجلة للحملصــل بصــحملة ل قتــة ولــع عــدم 

 املساس ابحلس فيما أي :
املســائل املســتعجلة الــيت يشــى عليهــا لــن فــوات الوقــت املتعلقــة  -أ 

 ابألحواب الشخصية اليت ختتص هبا حمكمة األسرة.
لنازعات وإشكاالت التنحمليذ الوقتية ا ا ـة ابألحكـام واألوالـر  -ب 

 الصادرة لن حمكمة األسرة ودوائرها االستئنافية.
وختصـص اجلمعيـة العالــة  كمـة االسـتئناف دوائــر اسـتئناف لســتعجل 
للحملصل ي الطعون على األحكـام الـيت يصـدرها القا ـ  املسـتعجل ي 

 لسائل حمكمة األسرة.
 قرة أوىل:(: ف13لادة )

 فقرة أوىل:
تكــون األحكــام الصــادرة ي لســائل األحــواب الشخصــية لــن الــدوائر 
االســـتئنافية ضحكمـــة األســـرة غـــري قابلـــة للطعـــن فيهـــا بطريـــس التمييـــز، 
واســتثناء لــن رلــ  جيــوز للنائــب العــام الطعــن بطريــس التمييــز ي تلــ  

املتعلقـة األحكام إرا يانت تتءمن لساسا  أبحكام الشريعة اإلساللية 
( لــن قــانون األحــواب الشخصــية، 338ابلنظــام العــام وامللينــة ابملــادة )

وللخصـــوم أن يطعنـــوا بطريـــس التمييـــز ي األحكـــام الصـــادرة ي شـــأن 
 الو ية واملواريث.

 (: فقرة ينية: 17لادة )
 فقرة ينية:

وختصـــص هـــذه املـــوارد لتنحمليـــذ األحكـــام والقـــرارات الـــيت  ـــدرت لـــن 
( لــن قــانون األحــواب 345دوائــر األحــواب الشخصــية وفقــا  للمــادة )

الشخصية، وتل  الصادرة لـن حمكمـة األسـرة، ورلـ  بتقريـر نحملقـة أو 
أجر للزوجة أو املطلقة أو نحملقة لألوالد أو األقارب إرا يان أحد طري 

 يت يتعذر تنحمليذها وفقا  لإلجراءات املقررة لتنحمليذ األحكام.احلكم يويتيا  وال
وجيوز للصندو   رف للالغ ألي لن األشخاـ املذيورين ي الحملقـرة 
الســابقة، علــى ســليل القــرر حلــ   ــدور حكــم أبحقيتــ  ورلــ  وفقــا  
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للقواعــد الــيت اــددها جملــس اإلدارة، ويــتم التنحمليــذ طلقــا  للقواعــد الــيت 
  أتلـ  األسـرة الـيت يصـدرها الـوزير والـيت تـنظم  ـددها الئحـة  ـندو 

إدارة الصــندو  وييحمليــة الصــرف لنــ  والرجــوع علــى ا كــوم علــيهم ضــا 
يتم  رف  لن األعلاء والتكاليف الالزلة، لع لراعاة التنسيس لع وزارة 

 الش ون االجتماعية والعمل ي هذا الشأن.
 )املادة الثانية(

 ـــــارر لـــــع أحكـــام هـــــذا القـــــــانون. يل ـــــى يـــل حكــــم يتعـ
 )املادة الثالثة(

 تنحمليذ هذا القانون. -يل فيما يص    -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
 ألري الكويت                                               

  لاح األمحد اجلابر الصلاح
 ه   1439رجـــــب    17 در بقصر السيف ي : 

 م 2018أبريــــل        3املوافس :                  

 
 املذيرة اإليءاحية

 2018( لسنة 11رقم ) للقانون
 بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة األسرة 

 2015( لسنة 12الصادر ابلقانون رقم )
ـــمن القانـــــون اســتلداب بنصــوـ املــــواد  فقـــــرة رابعــة،  9، 8، 1)يتءـ

فقــرة ينيــة( لــن القــانون  17فقــرة أوىل،  13، 12)بنــد و،  (،  11
بشأن حمكمة األسرة نصو ا  جديدة، حيـث  2015( لسنة 12رقم )

مت ي نص املـادة األوىل لـد الحملـلة الزلنيـة إلعـداد لقـار حمكمـة األسـرة 
اب زهيزهـا، إىل فلة ال زـاوز سـنت  ورلـ  ملـا فر ـت  احلاجـة السـتكم

مما يسم  للمجلس األعلى للقءاء بتحديد لقار دوائرها  من لقـار 
دوائــر ا ــايم العاديــة ي ا افظــات يافــة إىل حــ  االنتهــاء لــن إعــداد 

 لقار حمايم األسرة بشكل هنائ .
يما أل يت لـن تلـ  املـادة علـارة ت ويتـوىل اإلشـراف علـى عمـل تلـ  

لــس األعلــى للقءــاء ت ورلــ  لعــدم الــدوائر لستشــار يندبــ  لــذل  ا 
اســتحداد دور جديــد غــري لتــوفر ي قــانون تنظــيم القءــاء، وحــ  ال 
يكون هناك ازدواال ي اإلشراف على تل  الدوائر ب  املستشار املراد 
ندبـ  ورئـيس ا كمــة االبتدائيـة ورئـيس حمكمــة االسـتئناف الـذي تتلعــ  

 نهما ي إدارهتا.تل  الدوائر ولنعا  للتعارر الذي قد ادد بي
ــــة  عطــــاء  ــــالحية أىــــرب ملريــــز تســــوية  وجــــاء تعــــديل املــــادة الثالن
املنازعـات األسـرية جبانـب تسـويت  لتلـ  املنازعـات ومحايـة أفرادهـا لـن 
العنـــف واإليـــذاء وهـــ  الصـــالحية بتقـــدل النصـــ  والتأهيـــل الـــالزم ي 
لســائل الــزواال والطــال  إرا رغــب أطــراف العالقــة الزوجيــة رلــ  قلــل 

ة الزوجيــة وأثناءهــا حــ  يتحملــادب يــل لنهمــا لــا يــ ثر الـدىوب ي العالقــ
 سللا  عليها.

يمــا أجــاز القــانون ي الحملقــرة الرابعــة لــن املــادة التاســعة ملريــز تســوية 
املنازعـــــات األســـــرية االســـــتعانة بـــــرأي ا ـــــال  جبانـــــب علمـــــاء الـــــدين 
واالىتصا ـــي  االجتمـــاعي  والنحملســـي  املقيـــدين جبـــدوب ىـــاـ يعـــد 

مــة الكليــة ملــا للــلعض لــنهم لــن ىــلة يلــرية ي لســائل لــذل  ي ا ك
 املنازعات األسرية والعمل على حلها.

( ورل   عطـاء قا ـ  11يما استلدب القانون اللند توت لن املادة )
ــة اإلرن ابســتخراال شــهادة املــيالد واللطاقــة املدنيــة وأي  األلــور الوقتي

ور فيمــا لســتندات ثلوتيــة وشخصــية للمحءــون ورلــ  لــتالي أي قصــ
ـــد ت ت لـــن املـــادة ) ـــارة 11يـــص ا ءـــون، وعـــدب اللن ( حبـــذف العل

 األىرية لن  لتكرارها ىطأ  ي القانون.
( تقءــ   نشــاء دوائــر 12يمــا أ ــاف القــانون فقــرة أىــرية للمــادة )

اســتئناف لســتعجلة للحملصــل ي الطعــون علــى األحكــام الــيت يصــدرها 
قيقا  مللدأ التقا   على القا   املستعجل ي لسائل حمكمة األسرة  

درجت  أسوة بدرجات التقا   العادية ولتدارك لا قد يقع في  احلكم 
 األوب لن قصور أو أىطاء.

( للخصــوم 13يمــا أعطــى القــانون ضقتءــى الحملقــرة األوىل لــن املــادة )
احلــــس ي الطعــــن بطريــــس التمييــــز علــــى األحكــــام الصــــادرة ي لســــائل 

االســـتئنافية ضحكمـــة األســـرة ملـــا  ـــذه الو ـــية واملواريـــث لـــن الـــدوائر 
ــة، وأجــاز للنائــب العــام  القءــام لــن طليعــة ىا ــة تتعلــس حبقــو  لالي
 ــالحية الطعــن علــى احلكــم بطريــس التمييــز لــ  يــان يتءــمن لساســا  
ــــة ابملــــادة  أبحكــــام الشــــريعة اإلســــاللية املتعلقــــة ابلنظــــام العــــام وامللين

 ( لن قانون األحواب الشخصية.338)
ــد فقــرة ينيــة(  17ارك القــانون نقصــا  تشــريعيا  فأيملــ  ابملــادة )يمــا ت

ليسري حكمها على األحكام الصادرة لـن دوائـر األحـواب الشخصـية 
ــتم تنحمليــذها 345وفقــا  للمــادة ) ( لــن قــانون األحــواب الشخصــية وف ي

أسوة ابألحكام والقرارات الصادرة لن حمكمة األسرة، يمـا اشـل  أن 
يويتيــا  لالســتحملادة لــن لــوارد  ــندو  أتلــ    يكــون أحــد طــري احلكــم

األســـــرة، وأجـــــاز لصـــــندو  أتلــــــ  األســـــرة  ـــــرف للـــــالغ ألي لــــــن 
األشــــخاـ املــــذيورين هبــــا علــــى ســــليل القــــرر حلــــ   ــــدور حكــــم 
أبحقيت ، لع لراعاة التنسيس لـع وزارة الشـ ون االجتماعيـة والعمـل ي 

 هذا الشأن.
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  2017لسنة  33لرسوم رقم 

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون  بقلوب استقالة

 الشلاب

 بعد االطالع على الدستور، -

ه املوافــــــس          1438ربيــــــع األوب  1وعلـــــى ألــــــران الصــــــادر بتــــــاريخ  -

م بتعيــ   ــو الشـيخ/جابر للــارك احلمــد الصــلاح  2016نـوفمل  30

 رئيسا   لس الوزراء،

 الوزارة،بتشكيل  2013لسنة  312وعلى املرسوم رقم  -

 -وعلى االستقالة املقدلة لـن سـلمان  ـلاح سـاف احلمـود الصـلاح  -

 وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشلاب،

 وبناء على عرر رئيس جملس الوزراء، -

 ر نا ابه 

 لادة أوىل

ـــر اإلعـــالم  -تقلـــل استقالة/ســـلمان  ـــلاح ســـاف احلمـــود الصـــلاح  وزي

 ووزير الدولة لشئون الشلاب.

 ينية لادة

على رئيس جملس الوزراء إبالغ هذا املرسـوم إىل جملـس األلـة، ويعمـل 

 ب  لن اتريخ  دوره، وينشر ي اجلريدة الر ية.

 ألري الكويت                                               

  لاح األمحد اجلابر الصلاح

 رئيس جملس الوزراء 

 جابر للارك احلمد الصلاح

 ه 1438مجادب األوىل  10ي :   در بقصر السيف

 م 2017فلاير             7املــوافــس :                 

 

 2017لسنة  34لرسوم رقم 

 بتعي  وزير اإلعالم ووزير الدولة لشئون الشلاب ابلويالة

 بعد االطالع على الدستور، -

 بتشكيل الوزارة، 2013لسنة  312وعلى املرسوم رقم  -

بقلـوب اسـتقالة وزيـر اإلعـالم  2017لسـنة  33رقم وعلى املرسوم  -

 ووزير الدولة لشئون الشلاب،

 وبناء على عرر رئيس جملس الوزراء. -

 ر نا ابه 

 لادة أوىل

 يع  يل لن:

ــــة لشــــئون جملــــس  -حممــــد علــــد ا للــــارك الصــــلاح  -1 ــــر الدول وزي

 وزيرا لإلعالم ابلويالة. -ابإل افة إىل عمل  -الوزراء

ابإل ـــافة إىل  -وزيـــر التجــارة والصـــناعة -ان ـــر الرو ــانىالــد  -2

 وزير دولة لشئون الشلاب ابلويالة. -عمل 

 لادة ينية

على رئيس جملس الوزراء إبالغ هذا املرسـوم إىل جملـس األلـة، ويعمـل 

 ب  لن اتريخ  دوره، وينشر ي اجلريدة الر ية.

 ألري الكويت

  لاح األمحد اجلابر الصلاح

 رئيس جملس الوزراء                       

 جابر للارك احلمد الصلاح                    

 ه 1438مجادب األوىل  10 در بقصر السيف ي : 

 م 2017فلاير             7املوافس :                  
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 2018لسنة  106لرسوم رقم 
 ابملوافقة على اتحملاقية ىدلات جوية

 وحكولة مجهورية طاجيكستانب  حكولة دولة الكويت 
 وجدوب الطر  امللحس هبا

 بعد االطالع على الدستور،  -
 عحملــاء شــريات  1976لســنة  108وعلــى املرســوم ابلقــانون رقــم  -

الطريان العربية واألجنلية لن الءرائب واملعّدب ابملرسـوم ابلقـانون رقـم 
 ،1979لسنة  53
 ير ا ارجية،وبناء  على عرر انئب رئيس جملس الوزراء ووز  -
 وبعد لوافقة جملس الوزراء، -

 ر نا ابه :
 لادة أوىل

ىدلات جوية ب  حكولة دولة الكويت وحكولة  اتحملاقيةاملوافقة على 
مجهوريــة طاجيكســتان، وجــدوب الطــر  امللحــس هبــا واملوقعــة ي لدينــة 

 واملرافقة نصو هما  ذا املرسوم. 15/5/2016الكويت بتاريخ 
 لادة ينية

تنحمليــذ هــذا املرســوم، وعلــى رئــيس  –يــل فيمــا يصــ    –علــى الــوزراء 
جملــس الــوزراء إبالغــ  إىل جملــس األلــة، ويعمــل بــ  لــن اتريــخ نشــره ي 

 اجلريدة الر ية. 
 ألري الكويت

  لاح األمحد اجلابر الصلاح
 رئيس جملس الوزراء

 جابر للارك احلمد الصلاح
 انئب رئيس جملس الوزراء

 ارجية ووزير ا        
  لاح ىالد احلمد الصلاح

 ه  1439رجب  10 در بقصر السيف ي : 
 م  2018لارس  27املوافس :                 

 
 اتحملاقية ىدلات جوية

 حكولة دولة الكويت ب 
 وحكولة مجهورية طاجيكستان

إن حكولــة دولــة الكويــت وحكولــة مجهوريــة طاجيكســتان املســميتان فيمــا 
 بعد ابلطرف  املتعاقدين، 

ويوهنمــا أطرافــا  ي لعاهــدة الطــريان املــدين الــدو  الــيت عر ــت للتوقيــع ي 
 .1994شيكاغو ي اليوم السابع لن ديسمل 

وبرغلة لنهمـا ي إبـرام اتحملـا  ب ـرر إنشـاء وتشـ يل ىـدلات جويـة ي 
 ا ب  ووراء إقليميهما، ل

 قد اتحملقتا على لا يل :
 1املادة 

 التعاريف
 فيما يتعلس بتطليس هذه االتحملاقية ولا ف يقتض سيا  النص لعىن آىر 
أ( تاملعاهدةت تعين لعاهدة الطريان املدين الدو  اليت عر ـت للتوقيـع 

ضــا ي  1944عليهــا ي شــيكاغو ي اليــوم الســابع لــن شــهر ديســمل 

( لــن هــذه املعاهــدة وأي 90أي للحــس مت تلنيــ  وفقــا للمــادة )رلــ  
( و 90تعــديالت أدىلــت علــى املالحــس او املعاهــدة وفقــا للمــادت  )

( طاملا أن هذه املالحس والتعديالت قد أ لحت انفذة لدب يل 94)
 لن الطرف  املتعاقدين.

ــــة الكويــــت اإلدارة العالــــة  ب( تســــلطة الطــــريانت تعــــين ابلنســــلة لدول
طــــريان املــــدين وابلنســــلة جلمهوريــــة طاجيكســــتان، وزارة املوا ــــالت لل

جلمهورية طاجيكستان، أو ابلنسلة لكليهما أي شـخص آىـر أو جهـة 
 يعهد إليها القيام ابملهام اليت متارسها هذه السلطات حاليا .

ال( تل سسة نقل جوي لعينةت تعين أي ل سسة نقل جوي يقـوم أحـد 
بتعيينها يتابة لدب الطرف املتعاقد اهىر، لتشـ يل الطرف  املتعاقدين 

ا دلات اجلوية على الطر  ا ددة ي للحس هذه االتحملاقية، واليت لن 
أجلهــا مت إعطــاء تصــري  التشــ يل املناســب لــن قلــل الطــرف املتعاقــد 

 ( لن هذه االتحملاقية.3اهىر وفقا  للمادة )
( لـــن 2دد ي املــادة )د( تاإلقلــيمت ابلنســـلة للدولــة تحملســـر ابملعــىن ا ـــ

 املعاهدة.
هـــ( إن علــارة تىدلــة جويــةت، تىدلــة جويــة دوليــةت، تهلــو  ألغــرار 
غري زاريةت وتل سسة نقل جوي ألغـرار هـذه االتحملاقيـة، تحملسـر يلهـا 

 ( لن املعاهدة.96ابملعاين ا ددة  ا ي املادة )
 و( تالسعةت تعين:

هـــذه الطــائرة أبجــر علـــى  ( ابلنســلة للطــائرة، احلمولـــة املتــوفرة علــى1
 طريس لا أو على جزء لن .

( ابلنســـلة  دلــــة جويــــة لعينــــة، ســــعة الطــــائرة املســــتخدلة ي هــــذه 2
ا دلــة لءــروبة ي عــدد الــرحالت الــيت تقــوم بتشــ يلها هــذه الطــائرة 

 ىالب فلة لعينة على طريس لا أو جزء لن .
 ز( تنقل احلريةت تعين نقل الرياب، والشحن والليد.

تالسعرت تعين األسعار اليت تدفع لنقل الريـاب واأللتعـة واللءـائع ح( 
والشــرو  املطلقــة علــى هــذه األســعار ضــا ي رلــ  األســعار والشــرو  
املتعلقـــة ابلويالـــة وغريهـــا لـــن ا ـــدلات اإل ـــافية ابســـتثناء أي أجـــور 

 وشرو  تتعلس بنقل الليد.
سات النقل ( تأجور املستخدل ت يعين األجر الذي يطلس على ل س 

اجلوي نظري استخدالها ملرافس أو تسهيالت املطار واملالحـة اجلويـة أو 
 ألن الطريان.

ـــتم تعديلـــ  طلقـــا   ـــة أو يمـــا ي ي( تامللحـــست تعـــين للحـــس هـــذه االتحملاقي
( لن هذه االتحملاقية. يشكل امللحس جزءا  ال يتجزأ 18ألحكام املادة )

تحملاقيــة اإلشــارة إىل لــن هــذه االتحملاقيــة، وتشــمل مجيــع اإلشــارات إىل اال
 امللحس لا ف يتم استثنائ  والنص علي   راحة ي احلاالت األىرب.

 ك( تاالتحملاقيةت تعين هذه االتحملاقية وامللحس املرفس هبا وأي تعديالت عليها.
ب( تالنقل اجلويت يعين النقل العام للرياب والشـحن والليـد، لنحملـردة 

 افأة.أو جمتمعة، على لنت طائرة للرب  أو املك
 2املادة 

 لن  احلقو  وااللتيازات
( ميــن  يــل طــرف لتعاقــد الطــرف املتعاقــد اهىــر احلقــو  ا ــددة ي هــذه 1

االتحملاقية لتمك  ل سسات النقل اجلوي املعينة لن إنشاء وتشـ يل ىـدلات 
اجلوية الدولية اجلدولة على الطر  ا ددة ي امللحس )املشار إليهـا فيمـا بعـد 

 املتحملس عليهات و تالطر  ا ددة على التوا (.تاب دلات 
( لع لراعاة أحكام هذه االتحملاقية تتمتع ل سسة النقل اجلوي املعينة 2
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لن قلل يل طرف لتعاقد عند تش يلها ىدلة لتحملس عليهـا علـى طريـس 

 حمدد احلقو  التالية:
 أ( الطريان عل إقليم الطرف املتعاقد اهىر بدون هلو ،

 را   الطرف املتعاقد اهىر ألغرار غري زارية،ب( التوقف ي أ
ال( التوقف ي اإلقليم املـذيور ي أي نقطـة علـى الطـر  ا ـددة علـى 
الطريس ي اجلدوب ورل  ب رر إنزاب وأىذ رياب وبريد وبءائع وفقا  

 ملا هو لذيور ي امللحس.
. اـــس مل سســـات النقـــل اجلـــوي لكـــال الطـــرف  املتعاقـــدين،  ـــالف 3

( )تعيـ  ل سسـات النقـل اجلـوي 3امل سسات املعينـة ضقتءـى املـادة )
والتصــري ( لــن هــذه االتحملاقيــة، التمتــع ابحلقــو  املو ــحة ي الحملقــرات 

 ( )أ( و )ب( وال( لن هذه املادة.2)
( لن هذه املادة لـا يـوب ل سسـات النقـل اجلـوي املعينـة 2. ليس ي الحملقرة )4

ن حس االلتياز الـذي يتـي   ـا أن أتىـذ علـى لـنت التابعة ألحد الطرف  املتعاقدي
الطـائرة ي إقلــيم الطـرف املتعاقــد اهىــر ريـااب  وبءــائع وبريــد لقابـل أجــر لنقطــة 

 أىرب ي إقليم الطرف املتعاقد اهىر.
 3املادة 

 تعي  ل سسات النقل اجلوي والتصري 
. اـس لكـل طــرف لتعاقـد أن يعــ  يتابـة إىل الطــرف اهىـر ل سســة 1
قـل جــوي واحــدة أو أيثــر لتشــ يل ا ــدلات املتحملــس عليهــا وفقــا   ــذه ن

 االتحملاقية، أو سحب أو ت يري هذا التعي .
. عند استالم لثل هذا التعي ، وطلب ل سسة النقـل اجلـوي املعينـة 2

ابلطريقــة واإلجــراءات املتلعــة لتصــري  التشــ يل والــرىص الحملنيــة، ميــن   
 ـرر التشـ يل أبقـل قـدر ممكـن يل طرف لتعاقد التصري  املناسـب ب

 2لن التأىري ي اإلجراءات ورل  ملمارسة احلقو  املو حة ي املادة 
 لن هذه االتحملاقية، شريطة :

أ. أن يكـــون املقـــر الرئيســـ  مل سســـة النقـــل اجلـــوي ي إقلـــيم الطـــرف 
املتعاقد املع  لتل  امل سسة، وتكون الرقابـة التنظيميـة والحملعليـة علـى 

وي  ـت سـلطة هـذا الطـرف املتعاقـد، وتكـون تلـ  ل سسة النقـل اجلـ
امل سســـة حا ـــلة علـــى شـــهادة لشـــ ل جـــوي ) .م.ال(  ـــادرة عـــن 

 الطرف املع  مل سسة النقل اجلوي.
ب. أن يكـــون الطـــرف املتعاقـــد املعـــ  مل سســـة النقـــل اجلـــوي لطلقـــا  

( )ألـن 16( )ساللة الطريان( واملادة )14لألحكام ا ددة ي املادة )
 ن(، والطريا

ال. جيــب أن تكــون ل سســة النقــل اجلــوي املعينــة ل هلــة للوفــاء ابلشــرو  
املحملرو ـــة عليهـــا ضوجـــب القـــوان  والـــنظم الـــيت تطلـــس عـــادة علـــى تشـــ يل 
 ىدلات النقل اجلوي الدو  لن قلل الطرف املتعاقد الذي يتلقى التعي .

 (2و  1. عند استالم التحملـويض ابلتشـ يل الـذي تءـمنت  الحملقـرت  )3
ــــت بتشــــ يل  ــــدأ ي أي وق ــــة أن تل جيــــوز مل سســــة النقــــل اجلــــوي املعين
ا ـــدلات املتحملـــس عليهـــا الـــيت لـــن أجلهـــا مت تعيينهـــا، شـــريطة أن تقـــوم 

 ل سسة النقل اجلوي بتطليس األحكام السارية ي هذه االتحملاقية.
 4املادة 

 اإلل اء وإيقاف احلقو 
صـــاري  . اــس لســـلطات الطـــريان لـــدب يــل طـــرف لتعاقـــد وقـــف الت1

لــن هــذه االتحملاقيــة وا ا ــة  3( لــن املــادة 2املشــار إليهــا ي الحملقــرة )
ض سســة النقــل اجلــوي الــيت مت تعيينهــا لــن قلــل الطــرف املتعاقــد اهىــر 
وإل ـــــاء تلـــــ  التصـــــاري  أو تعليقهـــــا أو فـــــرر الشـــــرو  علـــــى هـــــذه 

 التصاري  بصورة ل قتة أو دائمة، ي حاب:
ي املعينة أن تلق  على لقـر عملهـا أ. إن ف تستطع ل سسة النقل اجلو 

الرئيس  ي إقليم الطرف املتعاقد الذي قام بتعيينها. أو فشل الطـرف 
املتعاقد املعـ  لتلـ  امل سسـة اب افظـة علـى الرقابـة التنظيميـة الحملعليـة 
علـــى تلـــ  امل سســـة، أو إن ف متتلـــ  امل سســـة شـــهادة لشـــ ل جـــوي 

 املتعاقد، أو   احلة ) .م.ال(  ادرة لن قلل رل  الطرف
ب. ي حالــة عــدم قيــام الطــرف املتعاقــد املعــ  مل سســة النقــل اجلــوي 

 16)سـاللة الطـريان(، واملـادة  14بتطليـس األحكـام الـواردة ي املـادة 
 )ألن الطريان( لن هذه االتحملاقية ،أو 

ال. ي حالــــة فشــــل ل سســــة النقــــل اجلــــوي املعينــــة ابلوفــــاء ابلشــــرو  
والنظم اليت تطلس عادة على تش يل ىطو   املحملرو ة ضوجب القوان 

 النقل اجلوي الدو  لن قلل الطرف املتعاقد الذي يتلقى التعي .
. لـا ف يكـن لـن الءـروري جـدا  اختـار إجـراء فـوري ملنـع ا ـروال عــن 2

القوان  والنظم املشار إليهـا أعـاله، أو لـا ف يتطلـب اختـار إجـراء وفقـا  
)ألــــن الطــــريان( يتعلــــس 16ريان( و )ســــاللة الطــــ 14ألحكــــام املــــواد 

( لـن 1ابلساللة أو األلـن، فننـ  ال متـارس احلقـو  الـواردة ي الحملقـرة )
هذه املادة إال بعـد إجـراء لشـاورات بـ  سـلطات الطـريان املـدين وفقـا  

 لن هذه االتحملاقية. 17للمادة 
 5املادة 

 رسوم االستخدام
بحملــــرر أجــــور . ال يحملــــرر أي لــــن الطــــرف  املتعاقــــدين أو يســــم  1

املســـتخدل  علـــى ل سســـات النقـــل اجلـــوي املعينـــة لـــن قلـــل الطـــرف 
املتعاقد اهىر أعلى لن الرسوم املحملرو ة على ل سسات النقل اجلوي 

 ا ا ة ب  واليت تش ل ىدلات دولية مماثلة.
ـــــى عقـــــد لشـــــاورات بشـــــأن رســـــوم 2 ـــــد عل . يشـــــجع يـــــل طـــــرف لتعاق

املستخدل  لا بـ  السـلطة املختصـة بحملـرر رسـوم االسـتخدام، أو لقـدم 
ىـــدلات املطـــار أو لقـــدم ىــــدلات املالحـــة اجلويـــة، ول سســـات النقــــل 
اجلـــوي الـــيت تســـتخدم تلـــ  ا ـــدلات والتســـهيالت الـــيت تقـــدلها تلـــ  

لكـــــن عمليـــــا  ورلـــــ  عـــــل الســـــلطات أو لقـــــدل  ا ـــــدلات، حيثمـــــا أ
املنظمــات القائمــة بتمثيــل ل سســات النقــل اجلــوي. وجيــب توجيــ  إىطــار 
لدت  لعقولة ألي لقلحات لت ـري رسـوم االسـتخدام ملسـتخدل  تلـ  ا ـدلات 
لتمكيـــنهم لـــن اإلعـــراب عـــن وجهـــات نظـــرهم قلـــل إجـــراء التعـــديالت، وأيءـــا  

املخولــة أو لقــدل   يشــجع يــل لــن الطــرف  املتعاقــدين ســلطات فــرر الرســوم
 ا دلة على تلادب املعلولات ا ا ة أبجور املستخدل .

 6املادة 
 الحملرائض اجلمريية، الءرائب، الرسوم األىرب

ـــة التابعـــة مل سســـات 1 . تعحملـــى الطـــائرات العاللـــة ي ا ـــدلات الدولي
النقل اجلوي املعينـة لـن قلـل أحـد الطـرف  املتعاقـدين ويـذل  لعـداهتا 

ع ال يــــار ويميــــات الوقــــود وزيــــوت التشــــحيم وىــــزاانت املعتــــادة وقطــــ
الطــائرة )الــيت  تــوي علــى األطعمــة واملشــروابت والســجائر( املوجــودة 
على لتنهـا لـن يافـة الرسـوم اجلمرييـة ورسـوم التحملتـيف وأيـة فـرائض أو 
 ـرائب أىــرب عنـد و ــو ا إقلـيم الطــرف املتعاقـد اهىــر، شــريطة أن 

 لنت الطائرة ح  وقت ل ادرهتا.تلقى هذه املعدات وامل ن على 
. يما يتم اإلعحملاء، علـى أسـاس املعاللـة ابملثـل، لثـل هـذه الءـرائب 2

والحملـرائض والرســوم ورلــ  وفقــا  لألحكــام والقــوان  واألنظمــة املعمــوب 
 هبا لدب يل طرف لتعاقد، ابستثناء الرسوم نظري أتدية تل  ا دلات:
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هــا )ضــا ي رلــ  املــواد أ. لســتودعات الطــائرات الــيت أىــذت علــى لتن

ال ذائية واملشروابت( واليت سوف يتم استخدالها على لـنت الطـائرات 
العاللـة ي جمــاب ا ـدلات املتحملــس عليهـا لــع الطـرف املتعاقــد اهىــر ي 
إقليم أي لن الطرف  املتعاقـدين، ورلـ  ي نطـا  احلـدود املتاحـة لـن 

 ر،قلل السلطات املختصة لدب الطرف املتعاقد املذيو 
ب.  قطع ال يار، ضا ي رل  ا ريات اليت مت جللها إىل إقليم أي لن 
الطرف  املتعاقدين لصيانة أو إ الح الطائرات املستخدلة ي 
ا دلات املتحملس عليها لن قلل ل سسات النقل اجلوي التابعة للطرف 

 املتعاقد اهىر، و
الــيت ســوف  ال. الوقــود ولــواد التشــحيم والقطــع التقنيــة واالســتهاليية

يــتم اســتخدالها لتزويــد الطــائرات للعمــل علــى ا ــدلات املتحملــس عليهــا 
ـــة لـــن قلـــل الطـــرف املتعاقـــد  لـــن قلـــل ل سســـات النقـــل اجلـــوي املعني
اهىر، ح  وإن مت استخدام تل  املعدات املنقولـة علـى لـنت الطـائرة 

 على جزء لن رحلة فو  إقليم الطرف املتعاقد اهىر.
ا ي الحملقرات )أ، ب ،و ال( لن هذه الحملقرة قـد جيـوز املواد املشار إليه

 و عها  ت إشراف أو سيطرة اجلمارك.
. تعحملى لن الرسوم اجلمرييـة ورسـوم التحملتـيف وأيـة رسـوم أو  ـرائب 3

أىـرب املمتلكــات املنقولـة ا ا ــة ض سســة )ل سسـات( النقــل اجلــوي 
ــــة، املعينــــة لــــن قلــــل أحــــد الطــــرف  املتعاقــــدين لثــــل املعــــدات املكتل ي

القرطاسية، ويئس السحملر ضا ي رل  تذاير السحملر، وبوالص الشحن و 
 لواد الدعاية وا دام اليت يتم إدىا ا إىل إقليم الطرف املتعاقد اهىر.

. جيــوز إنــزاب لعــدات الطــريان املعتــادة وقطــع ال يــار وىــزاانت الطــائرة 4
يم الطـــرف املوجـــودة علـــى لـــنت طـــائرة أي لـــن الطـــرف  املتعاقـــدين ي إقلـــ

املتعاقد اهىر بعد لوافقة سـلطات اجلمـارك للطـرف املتعاقـد اهىـر. وي 
لثل هذه احلالة فنن  جيوز و ـع هـذه املـواد  ـت إشـراف تلـ  السـلطات 

 إىل ح  إعادة تصديرها أو التصرف فيها طلقا  ألنظمة اجلمارك
 7املادة 

  ويل العائدات
ظمـة الصــرف األجنليــة املعمــوب هبــا، . وفقـا  للقــوان  واللــوائ  ا ا ــة أبن1

ـــة التابعـــة للطـــرف  ميـــن  يـــل طـــر  لتعاقـــد ل سســـات النقـــل اجلـــوي املعين
املتعاقــد اهىــر احلــس ي حريــة  ويــل فــائس اإليــرادات علــى النحملقــات الــيت 
زنيها ل سسات النقـل اجلـوي ي إقلـيم الطـرف املتعاقـد األوب فيمـا يتعلـس 

  أي عملة قابلة للتحويل.بنقل الرياب والليد واللءائع، ي
. ي حـــاب لـــا إرا يـــان هنـــاك اتحملـــا  ىـــاـ اكـــم نظـــام الـــدفع بـــ  2

 الطرف  املتعاقدين يطلس رل  االتحملا .
 8املادة 

 إنشاء لكاتب متثيل ل سسات النقل اجلوي املعينة
. اس مل سسة النقل اجلوي املعينة لـن قلـل أحـد الطـرف  املتعاقـدين 1

إقلــيم الطــرف املتعاقــد اهىــر. وتشــمل تلــ   إنشــاء لكاتــب متثيــل ي
 املكاتب على لوظحمل  للقيام ابألعماب التجارية والحملنية والتش يلية.

. طلقــا  للقــوان  واللــوائ  الــيت تتعلــس ابلــدىوب واإلقالــة والتوظيــف 2
لـدب الطــرف  املتعاقــدين فننـ  اــس مل سســة )ل سسـات( النقــل اجلــوي 

املتعاقدين أن تسـتقدم وتسـتلق  ي إقلـيم املعينة لن قلل أحد الطرف  
الطــــرف املتعاقــــد اهىــــر لــــوظحمل  إداريــــ  ولــــوظحمل  لليعــــات وفنيــــ  
ولـــوظحمل  عمليـــات وغـــريهم لـــن الكـــوادر املتخصصـــة الالزلـــة لتقـــدل 

 ا دلات اجلوية.

( ي هذه املادة، فنن  اس مل سسـة 4. ابلرجوع لالستثناء ي الحملقرة )3
ـــة لكـــال  الطـــرف  املتعاقـــدين ابســـتخدام ا ـــدلات النقـــل اجلـــوي املعين

واملــــوظحمل  العــــالل  ي أي لنظمــــة أو شــــرية أو ل سســــة نقــــل جــــوي 
 أىرب تقوم ابلتش يل ي إقليم الطرف املتعاقد اهىر.

. ي حالة ترشي  وييل عام أو وييـل لليعـات عـام، فـنن هـذا الوييـل 4
املطلقـة لـدب   جيب أن يـتم تعيينـ  طلقـا  للقـوان  واألنظمـة رات الصـلة

 يل طرف لتعاقد.
. طلقا  للقوان  واللوائ  الوطنية املعموب هبا لدب يل طرف لتعاقد، 5

اس لكل ل سسـة نقـل جـوي لعينـة أن متـارس لليعـات ىـدلات النقـل 
اجلوي ي إقليم الطرف املتعاقـد اهىـر للاشـرة أو لـن ىـالب ويالئهـا، 

 واس ألي شخص شراء هذه ا دلات.
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 تطليس القوان  واألنظمة
. تطلـس القـوان  والـنظم ا ا ـة بكــل لـن الطـرف  املتعاقـدين بشــأن 1

دىوب وىروال طائرات ل سسـات النقـل اجلـوي املعينـة التابعـة للطـرف 
املتعاقــد اهىــر والـــيت تقــوم ابملالحــة اجلويـــة الدوليــة أو رحــالت فـــو  

ل ادرهتـــا أو  إقلـــيم الطـــرف املتعاقـــد األوب ورلـــ  ي حـــاب دىو ـــا أو
 أثناء تواجدها ي إقليم الطرف املتعاقد األوب.

. تطلــس القــوان  والــنظم التابعــة ألي لــن الطــرف  بشــأن اإلجــراءات 2
ا ا ــة ابلــدىوب واللقــاء والعلــور أو ل ــادرة إقليميهمــا علــى الريــاب 
والطاقم واللءائع والليد إىل إقليميهما واللقاء في  ول ادرتـ ، ويـذل  

ــــزوح واجلمــــارك اإلجــــراء ــــدىوب وا ــــروال اب جــــرة والن ات ا ا ــــة ابل
والعملـــة والصـــحة واحلجـــر الصـــح  علـــى الريـــاب والطـــاقم واللءـــائع 
والليــد ا مــوب علــى لــنت طــائرة اتبعــة مل سســة نقــل جــوي لعينــة اتبعــة 
 للطرف املتعاقد اهىر أثناء تواجدها ي إقليم الطرف املتعاقد األوب.

 10املادة 
 ةأحكام السع

ــة ولتكافئــة لكــل ل سســة نقــل جــوي 1 ــوافر فـــر عادل . جيــب أن تت
 لعينة لتقدل ا دلات املتحملس عليها ي هذه االتحملاقية.

. علـــى ل سســـات النقـــل اجلـــوي املعينـــة لـــن قلـــل أي لـــن الطـــرف  2
املتعاقدين عند تش يليها ا دلات املتحملس عليها على الطر  ا ددة أن 

سســات النقــل اجلــوي املعينــة لــن قلــل أتىــذ بعــ  االعتلــار لصــا  ل  
الطرف املتعاقد اهىر حبيث ال ت ثر أتثريا   ارا  اب ـدلات اجلويـة الـيت 
تقوم بتشـ يلها ل سسـات النقـل اجلـوي التابعـة لـذل  الطـرف املتعاقـد 

 اهىر على يل الطر  أو جزء لن .
. جيــب علــى ل سســات النقــل اجلــوي التابعــة للطــرف املتعاقــد األوب 3

سات النقل اجلوي التابعة للطرف املتعاقد اهىر لراعاة األسـس ول س
املعقولة ملتطللات النقـل اجلـوي للجمهـور بشـأن السـعة املعرو ـة الـيت 

 يتم تقدميها على رل  الطريس.
. جيب أن يظل ا دف الرئيس  للخدلات املتحملس عليها اليت تقـدلها 4

ل محولــة لعقــوب ل سســات النقــل اجلــوي املعينــة، هــو تــوفري ســعة ضعالــ
يتناسب لع االحتياجات القائمة واملتوقعة لنطقيا  للنقل لن وإىل إقليم 

 الطرف
 13املادة 

 األسعار
. على يال الطرف  املتعاقدين السـماح مل سسـة النقـل اجلـوي املعينـة 1
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بو ــع التعرفــات للخـــدلات اجلويــة بنـــاء  علــى أســـس زاريــة للســـو ، 

 تعاقدين لقتصرا  على:ويكون التدىل لن قلل الطرف  امل
 أ. لنع األسعار أو املمارسات التمييزية بشكل غري لعقوب.

ب. محايـــة املســـتهلك  لـــن األســـعار املرتحملعـــة بشـــكل غـــري لعقـــوب أو 
 لقيدة ورل  إلساءة است الب لو ع لهيمن. أو

ال. محايـــة شـــريات الطـــريان لـــن األســـعار املنخحملءـــة بشـــكل لصـــطنع 
 مللاشر أو اإلعانة املالية.بسلب الدعم امللاشر أو غري ا

. جيوز لكل طرف لتعاقد، على أسـاس غـري متييـزي، طلـب اإلىطـار 2
أو تسجيل أو اإليداع لدب سلطات الطـريان األسـعار الـيت سـوف يـتم 
فر ها لن قلل ل سسات النقل اجلوي املعينة لن وإىل إقليم  يل لن 

ل سســات الطــرف  املتعاقــدين ويتطلــب اإلىطــار أو اإليــداع لــن قلــل 
النقل اجلوي املعينة التابعة لكال الطرف  املتعاقدين ضدة ال تتجاوز عن 

( يولــا  لــن التــاريخ املقــلح للعمــل هبــذه التعرفــة. وجيــوز ي 30ثالثــ  )
احلاالت ا ا ة السـماح ابإلىطـار أو اإليـداع ي وقـت أقصـر ممـا هـو 

 لطلوب عادة.
ار إجــراءات فرديــة ملنــع اللــدء . ال جيــوز ألي لــن الطــرف  املتعاقــدين اختــ3

أو االســتمرار ي ســعر لقــلح أو ســوف يــتم اقلاحــ  لــن قلــل )أ( ل سســة 
نقل جوي اتبعة ألحد الطرف  املتعاقدين ورل  للنقـل اجلـوي الـدو  فيمـا 
ـــاليم الطـــرف  املتعاقـــدين، أو )ب( ل سســـة نقـــل جـــوي اتبعـــة ألي  بـــ  اق

إقلــيم الطــرف املتعاقــد اهىــر طــرف لتعاقــد للنقــل اجلــوي الــدو  لــا بــ  
ودولــة أىــرب، وي يلتــا احلــالت  يشــتمل النقــل علــى أســاس تعــاون زــاري 
لشــلك لــا بــ  النــاقالت. إرا اعتقــد أي لــن الطــرف  املتعاقــدين أن لثــل 

لــن  1هــذا الســعر ال يتوافــس لــع االعتلــارات املنصــوـ عليهــا ي الحملقــرة 
وإىطــار الطــرف املتعاقـــد  هــذه املــادة، فننــ  جيـــب طلــب عقــد املشـــاورات

اهىـــــر عـــــن أســـــلاب عـــــدم الر ـــــا ي أقـــــرب وقـــــت ممكـــــن. تعقـــــد هـــــذه 
( يولــا  لــن اتريــخ اســتالم هــذا 30املشــاورات ي لوعــد ال يتجــاوز ثالثــ  )

الطلــب وعلــى الطــرف  املتعاقــدين أن يتعــاوان ي التو ــل إىل حــل لــرر. 
إىل اتحملـا  لـرر  ذا االىـتالف ي حـاب لـا إرا تو ـل الطـرف  املتعاقـدين 

حــوب التعرفــة الــيت مت إرســـاب إىطــار بعــدم املوافقـــة عليهــا، فــنن ســـلطات 
الطـــريان لكـــال الطـــرف  تلـــذب أقصـــى جهـــدها لو ـــع هـــذا االتحملـــا  حمـــل 

التحملا  لتلادب هبذا الشأن تدىل التعرفة  النحملار، وي حاب عدم التو ل
 حيز النحملار أو يستمر العمل هبا.

 14املادة 
 ساللة الطريان

. جيوز لكل طـرف لتعاقـد أن يطلـب عقـد املشـاورات ي أي وقـت فيمـا 1
يتعلــس ضعــايري الســاللة الــيت يــتم ممارســتها لــن قلــل الطــرف املتعاقــد اهىــر 
فيمــا يــص لرافــس الطــريان، وطــاقم الطــائرة والطــائرات وتشــ يل الطــائرات. 

 ( يولا  لن اتريخ هذا الطلب.30تعقد هذه املشاورات ي غءون )
لـــا وجــــد أحــــد الطــــرف  املتعاقـــدين بعــــد هــــذه املشــــاورات أن  . إرا2

الطرف املتعاقـد اهىـر ال اـافل علـى عـو فعـاب علـى لعـايري السـاللة 
( لن هذه املـادة والـيت لـن شـأهنا 1ي ا االت املشار إليها ي الحملقرة )

أن تطابس املعايري اليت أنشئت ي رل  الوقت وفقا  للمعاهدة )واملشار 
ما بعد تضعايري لنظمة الطريان املدين الدو ت(، فنن  يـتم إبـالغ إليها في

رلــ  الطــرف ابلنتــائر واإلجــراءات الءــرورية ليــتم التوافــس لــع لعــايري 
لنظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدو . يقـــوم الطـــرف املتعاقـــد اهىـــر ابختـــار 

 اإلجراءات التصحيحية املناسلة  من الحمللة الزلنية املتحملس عليها.

لـن املعاهـدة، فننـ  قـد مت االتحملـا  أيءـا  علـى أن  16للمـادة  . وفقـا  3
أي طــائرة يــتم تشــ لها أو يــتم تشــ يلها نيابــة عــن ل سســة نقــل جــوي 
اتبعــة ألحــد الطــرف  املتعاقــدين علــى ىدلــة لــن أو إىل إقلــيم الطــرف 
املتعاقــــد اهىــــر ورلــــ  حــــ  تواجــــدها  ــــمن حــــدود إقلــــيم الطــــرف 

يف لـن قلـل املمثلـ  املخـول  لـن قلـل املتعاقد اهىر أن ختءـع للتحملتـ
الطــرف املتعاقــد اهىــر شــريطة أن ال يتســلب هــذا التحملتــيف ي أتىــري 
غــــري لــــلر لــــ  لتشــــ يل هــــذه الطــــائرة. وعلــــى الــــرغم لــــن االلتزالــــات 

لـــن املعاهـــدة فـــنن ال ـــرر لـــن هـــذا  33املنصـــوـ عليهـــا ي املـــادة 
طاقهمـــا، التحملتـــيف هـــو التحقـــس لـــن  ـــحة ويئـــس الطـــائرة، وتـــراىيص 

ولعــدات الطــائرة وحالتهــا ورلــ  وفقــا  ملعــايري لنظمــة الطــريان املـــدين 
 الدو .

ـــة 4 . عنـــدلا يكـــون لـــن الءـــروري اختـــار اإلجـــراءات والتـــدابري الحملوري
لءــمان ســـاللة تشــ يل مل سســـة نقــل جـــوي، فــنن يـــل طــرف لتعاقـــد 
اــتحملل ابحلــس ي تعليــس أو تعــديل تصــري  التشــ يل لتلــ  امل سســة أو 

 النقل اجلوي التابعة للطرف املتعاقد اهىر. ل سسات
ـــل أحـــد الطـــرف  املتعاقـــدين 5 ـــتم وقـــف أي إجـــراء يـــتم اختـــاره لـــن قل . ي

 ( لن هذه املادة إرا انتحملى أساس اختار رل  اإلجراء.4ضوجب الحملقرة )
. إرا لــــا أســــحملر تحملتــــيف الســــاحة أو سلســــلة لــــن عمليــــات تحملتــــيف 6

 الساحة عن :
الطائرة أو تش يل الطائرة ال يسـتوي احلـد األد  أ. قلس جدي لن أن 

 لن املعايري املعموب هبا ي رل  الوقت وفقا  للمعاهدة، أو
ب. قلــــس جــــدي لــــن أن هنــــاك قصــــورا  ي ا افظــــة وااللتــــزام ضعــــايري 

 الساللة املعموب هبا ي رل  الوقت وفقا  للمعاهدة،
( لــن 33ادة )فــنن للطــرف املتعاقــد الــذي جيــري التحملتــيف، ل ــرر املــ

املعاهـــدة، احلريـــة ي أن يســـتنتر أبن املتطللـــات الـــيت علـــى أساســـها مت 
إ دار شـهادة أو تـرىيص لتلـ  الطـائرة أو لطاقمهـا أو جعلهـا سـارية 
املحملعــوب، ليســت لطابقــة أو ال تحملــو  احلــد األد  لــن املعــايري املقــررة 

 ضوجب املعاهدة.
ات النقــل اجلــوي . ي حــاب إرا لــا رفــض ممثلــ  ل سســة أو ل سســ7

املعينـــة لـــن قلـــل أحـــد الطـــرف  املتعاقـــدين لـــن  اإلرن  جـــراء تحملتـــيف 
( 3الساحة على طائرة اتبعة  م وفقا  ملا هو لنصوـ علي  ي الحملقرة )

لن هذه املادة فنن للطرف املتعاقد اهىر احلرية ي أن يسـتنتر وجـود 
ادة، ول  أن ( لن هذه امل4خماوف جدية يما هو لشار إلي  ي الحملقرة )
 يستخلص النتائر املذيورة ي تل  الحملقرة.

( لـن هـذه املـادة، ي حـاب إرا لـا مت أثلـات 2. ابإلشارة إىل الحملقـرة )8
أن أحد الطرف  املتعاقدين اليزاب ي حالـة عـدم التثـاب ملعـايري لنظمـة 
الطريان املـدين الـدو  بعـد انقءـاء الحملـلة الزلنيـة املتحملـس عليهـا، وجـب 

أللــ  العــام ملنظمــة الطــريان املــدين الــدو  بــذل ، يمــا وجــب إىطــار ا
 إىطاره عن لا مت التو ل إلي  لن حلوب لر ية.

 15املادة 
 االعلاف ابلشهادات والرىص 

. شهادات  الحية الطريان، وشهادات األهلية واإلجازات اليت 1
تصدر أو تعتمد  الحيتها لن قلل أحد الطرف  املتعاقدين، ولا 

ارية املحملعوب، جيب االعلاف بصالحيتها لن قلل الطرف زالت س
املتعاقد اهىر ل رر تش يل ا دلات اجلوية اليت تتيحها هذه 
االتحملاقية، شريطة أن تكون املتطللات اليت ضوجلها أ درت هذه 
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الشهادات واإلجازات أو اعتمدت  الحيتها لساوية أو أعلى لن 

 يتم و عها طلقا  للمعاهدة. احلد األد  للقواعد املو وعة أو اليت
وابلرغم لن رل ، اتحملل يل لن الطرف  املتعاقدين حبق  ي رفض 
االعلاف بصالحية شهادات األهلية واالجازات املمنوحة للعالل  

 لديها بواسطة الطرف املتعاقد اهىر أو أبي دولة أىرب.
. إرا  حت االلتيازات أو الشرو  ا ا ة ابللاىيص أو 2

( أعاله والصادرة لن قلل 1ادات املشار إليها ي الحملقرة )الشه
سلطات الطريان لدب أحد الطرف  ألي شخص أو ل سسة أو 
ل سسات نقل جوي لعينة فيما يتعلس بطائرة تقوم بتش يل ا دلات 
املتحملس عليها على الطر  ا ددة تسم  بوجود اىتالفات عن املعايري 

مت إيداعها لدب لنظمة الطريان املدين املقررة ضوجب املعاهدة، واليت 
الدو ، فنن  جيوز لسلطات الطريان التابعة للطرف املتعاقد اهىر أن 
تطلب عقد لشاورات لع سلطات الطريان التابعة للطرف املتعاقد 

لن هذه االتحملاقية هبدف الو وب إىل  14األوب وفقا  ألحكام املادة 
لديهما. وي حاب اإلىحملا  اتحملا  أبن تل  احلقو  والشرو  لقلولة 

ي التو ل إىل اتحملا  لرر فنن رل  سوف يشكل أساسا  لتطليس 
 لن هذه االتحملاقية. 19أحكام املادة 

 16املادة 
 ألن الطريان

( ي يد الطرفان املتعاقـدان، متشـيا  لـع حقوقهمـا والتزالاهتمـا ضوجـب 1
الطــريان القــانون الــدو ، أن التــزام يــل لنهمــا عــو اهىــر حبمايــة ألــن 

املدين لن أفعاب التدىل غري املشروع، يشكل جزءا  ال يتجزأ لن هذه 
االتحملاقية. وبدون تقييد لعمولية حقوقهمـا والتزالاهتمـا ضوجـب القـانون 
الدو ، فنن على الطـرف  املتعاقـدين أن يتصـرفا علـى وجـ  ا صـوـ 
 وفقـــا  ألحكـــام االتحملاقيـــة بشـــأن اجلـــرائم وبعـــض األفعـــاب األىـــرب الـــيت

ـــــو ي  ـــــة ي طويي ـــــنت الطـــــائرات، املوقع ـــــى ل ســـــلتمل  14ترتكـــــب عل
م واتحملاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات، املوقعة 1963

م، واتحملاقيـــــة قمـــــع األفعـــــاب غـــــري 1970ديســـــمل  16ي الهـــــاي ي 
املشروعة الـيت ترتكـب  ـد سـاللة الطـريان املـدين املوقعـة ي لـونلمب 

واللوتويوب املكمل لـ  بشـأن قمـع األفعـاب  م،1971سلتمل  23ي 
غــــري املشــــروعة ي املطــــارات الــــيت ختــــدم الطــــريان املــــدين، املوقــــع ي 

ـــــــــونلمب ي  ـــــــــر  24ل ـــــــــز املتحملجـــــــــرات 1988فلاي ـــــــــة متيي م، واتحملاقي
، 1991لارس  1اللالستيكية ب رر ايتشافها املوقعة ي لونلمب ي 

ريان ينءــم إليهــا الطرفــان وأيــة اتحملاقيــات دوليــة أىــرب تتعلــس أبلــن الطــ
 املتعاقدان.

. يقــدم الطرفــان املتعاقــدان عنــد الطلــب يــل املســاعدات الءــرورية 2
ــة  للعءــهما ملنــع أفعــاب االســتيالء غــري املشــروع علــى الطــائرات املدني
وغـري رلـ  لـن األفعــاب غـري املشـروعة الـيت ترتكــب  ـد سـاللة تلــ  

ت املالحـة اجلويـة، واي الطائرات ورياهبا وطاقمها واملطارات وتسـهيال
 هتديد آىر  د ألن الطريان املدين.

. يعمل الطرفان املتعاقدان ي عالقاهتما املتلادلة ضا يتحملـس لـع لعـايري 3
ــــل الطــــرف  املتعاقــــدين  ــــتم تطليقهــــا لــــن قل ألــــن الطــــريان بقــــدر لــــا ي
واملمارســـات الـــيت أو ـــت هبـــا لنظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدو  وأ تهـــا 

ة، تلزم لش ل  الطائرات املسجلة لديهما، واملشـ ل  لالحس للمعاهد
الـــذين يتخـــذون لريـــز أعمـــا م الرئيســـ  أو حمـــل إقـــالتهم الدائمـــة ي 
إقليميهما، ويذل  لش ل  الطائرات ي إقليميهما ابلتقيد ضا يتحملس لع 

 األحكام ا ا ة أبلن الطريان. 
اىـل أرا ـيها ( يتع  على يل طرف لتعاقد  مان اختار تـدابري فعالـة د4

ـــة التحقـــس  ـــيف املســـافرين وألتعـــتهم والقيـــام بعملي ـــة الطـــائرات وتحملت حلماي
املناســـــلة علـــــى الطـــــاقم والشـــــحن ولســـــتودعات الطـــــائرات قلـــــل وأثنـــــاء 
الصــعود أو التحميــل ويــتم تعــديل تلــ  التــدابري الالزلــة ملقابلــة أي زمدة 
للخطــر. يوافــس يــل طــرف لتعاقــد علــى أن ل سســة أو ل سســات النقــل 
اجلوي املعينة قد يتطلب لنها لراعاة أحكـام ألـن الطـريان املشـار إليهـا ي 

( واملطلوبـــــة لـــــن قلـــــل الطـــــرف املتعاقـــــد اهىـــــر لـــــدىوب، أو 3الحملقـــــرة )
ل ـــادرة، أو ي حـــ  تواجـــدها ي أرا ـــ  الطـــرف املتعاقـــد اهىـــر. يتعـــ  
علــى يــل طــرف لتعاقــد التصــرف بشــكل إجيــاط ألي طلــب لــن الطــرف 

 ىر لعمل تدابري ألنية ىا ة لعقولة ملواجهة هتديد لع .املتعاقد اه
. حينمـا تتــوافر ألحــد الطــرف  املتعاقــدين أســس لعقولــة  ملــ  علــى 5

االعتقاد أبن الطرف اهىر قد ىـرال عـن أحكـام هـذه املـادة، أنـ  اـس 
ــة. وتلــدأ تلــ  املشــاورات ي  للطــرف األوب طلــب إجــراء لشــاورات فوري

ولـا  لـن تلقـ  لثـل رلـ  الطلـب لـن أي لـن ( ي15غءـون سسـة عشـر )
الطــرف  املتعاقــدين، عــدم الو ــوب إىل اتحملــا  لــرر ىــالب سســة عشــر 

( يولــا  أو أيــة لــدة يتحملــس عليهــا لــن بدايــة املشــاورات يشــكل أساســا  15)
لعـــدم لـــن  اللىـــيص مل سســـة أو ل سســـات النقـــل اجلـــوي الـــيت يعينهـــا 

شــرو  بشــأن . حينمــا يــلر  الطــرف اهىــر أو إلل ائــ  أو تعليقــ  أو فــرر
ـــ  وجـــود ظـــرف طـــارم أو لـــن أجـــل لنـــع املزيـــد لـــن حـــاالت عـــدم  رل
االلتثاب ألحكام هـذه املـادة، فـنن للطـرف األوب احلـس ابختـار اإلجـراءات 
امل قتــة هبــذا الشــأن ي أي وقــت. جيــب وقــف أي إجــراء يتخــذ وفقــا   ــذه 

نيـــة لـــن هـــذه الحملقـــرة عنـــد التثـــاب الطـــرف املتعاقـــد اهىـــر لألحكـــام األل
 املادة.

. يتعــ  علــى يــل طــرف لتعاقــد اختــار لثــل هــذه التــدابري، والــيت قــد 6
زــدها عمليــة، لءــمان احتجــاز طــائرة ىءــعت لحملعــل االســتيالء غــري 
املشروع أو غري رل  لن أعماب التدىل غري املشروع ي أرا يها، إال 

، تتخـذ إرا اقتءى رحيلها محاية احلياة اللشـرية. يلمـا يـان رلـ  ممكنـا  
 هذه التدابري على أساس املشاورات املتلادلة.

. عنــد وقــوع حــادد أو هتديــد حبــادد لــن حــوادد االســتيالء غــري 7
املشــروع علــى الطــائرات املدنيــة أو غريهــا لــن األعمــاب غــري املشــروعة 
املوجهة  د ساللة هذه الطـائرات أو رياهبـا أو طواقمهـا أو املطـارات 

نن علـــى الطـــرف  املتعاقـــدين لســـاعدة وتســـهيالت املالحـــة اجلويـــة، فـــ
بعءهما اللعض عن طريس تسهيل االتصاالت وغري رلـ  لـن التـدابري 
املالئمة اليت هتدف إلهناء هذه الواقعـة أو التهديـد أبسـرع لـدة ممكنـة، 

 لتقليل احتماب تعريض األرواح للخطر.
 17املادة 

 املشاورات
ب عقـد املشـاورات اس ألي لن الطرف  املتعاقدين، ي أي وقت، طل

ب رر تحملسري أو تطليـس أو تنحمليـذ أو تعـديل هـذه االتحملاقيـة أو االلتثـاب 
( يولـــا  لـــن 60ألحكالهـــا. تلـــدأ هـــذه املشـــاورات ىـــالب فـــلة ســـت  )

اتريخ استالم هذا الطلب يتابة لن قلـل الطـرف املتعاقـد اهىـر، لـا ف 
 يتم االتحملا  على ىالب رل  لن قلل األطراف.

  18املادة 
 التعديالت

.ي حاب لا إرا رغب يل لن الطرف  املتعاقدين تعديل أي حكم 1
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لن أحكام هذه االتحملاقية، فأن  جيوز ي أي وقت طلب عقد لشاورات 
لع الطرف املتعاقد اهىر. قد تكون هذه املشاورات لن ىالب 
املناقشات او عن طريس املراسلة، وجيب أن تلدأ ىالب فلة ست  

ريخ استالم الطلب. وأي تعديالت يتم املوافقة ( يولا لن ات60)
عليها تدىل حيز النحملار بعدلا يتم أتييدها لن ىالب تلادب املذيرات 

 الدبلولاسية.
.إن أي تعديالت تتعلس ضلحس هذه االتحملاقية يتم االتحملا  عليها 2

للاشرة لا ب  سلطات الطريان املدين التابعة لكال الطرف  املتعاقدين 
 22ية املحملعوب وفقا لإلجراءات املنصوـ عليها ي املادة وتصل  سار 

 لن هذه االتحملاقية.
.ي حاب دىوب لعاهدة او اتحملاقية لتعددة األطراف ختتص ابلنقل اجلوي 3

حيز النحملار وختص الطرف  املتعاقدين، فأن  يتم تعديل هذه االتحملاقية لتتماشى 
 األطراف. لع لا جاء ي تل  املعاهدة او االتحملاقية املتعددة

 19املادة 
 تسوية ا الفات

.إرا لا نشأ ىالف ب  الطرف  املتعاقدين فيما يتص تحملسري او 1
تطليس هذه االتحملاقية ، فعلى الطرف  املتعاقدين ان يلذال جهدمها ي 

 املقام األوب إىل تسويت  عن طريس املحملاو ات فيما بينهما .
ل اىل تسوية للخالف لن . إرا تعذر على الطرف  املتعاقدين التو 2

( يولا وجلا عليهما إحالة 60ىالب املحملاو ات ي غءون ست  )
لو وع ا الف اىل شخص أو جهة او بناء على طلب أحد الطرف  
املتعاقدين اىل هيئة  كيم للحملصل في . و جيري تشكيل هيئة التحكيم 

 على النحو التا :
فشل أحد الطرف  أ. يقوم يل طرف لتعاقد بلشي  حمكم ، فنرا 
( يولا ، فسوف 60املتعاقدين بلشي  ا كم ا اـ ب  ىالب ست  )

يتم ترشي  ا كم لن قلل رئيس جملس لنظمة الطريان املدين الدو  
 بناء على طلب الطرف املتعاقد اهىر .

ب. يكون ا كم الثالث لن لواطين دولة يلثة، ويتوىل رائسة هيئة 
 وفقا ملا يل  : التحكيم ويتم تعيين 

 .ابالتحملا  لا ب  الطرف  املتعاقدين، أو1
( يولا ، جيري تعيين  60. إرا ف يتحملس الطرفان على تعيين  ىالب )2

بواسطة رئيس جملس لنظمة الطريان املدين الدو  بناء  على طلب أي 
لن الطرف  املتعاقدين. ي حاب يان رئيس جملس لنظمة الطريان 

سية أحد الطرف  املتعاقدين، يقوم انئب الرئيس املدين لن نحملس جن
 ري املرتلة األعلى والذي يستوىف في  األهلية، بتعي  ا كم الثالث.

. تتخـــذ هيئـــة التحكـــيم قراراهتـــا أبغلليـــة األ ـــوات. وتكـــون هـــذه القـــرارات 3
للزلــة لكــال الطــرف  املتعاقــدين. ويتحمــل يــل طــرف لتعاقــد لصــاريف العءــو 

  تكـــاليف متثيلـــ  ي جلســـات التحكـــيم، ألـــا لصـــاريف رئـــيس التـــابع لـــ  ويـــذل
هيئــــة التحكــــيم وأيــــة تكــــاليف أىــــرب فننــــ  يتحملهــــا يــــال الطــــرف  املتعاقــــدين 
ــة التحكــيم أن  ابلتســاوي. وفيمــا يتعلــس جبميــع النــواح  األىــرب فــنن علــى هيئ

 تقوم بتحديد اإلجراءات ا ا ة هبا.
( يولـا بعـد 60بيـا  ىـالب ).  اوب هيئة التحكيم أن تقدم حكما  يتا4

االنتهــــاء لــــن جلســــات االســــتماع، أو ي حــــاب أن ف تعقــــد جلســــات 
 ( يولا لن تقدل الردود.60االستماع ىالب )

 . إن قرار هيئة التحكيم يعتل هنائيا  وللزلا  لكال طري النزاع.5
ي حـــاب لـــا ف ميتثـــل أي لـــن الطـــرف  املتعاقـــدين للقـــرار الصـــادر وفقـــا  . 6

( لن هذه املادة، فنن  اس للطـرف املتعاقـد اهىـر تقييـد أو تعليـس 5ة )للحملقر 
 أو إل اء أي لن احلقو  أو االلتيازات املمنوحة ضوجب هذه االتحملاقية.

 20املادة 
 اإلل اء

اـــس ألي لـــن الطـــرف  املتعاقـــدين أن يللـــغ الطـــرف اهىـــر يتابـــة عـــل 
هـذه االتحملاقيـة. وجيـب القنوات الدبلولاسـية ي أي وقـت بقـراره  هنـاء 

أن يتزالن رل  لع إرساب نسخة لن هذا التلليغ إىل أل  عام لنظمـة 
الطـــريان املـــدين الـــدو . فـــنرا لـــا مت هـــذا التلليـــغ ينتهـــ  العمـــل هبـــذه 

( شـهرا  لـن اتريـخ تسـلم الطـرف 12االتحملاقية بعد انقءاء اثين عشـر )
تحملا  ب  الطـرف  املتعاقد اهىر  ذا التلليغ، إال إرا جرب سحلها ابال

ـــة. وي حـــاب عـــدم إقـــرار الطـــرف  املتعاقـــدين قلـــل انقءـــاء هـــذه املهل
املتعاقد اهىر بتسلم التلليغ، فنن  يعتل ي حكم املللـغ بـ  بعـد لءـ  

( يولــا  لــن اتريــخ تســلم األلــ  العــام ملنظمــة الطــريان 14أربعــة عشــر )
 املدين الدو  نسخت  لن التلليغ.

 21املادة 
 التسجيل

 تسجل هذه االتحملاقية وأية تعديل عليها لدب لنظمة الطريان املدين الدو 
 امللحس

 جدوب الطر 
أ. اس مل سسات النقل اجلوي املعينة لن قلل حكولة دولة الكويت 
تش يل ا دلات اجلوية الدولية املتحملس عليها ي يال االزاه  على 

 الطر  اجلوية ا ددة يما يل .
 نقا  فيما وراء  إىل نقا  لتوسطة لن

نقا  ي مجهورية  أي نقا  نقا  ي دولة الكويت
 طاجيكستان

 أي نقا 

ب. اـــس مل سســـات النقـــل اجلـــوي املعينـــة لـــن قلـــل حكولـــة مجهوريـــة 
طاجيكســـتان تشـــ يل ا ـــدلات اجلويـــة الدوليـــة املتحملـــس عليهـــا ي يـــال 

 االزاه  على الطر  اجلوية ا ددة يما يل .
 نقا  فيما وراء إىل  نقا  لتوسطة لن

نقا  ي مجهورية 
 طاجيكستان

 أي نقا  نقا  ي دولة الكويت أي نقا 

ال. جيــوز مل سســة النقــل اجلــوي املعينــة، إل ــاء أي لــن النقــا  املــذيورة 
أعـــاله علـــى أي أو مجيـــع الـــرحالت، شـــريطة أن تلـــدأ تلـــ  ا ـــدلات 

 املتعاقد.املتحملس عليها على الطريس ي نقطة  قليم الطرف 
د. ختءع ممارسة احلرية ا السة اليت سوف متارس على نقا  لتوسـطة 
ونقا  فيما وراء علـى الطريـس أعـاله لـن قلـل ل سسـات النقـل اجلـوي 

 املعينة التحملا  ب  سلطات الطريان للطرف  املتعاقدين.
 
which the appropriate operating permission has 
been given by that other 1 Contracting Party, in 
accordance with Article 3 of this Agreement; 
d) the term “territory” in relation to a State has 
the meaning assigned to it in Article 2 of the 
Convention; 
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e) the terms “air service”, “international air 
service”, “airline” and “stop for non-traffic 
purposes” have the meanings respectively 
assigned to them in Article 96 of the 
Convention; 
f) the term “capacity”: 
i. in relation to an aircraft means the payload of 
that aircraft available on a route or section of a 
route; 
ii. in relation to an agreed serv1ce means the 
capacity of the aircraft used on such service 
multiplied by the frequency operated by such 
aircraft over a given period and route or section 
of a route; 
g) the term “carriage of traffic” means the 
carriage of passengers, cargo and mail; 
h) the term "price" means the prices to be paid 
for the carriage of passengers, baggage and 
cargo and the. conditions under which those 
prices apply, including prices. and conditions 
for agency and other auxiliary services, but 
excluding remuneration and conditions for the 
carriage of mail; 
i) “user charge” means a charge made to airlines 
for the provision of airport, air navigation or 
aviation security property, or facilities. 
j) the term “Annex” means the Annex to this 
Agreement or as amended in acoordance with 
the provisions of Article (18) of this Agreement. 
The Annex forms an integral part of this 
Agreement, and all references to "the 
Agreement shall 
k) "Agreement" means this Agreement, the 
Annex attached thereto, and any amendments 
to the Agreement or to the Annex; 
I) ”Air Transportation" means the public 
carriage by aircraft of passengers, baggage, 
cargo and mail, separately or in combination, 
for remuneration or hire. 
 

ARTICLE 2 
GRANT OF RIGHTS 

1. Each Contracting Party grants to the other 
Contracting Party the rights Specified in this 
Agreement to enable its designated airlines to 
establish and operate scheduled international air 

services on the routes. specified in the Annex 
(hereinafter referred to as “the agreed services” 
and “the specified routes” respectively). 
2. Subject to the provisions of this Agreement, 
the designated airlines of each Contracting 
Party shall enjoy, while operating the agreed 
services on the specified routes, the following 
rights: 
a) to fly without landing across the territory of 
the other Contracting Party; 
b) to make steps in the territory of the other 
Contracting Party for non-traffic purposes; and  
c) to take up and put down passengers, cargo 
and mail at any point on the specified routes 
subject to the provisions contained in the 
Annex. 
3. The airlines of each Contracting Party, other 
than those designated under Article 3 
(Designation of Airlines. and Authorizations) of 
this Agreement, shall also enjoy the rights 
specified in Paragraphs 2 a),b) and c) of this 
Article. 
4. Nothing in paragraph (2) of this Article shall 
be deemed to confer on the designated airlines 
of one Contracting Party the rights of taking up, 
in the territory of the other Contracting Party, 
passengers, cargo or mail carried for 
remuneration or hire and destined for another 
point in the territory of that other Contracting 
Party.  

ARTICLE 3 
DESIGNATION OF AIRLINES AND 

AU’I‘HORIZA’IIONS 
1. Each Contracting Party shall have the right to 
designate in writing to the other Contracting 
Party one or more airlines to operate the agreed 
services, in accordance with this Agreement, 
and to withdraw or alter such designation. 
2. On receipt of such designation, and of 
application from the designated airline, in the 
from and manner prescribed for operating 
authorization, and technical permission, each 
Contracting Party shall grant the appropriate 
operating authorization with minimum 
procedural: delay to exercise the rights. 
specified in Article 2 of this. Agreement 
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provided that: 
a) The airline principle place of business “is in 
the territory of the Contracting Party 
designating the airline. And has and maintains 
effective regulatory control of the airline and 
holds a valid Air Operator’s Certificate (ADC) 
issued by the Contracting Party designating the 
airline. 
b.) The Contracting Party designating the 
airline is in compliance with the provisions set 
forth in Article I4 (aviation safety) and Article 16 
(aviation security); and 
c) The designated airline is qualified to meet 
other conditions prescribed under the law and 
regulations normally applied to the Operation 
of international air transport services by the 

Contracting Party receiving the designation. 
3. On receipt of the operating authorization of 
paragraph (1 and 2) a designated airline may at 
any time begin to operate the agreed services 
for which it is so been designated, provided that 
the airline complies with the applicable 
provisions of this Agreement. 

ARTICLE 4 
REVO CATION AND SUSPENSION OF 

RIGHTS 
1. The aeronautical authorities of each 
Contracting Party shall have the right to 
withhold the authorizations referred to in 
paragraph (2) of Article (3) of this Agreement 
with respect to an airline designated by the 
other Contracting Party, and to revoke, suspend 
or impose conditions on such authorizations, 
temporarily or permanently when:  
a) The airline fails to maintain its principle place 
of business in the territory of the Contracting 
Party designating the airline. And; to continue 
to maintain effective regulatory control of the 
airline and holds a valid Air Operator’s 
Certificate (AQC) issued by the Contracting 
Party designating the airline. 
b) In the event of failure of the Contracting 
Party designating the airline to comply with. 
the provisions set forth in Article 14 (aviation 
safety) and Article 1.6 (aviation security) and 
c) In the event of failure that such designated 

airline is qualified to meet other conditions 
prescribed under the laws and regulations 
normally applied to the operation of 
international air transport services by the 
Contracting Party receiving the designation. 
2. Unless immediate action is essential to 
prevent infringement of the laws and 
regulations referred to above or unless safety or 
security requires action in accordance with the 
provisions of Article I4 (aviation safety) or 
Article 16 (aviation security), the rights 
enumerated in paragraph (I) of this Article shall 
be exercised only after consultations between 
the aeronautical authorities in conformity with 
Article (17) of this Agreement. 

ARTICLE 5 
USER CHARGES 

1) Neither Contracting Party shall impose or 
permit to be imposed on the designated airlines 
of the other Contracting Party User charges 
higher than those imposed on its own airlines 
operating similar international services.  
2) Each Contracting Party shall encourage 
consultations on user charges between its 
competent charging authority or airport or air 
navigation service provider and airlines using 
the service and facilities provided by those 
charging authorities or service providers, where 
practicable through those airlines’ 
representative organizations. Reasonable notice 
of any proposals for changes in user charges 
should be given to such users to enable the-m to 
express their views before changes are made. 
Each Contracting Party shall further encourage 
its competent charging authority, or service 
providers, and such users to exchange 
appropriate information concerning user 
charges. 
 

ARTICLE 6 
CUSTOMS DUTIES, TAKES AND" OTHER 

SIMILARCHARGE‘S 
I. Aircraft operating on international services by 
the designated airlines of the Contracting Party, 
as well as their regular equipment, spare parts, 
supplies of fuel and lubricants, and aircraft 
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stores (including food, beverages and tobacco) 
on board of such aircraft shall be exempt, on the 
basis of reciprocity, from all customs duties, 
inspection fee-s and other similar charges on 
arriving in the territory of the other Contracting 
Party, in accordance with the provisions of the 
laws and regulations in force of each 
Contracting Party, provided that such 
equipment and Supplies remain on board the 
aircraft up to such time as they are re-exported. 
2. There shall also be exempt, on the basis of 
reciprocity, from the same duties, fees and 
charges, in accordance with the provisions of 
the laws and regulations in force of each 
Contracting Party, with the exception of 
charges corresponding to the services 
performed: 
a) aircraft stores (including food and drinks) 
taken on board in the territory of either 
Contracting Party, within the limits fixed by the 
competent authorities of the said Contracting 
Party, and for use on board aircraft. engaged in 
agreed services of the other Contracting Party; 
b) spare parts, including engines, brought into 
the territory of hither Contracting Party for the 
maintenance or repair of aircraft used on the 
agreed services by the designated airlines of the 
other Contracting Party; and 
c) fuel, lubricants and consumable technical 
supplies destined to supply an aircraft operating 
the agreed services by the designated airlines of 
the other Contracting Party, even when those 
supplies are to be used on the part of the 
journey performed over the territory of the 
Contracting Party in which they are taken en 
board. 
Materials referred to m sub-paragraphs a), b) 
and c) of this paragraph may be required to be 
kept under customs supervision or control. 
3. Moveable properties of the designating the 
airline(s) of one Contracting Party such as office 
equipment, stationery, travel documents 
including airline tickets, airway bill's as well as 
publicity material and give-away items, 
introduced in the territory of the other 
Contracting Party shall be exempt from all 

customs duties, inspection fees and other duties 
or taxes. 
4. The regular airborne equipment, as well as 
the materials and supplies retained on board the 
aircraft of either Contracting Farm may be 
unloaded in the territory of the other 
Contracting Party only with the approval of the 
customs authorities of that other Contracting 
Party. In such case, they may be placed under 
the supervision of the said authorities up to such 
time as they are re-exported or otherwise 
disposed of in accordance with customs 
regulations. 

ARTICLE 7 
TRANSFER OF REVENUES 

1. Each Contracting Party shall grant to the 
designated airlines of the other Contracting 
Party the right of free transfer of the excess of 
receipts over expenditure earned by the airlines 
in the territory of the first Contracting Party in 
connection with the carriage of passengers, mail 
and cargo, in any freely convertible currencies 
in accordance with the foreign exchange 
regulations in farce. 
2. Whenever the payments system between the 
Contracting Parties is governed by a special 
agreement, that agreement shall apply. 

ARTICLE 8 
ESTABLISHMENT OF AIRLINE-

REPRESENTATIVE. OFFICES 
1. The designated airlines of each, Contrasting 
Party shall have the right to establish 
representative offices in the territory of the 
other Contracting Party. Such offices may 
include commercial, operational and technical 
staff. 
2. The designated airline or airlines of one 
Contracting Party may, in accordance with the 
laws and regulations of the other Contracting 
Party relating to entry, residence and 
employment bring in and maintain in the 
territory of the other Contracting Party 
managerial sales, technical, operational and 
other Specialist staff required for the provision 
of air services. 
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3. Subject to the exclusions in paragraph (4) 
herein, the designated airline of each 
Contracting Party shall have the right to use the 
services and personnel of any other 
organization, company or airline operating in 
the territory of the other Contracting Party. 
4. In case of nomination of a gen-era} agent or 
general sales agent, this agent shall be appointed 
in accordance with the relevant applicable laws 
and regulations of each Contracting Party, 
5. In accordance with the applicable national 
laws and regulations at each Contracting Party, 
each designated airline shall have the right to 
engage in the sale of air transportation in the 
territory of the other Contracting Party directly 
or through its agents and any person shall be 
able to purchase such transportation. 

ARTICLE 9 
APPLICABILITY (IF LAWS AND 

REGULATIONS f 
l. The laws and regulations of one Contracting 
Party governing entry into or departure from its 
territory of an aircraft engaged in. international 
air navigation or flights of such aircraft over 
that territory shall be applied to the aircraft of 
the designated airlines of the other Contracting 
Party and shall be complied with by such 
aircraft upon entering into or departing from 
and While within the territory of the first 
Contracting Party. 
2. The laws and regulations of one Contracting 
Party governing entry into, stay in, transit 
through or departure from its territory of 
passengers, crew, cargo and mail, such as those 
concerning the formalities of entry and exit, of 
emigration and immigration, customs, 
currency, medical and quarantine measures, 
shall be applied to the passengers, crow, cargo 
or mail carried by the aircraft of the designated 
airlines of the other Contracting Party while 
within the territory of the first Contracting 
Party. 

ARTICLE 10‘ 
CAPACITY REGULATIONS 

1. There shall be fair and equal opportunity for 
the designated airlines of both Contracting 

Parties to operate the agreed services on the 
specified routes. 
2. In operating the agreed services, the airlines 
of each Contracting Parties shall tasks into 
account the interests of the designate-d airlines 
of the other Contracting Party so as not affect 
unduly the service-s, which the latter provides 
on all or part of the same routes. 
3. On any specified route, the capacity provided 
by the designated airlines of one Contracting 
Party together with the capacity provided by 
the designated airlines of the either Contracting 
Party shall be maintained in a reasonable 
relationship to the requirements of the public 
for air transport on that route. 
4. The agreed services provided by the-
designated airlines of each Contracting Party 
shall have as their primary objective the 
provision, at a reasonable load factor, of 
capacity adequate to the current and. 
foreseeable traffic demands to and from the 
territory of the Contracting Party designating 
the airlines. The carriage of traffic embarked or 
disembarked in the territory of the other 
contracting Party to and from points on the 
specified routes in the territories of States ether 
than that designating the airlines shall be of 
supplementary character. The right of such 
airlines to carry traffic between pantie on the 
specified routes located m the territory of the 
other Contracting Party and points in third 
countries shall be exercised in the interests of an 
orderly development of international air 
transport in such a way that the capacity is 
related to:  
a) the traffic demand to and from the territory 
of the Contracting Party designating the 
airlines; 
b) the traffic demand existing in the areas 
through which the agreed services passes , 
taking account of local and regional air services; 
and 
e) the requirements of through airline 
operation. 
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ARTICLE 11 

TIMETABLE SUBMISSION AND SLOTS 
1. The designated airlines shall submit to the 
relevant authorities of the Contracting Parties 
not later than sixty (60) days prior, to the 
initiation of the agreed services on the specified 
routes in accordance with Article (2) of this 
Agreement, the type of service, aircraft and the 
Time Slots or any modification thereof. 
2. The relevant authorities receiving such Time 
Slots shall normally approve the Time Slots or 
suggest modifications thereto. In any case the 
designated airlines shall not commence their 
services before the Time Slots are approved by 
the relevant authorities concerned. This 
provision shall likewise apply to later changes. 

ARTICLE 12 
PROVISION OF STATISTICS 

The aeronautical authority of one Contracting 
Party shall supply the aeronautical authority of 
the other Contracting Party, at“ its request, such 
periodic or other statements of statistics as may 
be reasonably required for the purpose of 
reviewing the capacity provided on the agreed 
services by the designated airlines of the first 
Contracting Party. Such statements shall 
include all information required to determine 
the amount of traffic carried by those airlines on 
the agreed services and the points of 
embarkation and disembarkation of such traffic. 

ARTICLE 13 
PRICES 

1. Each Contracting Party shall allow prices for 
air transportation to be established by each 
designated airline based upon commercial 
considerations m the marketplace. Intervention 
by the Contracting Parties shall be limited to: 
a) prevention of unreasonably discriminatory 
prices or practices;  
b) protection of Consumers from prices that are 
unreasonably high or restrictive due to the 
abuse of a dominant position; or 
c) protection of airlines from prices that are 
artificially low dine to direct or indirect subsidy 
or support. 
2. Each Contracting Party may require, on a 

non-discriminatory basis, notification and 
registration to or filing with its aeronautical 
authorities of prices to be charged to or from its 
territory by airlines of the other Contracting 
Party. 
Notification or filing by the airlines of both 
Contracting Parties may be required at least 
thirty (30) days before the proposed date of 
effectiveness. In individual cases, notification or 
filling may be permitted on shorter notice than 
normally required. 
3. Neither Contracting Parties shall take 
unilateral action to prevent the inauguration or 
continuation of a price proposed to be charged 
or charged by (a) an airline of either Contracting 
Parties for international air transportation 
between the territories of the Contracting 
Parties, or (b) an airline of one Contracting 
Party for international air transportation 
between the territory of the other Contracting 
Party and any other country, including in both 
cases transportation an interline basis. If either 
Contracting Party believes that any such price is 
inconsistent with the considerations set forth in 
paragraph (1) of this. Article, it shall request 
consultations and notify the other Contracting 
Party of the reasons for its dissatisfaction as 
soon as possible. These consultations shall be 
held not later than thirty (30) days after receipt 
of the request; and the Contracting Parties shall 
cooperate in securing information necessary for 
reasoned resolution of the issue. If the 
Contracting Parties reach agreement with 
respect to a price for which a notice of 
dissatisfaction has been given, each Contracting 
Party shall use its best efforts to put that 
agreement into effect. Without such mutual 
agreement, the price shall go into effect or 
continue in effect. 

ARTICLE 1-4 
AVIATION SAFETY 

1. Each Contracting Party may request 
consultations at any time concerning the safety 
standards. maintained by the other Contracting 
Party in areas relating to aeronautical facilities, 
flight crew, aircraft and the operation of 
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aircraft. Such consultations shall take place 
within thirty (30) days of that request. 
2. If, following such consultations, one 
Contracting Party finds that the other 
Contracting Party does not effectively maintain 
and administer safety standards in the areas 
referred to in paragraph (1) of this Article that 
meet the Standards established at that time 
pursuant to the Convention, (herein-after 
referred to as the “ICAO Standards”) the other 
Contracting Party shall he informed of such 
findings and of the steps considered necessary to 
conform with the ICAO Standards. The other 
Contracting Party shall then take appropriate 
corrective action Within an agreed time period. 
3. Pursuant to Article 16 of the Convention, it is 
further agreed that, any aircraft are operated by, 
or on behalf of an airline of one Contracting 
Party, on. service to or from the territory of the 
other Contracting Party, may, while Within the 
territory of the other Contracting Party, be the 
subject of a search by the authorized 
representatives of the other Contracting Party, 
provided this does not cause unreasonable 
delays in the operation of the aircraft. 
Notwithstanding the obligations mentioned in 
Article 373 of the Convention, the purpose of 
this search is to verify the validity of the relevant 
aircraft documentation, the licensing of its 
crew, and that the aircraft equipment and the 
condition of the aircraft conform to the ICAO 
Standards. 
4. When urgent action is essential to ensure the 
safety of an airline operation, each Contracting 
Party reserves the right to immediately suspend 
or vary the operating authorization of an airline 
or airlines of the other Contracting Party. 
5. Any action by one Contracting Party in 
accordance with paragraph (4) of this Article 
shall be discontinued once the basis for the 
taking of that action ceases to exist. 
6. If and ramp inspection or series of ramp 
inspections gives rise to: 
a) Serious concerns that an aircraft of the 
Operation of an aircraft does not comply with 
minimum standards established at that time 

pursuant to the Convention, or 
b) Serious concerns that there is a lack of 
effective maintenance and administration of 
safety standards at that time pursuant to the 
Convention; 
The Contracting Party carrying out the 
inspection shall, for the purposes of Article 33 of 
the Convention, be free to conclude that the 
requirements under which the certificate or 
licenses in respect of “that aircraft or in respect 
of the crew of that aircraft had been issued or 
rendered valid, or that the requirements under 
which that aircraft is operated, are not equal to 
or above the minimum standards established 
pursuant to the Convention. 
7. In the event that access for the purpose of 
undertaking a ramp inspection of and aircraft 
operated by the airline or airlines of one 
Contracting Party in accordance with para-
graph (3) of this Article above is denied by the 
representative of that airline, the other 
Contracting Party shall be free to infer that 
serious concerns of the type referred to in 
paragraph (4A) of this Article above arise and 
draw conclusions referred in that paragraph. 
8. With reference to paragraph (2) of this 
Article> if it is determined that one Contracting 
Party remains in non-compliance with the 
ICAO Standards when the agreed time period 
has lapsed, the Secretary-General of the ICAO 
should be advised thereof. The latter should also 
be advised of the subsequent satisfactory 
resolution of the situation. 

ARTICLE 15 
RECOGNITION OF CERTIFICATES AND 

LICENSES 
1. Certificates of airworthiness, certificates of 
competency and: licenses issued or rendered 
valid by one Contracting Party, and still in 
force, shall be recognized as valid by the other 
Contracting Party for the purpose of operating 
services provided for in this Agreement; 
provided that the requirements under which 
such certificates or licenses were issued or 
rendered valid are equal to or above the 
minimum standards which are or may be 
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established pursuant to the Convention. Each 
Contracting Party reserves the right, however to 
refuse to recognize, for the purpose of flights 
above its own territory, of certificates of 
competency and licenses granted to its own 
operators or rendered valid for them by the 
other Contracting Party or by any other State.  
2. If the privileges or condition of the licenses 
referred to in paragraph (I) of this 
Article above, issued by the Aeronautical 
Authorities of one Contracting Party to 
any person or designated airline or airlines or in 
respect of an aircraft, operating 
the agreed services on the specified routes 
would permit a difference from the 
standards established under the Convention, 
and which difference has been filed 
with the international Civil Aviation 
Organization, the Aeronautical Authorities of 
one Contracting Party may request 
consultations in accordance with Article (14) 
of this Agreement with the Aeronautical 
Authorities of one Contracting Party with 
a View to satisfying themselves that practice in 
question is acceptable to them. 
Failure to reach a satisfactory agreement will 
constitute grounds for the application of Article 
(19) of this agreement 

ARTICLE 16 
A VIATION SECURITY 

1. Consistent with their rights and obligations 
under international law, the Contracting Parties 
reaffirm that their obligation to each other to 
protect the security of civil aviation against acts 
of unlawful interference forms an integral part 
of this Agreement. Without limiting the 
generality of their rights and obligations under 
international law, the Contracting Parties shall 
in particular act in conformity with the 
provisions of the Convention on Offences and 
Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 
1963, the Convention for the Suppression of 
Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The 
Hague on 16 December 1970, the Convention 
for the Suppression of Unlawful Acts against the 

Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 
23 September 1971, the Protocol for the 
Suppression of Unlawful Acts of Violence at 
Airports Serving International Civil Aviation, 
signed at Montreal on 24 February 1988, and the 
Convention on the Marking of Plastic 
Explosives for the Purpose of Detection, signed 
at Montreal on 1 March 1991, or any other 
Convention governing aviation Security 
binding upon both Contracting Parties.  
2. The Contracting Parties shall provide upon 
request all necessary assistance to each other to 
prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft 
and other unlawful acts against the safety of 
such aircraft, their passengers and crew, airports 
and air navigation facilities, and any other threat 
to the security of civil aviation. 
3. The Contracting Parties shall, in their mutual 
relations, act in conformity with the aviation 
security provisions established by the 
International Civil Aviation Organization and 
designated as Annexes to the Convention to the 
extent that such security provisions are 
applicable to the Contracting Parties; they shall 
require that operators of aircraft of their registry 
or operators of aircraft who have their principal 
place of business or permanent residence in 
their territories, and the operators of airports in 
their territories, act in conformity with such 
aviation security provisions. 
4. Each Contracting Party agrees that such 
operators of aircraft may be required to observe 
the aviation security provisions referred to in 
paragraph (3) of this Article required by the 
other Contracting Party for entry into, 
departure from, or while Within, the territory of 
that other Contracting Party. Each Contracting 
Party shall ensure that adequate measures. are 
effectively applied within its territory to protect 
the aircraft and to inspect passengers, crew 
members, carry-on items, baggage, cargo and 
aircraft stores prior to and. during boarding or 
loading. Each Contracting Party shall also give 
sympathetic consideration to any request from 
the other Contracting Party for reasonable 
Special security measures “to meet a particular 
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threat. 
5. When a Contracting Party has reasonable 
grounds to believe that the other Contracting 
Party has departed from the provisions of this 
Article, the first Contracting Party may request 
immediate consultations. Such consultations 
shall start within fifteen (15) days of receipt of 
such a request from either Contracting Party, 
Failure to reach a satisfactory agreement within 
fifteen (I 5) days from the start of consultations, 
or such other period as may be agreed upon 
between the Contracting Parties, shall 
constitute grounds for Withholding, revoking, 
suspending or imposing conditions on the 
authorizations of the airline or airlines 
designated by the other Contracting Party. 
When justified by an emergency, or to prevent 
further not-compliance with the provisions this 
Article, the first Connecting Patty may take 
interim action at time. Any action taken in 
accordance with paragraph shall be 
discontinued upon compliance by the other 
Contracting Party with the security provisions 
of this Article. 
6. Each Contracting Party shall take such 
measures, as it may find practicable, to ensure 
the an aircraft subject to an act of unlawful 
seizure or other acts of unlawful interference 
which has landed in its territory is detained on 
the ground unless its departure is necessitated 
by the overriding duty to protect human life. 
Wherever practicable, such measures shall be 
taken on the basis of mutual  
consultations. 
7. When an incident or threat of an incident of 
unlawful seizure of civil aircraft or other 
unlawful acts against the safety of such aircraft, 
their passengers and crew, airports or air 
navigation facilities occurs, the Contracting 
Parties shall assist each other by facilitating 
communications and other appropriate 
measures intended to terminate rapidly and 
safely such incident or threat thereof. 

ARTICLE 17 
CONSULTATION 

Either Contracting Party may, at any time, 

request consultations on the interpretation, 
application, implementation or amendment of 
this Agreement or compliance with this. 
Agreement. Such consultations shall begin 
within a period of sixty (60) days from the date 
the other Contracting Party receives a written 
request, unless otherwise agreed by the Parties. 

ARTICLE 18 
AMENDMENT 

1. If either Contracting Party considers it 
desirable "to amend any provisions of this 
Agreement, it may at any time request 
consultations with the other Contracting Party. 
Such consultations may be timing discussions 
or by correspondence, and shall begin within a 
period of sixty (60) days from the date of receipt 
of the request. Any amendments so agreed shall 
come into force when they have been 
confirmed by an exchange of diplomatic notes 
2. Amendments of the Annex may be made by 
direct agreement between the aeronautical 
authorities of the Contracting Parties and shall 
come into effect according to procedures 
stipulated in the Article 22 the Agreement.  
If a general multilateral Convention or 
agreement concerning air transport comes into 
force in respect, of both Contracting Parties, 
this Agreement shall be amended so as to 
conform to the provisions of such Convention 
or agreement. 

ARTICLE 19 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

1. If any dispute arises between the Contracting 
Parties relating to the interpretation or 
application of this Agreement, the Contracting 
Parties shall in the first place endeavor to settle 
it by negotiation between themselves.  
2. If the Contracting Parties fail to reach within 
sixty (60) days a settlement by negotiation, the 
shall refer the dispute for decision to a pets-on 
or body or at the request of one. of the 
Contracting Parties to an arbitration tribunal. 
The arbitration tribunal shall be composed as 
follows: 
a) Each Contracting Party shall nominate an 
arbitrator; if one Contracting Party fails to 
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nominate its arbitrator Within sixty (60) days, 
such arbitrator shall be nominated by the 
President of‘ the Council of the international 
Civil Aviation Organization at the request of the 
other Contracting Party. 
b) The third an arbitrator, who shall be a 
national of a third state and who shall preside 
over the arbitration tribunal, shall be nominated 
either. 
i. By agreement between the Contracting Party 
;or 
ii. If within sixty (60) days the Contracting 
Parties do not so agree, by appointment of the 
President of the Council of the international 
Civil Aviation Organization by the request of 
either Contracting Party. If the President of the 
Council is of the same nationality as on of the 
Contracting Party, the most senior Vice 
President who is not disqualified on that ground 
shall make the appointment. 
3. The arbitral tribunal shall reach its decisions 
by a majority of votes. Such decisions shall be 
binding on both Contracting Party. Each 
Contracting Party shall bear the cost of its own 
member as well as of its representation in the 
arbitral proceedings; the cost of the chairman 
and any other costs shall be borne in equal. parts 
by the Contracting Party In all other respects, 
the arbitral shall have its own procedure. 
4. The arbitral tribunal shall attempt to give a’ 
written decision within sixty (60) days after 
completion of the hearing or, is held, sixty (60) 
days after the date both replies are submitted.  
5. The decision of the arbitral tribunal shall be 
final and binding upon parties to the dispute. 
6. If and for so long as either Contracting Party 
fails to comply with a decision under paragraph 
(5) of this Article, the other Contracting Party 
may limit, or revoke any rights or privileges 
under this Agreement. 

ARTICLE 20 
TERNIH‘IATION 

Either Contracting Party may at any time give 
notice in writing through diplomatic channels 
to the other Contracting Party of its decision to 
terminate this Agreement; such notice shall be 

simultaneously communicated to the 
International Civil Aviation Organization. In 
such case, this Agreement shall be terminated 
twelve (12) months after the date of receipt of 
the notice by the other Contracting Party, 
unless the notice to terminate is withdrawn by 
agreement before the expiry of this period. In 
the absence of acknowledgement of receipt by 
the other Contracting Party, the notice shall be 
deemed to have been received fourteen (14) days 
after the receipt of the notice by the 
International Civil Aviation Organization. 

ARTICLE 21 
REGISTRATION 

This Agreement and. any amendment thereto 
shall be registered with the International Civil 
Aviation Organization. 

ARTICLE 22 
ENTRY INTO FORCE 

This Agreement shall enter into force after the 
fulfillment of the internal legal requirements by 
each Contracting Party, which shall notify each 
other of the fulfillment of such requirements 
through exchange of the diplomatic notes. 
The Agreement Shall come into force on the 
first day of the next month from the date of the 
receipt of the last notification. 
IN WITNESS, WHEROF; the undersigned 
being duly authorized by their respective 
Governments have signed this Agreement. 
Done at Kuwait City en 15th of May, 2016 in two 
original copies each in Arabic, Tajik and 
English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any  divergence of 
interpretation, the English text shall prevail. 

For the Government 

Of the Republic of 
Tajikistan 

Sherali Ganjalzoda 

Minister of Transport 

For the Government 

of the State of Kuwait 

Essa Ahmad Al-Kandari 

Minister of 
Communications 

and Minister of State for 

Municipal Affairs 
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ANNEX 

ROUTE SCHEDULE 
A. The airlines designated by the Government 
of the State Kuwait shall be entitled to operate 
scheduled international air services in both 
directions on the routes specified hereafter: 

Points 
Beyond 

Points of 
Destination 

Intermediate 
Points 

Points of 
Origin 

Any 
Points 

Points in the 
Republic of 
Tajikistan 

Any Points Points in 
the State 
Kuwait 

B. The airlines designated by the Government 
of the Republic of Tajikistan shall be entitled to 
operate scheduled international air services in 
both directions on the routes specified 
hereafter: 

Points 
Beyond 

Points of 
Destination 

Intermediate 
Points 

Points of 
Origin 

Any 
Points 

Points in 
the State 
Kuwait 

Any Points Points in 
the 
Republic 
of 
Tajikistan 

C. The designated airlines of both Contracting 
Parties may, on all or any flights, omit calling at any 
of the above points provided that the agreed services 
on the route begin at the points. of origin in the 
respective countries. 
D. The fifth freedom traffic rights which shall be 
exercised by the designated airlines at intermediate 
and beyond points on the above routes shall be 
subject to an agreement between the aeronautical 
authorities of the two Contracting Parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018لسنة 107لرسوم رقم 
 ابملوافقة على اتحملاقية

 ب  حكولة دولة الكويت
 مجهورية التحملياوحكولة 

 للتعاون االقتصادي والحملين
 ع على الدستور، بعد االطال -
 وبناء  على عرر انئب رئيس جملس الوزراء ووزير ا ارجية، -
 وبعد لوافقة جملس الوزراء ، -

 ر نا ابه 
 لادة أوىل

املوافقة على اتحملاقية ب  حكولة دولة الكويت وحكولة مجهورية التحمليا 
االقتصــــــادي والحملــــــين، املوقعــــــة ي لدينــــــة الكويــــــت بتــــــاريخ للتعــــــاون 

 ، واملرافقة نصو ها  ذا املرسوم.11/10/2017
 لادة ينية

تنحمليــذ هــذا املرســوم، وعلــى رئــيس  –يــل فيمــا يصــ    –علــى الــوزراء 
جملــس الــوزراء إبالغــ  إىل جملــس األلــة، ويعمــل بــ  لــن اتريــخ نشــره ي 

 اجلريدة الر ية . 
 ألري الكويت

 اح األمحد اجلابر الصلاح ل
 رئيس جملس الوزراء

 جابر للارك احلمد الصلاح
 انئب رئيس جملس الـــوزراء

 ووزير ا ارجية         
  لاح ىالد احلمد الصلاح

 هـ   1439رجـــــب 10 در بقصر السيف ي: 
 م 2018لــــارس  27املوافس:                   

 
 اتحملاقية ب  حكولة دولة الكويت 

 وحكولة مجهورية التحمليا 
 للتعاون االقتصادي والحملين

إن حكولة دولة الكويت وحكولة مجهورية التحمليا )ويشـار اليهمـا فيمـا 
 بعد بــــ تالطرف  املتعاقدينت(.

إدرايا  لنهما إن التعاون االقتصادي والحملين هو عنصر أساسـ  ال غـىن 
األلـد والثقـة عن  لتطـوير العالقـات الثنائيـة علـى أسـاس راسـخ وطويـل 

 املتلادلة ب  الللدين.
واسلشادا  لنهما أبهداف  قيس منو اقتصادي و س  لستوب املعيشة 

 ملواطنيهما، واالستخدام الحملعاب للموارد الطليعية واللشرية املتاحة.
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ورغلة  لنهما ي تعزيز وتقوية تعاوهنما الثنائ  ي ا االت االقتصادية 
 ملتعاقدين.والحملنية لصا  الطرف  ا

أىذا  ي االعتلار التزالاهتما ضوجب عءويتهما ي املنظمات الدولية 
 واالتحملاقيات. فقد اتحملقتا على لا يل :
 1املادة 

يقـوم الطرفــان املتعاقــدان، وفقــا  إلطــار القــوان  ا ليــة والــنظم املعمــوب 
ون ي  هبا ي يل لنهما، وأىذا  ابالعتلار التزالاهتم الدولية، بتنمية التعـا

يافــــة ا ــــاالت االقتصــــادية والحملنيــــة بينهمــــا، والــــيت  ظــــى ابالهتمــــام 
 واملنحملعة املتلادلة.

 2املادة 
وعلى سليل  -إن جماالت التعاون املذيورة ي هذه االتحملاقية تشمل 

 تشجيع ا االت التالية: –املثاب وليس احلصر 
 أ( املالية.

 ب( املصرفية.
 ت( التجارية.

 )د( االستثمار.
 ( الصناعة.ال

 ح( العلوم، والتكنولوجيا، واالبتكارات.

 خ( املعلولات، وتكنولوجيا االتصاالت.
 د( النقل.
 ر( اللناء.

 ر( الزراعة، و ناعة ال ذاء.
 ز( السياحة، وتتءمن السياحة العالجية.

س( ا االت األىرب اليت قد يتحملس عليها، واليت لن شأهنا تشجيع 
 التعاون االقتصادي والحملين.

 3املادة 
يعمــل الطرفــان املتعاقــدان علــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي والحملــين لــن 
ىالب تشجيع إقالة املشاريع املشـلية، وأي لـن األنشـطة االقتصـادية 

 املشلية ي جماالت التعاون املختلحملة.
 4املادة 

تطلـــس هـــذه االتحملاقيـــة دون االىـــالب اباللتزالـــات النازـــة عـــن عءـــوية 
اال ـــاد األوروط. لـــذا، فـــنن أحكـــام هـــذه االتحملاقيـــة  مجهوريـــة التحمليـــا ي

جيب أال تحملسـر أو تنحملـذ  ل ـاء أو التـأثري زـاه التزالـات مجهوريـة التحمليـا 
 عو اتحملاقيات اال اد األوروط.

إن هذه االتحملاقية ال تلزم أي طـرف لتعاقـد أبن يقـدم للطـرف املتعاقـد اهىـر ي 
أو تحملءـيل أو التيـاز ينـتر عـن : السـو  احلا ر أو ي املستقلل ليزة أو لعاللة 

املشـــــلية، لنطقـــــة التجـــــارة احلـــــرة، اال ـــــاد اجلمريـــــ ، أو االتحملاقيـــــات الدوليـــــة 
املماثلــة ويكــون فيهــا أي لــن الطــرف  املتعاقــدين طرفــا  فيهــا أو قــد يصــل  طرفــا  

 فيها لثل جملس التعاون لدوب ا لير العربية لدولة الكويت.

 5املادة 
املتعاقــــدان، وفقــــا  للقــــوان  والــــنظم املعمــــوب هبــــا ي  يشــــجع الطرفــــان 

يــــــــــل لنهمــــــــــا، االســــــــــتثمار وانتقــــــــــاب ر وس األلــــــــــواب واللءــــــــــائع 
 وا دلات ب  الللدين.

 6املادة 
ـــنظم املعمـــوب ي يـــل  ـــان املتعاقـــدان، وفقـــا  للقـــوان  وال يشـــجع الطرف
ـــة وإقالـــة  ـــادب زمرات املنـــدوب  والوفـــود االقتصـــادية والحملني لنهمـــا، تل

 ملعارر لتوطيد التعاون االقتصادي والحملين الثنائ  بينهما.ا
 7املادة 

يــلم الطرفــان املتعاقــدان، عنــد اللــزوم، اتحملاقيــات ىا ــة، علــى أســاس 
، 2هذه االتحملاقية بشأن جماالت التعاون املنصوـ عليها ي املادة رقم 

 واملشروعات ا ا ة األىرب اليت قد يتحملس عليها الطرفان املتعاقدان.
 8ادة امل

ألجل  مان تنحمليذ هذه االتحملاقيـة، تنشـأ جلنـة لشـلية تتكـون لـن  -1
ممثلــ  عــن الطــرف  املتعاقــدين. وعنــد احلاجــة، يــتم دعــوة ممثلــ  لــن 

 القطاع العام ول سسات القطاع ا اـ للمشارية.
 زتمع اللجنة لرة يل سنت  ابلتناوب ي عا ميت الطرف  املتعاقدين. -2
املشلية يـل لـن وزارة املاليـة بدولـة الكويـت ووزارة  يلأس اللجنة -3

 االقتصاد جبمهورية التحمليا.
 تتوىل اللجنة املشلية، ولن  من ألور أىرب، االىتصا ات التالية: -4

 أ. تشجيع وتنسيس التعاون االقتصادي والحملين ب  الطرف  املتعاقدين.
االتحملاقيـــــة ب. دعـــــم ودراســـــة املقلحـــــات الـــــيت هتـــــدف لتنحمليـــــذ هـــــذه 

 واالتحملاقيات املنلثقة عنها.
ال. و ع لقلحات ألغرار إزالة املعوقـات الـيت قـد تنشـأ أثنـاء تنحمليـذ 

 أي اتحملاقية ولشروع قد يقام أو ينشأ ضوجب هذه االتحملاقية.
 9املادة 

أي ىـالف قــد ينشـأ بــ  الطـرف  املتعاقــدين يتعلـس بتحملســري أو بتطليــس 
 لن ىالب املشاورات أو املحملاو ات. هذه االتحملاقية، يتم تسويت  ودم  

 10املادة 
. تدىل هذه االتحملاقية حيز النحملار لن اتريخ استالم اإلشـعار األىـري 1

الذي يعلن في  أي لن الطرف  املتعاقدين الطرف املتعاقد اهىر يتابة 
لن ىالب القنوات الدبلولاسية استيحملائ  للمتطللات الدستورية الالزلة 

 ة حيز النحملار.لدىوب هذه االتحملاقي
. جيوز تعديل هذه االتحملاقيـة بنـاء  علـى املوافقـة املتلادلـة بـ  الطـرف  2

ــادب االشــعارات بــ  الطــرف  املتعاقــدين لــن  املتعاقــدين لــن ىــالب تل
ىالب القنوات الدبلولاسية. وتدىل هذه التعديالت حيز النحملار وفقـا  

 (.10( لن املادة )1للحملقرة )
فذة املحملعوب ملـدة سـس سـنوات زـدد تلقائيـا  . تظل هذه االتحملاقية ان3

( ســـنوات مماثلـــة لـــا ف يطـــر أحـــد الطـــرف  املتعاقـــدين 5ملـــدة ســـس )
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الطــرف اهىــر يتابــة لــن ىــالب القنــوات الدبلولاســية عــن نيتــ  بعــدم 
 ( أشهر لن اتريخ انتهائها.6زديد االتحملاقية على األقل قلل ستة )
 11املادة 

ـــة، ـــة  إن إهنـــاء هـــذه االتحملاقي ـــة أي ـــ ثر علـــى لـــدة أو جاهزي ـــن ي ســـوف ل
اتحملاقيـــات ىا ـــة أو لشـــاريع أو أنشـــطة أبرلـــت وفـــس هـــذه االتحملاقيـــة، 
وسوف تظل انفذة ح  يتم االنتهاء لـن تلـ  االتحملاقيـات أو املشـاريع 

 أو األنشطة.
 11هــــ املوافـــس  1439حمـــرم  21وقعـــت ي لدينـــة الكويـــت بتـــاريخ 

ـــوبر  ـــة م، لـــن نســـخت  أ ـــليت  اب2017أيت ـــة والالتحملي لل ـــات العربي
واالجنليزيـــــة، وتكـــــون مجيـــــع النصـــــوـ لتســـــاوية احلجيـــــة، وي حالـــــة 

 االىتالف ي التحملسري يسود النص االجنليزي.
 عن 

 حكولة دولة الكويت

 عن 

 حكولة مجهورية التحمليا

  لاح ىالد احلمد الصلاح

النائب األوب لرئيس جملس 
 الوزراء ووزير ا ارجية

 إدغارس رينكيحمليكس

 وزير ا ارجية

 

AGREEMENT 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE STATE 
OF KUWAIT 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF 
LATVIA 

FOR THE ECONONIIC AND 
TECHNICAL 

CO-OPERATION 
The Government of the State of Kuwait 
and the Government of the Republic of 
Latvia (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; 
Being guided by the goals of ensuring economic 
growth, improving the standard of living of 
their respective citizens, and effectively utilizing 
their available natural and manpower resources; 
Desiring to promote and further 

strengthen their bilateral economic and 
technical co-operation for the mutual 
benefit of two Contracting Parties; 
Taking into account their commitments by 
virtue of their membership in the international 
organizations and agreements, 
Have agreed on the following:  

Article 1 
The Contracting Parties shall, within the 
framework of their respective national laws and 
regulations and taking into account their 
international obligations, deve1op economic 
and technical co-operation in all fields deemed 
to be in their mutual interest and benefit. 

Article 2 
The fields of co-operation mentioned in 
this Agreement include in particular, but 
are not limited to, encouragement of the 
following areas: 
a) Financial; 
b) Banking; 
c) Commercial; 
(1) Investment; 
e) Industry; 
f) Science, technologies and innovations; 
g) Information and communication technologies; 
h) Transport; 
i) Construction; 
j) Agriculture and food industry; 
k) Tourism, including health tourism; 
1) Any other fields may agreed upon which will 
promote economic and technical cooperation. 

Article 3 
The Contracting Parties shall enhance the 
economic and technical co- operation through 
encouraging establishment of joint ventures and 
other forms of joint economic activities in 
various spheres of co-operation.  

Article 4 
1- This Agreement shall apply without 
prejudice to the obligations arising from the 
membership of the Republic of Latvia in 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 
European Union Treaties. 
2- 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 
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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 
GCC for the State of Kuwait. 

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 
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 the setting up of 
exhibitions, for the consolidation of the bilateral 
economic and technical co- operation. 

Article 7 
If deemed necessary, the 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. 

Article 8 
1- With a view to ensuring effective 
implementation of this Agreement, a Joint 
Committee shall be established composed of 
representatives from both Contracting Parties. 
Where necessary, representatives of other public 
or private sector institutions may also be invited 
to participate. 
2- The Joint Committee shall meet once every 
two years alternately in the capitals of the two 
Contracting Parties. 
3- The Ministry of Finance of the State of 
Kuwait and the Ministry of Economics of the 
Republic of Latvia shall chair the Joint 
Committee. A 
The Joint Committee shall have the authority, 
inter alia, to consider the following: 
(a) encourage and co-coordinate the economic 
and technical co-operation between the 
Contracting Parties; 
(b) promote and consider proposals aimed at the 
implementation of this Agreement and those 
agreements resulting therefrom; and 
c) work 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 9 
Any dispute between the Contracting Parties 
arising out of the interpretation or the 
implementation of this Agreement shall be 
settled amicably through consultations or 
negotiations. 

Article 10 
1. This Agreement shall enter into force on the 
date of receiving last notification which each 
Contracting Party notified the other in writing 
through the 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 an 
exchange of Notes between the Contracting 
Parties through diplomatic channels. The 
amendments shall come into force according to 
paragraph (1) of Article (10). 
3. This Agreement shall remain in force for a 
period of five (5) years and shall automatically 
be renewed for similar periods, unless either 
Contracting Party notifies the other in writing 
through the diplomatic channel of its intention 
to terminate this Agreement at least six (6) 
months prior to its termination. 

Article 11 
The termination of this Agreement shall not 
affect the validity or the duration of any specific 
agreements, projects and activities made under 
this Agreement Until the completion of such 
specific agreements, projects and activities. 
Done in Kuwait City on the 21st of Muharram 
1439 H. Corresponding to 11th of October, in 
two originals each, in the Arabic, Latvian and 
English languages, and all texts being equally 
authentic. In case of any divergence of 
interpretation, the English text shall prevail. 

FOR THE 
GOVERNMENT OF 
THE REPUBLIC OF 
LATVIA 
Edgars Rinkevics 
Minister of Foreign 
Affairs 

FOR THE 
GOVERNMENT OF 
THE STATE OF 
KUWAIT 
Sabah Khaled Al Hamad  
Al Sabah 
First Deputy Prime 
Minister and 
Minister of Foreign 
Affairs 
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 2018لسنة  108لرسوم رقم 
 ابملوافقة على اتحملاقية التعاون السياح 

 ب  حكولة دولة الكويت
 وحكولة مجهورية قـل

 وبروتويوب حمءر التصحي  ا اـ هبا
 بعد االطالع على الدستور، -

 _ وبناء على عرر انئب رئيس جملس الوزراء ووزير ا ارجية،
 الوزراء،وبعد لوافقة جملس  -

 ر نا ابه 
 لادة أوىل

املوافقـــــــة علــــــــى اتحملاقيـــــــة التعــــــــاون الســــــــياح  بـــــــ  حكولــــــــة دولــــــــة 
، واملوقعـــــة ي لدينــــــة الكويــــــت  الكويـــــت وحكولــــــة مجهوريـــــة قـــــــل

ــــــــــاريخ  ، وعلــــــــــى بروتويــــــــــوب حمءــــــــــر التصــــــــــحي  8/10/2013بت
، 8/10/2017ا ـــــاـ هبــــــا، واملوقـــــع ي لدينــــــة الكويـــــت بتــــــاريخ 

 ا املرسوم.واملرافقة نصو هما  ذ
 لادة ينية

تنحمليــذ هــذا املرســوم، وعلــى رئــيس  –يــل فيمــا يصــ    –علــى الــوزراء 
جملــس الــوزراء إبالغــ  إىل جملــس األلــة، ويعمــل بــ  لــن اتريــخ نشــره ي 

 اجلريدة الر ية.
 ألري الكويت  

  لاح األمحد اجلابر الصلاح
 رئيس جملس الوزراء

 جابر للارك احلمد الصلاح
 الوزراءانئب رئيس جملس 

 ووزير ا ارجية      
  لاح ىالد احلمد الصلاح

 ه  1439رجب  10 در بقصر السيف ي: 
 م 2018لارس  27املوافس:                   

 اتحملاقية التعاون السياح 
 ب 

 حكولة دولة الكويت
 وحكولة مجهورية قـل

إن حكولة دولة الكويت وحكولة مجهوريـة قــل املشـار إليهمـا فيمـا 
 بعد بـ تالطرف ت؛

ــــــ  شــــــعب  ــــــة ب ــــــات األىوي ــــــة لنهمــــــا ي دعــــــم و ســــــ  العالق ورغل
قــــــــل والكويـــــــت، لتطـــــــوير التعـــــــاون بينهمـــــــا ي جمـــــــاب الســـــــياحة، 

 لدعم وتطوير هذا امليدان؛

 اعتقادا  لنهما ي أمهية تطوير العالقات السياحية ا ا ة هبم؛
 فقد اتحملقا على لا يل :

 املادة األوىل
تطـوير التعـاون السـياح  بينهمـا وفقـا  ملصـاحلهم املتلادلـة هبـدف يشجع الطرفان 

  قيس هذا التعاون ويتعهدان بتنسيس جهودمها لتعزيز ي جماب السياحة.
 املادة الثانية

ــــادب  ــــ  يتل ــــس واملطلوعــــات واألفــــالم واملعلولــــات الســــياحية ب ــــان الويئ الطرف
ادب الــــزمرات بــــ  بلــــديهما، وتلــــادب ا ــــلات ي جمــــاب الســــياحة وتشــــجيع تلــــ

 .األشخاـ الذين يعملون ي اإلعالم
 املادة الثالثة

ي يـــد الطرفـــان علـــى أمهيـــة اللييـــز علـــى التلـــادب الســـياح  بينهمـــا لـــن ىـــالب 
 املشارية ي املعارر التسويقية واملعارر السياحية اليت زري ي يال الللدين.

 املادة الرابعة
السـياحة ي املنـاطس الطليعيـة  يتلادب الطرفان ا دلات ي جماب تطـوير

وتلـــادب املعلولـــات وا ـــلات فيمـــا يتعلـــس اب ميـــات الليئيـــة والثقافيـــة 
 واالجتماعية ي تل  املناطس.

 املادة ا السة
 يقوم الطرفان بتشجيع القطاع ا اـ لن ىالب:

 أ. تنحمليذ لشاريع سياحية لشلية.
مــا يتعلــس ب. تشــجيع األشــخاـ علــى تنظــيم رحــالت ي الللــدين في

 ابلسياحة والسحملر.
 ال. تشجيع شريات الطريان الوطنية على زمدة رحالهتا ب  الللدين.

د. تشجيع تنمية التعاون ب  السلطات وا تمعات والشريات العاللة 
 ي القطاع السياح  ي يال الللدين.

 املادة السادسة
ختطيط  يو  الطرفان أمهية ىا ة لتلادب املعلولات واللحود ي جماب

 السياحة واالستثمار.
 املادة السابعة

يعمـــل الطرفـــان علـــى تعليـــس أمهيـــة يلـــرية علـــى التنســـيس والتعـــاون بـــ  
 سلطاهتما السياحية والوطنية وغريها لن لنظمات السياحة الدولية.

 املادة الثالنة
يتلــــــادب الطرفــــــان ا ــــــلات ي جمــــــاب الســــــياحة والحملنــــــاد  والتأهيــــــل 

تعلــــــــيم وتــــــــدريب ي املعاهــــــــد واملرايــــــــز واملنــــــــاهر، تلــــــــادب وطــــــــر  
 املتخصصة ي يال الللدين.

 املادة التاسعة
أي نزاع ينشأ ب  الطرف  يتعلس بتحملسري أو تطليـس هـذه االتحملاقيـة، يـتم 

 تسويت  لن ىالب املشاورات واملحملاو ات.
 املادة العاشرة

. تدىل هذه االتحملاقيـة حيـز النحملـار لـن اتريـخ اإلشـعار األىـري الـذي 1
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ر في  أحد الطرف  الطرف اهىر يتابيا  وعل القنوات الدبلولاسية يط
 ابستيحملائ  لكافة اإلجراءات القانونية الالزلة نحملارها.

. جيوز تعديل هذه االتحملاقية ابالتحملا  الكتاط املتلادب، وستكون هذه 2
 التعديالت انفذة وفقا  لإلجراءات املشار إليها ي الحملقرة السابقة.

االتحملاقية سـارية املحملعـوب ملـدة سـس سـنوات وزـدد ملـدة . تظل هذه 3
مماثلــة ملــدة ســنة واحــدة، لــا ف يطــر أحــد الطــرف  يتابــة عــن رغلتــ  ي 

 إهنائها قلل لرور ثالثة أشهر لن اتريخ انتهائها.
وإشــــــهادا  علــــــى رلــــــ ، قــــــام املحملو ــــــون املوقعــــــون أدانه نيابــــــة عــــــن 

 حكولتيهما، ابلتوقيع على هذه االتحملاقية.
م، لـــن نســـخت  2013أيتـــوبر  8قعـــت ي لدينـــة الكويـــت بتـــاريخ و 

أ ليت  ابلل ت  العربية واليواننية واالجنليزية، ويـل النصـوـ  ـا رات 
 احلجية، وي حالة االىتالف ي التحملسري يرج  النص اإلجنليزي.

 عن 

 حكولة دولة الكويت

 عن 

 حكولة مجهورية قـل

 أنس الصا 

 والصناعيةوزير التجارة 

 يورجوس اليوتريليس 

 وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة

 بروتويوب
 حمءر تصحي 

 التحملاقية التعاون ي جماب السياحة
 ب  حكولة دولة الكويت وحكولة مجهورية قـل

 2013أيتوبر  8املوقعة ي لدينة الكويت بتاريخ 
ر إليهما فيمـا إن حكولة دولة الكويت وحكولة مجهورية قـل واملشا

 بعد تابلطرف ت.
وابإلشــــارة إىل اتحملاقيــــة التعــــاون ي جمــــاب الســــياحة بــــ  حكولــــة دولــــة 
، املوقعة ي لدينة الكويـت بتـاريخ   8الكويت وحكولة مجهورية قـل

 .2013أيتوبر 
حيــث إن يافــة النصــوـ العربيــة واليواننيــة واالجنليزيــة، قــد تءـــمنت 

( 10( لـن املـادة )2وفقـا  للحملقـرة ) رات األىطاء، مما يسـتلزم تعـديلها
 لن هذه االتحملاقية.

ــــرة ) ــــى تصــــحي  الحملق ــــا  عل ــــد مت االتحمل ــــذا فق ( 10( لــــن املــــادة )3ل
 بل اهتا الثالد.

 املادة األوىل
( لــن االتحملاقيــة 10( لــن املــادة )3اتحملــس الطرفــان علــى تعــديل الحملقــرة )

 على أن يتم  ياغتها على النحو التا :
( ســنوات وزــدد تلقائيــا  5تتظــل هــذه االتحملاقيــة ســارية املحملعــوب ملــدة )

ملدة أو ملدد مماثلة، لاف يطر أحد الطرف  املتعاقدين الطـرف املتعاقـد 
ــل لــرور  ــ  ي إهنائهــا قل ــوات الدبلولاســية برغلت ــة وعــل القن اهىــر يتاب

 ستة أشهر لن اتريخ انتهائهات.
 املادة الثانية

ويــــوب جـــزءا  ال يتجــــزأ لــــن االتحملاقيـــة، وتــــدىل هــــذه يعتـــل هــــذا اللوت
االتحملاقية حيز النحملار لن اتريخ اإلشعار األىري الذي يطر فيـ  أي لـن 
الطـــرف  الطـــرف اهىـــر يتابيـــا  وعـــل القنـــوات الدبلولاســـية ابســـتيحملائ  

 لكافة اإلجراءات الدستورية الالزلة لنحملارها.
، لــن 8/10/2017 حــرر هــذا اللوتويــوب ي لدينــة الكويــت بتــاريخ

نسـخت  أ ــليت  ابلل ـات العربيــة واليواننيـة واإلجنليزيــة، ولكـل لنهمــا 
 نحملس احلجية، وعند االىتالف ي التحملسري يرج  النص اإلجنليزي.

 عن 

 حكولة دولة الكويت

 عن 

 حكولة مجهورية قـل

  لاح ىالد احلمد الصلاح

النائب األوب لرئيس جملس 
 الوزراء ووزير ا ارجية

 يوانيس ياسوليديسا

 وزير ا ارجية

AGREEMENT 
FOR COOPERATION IN THE FIELD OF 

TOURISM 
BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF 
KUWAIT 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 

OF CYPRUS 
The Government of the State of Kuwait and the 
Government of the Republic of Cyprus 
hereinafter referred to as “the Parties”; 
Desirous to support and improve the 
brotherly relations between the people of 
Cyprus and Kuwait, to improve 
cooperation between them in the field of 
tourism, to support and improve this field; 
Believing in the importance of improving their 
tourist relations; 
Have agreed as follows: 

Article One 
The Parties shall encourage the development of 
tourist cooperation between them as per their 
mutual interests and in order to achieve this 
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they undertake to coordinate their efforts for 
promoting in the field of tourism. 

Article Two 
The Parties shall exchange documents, 
publications, films and tourist information 
in“both States exchange expertise in the field of 
tourism and encourage the exchange of visits of 
persons working in the media. 

Article Three 
The Parties confirm the importance of 
concentrating on tourist exchange between 
them through participation in marketing fairs 
and tourist exhibitions which are conducted in 
both States. 

Article Four 
The Parties shall exchange services in the field 
of developing tourism in the natural areas and 
exchange information and expertise in relation 
to the safeguarding of environmental, cultural 
and social features in those areas. 

Article Five 
The Parties shall encourage the private sector 
through: 
a. Conducting joint tourist projects. 
b. Encouraging tourist and travel officers to 
organize tours in the two States 
c. Encouraging national airlines to increase their 
flights between the two States.  
d. Encouraging the development of cooperation 
between authorities, societies and companies 
working in the tourist sector in both States. 

Article Six 
The Parties shall give special importance to the 
exchange of information and research in the 
field of tourism planning and investment. 

Article Seven 
Both Parties shall attach importance to 
coordination and cooperation between their 
national tourism authorities and other 
international tourism organizations. 

Article Eight 
The Parties shall exchange experience in 
the field of tourist and, hotel qualification, 
exchange curricula and methods of 
educating and training in institutes and 
specialized centres in both States. 

Article Nine 
Any disputes arising between the Parties 
concerning the interpretation or implementation 
of this Agreement shall, be settled through 
consultations and negotiations. 

Article Ten 
l. This Agreement shall enter into force on the 
date on which both Parties have notified each 
other in writing through diplomatic channels 
that their internal legal procedures for its entry 
into force have been fulfilled. 
2. This Agreement can be amended by mutual 
written consent of the Parties and the amendment 
will be effective following the procedures 
mentioned in the previous paragraph. 
3. This Agreement shall remain in force for a 
period of five (5) years and may be renewed for 
further period of one year each, unless either of 
the Parties expresses its intention to terminate it 
by a written notification to the other, through 
diplomatic channels three (3) months prior to 
the date of expiring. 
IN WITNESS WHEREOF, . the undersigned 
duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 
Signed at Kuwait City on 8th October 2013 in 
duplicate in, Arabic, Greek and English 
languages, all texts being equally authentic. In 
case of divergence of interpretation, the English 
text shall prevail. 
 

For the 
Government of the 
Republic 
of Cyprus 
Yiorgos Lakkotrypis 
Minister of Energy, 
Commerce, Industry 
and Tourism 

For the 
Government of the 
State of Kuwait 
Anas Al-Saleh 
Minister of Commerce 
and 
Industry 

 
Protocol Amending 

The Agreement for cooperation in  the Field of 
Tourism 

Between The Government of the State of 
Kuwait 

And 
The Government of the Republic of Cyprus, 

signed in 
Kuwait City, 8th of October 2013 

The Government of the State of Kuwait and the 
Government of the Republic, of Cyprus 
hereinafter referred to as "the Parties" 
Referring to the Agreement Between the, 
Government of the Republic of Cyprus and the 
Government of the State of Kuwait on the 
Cooperation in the Field of Tourism, signed in 
Kuwait City on October 8, 2013. 
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As all Greek, Arabic and English text, present 
the same errors, a modification was deemed 
necessary in this regard, in accordance with 
Paragraph (2) in Article, (10) of this Agreement, 
Therefore, it was agreed to modify Paragraph 
(3) of Article (10). Of the Agreement, in all three 
languages, as follows: 

Article 1 
The Parties agree to modify paragraph (3) in the 
Article (10) to. be formulated as follows: 
This Agreement shall remain in force for a 
period of five (5) years and shall be 
automatically renewed for a. similar period or 
periods, unless either Contracting party notifies 
the other Contracting Party in writing, through 
diplomatic channels of its intention to 
terminate this Agreement at least six (6) months 
prior to the expiry of this Agreement. 

Article 2 
This protocol constitutes an integral part of this 
Agreement and shall enter into force on the date 
of the last notification whereby one of the 
Parties informs the other in writing through 
diplomatic channels that their internal legal 
procedures for its entry into force have been 
fulfilled. 
Done this Protocol in Kuwait City on the 8th of 
October 2017, in duplicate, in Arabic, Greek 
and English, and each one considered as equally 
authentic in case of divergence of 
interpretation, the English text shall prevail. 

FOR 

THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC 

OF CYPRUS 

IOA NNIS 
KASOULIDES 
MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS 

FOR 

THE GOVERNMENT OF 
THE STATE OF KUWAIT 

SABAH KHALED AL- 
HAMAD AL- SABAH 

FIRST DEPUTY PRIME 
MINISTER AND 
MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS 

 
 
 
 

 2018لسنة  109لرسوم رقم 

بتكليف وزير األش اب العالة ووزير الدولة لشئون 

 الللدية القيام أبعماب وزير الدولة لشئون اإلسكان

      ووزير الدولة لشئون ا دلات

 بعد االطالع على الدستور،  -

الــوزارة، املعــّدب بتشــكيل  2017لســنة  254وعلــى املرســوم رقــم  -

 ،2018لسنة  97ابملرسوم رقم 

 ي شأن اإلانابت الوزارية، 2017لسنة  255وعلى املرسوم رقم  -

 وبناء  على عرر رئيس جملس الوزراء، -

 وبعد لوافقة جملس الوزراء، -

 ر نا ابه  

 لادة أوىل

وزيـر األشـ اب العالـة  -يُعهد إىل حسام علد ا علد الوهاب الرولـ  

القيــام أبعمــاب  -ابإل ــافة إىل عملــ   -وزيــر الدولــة لشــئون الللديــة و 

وزير الدولة لشئون اإلسكان ووزير الدولة لشـئون ا ــدلات د. جنــان 

 حمسن حسن رلءان، أثناء غياهبا. 

 لادة ينية

علىىىئيس ىىى ايولىىىاينفىىىذ سناياملر ىىىىىإيالىىىإنينلس ىىىذ  ي     ىىى ي  يولىىىاين  ىىى ي

ي .ي يملشسييفينجلسيدةينفسمس 

 ألري الكويت                                              

  لاح األمحد اجلابر الصلاح

 رئيس جملس الوزراء  

 جابر للارك احلمد الصلاح

 ه   1439رجـــــب  17 در بقصر السيف ي: 

 م   2018أبريـــــــل     3املوافس:       
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 2018لسنة  110لرسوم رقم 

بتكليف وزير التجارة والصناعة القيام أبعماب وزير 

الشئون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون 

 االقتصادية     

 بعد االطالع على الدستور،  -

بتشــكيل الــوزارة، املعــّدب  2017لســنة  254وعلــى املرســوم رقــم  -

 ،2018لسنة  97ابملرسوم رقم 

 شأن اإلانابت الوزارية، ي 2017لسنة  255وعلى املرسوم رقم  -

 وبناء  على عرر رئيس جملس الوزراء، -

 وبعد لوافقة جملس الوزراء، -

 ر نا ابه  

 لادة أوىل

 -وزيـر التجــارة والصــناعة  -يُعهـد إىل ىالــد ان ـر علــد ا الرو ــان 

القيام أبعماب وزير الشـئون االجتماعيـة والعمـل  -ابإل افة إىل عمل  

ون االقتصـــادية هنـــد  ـــلي  بـــراك الصـــلي ، أثنـــاء ووزيـــر الدولـــة للشـــئ

 غياهبا. 

يلادة ينية

ــــ  ذ هـــذا املرســـوم، وإبالغـــ  إىل جملـــسعلـــى رئـــيس جملـــس الـــوزراء تنحمليـ

 األلة، وينشر ي اجلريدة الر ية. 

 ألري الكويت                                          

  لاح األمحد اجلابر الصلاح

 رئيس جملس الوزراء   

 جابر للارك احلمد الصلاح

 ه   1439رجـــــب  17 در بقصر السيف ي : 

 م 2018أبـريـــــــل    3املوافــــس :      

 وزارة التجارة والصناعة
 2018( لعام 188قرار إداري رقم )

 وييل وزارة التجارة والصناعة:
م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -

 االسترياد والئحت  التنحمليذية.بشأن 
م بشأن اإلشراف 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

على اإلزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد أسعار 
 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )

م بشأن إ دار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 القوان  املعدلة ل .قانون التجارة و 

م بشأن قمع ال ف ي 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم ) -
 املعالالت التجارية.

م ي شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
 وزارة التجارة والصناعة.

م بشأن إ دار 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -
م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنحمليذية للقانون رقم )

م بشأن 1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
اإلشراف على اإلزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد 

 أسعار بعءها وتعديالت .
م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 الوزارة بلعض االىتصا ات.
م الصادر لن ا يئة العالة 2018( لسنة 387رقم )وعلى القرار  -

لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن السماح ابسترياد مجيع أنواع 
 الطيور احلية لن مجهورية سلوفينيا.

 وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهل . -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قــــــــــــــرر
 دة أوىللا

يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض التحملريخ  
والصيصان عمر يوم واحد للدجاال الليار والالحم لن مجهورية 

 سلوفينيا ورل   لوها لن لرر إنحمللونزا الطيور.
 لادة ينية

ختءع مجيع االرساليات لإلجراءات الصحية الليطرية اليت  ددها  
 إدارة الصحة احليوانية اب يئة العالة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

 لادة يلثة
يل ى يل لا يالف أحكام هذا القرار وعلى مجيع جهات االىتصاـ  
تنحمليذه ويعمل ب  لن اتريخ  دوره وينشر ي  –يل فيما يص    -

 اجلريدة الر ية
 وييل وزارة التجارة والصناعة 

 ه1439رجب   9 در ي :
 م2018لارس  26املوافس :
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 2018( لعام  189قرار إداري رقم ) 
 ة والصناعة:وييل وزارة التجار 

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -
 بشأن االسترياد والئحت  التنحمليذية.

م بشأن اإلشراف 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
على االزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )
م بشأن ا دار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوان  املعدلة ل .
ـــم ) - ـــانون رق ـــى الق م بشـــأن قمـــع ال ـــف ي 2007( لســـنة 62وعل

 املعالالت التجارية.
م ي شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشأن إ دار 2014( لسنة 216الوزاري رقم )وعلى القرار  -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنحمليذية للقانون رقم )
م بشأن 1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

اإلشراف على االزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد 
 أسعار بعءها وتعديالت .

م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22رقم )وعلى القرار الوزاري  -
 الوزارة بلعض االىتصا ات.

م الصـادر لـن ا يئـة العالـة 2018( لسـنة 386وعلى القرار رقم ) -
لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية بشــأن الســماح ابســترياد مجيــع انــواع 

 الطيور احلية لن مجهورية ليتوانيا.
 ومحاية املستهل .وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة  -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قرر
لادة أوىل: يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض 
التحملريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاال الليار والالحم لن 

 مجهورية ليتوانيا ورل   لوها لن لرر أنحمللونزا الطيور.
يات لإلجراءات الصـحية الليطريـة الـيت لادة ينية: ختءع مجيع االرسال

  ددها إدارة الصحة احليوانية اب يئة العالة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
لادة يلثة: يل ى يل لا يالف أحكـام هـذا القـرار وعلـى مجيـع جهـات 

تنحمليـذه ويعمـل بـ  لـن اتريـخ  ـدوره  –يل فيما يصـ    -االىتصاـ 
 وينشر ي اجلريدة الر ية

 ل وزارة التجارة والصناعة ويي
 ه 1439رجب  9 در ي : 
 م 2018لارس  26املوافس : 

 

 2018( لعام 190قرار إداري رقم )
 وييل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -
 بشأن االسترياد والئحت  التنحمليذية.

م بشأن اإلشراف 1979 ( لسنة10وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
على اإلزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )
م بشأن إ دار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوان  املعدلة ل .
ل ف ي م بشأن قمع ا2007( لسنة 62وعلى القانون رقم ) -

 املعالالت التجارية.
م ي شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشأن إ دار 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنحمليذية للقانون رقم )
م بشأن 1979نة ( لس10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

اإلشراف على اإلزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد 
 أسعار بعءها وتعديالت .

م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 الوزارة بلعض االىتصا ات.

م الصادر لن ا يئة العالة 2018( لسنة 385وعلى القرار رقم ) -
وة السمكية بشأن فرر حظر استرياد على مجيع لشئون الزراعة والثر 

 أنواع الطيور احلية لن والية ليسوري ي الوالمت املتحدة األلريكية.
 وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهل . -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قـــــــــــــرر
 لادة أوىل

واع الطيور احلية وبيض التحملريخ والصيصان عمر اظر ل قتا استرياد مجيع أن 
يوم واحد للدجاال الليار والالحم لن والية ليسوري ي الوالمت املتحدة 

 األلريكية ورل  بسلب ظهور لرر إنحمللونزا الطيور.
 لادة ينية

يسم  ابسترياد الطيور لل رر الشخص  أبن ختءع مجيع  
االرساليات لإلجراءات الصحية الليطرية اليت  ددها إدارة الصحة 

 احليوانية اب يئة العالة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
 لادة يلثة

تنحمليذ هذا القرار  –يل فيما يص    -على مجيع جهات االىتصاـ  
 ره وينشر ي اجلريدة الر ية.ويعمل ب  لن اتريخ  دو 

 وييل وزارة التجارة والصناعة 
 ه1439رجب 9 در ي:
 م2018لارس 26املوافس: 
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 2018( لعام 191قرار إداري رقم )
 وييل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -
 بشأن االسترياد والئحت  التنحمليذية.

م بشأن اإلشراف 1979( لسنة 10رسوم ابلقانون رقم )وعلى امل -
على االزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )
م بشأن إ دار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوان  املعدلة ل .
م بشأن قمع ال ف ي 2007( لسنة 62ن رقم )وعلى القانو  -

 املعالالت التجارية.
م ي شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشأن إ دار 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنحمليذية للقانون رقم )
م بشأن اإلشراف 1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

على االزار ي السلع وا دلات واألعماب احلرفية و ديد أسعار بعءها 
 وتعديالت .

م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 الوزارة بلعض االىتصا ات.

ادر لن ا يئة العالة م الص2018( لسنة 384وعلى القرار رقم ) -
لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن رفع احلظر عن استرياد مجيع 

 أنواع الطيور احلية لن مجهورية الكالريون.
 وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهل . -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قرر
استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض لادة أو : يرفع احلظر عن 

التحملريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاال الليار والالحم لن 
 مجهورية الكالريون ورل   لوها لن لرر أنحمللونزا الطيور.

لادة ينية: ختءع مجيع االرساليات لإلجراءات الصحية الليطرية اليت 
 ئون الزراعة والثروة السمكية.تصدرها إدارة الصحة احليوانية اب يئة العالة لش

لادة يلثة: يل ى يل لا يالف أحكام هذا القرار وعلى مجيع جهات 
تنحمليذه ويعمل ب  لن اتريخ  دوره  –يل فيما يص    -االىتصاـ 

 وينشر ي اجلريدة الر ية .
 وييل وزارة التجارة والصناعة 

 هـــــ 1439رجب  9 در ي : 
 م2018لارس  26املوافــــــــــــــــس : 

 
 

 2018( لعام 192قرار إداري رقم )
 وييل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -
 بشأن االسترياد والئحت  التنحمليذية.

م بشأن اإلشراف 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -
عماب احلرفية و ديد أسعار على االزار ي السلع وا دلات واأل

 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )
م بشأن إ دار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوان  املعدلة ل .
م بشأن قمع ال ف ي 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم ) -

 املعالالت التجارية.
م ي شأن تنظيم 2015( لسنة 191رقم ) وعلى املرسوم ابلقانون -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشأن إ دار 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم ) -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117الالئحة التنحمليذية للقانون رقم )
م بشأن 1979( لسنة 10بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
دلات واألعماب احلرفية و ديد اإلشراف على االزار ي السلع وا 

 أسعار بعءها وتعديالت .
م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 الوزارة بلعض االىتصا ات.
م الصادر لن ا يئة العالة 2018( لسنة 335وعلى القرار رقم ) -

لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرر حظر استرياد على مجيع 
 أنواع الطيور احلية لن مجهورية غاان.

 وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهل . -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قرر
لادة أوىل: اظر استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض التحملريخ 

غاان والصيصان عمر يوم واحد للدجاال الليار والالحم لن مجهورية 
 (.H9N2ورل  بسلب ظهور لرر أنحمللونزا الطيور)

لادة ينية: ختءع مجيع اإلرساليات لإلجراءات الصحية الليطرية اليت 
تصدرها إدارة الصحة احليوانية اب يئة العالة لشئون الزراعة والثروة 

 السمكية.
تنحمليذ  –يل فيما يص    -لادة يلثة: على مجيع جهات االىتصاـ 

 يعمل ب  لن اتريخ  دوره وينشر ابجلريدة الر ية.هذا القرار و 
 وييل وزارة التجارة والصناعة 

 هــــ 1439رجب  9 در ي:   
 م 2018لارس  26املوافــــــــــس: 
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 2018( لعام 193قرار إداري رقم )
 وييل وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لســـنة 43بعـــد االطـــالع علـــى املرســـوم ابلقـــانون رقـــم ) -
 بشأن االسترياد والئحت  التنحمليذية.

م بشـأن اإلشـراف 1979( لسـنة 10وعلى املرسوم ابلقـانون رقـم ) -
علـــى اإلزـــار ي الســـلع وا ـــدلات واألعمـــاب احلرفيـــة و ديـــد أســـعار 

 .2013( لسنة 117بعءها واملعدب ابلقانون رقم )
م بشــأن إ ــدار 1980( لســنة 68وعلــى املرســوم ابلقــانون رقــم ) -

 التجارة والقوان  املعدلة ل .قانون 
ـــم ) - ـــى القـــانون رق م بشـــأن قمـــع ال ـــف ي 2007( لســـنة 62وعل

 املعالالت التجارية.
م ي شـأن تنظـيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م بشـــأن إ ـــدار 2014( لســنة 216وعلــى القـــرار الــوزاري رقـــم ) -

م الصادر بتعديل 2013( لسنة 117للقانون رقم )الالئحة التنحمليذية 
م بشـــــأن 1979( لســـــنة 10بعـــــض أحكـــــام املرســـــوم بقـــــانون رقـــــم )

اإلشراف على االزـار ي السـلع وا ـدلات واألعمـاب احلرفيـة و ديـد 
 أسعار بعءها وتعديالت .

م بشأن تحملويض وييل 2018( لسنة 22وعلى القرار الوزاري رقم ) -
  ات.الوزارة بلعض االىتصا

م الصـادر لـن ا يئـة العالـة 2018( لسـنة 334وعلى القرار رقم ) -
لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرر حظر اسـترياد علـى مجيـع 

 أنواع الطيور احلية لن اجلمهورية اإلساللية اإليرانية.
 وعلى لا عر   الوييل املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهل . -
 ءي  املصلحة العالة.وبناء على لا تقت -

 قرر
 لادة أوىل

اظر استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض التحملريخ والصيصـان عمـر 
الحــم( لــن اجلمهوريــة اإلســاللية اإليرانيــة  -يــوم واحــد )دجــاال بيــار 

 (.H5N6ورل  بسلب ظهور لرر انحمللونزا الطيور)
 لادة ينية

ة الــيت تصــدرها ختءــع مجيــع اإلرســاليات لإلجــراءات الصــحية الليطريــ
 إدارة الصحة احليوانية اب يئة العالة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

 لادة يلثة
تنحمليـذ هـذا القـرار  –يـل فيمـا يصـ    -على مجيع جهات االىتصاـ 

 ويعمل ب  لن اتريخ  دوره وينشر ابجلريدة الر ية.
 وييل وزارة التجارة والصناعة 

 ه 1439رجـــب    9 در ي: 
 م 2018لارس  26املوافـــــــس: 

 م2018( لسنة  193قرار وزاري رقم ) 

 بشأن إ دار إجازة شرية أتل  عاللة

 م2018ي دولة الكويت لعام 

 وزير التجارة والصناعة:  

( لسـنة 24بعد االطالع علـى قـانون شـريات وويـالء التـأل  رقـم ) -

 وتعديالت  .  1961

 م وتعديالت  .2016لسنة ( 1وعلى قانون الشريات رقم ) -

 م . 111/2013وعلى قانون تراىيص ا الت التجارية رقم  -

 وبناء على عرر وييل الوزارة .  -

 وبناء على لاتقتءي  املصلحة العالة .  -

 قـرر

 لادة أوىل

متــــن  شــــرية الءــــمان للتــــأل  التكــــافل  )   . م . ك . م (  إجــــازة 

 م . 31/12/2018ت ح  لزاولة أعماب التأل  ي دولة الكوي

 لاة ينية

على وييل الوزارة واملسئول  يـل فيمـا يصـ  تنحمليـذ هـذا القـرار ويعمـل 

 م   وينشر ي اجلريدة الر ية .26/3/2018ب  اعتلارا لن  

 وزير التـجارة والصنـاعة

 ىالد ان ر الرو ان 

 ه 1439رجب  17 در ي: 

 م 2018ابريل  3املوافس: 
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 م 2018( لعام 194قرار وزاري رقم )
 بشأن إ افة أنشطة

 وزير التجارة والصناعة:
بشأن  1979لسنة  15بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم  -

 ا دلة املدنية وتعديالت .
  دار قانون التجارة  1980لسنة  68وعلى املرسوم بقانون رقم  -

 والقوان  املعدلة ل .
ي شأن تنظيم تراىيص  2013لسنة  111وعلى القانون رقم  -

 ا الت التجارية والئحت  التنحمليذية.
ي شأن إ دار  2016لسنة  1وعلى املرسوم بقانون رقم  -

 الشريات.
بشأن  25/3/2012بتاريخ  285وعلى قرار جملس الوزراء رقم  -

تو يات جلنة توحيد التصانيف التجارية لألنشطة االقتصادية بدولة 
 الكويت.

بشأن تشكيل جلنة  2017لسنة  696ر الوزاري رقم وعلى القرا -
 تصنيف األنشطة التجارية املهنية واحلرفية.

 بشأن إ افة أنشطة. 2017لسنة  333وعلى القرار الوزاري رقم  -
 بشأن إ افة أنشطة.  2018لسنة  107وعلى القرار الوزاري رقم  -
وعلى لا مت عر   ي جلنة تصنيف األنشطة التجارية املهنية  -

 27/12/2017بتاريخ  7رفية، ضحءر اجتماع رقم واحل
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قــــــــــــــــــرر
 املادة األوىل
املرفــــس هبــــذا القــــرار وفقــــا   1تصــــنف األنشــــطة الــــواردة ابمللحــــس رقــــم 

للقطاعــات التابعــة  ــا ورلزهــا  ــمن أنشــطة الــدليل املوحــد لألنشــطة 
 التعاون بدوب ا لير. االقتصادية لدوب جملس

 املادة الثانية
املرفس  2تعدب األنشطة املصنحملة سابقا  على النحو الوارد ابمللحس رقم 

 هبذا القرار.
 املادة الثالثة

على املسئول  يل فيما يص  تنحمليذ هذا القرار ويعمل ب  اعتلارا  لن 
 اتريخ نشره ي اجلريدة الر ية.
 وزيــر التجـــارة والصناعــــة                                               

 ىالـد ان ـــر الرو ـــان                                             
 ه 1439رجب  17 در ي: 

 م 2018ابريل  3املوافس:  
 
 
 

 ( لألنشطة املءافة 1للحس )  
رلز النشا   القطاع التابع ل  لسمى النشا  م

 املءاف
أنشطة زراعة ا ا يل  األبقارتربية  1

 واالنتاال احليواين والصيد
014902 

أنشطة زراعة ا ا يل  تربية األغنام واملاعز 2
 واالنتاال احليواين والصيد

014903 

ترييب غرف لستلزلات  3
 األعالف

أنشطة زراعة ا ا يل 
 واالنتاال احليواين والصيد

016211 

زراعة ا ا يل أنشطة  إنتاال لستلزلات الدواجن 4
 واالنتاال احليواين والصيد

016212 

أنشطة زراعة ا ا يل  إنتاال لستلزلات األعالف 5
 واالنتاال احليواين والصيد

016213 

انتاال لستلزلات ولعدات  6
 األعالف ا ءراء

أنشطة زراعة ا ا يل 
 واالنتاال احليواين والصيد

016214 

إنتاال لستلزلات األلن  7
 ال ذائ 

 024010 احلراجة وقطع األىشاب

 032104  يد األ اك وتربية املائيات إنتاال املرجان والشعب اللحرية 8
تصنيع غرف وىطو   9

 استنلات الزراعة املائية
 يد األ اك وتربية 

 املائيات
032105 

 يانة املنشآت النحملطية  10
واهابر ولصاي النحملط 

 والللوييماومت

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091004 

إنزاب بطانة املواسري  11
ال الفية واملواسري 
 االنتاجية ولا ىصها

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091005 

توريد لوازم ححملر آابر  12
 النحملط

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091006 

 101011  نع املنتجات ال ذائية جزارة 13
 101012  نع املنتجات ال ذائية للحمة 14
 101091  نع املنتجات ال ذائية لسلخ آ  15
 101092  نع املنتجات ال ذائية لسلخ الدواجن 16
 102081  نع املنتجات ال ذائية لسمكة 17
 ناعة الشيلس والحملشار  18

 وحلوب غزب اللنات
 106160  نع املنتجات ال ذائية

 107111  نع املنتجات ال ذائية خملز فرن 19
 107141  نع املنتجات ال ذائية أبنواعها ناعة احللومت  20
 ناعة احللومت اجلافة  21

 والسكاير
 107391  نع املنتجات ال ذائية

الليع ابلتجزئة لسكراب  22
 املريلات

 475285 زارة التجزئة

االشلاك ي أتسيس  23
 الشريات

 642060 أنشطة ا دلات املالية

أنشطة تصميم ا دام  24
 والكماليات

األنشطة املهنية والعلمية 
 والتقنية

741030 

تنظيم الرحالت السياحية  25
 واإلرشاد السياح 

وياالت السحملر ولش لو 
اجلوالت السياحية 
وىدلات  احلجز 
 واألنشطة املتصلة هبا

791207 

التعليم ي جماب األنشطة  26
 الحملنية

 854216 التعليم

تنحمليذ وإدارة املتاحف  27
 واملرايز الثقافية

املكتلات ودور ا حملوظات 
، واملتاحف   واألنشطة 

 الثقافية

910203 
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 107991  نع املنتجات ال ذائية  نع املثلجات 28
أعماب تعلئة وت ليف املواد  29

 ال ذائية
األنشطة اإلدارية 

للمكاتب ، وأنشطة الدعم 
 للمكاتب

829205 

لصنع تعلئة املشروابت  30
 ال ازية

 110491  نع املشروابت

إنتاال املياه ال ازية وغري  31
 ال ازية

 110492  نع املشروابت

 131303  نع املنسوجات تطريز وخترل املنسوجات 32
 141091  نع املنسوجات انتاال املالبس اجلاهزة 33
 ناعة أرواب احلمام  34

 واملناشف
 141092  نع املنسوجات

 نع احلقائب وا افل  35
 بكافة أنواعها

املنتجات اجللدية  نع 
 واملنتجات رات الصلة

151260 

أنشطة زراعة ا ا يل  لقاوالت زراعية 36
 واالنتاال احليواين والصيد

016106 

 نع ا شب ولنتجات  أعماب النجارة 37
 ا شب والحملل 

162291 

 نع ا شب ولنتجات  لنجرة 38
 ا شب والحملل 

1622911 

  نع ا شب ولنتجات لنجرة يدوية 39
 ا شب والحملل 

1622912 

إنتاال غاز يين أيسيد  40
 الكربون املساب

 نع  املواد الكيميائية 
 واملنتجات الكيميائية

201125 

 نع املستحءرات واملواد  41
 الكيماوية

 نع  املواد الكيميائية 
 واملنتجات الكيميائية

201191 

  ناعة اللالستي  فيلم 42
 PETبريحمليوم 

الكيميائية  نع  املواد 
 واملنتجات الكيميائية

201370 

 نع  املواد الكيميائية   ناعة املواد العازلة 43
 واملنتجات الكيميائية

202261 

 نع  املواد الكيميائية   ناعة املواد الال قة 44
 واملنتجات الكيميائية

202262 

 نع  املواد الكيميائية   ناعة املواد املالئة 45
 الكيميائيةواملنتجات 

202263 

 نع فحم الكوك  إنتاال املذيلات الللولية 46
 واملنتجات النحملطية املكررة

192091 

لعاجلة وتكرير الزيوت  47
 املستعملة

 نع  املواد الكيميائية 
 واملنتجات الكيميائية

2029311 

سحب ومجع الزيوت  48
 املستعملة

 نع  املواد الكيميائية 
 واملنتجات الكيميائية

2029312 

 نع  املواد الكيميائية   ناعة ليف االستحمام 49
 واملنتجات الكيميائية

203013 

 ناعة السيور بكافة  50
 أنواعها

 نع لنتجات املطا  
 واللدائن

221950 

 نع لنتجات املطا    ناعة بودرة املطا  51
 واللدائن

221960 

 ناعة اإلعالانت  52
والديكورات لن 

 واللدائناللالستي  

 نع لنتجات املطا  
 واللدائن

222038 

عزب وختزين ال ازات  53
 املنلعثة لن ا طات

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091007 

 ناعة لنتجات  54
 اللوليسلين املمدد

 نع لنتجات املطا  
 واللدائن

222080 

 433075 أنشطة التشييد املتخصصة  ب جلس الديكور 55
 

 نع لنتجات املعادن  اإل نيت ناعة الطابو   56
 الالفلزية

239511 

 ناعة الطابو  اإل نيت  57
 الرغوي ا حمليف

 نع لنتجات املعادن 
 الالفلزية

239512 

 نع لنتجات املعادن   ناعة اللال  58
 الالفلزية

239521 

 نع لنتجات املعادن  انتاال ألواح الرىام 59
 الالفلزية

239280 

احلراري عمليات العزب  60
 لصناعات ال از والنحملط

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091008 

ة حملإنتاال القطاعات ا حملي 61
 لن الصلب ا لحملن

 241091  نع الحمللزات القاعدية

 242070  نع الحمللزات القاعدية انتاال األياسيد املعدنية 62
 نع لنتجات املعادن  دادة ا حمليحملةاحلأعماب  63

 املشكلة
2511511 

انتاال القطاعات ا حمليحملة  64
 لن االملنيوم

 242080  نع الحمللزات القاعدية

إنتاال فتحات التهوية  65
 ا ا ة ابلتكييف املريزي

 نع لنتجات املعادن 
 املشكلة

252271 

 نع لنتجات املعادن  تصنيع جماري ا واء 66
 املشكلة

252272 

 282170  ناعة اهالت واملعدات  ناعة لستلزلات الزراعة 67
 243130  نع الحمللزات القاعدية  ناعة ا يايل الحملراغية 68
 ناعة ايسسوارات  69

 الستائر
 310091  ناعة األيد

 نع احلواسيب واملنتجات   ناعة لستلزلات طلية 70
 اإللكلونية واللصرية

266025 

إنتاال قوالب األملنيوم  71
 واحلديد والنحاس

 241092  نع الحمللزات القاعدية

الليع ابلتجزئة لصناديس  72
 وعرابت القوارب

 476315 زارة التجزئة

 139391  نع املنسوجات  ناعة املراتب واملخدات 73
 139392  نع املنسوجات  ناعة االسحملنر 74
قطع غيار املصاعد  75

 والسالف الكهرابئية
 4773881 زارة التجزئة

الليع ابجلملة والتجزئة  76
لقطع غيار السحملن 

 واليخوت

زارة اجلملة والتجزئة ، 
وإ الح املريلات  رات 
ا ريات والدراجات 

 النارية

453091 

الليع ابجلملة والتجزئة  77
 لقطع غيار الطائرات

زارة اجلملة والتجزئة ، 
وإ الح املريلات  رات 
ا ريات والدراجات 

 النارية

453092 

إ الح لعدات وأدوات  78
 اإلطحملاء

وترييب إ الح و يانة 
 اهالت واملعدات

331907 

الطلاعة واستنساخ وسائط  يلس الور  جبميع أنواع  79
 االعالم املسجلة

181230 

إعادة تدوير اإلطارات  80
 املستعملة

أنشطة مجع النحملامت 
ولعاجلتها وتصريحملها ، 

 واسلجاع املواد

3830091 

الطلاعة على األشرطة  81
 الال قة أبنواعها

واستنساخ وسائط الطلاعة 
 االعالم املسجلة

181101 

الطلاعة على مجيع  82
 األسط  لا عدا الور 

الطلاعة واستنساخ وسائط 
 االعالم املسجلة

181102 

 410025 تشييد امللاين إنشاء املستشحمليات 83
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إنشاء املناطس احلرة أو  84

 السو  احلر
 410026 تشييد امللاين

تصلي  و يانة األدوات  85
 الصحية

إ الح و يانة وترييب 
 اهالت واملعدات

331248 

الليع ابجلملة ألجهزة  86
 التليد والتكييف

 465952 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة للمصاعد  87
 والسيور الناقلة واألر ية

 4773812 زارة التجزئة

الليع ابجلملة للمصاعد  88
 والسيور الناقلة واألر ية

 465953 زارة اجلملة

 نع لنتجات املعادن  انتاال الكاش  89
 الالفلزية

239291 

التكسية ا ارجية للملاين  90
 ابألملونيوم

 433094 أنشطة التشييد املتخصصة

زارة اجلملة والتجزئة ،  وقاية السيارات 91
وإ الح املريلات  رات 
ا ريات والدراجات 

 النارية

452053 

 463061 اجلملةزارة  فطائر ولعجنات ) مجلة ( 92
 463062 زارة اجلملة حلومت ) مجلة ( 93
 472162 زارة التجزئة فطائر ولعجنات ) ززئة ( 94
 472163 زارة التجزئة حلومت ) ززئة ( 95
 472210 زارة التجزئة عصائر و لرطلات 96
 472220 زارة التجزئة عصائر و لرطلات  حية 97
الليع ابجلملة ألقمشة  98

 الستائر واملحملروشات
 464123 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة للمالبس  99
 الشعلية

 477119 زارة التجزئة

الليع ابجلملة للمالبس  100
 الشعلية

 464159 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة للمظالت  101
 الواقية

 475170 زارة التجزئة

 464913 زارة اجلملة الليع ابجلملة للستائر 102
الليع ابجلملة للتحف  103

 والصور
 464914 زارة اجلملة

الليع ابجلملة لألجهزة  104
 الكهرابئية وااللكلونية

 465986 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة لألجهزة  105
 الكهرابئية وااللكلونية

 475921 زارة التجزئة

الليع ابجلملة هالت  106
ولعدات التصوير ولعدات 

 الطلاع 

 469091 اجلملةزارة 

األدوات واألواين املنزلية  107
 واالستهاليية

 475932 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة ملواد  108
 ولستلزلات الطلاعة

 476140 زارة التجزئة

الليع ابجلملة هالت  109
ولستلزلات االستزراع 

 السمك 

 465306 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة لأليد  110
 ولستلزلات املكتيب 

 475340 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة للموازين  111
 واملكاييل واملقاييس

 477263 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة لآلالت  112
 الدقيقة ولعداهتا

 477262 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة جلميع أنواع  113
 احلديد ولوازم احلدادة

 475286 زارة التجزئة

ابلتجزئة لألبواب الليع  114
 والشلابي  اجلاهزة

 475262 زارة التجزئة

الليع ابجلملة ابألبواب  115
 والشلابي  اجلاهزة

 466395 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة لألانبيب  116
 اللالستيكية ولوازلها

 475287 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة للمواد  117
 الكيماوية

 4773991 زارة التجزئة

 الليع ابلتجزئة للمليدات 118
 احلشرية

 4773992 زارة التجزئة

الليع ابلتجزئة ملنتجات  119
األلياف الزجاجية 

 ( ولستلزلاهتا ) فيلجالس

 475263 زارة التجزئة

 463056 زارة اجلملة الليع ابجلملة للمكسرات 120
الليع ابجلملة لالعشاب  121

 الطلية الطليعية
 463057 زارة اجلملة

الليع ابجلملة لالغذية  122
 ا ا ة والصحية

 463058 زارة اجلملة

الليع ابجلملة للمطابخ  123
 اجلاهزة

 466396 زارة اجلملة

الليع ابلتجزئة للمطابخ  124
 اجلاهزة

 475264 زارة التجزئة

حقن ال ازات ي حقوب  125
 النحملط

أنشطة ىدلات دعم 
 التعدين

091009 

 501204 النقل املائ  اللحريةالوساطة  126
تقدل الوجلات الساىنة  127

 واللاردة
أنشطة ىدلات األطعمة 

 واملشروابت
561095 

الساىنة  املشروابتتقدل  128
 واللاردة

أنشطة ىدلات األطعمة 
 واملشروابت

563015 

أنشطة ىدلات األطعمة  لأيوالت ىحمليحملة 129
 واملشروابت

561034 

الطعام تقدل وجلات  130
 الصحية

أنشطة ىدلات األطعمة 
 واملشروابت

562110 

إنشاء وتش يل القنوات  131
 الحملءائية املرئية واملسموعة

 602021 أنشطة اللجمة واإلراعة

استثمار الحملوائض املالية ي  132
 حمافل لالية

 649918 أنشطة ا دلات املالية

األنشطة املساعدة ألنشطة  وسيط إعادة أتل  133
ا دلات املالية وأنشطة 

 التأل 

660003 

وسيط أتل  على احلياة  134
 ابلعمولة

األنشطة املساعدة ألنشطة 
ا دلات املالية وأنشطة 

 التأل 

662205 

وسيط أتل   ح   135
 ابلعمولة

األنشطة املساعدة ألنشطة 
ا دلات املالية وأنشطة 

 التأل 

662206 

وسيط أتل   د احلرائس  136
 والسرقة ابلعمولة

األنشطة املساعدة ألنشطة 
ا دلات املالية وأنشطة 

 التأل 

662207 

وسيط أتل   د احلوادد  137
 ابلعمولة

األنشطة املساعدة ألنشطة 
 ا دلات املالية وأنشطة التأل 

662208 

وسيط أتل   د حوادد  138
النقل اللية واللحرية 

 واجلوية ابلعمولة

املساعدة ألنشطة األنشطة 
ا دلات املالية وأنشطة 

 التأل 

662209 
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أنشطة املكاتب الرئيسية ،  استشارات حماسلية 139

واألنشطة  االستشارية ي 
 جماب اإلدارة

702021 

وياالت السحملر ولش لو  أتجري املالعب 140
اجلوالت السياحية 
وىدلات  احلجز 
 واألنشطة املتصلة هبا

7990121 

وياالت السحملر ولش لو  امل سسات العالجية 141
اجلوالت السياحية 
وىدلات  احلجز 
 واألنشطة املتصلة هبا

799041 

وياالت السحملر ولش لو  ىدلة  ف السيارات 142
اجلوالت السياحية 
وىدلات  احلجز 
 واألنشطة املتصلة هبا

799034 

 801005 أنشطة األلن والتحقيس ىدلات حراسة املنشآت 143
ىدلات احلراسة والتحملتيف  144

 عن طريس الكالب
 801006 أنشطة األلن والتحقيس

أنشطة تقدل ا دلات  أنشطة زهيز املالعب 145
 للملاين وزميل  املواقع

811005 

األنشطة اإلدارية  أعماب تعلئة الزيوت 146
للمكاتب ، وأنشطة الدعم 

 للمكاتب

829206 

التعليم ) املتوسط (  147
 املختلط

 851027 التعليم

 8549911 التعليم تدريب قحملز حر 148
 8549912 التعليم تدريب طريان شراع  149
أنشطة ا دلات  لعهد  ح  150

 الشخصية
960960 

أنشطة ا دلات  ترييب الشعر املستعار 151
 الشخصية

960211 

الليع ابجلملة ملعدات  152
املدن اللفيهية وزهيزها 

 غيارهاو يانتها وقطع 

 469092 زارة اجلملة

أنشطة ألعاب التسلية  153
 للكلار

األنشطة الرم ية 
 واللفيهية والتسلية

932103 

ىدلات تزويد القوارب  154
 والسحملن ابلوقود

 502105 النقل املائ 

أنشطة اللجمة احلاسوبية  ادارة املرافس احلاسوبية 155
وا لة  االستشارية ولا 

 أنشطةيتصل هبا لن 

620211 

أنشطة اللجمة احلاسوبية  حبود و دراسات حاسوبية 156
وا لة  االستشارية ولا 
 يتصل هبا لن أنشطة

620212 

أنشطة اللجمة احلاسوبية  حلوب لتكاللة حاسوبية 157
وا لة  االستشارية ولا 
 يتصل هبا لن أنشطة

620213 

 854110 التعليم تعليم ال وـ 158
على  يانة  التدريب 159

وإ الح األجهزة 
 االلكلونيات

 854943 التعليم

 602044 أنشطة اللجمة واإلراعة إعادة بث 160
ىدلات عالقات عالة )  161

 يونسريال (
أنشطة املكاتب الرئيسية ، 
واألنشطة  االستشارية ي 

 جماب اإلدارة

702013 

أنشطة ا دلات  تدريب ا يل 162
 الشخصية

960932 

 641925 أنشطة ا دلات املالية لكاتب إدارة اللن  163
إدارة لنشآت  ناعية  164

 وحرفية
األنشطة اإلدارية 

للمكاتب ، وأنشطة الدعم 
 للمكاتب

821116 

األنشطة اإلدارية  إدارة اجلالعات ا ا ة 165
للمكاتب ، وأنشطة الدعم 

 للمكاتب

821117 

ادارة اعماب الشرية  166
 املسامهة

اإلدارية للمكاتب ، األنشطة 
 وأنشطة الدعم للمكاتب

821118 

إدارة دور احلءاانت  167
 النهارية

األنشطة اإلدارية 
للمكاتب ، وأنشطة الدعم 

 للمكاتب

821120 

 051003 تعدين الحملحم واللي نيت انتاال الحملحم الصناع  168
است الب ا اجر  يسارة الصللوخ 169

الستخراال األحجار 
 والرلاب والطحملل

081004 

لريز ترفيه  وتثقيحمل    170
 وتدرييب

 854112 أنواع التعليم األىرب

إدارة وتش يل برالر  171
 أحوار السلاحة

 854111 أنواع التعليم األىرب

 439070 أنشطة التشييد املتخصصة لقاوالت املواد العازلة 172
الليع ابلتجزئة  173

اليسسوارات الزجاال 
 وااللولنيوم

املنزلية بيع املعدات 
األىرب ابلتجزئة ي 
 املتاجر املتخصصة

475265 

 نع األ دة واملريلات  انتاال اال دة الزراعية 174
 األزوتية

201254 

ترييب املعدات واألجهزة  175
 االلكلونية

ترييب اهالت واملعدات 
 الصناعية

332024 

خمازن لألدوية واملعدات  176
 واملستلزلات الطلية

 521028 املستودعاتالتخزين ي 

 ( األنشطة املعدلة2للحس رقم )     
القطاع التابع  لسمى النشا  م

 ل 
رلز النشا  

 املعدب
بيع أجهزة  قطع غيار التليد وتكييف ا واء 1

 ولعدات
4773882 

الليع ابجلملة والتجزئة لقطع غيار  2
 اهالت ا حمليحملة والثقيلة

بيع أجهزة 
 ولعدات

4773883 
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 م 2018( لسنة 196قرار وزاري رقم )
 بشأن دليل اسلشادي لشريات التأل 

 وزير التجارة والصناعة: 
بشـأن شـريات  1961لسـنة  (24)بعد االطـالع علـى قـانون رقـم  -

 وويالء التأل  وتعديالت .
 بشأن إ دار قانون الشريات. 2016( لسنة 1وعلى قانون رقم ) -
وتعديالتــــ  بشــــأن  1966لســــنة  27وعلــــى القــــرار الــــوزاري رقــــم  -

 األلواب اليت تلقيها شريات التأل  لديها ي الكويت. 
وتعديالتـــ  بشـــأن  2003لســـنة  181وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  -

 تنظيم لهنة خممين التأل .
وتعديالتــ  بشــأن تنظــيم  2003لســنة  183وعلــى القــرار الــوزاري  -

 تأل .لهنة وسيط ال
وتعديالتـــ  بشـــأن  2003لســـنة  185وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  -

 تنظيم لهنة حماسب اىصائ  أبعماب التأل  ىلري إيتواري.
بشــأن تنظــيم لهنــة  2011لســنة  145وعلــى القــرار الــوزاري رقــم  -

 استشاري أتل . 
وتعديالتـــ  بشـــأن  2011لســـنة  511وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  -

 يات التأل  وإعادة التأل . وابط أتسيس شر 
بشــأن تنظــيم لهنــة  2015لســنة  149وعلــى القــرار الــوزاري رقــم  -

 وسطاء التأل  ووسطاء إعادة التأل  وويالء التأل .
بتشكيل جلنة لدراسة  2016لسنة  404وعلى القرار الوزاري رقم  -

 و ياغة التأل .
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -
 على لا عر   وييل الوزارة.وبناء  -

 قــــــرر
 لادة أوىل 

ــــــة أنواعهــــــا اســــــتخدام الــــــدليل  ــــــى مجيــــــع شــــــريات التــــــأل  بكاف عل
،  (IAIS)االسلشادي ملعايري اال اد الـدو  للمشـرف  علـى التـأل  

 ونظام حويمة التأل . (IFSB)ولعايري هيئة ا دلات اإلساللية 
 لادة ينية 

يصـ  تنحمليـذ هـذا القـرار ويعمـل بـ  لـن اتريـخ على املسـئول  يـل فيمـا 
  نشره ي اجلريدة الر ية.

 وزير التجـارة والصناعــة
 ىـالــد ان ــر الرو ـان

 ه 1439رجب  17 در ي: 
 م 2018ابريل    3املوافس:   
 

 
 

 2018( لسنة 235قرار وزاري رقم )
 وزير التجارة والصناعة:

 بعد االطالع:
( 117املعدب ابلقانون رقم ) 1979( لسنة 10)على القانون رقم  -

ي شـــأن اإلشـــراف علـــى اإلزـــار ي الســـلع وا ـــدلات  2013لســـنة 
 واألعماب احلرفية و ديد أسعار بعءها.

بشـــأن محايـــة املســـتهل   2014( لســـنة 39وعلـــى القـــانون رقـــم ) -
 والئحت  التنحمليذية.

ملنزليـــة ي شـــأن العمالـــة ا 2015( لســـنة 68وعلـــى القـــانون رقـــم ) -
 والئحت  التنحمليذية.

بشأن تشكيل جلنة لدراسة  2017( لسنة 613وعلى القرار رقم ) -
 أسعار استقدام العمالة املنزلية.

 وعلى لا عر   وييل الوزارة. -
 وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة. -

 قرر
 لادة أوىل

ــــــ  تحملصــــــيال   ــــــة وفقــــــا  للُمل ــــــة املنزلي ابجلــــــدوب اــــــدد ســــــعر اســــــتقدام العمال
 املرفس هبذا القرار.

 لادة ينية
تعتـــل األســـعار الـــواردة هبـــذا القـــرار هـــ  احلـــد األقصـــى ألســـعار اســـتقدام 
العمالة املنزليـة وال يسـم  بتجاوزهـا ويـل لـن يـالف هـذا القـرار ت طلـس حبقـ  

ي شــــأن  1979( لســــنة 10العقــــوابت املنصــــوـ عليهــــا ابلقــــانون رقــــم )
الســــلع وا ــــدلات واألعمــــاب احلرفيــــة و ديــــد اإلشــــراف علــــى اإلزــــار ي 

 .2013( لسنة 117أسعارها واملعدب ابلقانون رقم )
 لادة يلثة

ــــخ  يســــري العمــــل ابألســــعار الــــواردة هبــــذا القــــرار ملــــدة )ســــتة أشــــهر( لــــن اتري
ـــــس  ـــــ  التطلي ـــــ  ويعـــــاد النظـــــر ي هـــــذا القـــــرار ي  ـــــوء لـــــا يســـــحملر عن العمـــــل ب

 العمل  والصا  العام. 
 لادة رابعة

علـى يافــة املسـئول  العمــل علـى تنحمليــذ هـذا القــرار يـل حســب اىتصا ــ ، 
 ويعمل هبذا القرار لن اتريخ نشره ابجلريدة الر ية.

  وزيــر التجـــارة والصناعــــة
 ىالـد ان ـــر الرو ـــان

 ه  1439رجب  17 در ي : 
 م2018أبريل  3املوافس : 

 
 
 

 املنزليةأسعار تكلحملة استقدام العمالة 
ــــد تقــــدل  ــــاحب  سعر االستقدام عن طريس املكتب  ســــعر االســــتقدام عن

 العمل جواز سحملر العمالة للمكتب 

 دينار 390 دينار 990

بشأن إنشاء  2015لسنة  69لع عدم اإلىالب أبحكام القانون رقم 
شرية لسامهة لقحمللة الستقدام وتش يل العمالة املنزلية املعدب ابلقانون 

 .2016لسنة  19رقم 
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  2018( لسنة 254قرار وزاري رقم )
 بشأن إل اء تراىيص لكاتب استقدام العمالة املنزلية ملخالحملتها للقانون

 وزير التجارة والصناعة
 ( لسنة 10بعد االطالع على املرسوم بقانون رقم )ي شأن  1979

اإلشراف على اإلزـار ي السـلع وا ـدلات واألعمـاب احلرفيـة و ديـد 
 (.117/2013أسعار بعءها املعدب ابلقانون رقم )

 ( لسنة 68والقانون رقم )دار قانون التجارة. 1980   
 ( لسنة 111والقانون رقم )ي شأن تراىيص ا الت. 2013 
 ( لسنة 39والقانون رقم )ي شأن محاية املستهل . 2014 
 ( لســنة 68والقــانون رقــم )بشــأن العمالــة املنزليــة والئحتــ   2016
 لتنحمليذية.ا
  .وعلى الكشف الصادر لن وزارة الداىلية 
 .وبناء على لا عر   السيد/ وييل الوزارة 
 .وبناء على لا تقتءي  املصلحة العالة 

 قــــــــــــــرر
لادة أوىل:   تُل ى تراىيص لكاتب استقدام العمالة املنزلية الواردة 

( رىصة 116)ا ا ها ابلكشف املرفس هبذا القرار واللالغ عددها 
 ملخالحملتها للقوان  وإحلاقها الءرر ابملصلحة العالة.

لادة ينية: على وييل الوزارة ويافة املسئول  يل فيما يص  تنحمليذ هذا 
 القرار ويعمل ب  لن اتريخ نشره ابجلريدة الر ية.
 وزير التجـارة والصناعــة                                           

 ىالد ان ر الرو ان                                                
 ه1439رجب  19 در ي : 

 م 2018ابريل  5املوافس:
 يشف ضكاتب العمالة املنزلية

 اسم املكتب م
 ل سسة عويد عجيل الظحملريي جللب العمالة املنزلية 1
 لكتب حممد علد احلميد دشيت جللب العمالة املنزلية 2
 سليمان املعيوف للعمالة املنزليةلكتب عل   3
 لكتب عليد سليمان احلرط الستقدام ىدم املنازب 4
 لكتب عايف لشعان الرشيدي جللب العمالة املنزلية 5
 لكتب شيخة حممد شلكوه الستقدام ىدم املنازب 6
 ل سسة علد الرمحن را   السليت جللب العمالة املنزلية 7
 جللب العمالة املنزليةل سسة حزام شريد املطريي  8
 لكتب سليمان علد ا الدهف جللب العمالة املنزلية 9

 لكتب نورة عل  ارويشد جللب العمالة املنزلية 10
 ل سسة فريدة هاشم ا لف جللب العمالة املنزلية 11
 لكتب سعد لطلس دىنان العازل  جللب العمالة املنزلية 12
 العمالة املنزليةلكتب حممد لطلس العازل  جللب  13
 لكتب يوسف بالب جوهر للعمالة املنزلية 14
 ل سسة علد االل  علدا بوزيد جللب العمالة املنزلية 15
 لكتب ف اد امحد الدوسري جللب العمالة املنزلية 16
 ل سسة بدر محود الزيد جللب العمالة املنزلية 17

 املنزليةلكتب نورة سعيد املطريي جللب العمالة  18
 لكتب حس  عل  علد ا جللب العمالة املنزلية 19
 لكتب  حملي  حمسن العتييب الستقدام ىدم املنازب 20
 لكتب شيخ  ان ر الشالح  جللب العمالة املنزلية 21
 لكتب حممد علاس غلوم  جللب العمالة املنزلية 22
 لكتب علد ا ابو قذيل  الستقدام ىدم املنازب 23
 لكتب الين  حس  املايع للعمالة املنزلية 24
 لكتب علد اللطيف لاجد سلطان جللب العمالة املنزلية 25
 لكتب فاطمة ىليل العو    جللب العمالة املنزلية 26
 لكتب لطحمل  بالب للارك ا اعيل جللب العمالة 27
 لكتب ىليل علاس فرلن  جللب العمالة املنزلية 28
 املطريي  جللب العمالة املنزليةلكتب جمعد عايف  29
 لكتب فهد علد الرمحن حسن  جللب العمالة املنزلية 30
 لكتب حسن حس  يماب للعمالة املنزلية 31
 ل سسة  ا  املري ملقاوالت تنظيف امللاين واملدن 32
 لكتب  يف ا بكر هايف للعمالة املنزلية 33
 العمالة املنزليةل سسة سكين  حممد بلوش   جللب  34
 لكتب فالح فهيد العجم  جللب العمالة املنزلية 35
 لكتب ياللة حسن علد اجلواد  جللب العمالة املنزلية 36
 لكتب ساره عل  العجم   جللب العمالة املنزلية 37
 لكتب يللهار حممد علد ا جللب العمالة املنزلية 38
 العمالة املنزليةلكتب  ا  حممد الشعيب  جللب  39
 ل سسة بدرية علد ا ان ر للعمالة املنزلية 40
 لكتب سكين  حممد علد ا  جللب العمالة املنزلية 41
 ل سسة علد ا لعيض العجم   جللب العمالة املنزلية 42
 لكتب  لا علد ا العنزي  جللب العمالة املنزلية 43
 جللب العمالة املنزليةلكتب لعصولة خمتار اشكناين   44
 لكتب شويهيني  نولان احلسيين الستقدام ىدم املنازب 45
 لكتب ىالد علد العزيز الحمليلكاوي جللب العمالة املنزلية 46
 ل سسة سعود محود السليع   جللب العمالة املنزلية 47
 لكتب ياللة  يدان العدواين  جللب العمالة املنزلية 48
 الشمري  جللب العمالة املنزلية لكتب لنيحمل  لناور 49
 لكتب طرقي  الظحملريي جللب العمالة 50
 لكتب للحم ساط  العتييب  جللب العمالة املنزلية 51
 لكتب و حي  راشد جنلان  جللب العمالة املنزلية 52
 لكتب دهل  فهيد  جللب العمالة املنزلية 53
 لكتب عل  فا ل سعود  جللب العمالة املنزلية 54
 لكتب علد ا سعود العجم   جللب العمالة املنزلية 55
 لكتب حممد شتحان شاه  للعمالة املنزلية 56
 لكتب دليل ساف ان ر لسلط  جللب العمالة املنزلية 57
 لكتب عل  نوري عيسى الستقدام العمالة املنزلية 58
 لكتب سعد فهيد العازل   جللب العمالة املنزلية 59
 طار  حممد للارك  جللب العمالة املنزليةلكتب  60
 لكتب و ح  حس  عور لطر  جللب العمالة املنزلية 61
 لكتب حص  للارك احلجرف  جللب العمالة املنزلية 62
 لكتب شاير حسن العنزي  جللب العمالة املنزلية 63
 ل سسة حممد خمتار اشكناين  جللب العمالة املنزلية 64
 العجم   جللب العمالة املنزلية لكتب حمسن ساف 65
 لكتب حممد سواب  الحملءل   جللب العمالة املنزلية 66
 لكتب عيد للارك العازل   جللب العمالة املنزلية 67
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 لكتب جوزا جاسم الشمري  جللب العمالة املنزلية 68
 لكتب حممد للارك الحملرال  جللب العمالة املنزلية 69
 ا سن  جللب العمالة املنزليةل سسة الين  عل  علد  70
 لكتب حممود جاسم ابل  جللب العمالة املنزلية 71
 لكتب الي جملل العازل   جللب العمالة املنزلية 72
 فهد  حملران الرشيدي للعمالة املنزلية 73
 ل سسة فراال رمب اجلويسري 74
 لكتب ىدجي  خمتار اشكناين الستقدام العمالة املنزلية 75
 لكتب علد ا عل  امحد  جللب العمالة املنزلية 76
 لكتب سعد ابراهيم التناك  جللب العمالة املنزلية 77
 ل سسة ساره جمهوب لوازي علد ا  جللب العمالة املنزلية 78
 لكتب ىالد عل  بوىان  جللب العمالة املنزلية 79
 لكتب بنا فا  العازل  للخدم 80
 رعذاع السهل  للعمالة املنزليةلكتب علد ا ادي  81
 لكتب اميان حممد فا   جللب العمالة املنزلية 82
 لكتب جوزة فهيد ا اجري  للعمالة املنزلية 83
 لكتب بداح فرال ا اجري  جللب العمالة املنزلية 84
 لكتب ساف علد العزيز حسن الستقدام العمالة املنزلية 85
 العمالة املنزليةل سسة ريب ان ر فهد  جللب  86
 لكتب  ا  جملل الرشيدي للعمالة املنزلية 87
 لكتب  ا  اعياده العازل   جللب العمالة املنزلية 88
 ل سسة النجدي الستقدام العمالة املنزلية 89
 لكتب فوزي  املشهدي  جللب العمالة املنزلية 90
 لكتب ىلف قمدان دريع  جللب العمالة املنزلية 91
 لكتب رفعة ممدوح العنزي  جللب العمالة املنزلية 92
 ل سسة ساره عما  علد العا   جللب العمالة املنزلية 93
 لكتب ل  حممد الشرف الستقدام العمالة املنزلية 94
 لكتب عل  حس  براك  جللب العمالة املنزلية 95
 لكتب ساف عيد ساف العازل  96
 الدوسري للعمالة املنزليةلكتب  ريه جاسم حممد حس   97
 لكتب ل  حممد الشرف الستقدام العمالة املنزلية 98
 لكتب امحد علاس غلوم  جللب العمالة املنزلية 99

 لكتب علد ا محود املطريي  جللب العمالة املنزلية 100
 لكتب حممد علد الرزا  اجلدعان  جللب العمالة املنزلية 101
 حممد  جللب العمالة املنزليةلكتب سالية سليمان  102
 لكتب جاسم حس  يماب للعمالة املنزلية 103
 لكتب ف اد النا ر  جللب العمالة املنزلية 104
 لكتب علد ا يد سليمان علاس سليمان  جللب العمالة املنزلية 105
 لصنع الليت املثا  ألعماب النجارة 106
 العمالة املنزليةل سسة جنالء ال  رز  الستقدام  107
 الرعاية املتميزة الستقدام العمالة املنزلية 108
 ل سسة ييان الستقدام العمالة املنزلية 109
 ل سسة لدغم هادي دغيم 110
 ال ريب للعمالة املنزلية 111
 محد سلمان العازل  الستقدام العمالة املنزلية 112
 املنزليةل سسة الراي  الذهلية الستقدام العمالة  113
 ل سسة الصقر الكوييت الستقدام العمالة املنزلية 114
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 وزارة الشئون االجتماعية والعمل
 2018/ أ(( لسنة  24قرار وزاري رقم ))

  )التسال  لألعماب ا ريية( شهار مجعية 
 وزير الش ون االجتماعية والعمل.

ي شأن األندية  1962( لسنة 24بعد االطالع على القانون رقم ) -
 ومجعيات النحملع العام وتعديالت .

م ي شأن وزارة الشئون 2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم ) -
 االجتماعية.

إ دار النظام بشأن  2005( لسنة 61وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 األساس  النمورج  جلمعيات النحملع العام.

وبناء على لوافقة جلنة إشهار وتقييم وحل اجلمعيات األهلية  -
م 2018( لسنة 6وا ريية وامللات والحملر  التطوعية ابجتماعها رقم )

 م.7/1/2018امل رخ ي 
وعلى املذيرة املرفوعة لن إدارة اجلمعيات ا ريية وامللات بتاريخ  -

20/2/2018 . 
 وعلى النظام األساس  جلمعية )التسال  لألعماب ا ريية(. -
 وبناء  على عرر وييل الوزارة.  -

ي"يقىىىىىىىىىىىىىىىسسي"
ي(1 ادةي)

تشهر مجعية التسال  لألعماب ا ريية ملدة غري حمدودة، وينشر 
 للخص نظالها األساس  ي اجلريدة الر ية.

 (2 ادةي)
يعمل أبحكام هذا القرار لن اتريخ نشره ي اجلريدة الر ية وعلى 

 جهات االىتصاـ العلم وتنحمليذ لا ورد ب . 
 وزير الشئون االجتماعية والعمل
 ووزير الدولة للشئون االقتصادية

 هند  لي  براك الصلي                                         
 ه 1439رجب  17 در ي: 

 م 2018ابريل  3املوافس:   
 

 التسال  لألعماب ا رييةللخص النظام األساس  جلمعية 
مت تسجيل مجعية التسال  لألعماب ا ريية بوزارة الشئون االجتماعية 
ولقرها دولة الكويت ملدة غري حمدودة ورل  هبدف تقدل ا دلات 

 ىارال اإلنسانية وا ريية واإلغاثة والصحية للمنكوب  وا تاج 
الكويت وبناء املساجد واملدارس واملستشحمليات واجلالعات واملعاهد 
املهنية ىارال الكويت وإنشاء دور األيتام ويحملالة األيتام ىارال الكويت 
وتوفري إفطار الصائم واأل اح  ولساعدة األسر الحملقرية ورفع املعاانة 

ت عنها لن ىالب لشاريع ىريية داىل وىارال الكويت وتلق  اإلعاان
والو ام وا لات والزيوات والصدقات وتوزيعها على لستحقيها 
وتلق  تلعات ا سن  إلنشاء لساجد ولشاريع ىريية حسب رغلتهم 

 ىارال الكويت .
ي نلؤ سذنيالم:ي

 .علد اجلليل ال ربلل . 1
 .حممد أمحد الحملرحان. 2
 .راشد علد ا الحملرحان. 3
 .احسان لنيب الشليب. 4
 .أسالة يوسف الحملرحان. 5
 .سعود طلب ا يسن. 6
 .مجاب لنيب الشليب. 7
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 .أمحد فهد ان ر الحملرحان.8
 .حممد سيد ال ربلل . 9

 .سعود يميخ العازل . 10
 .حممد لنيب الشليب. 11
 .حممد علد اللطيف الدوسري.12
 .حجاال حممد حج  بوىءور. 13
 . ا  سعد اجلريوي. 14
 .عادب يوسف بورسل . 15
 .نلي  يوسف الحملرحان. 16
 .ساف عالء ساف القطان. 17
 .حممد فرحان الحملرحان. 18
 .عالء ساف علد ا القطان. 19
 . قر أسالة الحملرحان. 20
 .علد ا احسان الشليب. 21
 .زيد أسالة الحملرحان. 22
 .قتيلة راشد الحملرحان.23
 .وائل حممد أمحد الحملرحان. 24
 .بدر حممود لنيب الشليب. 25
 .علد الرمحن مجاب الشليب. 26
 .يعقوب يوسف الحملرحان. 27
 .طالب مجاب الشليب. 28
 .فيصل بدر الحملرحان. 29
 .رمر لنيب الشليب. 30
 .ان ر ساف الحملرحان. 31
 .راشد ساف الحملرحان. 32
 .ىالد الشط . 33
 .أمحد راشد الحملرحان. 34
 .ف اد علد ا الحملرحان. 35
 .لساعد عل  الشاجي . 36
 سعد لنتصر الحملرحان. .37
 .ثنيان يوسف الحملارس . 38
 .عمر يوسف الحملارس . 39
 فهد علد الرمحن الحملرحان. 40
 .سال  عل  سعد الحملرحان. 41
 .علد املنعم أمحد املطوع. 42
 .فارو  عمر العمر. 43
 .توفيس أمحد اجلراح. 44
 .علد الكرل حممد الدىيل. 45
 .فيصل غسان سليمان داود. 46
 .دعير رعد إبراهيم الصا . 47
 . قر علد الكرل ال يالين. 48
 .أمحد حممد الدىيل. 49
 .بدر علد الكرل املنيس. 50

( أعءاء يتم 10ويدير شئون اجلمعية جملس إدارة لكون لن )
اىتيارهم ضعرفة اجلمعية العمولية ملدة سنت  قابلة للتجديد ملدد مماثلة 

ة ي األوب لن يناير لن يل عام وتنته  ي وتلدأ السنة املالية للجمعي
آىر ديسمل فيما عدا السنة األوىل فتلدأ لن اتريخ شهرها وتنته  ي 

 آىر ديسمل لن العام التا .

 وزارة املالية
 2018لسنة  11وزاري رقم قرار 

بشأن تشكيل جملس إدارة شرية ا طو  اجلوية 
 الكويتية

 وزير املالية،
ي شــأن نظــام  1965لســنة  21القــانون رقــم بعــد االطــالع علــى  -

 ل سسة ا طو  اجلوية الكويتية والقوان  املعدلة ل ؛
 بشأن ديوان ا اسلة؛ 1964لسنة  30وعلى القانون رقم  -
ــــــــى املرســــــــوم الصــــــــادر ي  - ي شــــــــأن  1986أغســــــــطس  12وعل

 وزارة املالية؛
ــــل  2008لســــنة  6وعلــــى القــــانون رقــــم  - ــــ  ي شــــأن  وي وتعديالت

 ل سسة ا طو  اجلوية الكويتية إىل شرية لسامهة؛
   دار قانون الشريات؛ 2016لسنة  1وعلى القانون رقم  -
بتشــكيل  2012لســنة  1868وعلــى قــرار وزيــر املوا ــالت رقــم  -

ـــــــة الكويتيـــــــة الصـــــــادر بتـــــــاريخ  ـــــــس إدارة شـــــــرية ا طـــــــو  اجلوي جمل
6/11/2012. 
ـــة  - ـــر الدول ـــر املوا ـــالت ووزي ـــرار وزي ـــى ق ـــم وعل ـــة رق لشـــئون الللدي

 عــــادة تشــــكيل جملــــس إدارة شــــرية ا طــــو   2013لســــنة  4170
 .4/12/2013اجلوية الكويتية الصادر بتاريخ 

 701وعلى قرار وزير املوا الت ووزير الدولة لشئون الللدية رقم  -
ابســتمرار عمــل جملــس  3/11/2015الصــادر بتــاريخ  2015لســنة 

ــة الكويتيــ ــذات تشــكيل  الســابس املنتهيــة إدارة شــرية ا طــو  اجلوي ة ب
 ورل  حل  إشعار آىر. 4/11/2015واليت  بنهاية دوام يوم 

بتجديـد تعيـ   2016لسـنة  44وعلى قرار وزير املوا ـالت رقـم  -
ـــــــة الكويتيـــــــة الصـــــــادر بتـــــــاريخ  ـــــــس إدارة شـــــــرية ا طـــــــو  اجلوي جمل

10/2/2016. 
ولـة للشـئون وعلى قرار وزير الشـئون االجتماعيـة والعمـل ووزيـر الد -

بشـــأن تشـــكيل جملـــس إدارة شـــرية  2017لســـنة  5االقتصـــادية رقـــم 
 ا طو  اجلوية الكويتية؛

ابجتماعـــــــ  املنعقـــــــد  1614وعلـــــــى قـــــــرار جملـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -
ــــــاريخ  ــــــة بتطليــــــس  17/12/2017بت ــــــر املالي بشــــــأن اىتصــــــاـ وزي

ــــة اىل شــــرية  ــــة الكويتي ــــل ل سســــة ا طــــو  اجلوي أحكــــام قــــوان   وي
 لقوان  املعدلة ل ؛لسامهة وا



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  أ 40               والستون     الرابعةالسنة  1387 اليوم العدد الكويت

وعلـــى االســـتقالة املقدلـــة لـــن أعءـــاء جملـــس إدارة شـــرية ا طـــو   -
 ؛10/3/2018اجلوية الكويتية بتاريخ 

 وعلى النظام األساس  لشرية ا طو  اجلوية الكويتية؛ -
 وضوجب الصالحيات املخولة ل ؛ -
 

 قرر
 لادة أوىل

الســـــادة يشـــــكل جملـــــس إدارة شـــــرية ا طـــــو  اجلويـــــة الكويتيـــــة لـــــن 
 التالية أ ا هم:

 . يوسف علد احلمد اجلاسم                          رئيسا  1
 عءوا                 . د. عادب عيسى اليوسحمل            2
 عءوا       . هدب على املوسى                             3
 عءوا       . أسال  عثمان الحملري                            4
 فهد سليمان الدال                                عءوا  .  5
 عءوا        . عيسى علد ا الوقيان                        6
 عءوا          . بسام علد الرمحن العسعوس                7

 لادة ينية
تكون لدة جملس اإلدارة ثالد سنوات تلـدأ اعتلـارا  لـن اتريـخ  ـدور 

 هذا القرار.
 لادة الثالثة

يعمل أبحكام هذا القرار لن اتريخ  دوره ويل ى يل حكم أو قرار 
يتعارر لع أحكال  وعلى اجلهات واإلدارة املختصة العلم وتنحمليذ لا 

 ورد ب  وينشر ي اجلريدة الر ية.
 وزير املالية

 د. انيف فالح للارك احلجرف
 ه 1439رجب  15 در ي: 

 م 2018أبريل  1املوافس:    
 

 
 
 
 
 

 ا يئة العالة للصناعة 
 2018( لسـنة 19قرار رقم ه ع ـ )

 بتوقيع جزاء إداري
 املدير العام

 بعد االطالع على:
ي شــأن إ ــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -

 والئحت  التنحمليذية.
ي شــــأن املوافقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -

 املوحد لدوب جملس التعاون لدوب ا لير العربية.التنظيم الصناع  
 31/1/2018( الصـــادر بتـــاريخ 2/2018القـــرار الـــوزاري رقـــم ) -

بتحملـــويض لـــدير عـــام ا يئـــة العالـــة للصـــناعة ي توقيـــع جزائـــ  اإلنـــذار 
 واإلغال  على املشروعات الصناعية املخالحملة.

 14/11/2017( ا رر بتاريخ 1969حمءر  لط املخالحملة رقم ) -
 املتءمن ارتكاب املنشأة أدانه املخالحملة االتية: القسيمة ل لقة.

تو ـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالحملـــات الصـــناعية ي اجتماعهـــا رقــــم  -
 .17/1/2018( املنعقد بتاريخ 3/2018/381)
وبنـــاء علـــى لــــا عر ـــ  الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموا ــــحملات  -

 وا دلات الصناعية.
 عالة.و قيقا للمصلحة ال -

 قرر
 لادة أوىل

إنــذار الســادة شــرية / امللارييــة للخلــط اجلــاهز املخصــص  ــا القســائم 
( الكائنــة ضنطقـة الصــليلية يلــد 1( قطعــة )38/98/99/100أرقـام )

بءـــرورة لراجعـــة ا يئـــة ملعرفـــة أســـلاب إغـــال  القســـيمة وعـــدم زديـــد 
اللىيص ورل  ىالب لدة أقصـاها )شـهر( لـن اتريـ  وي حـاب عـدم 
إزالة املخالحملة فسوف يـتم اختـار إجـراءات أشـد وفقـا  للقواعـد املعمـوب 

 هبا ي هذا الشأن.
 لادة ينية

يعمل هبذا القرار اعتلارا لـن اتريـخ  ـدوره وينشـر ي اجلريـدة الر يـة، 
 وعلى اجلهات املعنية تنحمليذه يل فيما يص .

 لدير عام ا يئة العالة للصناعة
 م 2018لارس  27 در ي: 
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 2018( لسـنة  20قرار رقم ه ع ص )    
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ـــــــــــــــو اري رقـــــــــــــــم ) - ـــــــــــــــرار ال ( ال ـــــــــــــــادر بتـــــــــــــــاري  2/2018الق
ـــــــة العامـــــــة لل ـــــــناعة يف  31/1/2018 بتفـــــــويع مـــــــدير عـــــــام ا ي 

ـــــــذار والاـــــــال  علـــــــى امل ـــــــروعا  ال ـــــــناعية  ـــــــي الن توقيـــــــع جزائ
 املخالفة .

 14/11/2017( احملرر بتاري  1283ضبط املخالفة رقم ) حمضر -
 -املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفة اآلتية:

 القسيمة مغلقة.-
تواية اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها رقم  -
 . 17/1/2018( املنعقد بتاري  3/2018/381)
للموااــــفا   وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة.

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ شركة الربيق العاملية لنتاج اخلرسانة 
ـــم )  ب ( قطعـــة )ب(  الكائنـــة  نطقـــة  7املخ ـــا  ـــا القســـيمة رق

ــد بضــرورة مراجعــة ا ي ــة ملعرعــة أســباب إاــال  القســيمة  ال ــليبية كب
يا وذلـ  خـالل مـدة أق ـاها ) شـهر ( مـن  ر ـه وعدم جتديد الرتخ

ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة عســو  يــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  
 للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن.

 )مادة اثنية( 
يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   

 ه.وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة                                      

 م 2018مارس  27ادر يف : 

 

 2018( لسـنة     21قرار رقم ه ع ص )    
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

 ( لســنة 56القــانون رقــم )يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996
 والئحته التنفيذية.

 ( لســــنة 22القــــانون رقــــم )يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي 
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة.
  23/11/2017( احملرر بتاري  2084املخالفة رقم )حمضر ضبط 

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفا  اآلتية:
 وجود سكن عمال. .1
 وجود ورشة تعديل دعاميا . .2
  تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــناعية يف

(  املنعقــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
  / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا  وبنـــاء علــــى مــــا عرضــــه الســـيد

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 مادة أوىل
 إنذار السيد/ خالد علي عواد األمري 

( الكائنــة  نطقــة   A 5( قطعــة )32املخ ــا لــه القســيمة رقــم )
( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )

شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة خــالل مــدة أق ــاها )
ــتم اأــاذ إجــراءا  اشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 مادة اثنية 

يعمل هبذا القرار اعتبارا مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 اعةمدير عام ا ي ة العامة لل ن
 م2018مارس  27ادر يف:
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 2018( لسـنة 22قرار رقم ه ع ص )   
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 وحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.التنظيم ال ناعي امل

( بتفــويع مــدير عــام ا ي ــة العامــة 2/2018القــرار الــو اري رقــم ) -
لل ناعة يف توقيع جزائي النذار والاال  على امل روعا  ال ناعية 

 املخالفة.
 23/11/2017( احملرر بتاري  2083حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

أدانه املخالفــة اآلتيــة: وجــود ورشــة ت ــلي  املتضــمن ارتكــاب املن ــ ة 
 سيارا  بدون ترخيا.

تواـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا للم لحة العامة. -

 قرر
 مادة أوىل

إنــذار الســادة شــركة/ رعيــة للتجــارة العامــة واملقــاوال  املخ ــا  ــا 
( الكائنـة  نطقـة النعـامي ومسـاحتها  A 5( قطعـة )34القسـيمة رقـم )

( بضــــرورة إ الــــة املخالفــــة املوضــــحة أعــــاله خــــالل مــــدة 2م 5000)
أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة عســو  يــتم 

 ذ إجراءا  أشد وعقا  للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن.اأا
 مادة اثنية 

يعمل هبذا القرار اعتبارا مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 27/3/2018ادر يف: 

 
 
 

 2018( لسـنة 23قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على: 

 ( لســنة 56القــانون رقــم )يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996
 والئحته التنفيذية.

 ( لســــنة 22القــــانون رقــــم )يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( بتفويع مدير عام ا ي ة العامة 2/2018م )القرار الو اري رق
لل ناعة يف توقيع جزائي النذار والاال  على امل روعا  ال ناعية 

 املخالفة.
 ( احملرر بتاري  2085حمضر ضبط املخالفة رقم )23/11/2017 

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية: 
 وجود ورشة ت لي  سيارا  بدون ترخيا. .1
  اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها رقم تواية
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
   وبنـــاء علــــى مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا  للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ ورثة انار عبد احلسني مقوار 
( الكائنــة  نطقــة  A 5( قطعــة )28ا القســيمة رقــم )املخ ــا  ــ

( بضــرورة إ الـــة املخالفــة املوضـــحة 2م 4987.5النعــامي ومســـاحتها )
ـــة  أعـــاله خـــالل مـــدة أق ـــاها )شـــهر( مـــن  ر ـــه ويف حالـــة عـــدم إ ال
املخالفة عسو  يتم اأاذ إجراءا  أشد وعقا  للقواعـد املعمـول هبـا يف 

 هذا ال  ن.
 )مادة اثنية( 

هبذا القرار اعتبارا  مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة   يعمل
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف: 
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 2018( لسـنة 24قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
ئـــــــــي النـــــــــذار واالاـــــــــال  علـــــــــى العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزا

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 23/11/2017( احملرر بتاري  2078حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفا  اآلتية:
 وجود ورشة ت لي  سيارا  بدون ترخيا. -1
 سكن عمال . -2
تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمـــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ـــــــــــــــــناعية يف -
(  املنعقــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــاري  40/2017/377ماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )اجت
6/12/2017 . 
وبنــــاء علــــى مــــا عرضــــه الســــيد / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا  -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ ورثة حممد عبدهللا حسن ال را    
لكائنــة  نطقــة ( ا  A 5( قطعــة )35املخ ــا  ــا القســيمة رقــم )

( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )
خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية(
وين ر يف اجلريـدة الرييـة    يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره

 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة

 م 2018مارس  27ادر يف : 

 

 2018( لسـنة 25قرار رقم ه ع ص  )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على :

 ــناعة يف شــ ن إاــدار قــانون ال 1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 ال ناعية املخالفة .امل روعا  
 23/11/2017( احملرر بتاري  2080حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية:
 وجود ورشة ت لي  بدون ترخيا. -
تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــناعية يف  -

(  املنعقــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
ــــام للموااــــفا  وب - ــــدير الع ــــب امل ــــى ماعرضــــه الســــيد / انئ ــــاء عل ن

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 مادة أوىل

 إنذار السادة/ شركة جمموعة مانكو اخلليجية للمقاوال  العامة
( الكائنــة  نطقــة   A 5( قطعــة )39املخ ــا  ــا القســيمة رقــم )

ورة إ الـــة املخالفــة املوضـــحة ( بضــر 2م 4987.5النعــامي ومســـاحتها )
ـــة  أعـــاله خـــالل مـــدة أق ـــاها )شـــهر( مـــن  ر ـــه ويف حالـــة عـــدم إ ال
املخالفة عسو  يتم اأاذ إجراءا  اشد وعقا  للقواعـد املعمـول هبـا يف 

 هذا ال  ن.
 مادة اثنية

يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   
 ة تنفيذه كل عيما   ه.وعلى اجلها  املعني

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف : 
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 2018( لسـنة 26قرار رقم ه ع ص  )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009ة ( لســــن22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــويع مــدير عــام ا ي ــة العامــة 2/2018القــرار الــو اري رقــم ) -
لل ناعة يف توقيع جزائي النذار والاال  على امل روعا  ال ناعية 

 املخالفة.
 26/11/2017( احملرر بتاري  1291حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفة اآلتية: إاال  القسيمة.
تواـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 اعية.واخلدما  ال ن
 وحتقيقا للم لحة العامة. -

 قرر
 مادة أوىل

( 22إنــذار الســيد/ عي ــل بزيــ  الياســني املخ ــا لــه القســيمة رقــم )
( 2م 5000( الكائنــة  نطقــة النعــامي ومســاحتها )  A 5قطعــة )

بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعـاله خـالل مـدة أق ـاها )شـهر( مـن 
ســو  يــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة ع

 وعقا  للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن.
 مادة اثنية

يعمل هبذا القرار اعتبارا مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018/ 3/ 27ادر يف: 

 
 
 

 2018( لسـنة 27قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــويع مــدير عــام ا ي ــة العامــة 2/2018القــرار الــو اري رقــم ) -
لل ناعة يف توقيع جزائي النذار والاال  على امل روعا  ال ناعية 

 املخالفة.
 26/11/2017( احملرر بتاري  1286حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

املتضـــــمن ارتكـــــاب املن ـــــ ة أدانه املخالفـــــة اآلتيـــــة: القســـــيمة مغلقـــــة 
 كرييب.ومسورة ب

تواـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا للم لحة العامة. -

 قرر
 مادة أوىل

ســة هببهــاخ املخ ــا  ــا إنــذار الســادة شــركة/ حممــد اــا  ورضــا يو 
( الكائنـة  نطقـة النعـامي ومسـاحتها  A 5( قطعـة )62القسـيمة رقـم )

( بضــرورة إ الــة املخالفــة املوضــحة أعــاله خــالل مــدة 2م 4987.5)
أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة عســو  يــتم 

 .اأاذ إجراءا  أشد وعقا  للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن
 مادة اثنية

يعمل هبذا القرار اعتبارا مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018/ 3/ 27ادر يف: 
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 2018( لسـنة 28قرار رقم ه ع ص )   
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -: بعد االطالع على

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار واالاـــــــــال  علـــــــــى العامـــــــــة 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 23/11/2017( احملرر بتاري  2087حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 -املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفة اآلتية:
 . إاال  القسيمة 
تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــناعية يف  -

( املنعقــــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(
 إنذار السادة/ شركة املسيلة التجارية   

( الكائنــة  نطقــة   A 5( قطعــة )33املخ ــا  ــا القســيمة رقــم )
( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000ومساحتها )النعامي 

خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية( 

ييـة   يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الر 
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف : 

 

 2018( لسـنة 29قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على: 

 ( لســنة 56القــانون رقــم )يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996
 والئحته التنفيذية.

 ( لســــنة 22القــــانون رقــــم )يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

 ( ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي 
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة.
  23/11/2017( احملرر بتاري  2086املخالفة رقم )حمضر ضبط 

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية: 
 إاال  القسيمة.-
  تواية اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها رقم
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
 وبنـــاء علــــى مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا  

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا  للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(
 إنذار السادة/ شركة املسيلة التجارية   

( الكائنــة  نطقــة  A 5( قطعــة )31املخ ــا  ــا القســيمة رقــم )
( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )

حالــة عــدم إ الــة املخالفــة خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية( 

يعمل هبذا القرار اعتبارا  مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة           
 م              2018مارس  27در يف: ا
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 2018( لسـنة     30قرار رقم ه ع ص  )    
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على :

 ( لســنة 56القــانون رقــم )يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996
 والئحته التنفيذية.

 ( لســــنة 22القــــانون رقــــم )يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009
 نظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.الت
 ( ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي 

العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 
 امل روعا  ال ناعية املخالفة .

 ( احملرر بتاري  1290حمضر ضبط املخالفة رقم )26/11/2017 
 كاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية: املتضمن ارت

 . إاال  القسيمة 
  تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــناعية يف

( املنعقــــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
   وبنـــاء علــــى مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 أوىل مادة

 إنذار السيد/ انار حممد انار الساير  
( الكائنــة  نطقــة   A 5( قطعــة )24املخ ــا لــه القســيمة رقــم )

( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )
خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 

ــتم اأــاذ إجــراءا  اشــد وعقــا  لل قواعــد املعمــول هبــا يف هــذا عســو  ي
 ال  ن.

 مادة اثنية 
يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   

 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة

 م2018مارس  27ادر يف:
 

 

 2018( لسـنة 31قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 ملدير العاما
 -بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة ( بتفــــــ2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار واالاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 23/11/2017( احملرر بتاري  4154حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 -املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفا  اآلتية:
 عدم وجود ترخيا جتاري . -1
 عمالة سائبة . -2
اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم تواـــية  -
 . 6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
   وبنـــاء علــــى مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للموااــــفا

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة.

 قرر
 )مادة أوىل(

 انذار السيدة/ محدة عبد احملسن عي ل الغالب   
( الكائنـة  نطقـة   A 5( قطعـة )101 ـا القسـيمة رقـم ) املخ ـا

( بضـرورة إ الــة املخالفـة املوضـحة أعــاله 2م 950النعـامي ومسـاحتها )
خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية( 

مل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   يع
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف : 
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 2018( لسـنة 32قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

يف ش ن إادار قانون ال ناعة  1996( لسنة 56القانون رقم )-
 والئحته التنفيذية.

يف ش ن املواعقة على قانون  2009( لسنة 22القانون رقم )-
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفويع مدير عام ا ي ة العامة 2/2018القرار الو اري رقم )-
النذار والاال  على امل روعا  ال ناعية  لل ناعة يف توقيع جزائي

 املخالفة.
 23/11/2017( احملرر بتاري  4153حمضر ضبط املخالفة رقم )-

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفا  اآلتية:
 عدم وجود ترخيا جتاري.-1
 عمالة سائبة.-2
تواية اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها رقم -
 . 6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبناء على ما عرضه السيد / انئب املدير العام للمواافا  -

 واخلدما  ال ناعية.
 وحتقيقا  للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(
 إنذار السيد/ محود عبد هللا اايل املطريي 

( الكائنــة  نطقــة  A 5( قطعــة )234املخ ــا لــه القســيمة رقــم )
( بضـرورة إ الــة املخالفـة املوضـحة أعــاله 2م 950سـاحتها )النعـامي وم

خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية(

ة  يعمل هبذا القرار اعتبارا  مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـ
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف: 

 

 2018( لسـنة 33قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم )-
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 26/11/2017( احملرر بتاري  4159بط املخالفة رقم )حمضر ض -

 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية:
 أزين سيارا  سكراب خارج حدود القسيمة على مساحة -
 ( . 2م 1000)  
تواـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 . 6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ مؤسسة األندلس لكبس وجتميع السكراب  
( الكائنة  نطقة النعامي   A 5( قطعة )8املخ ا  ا القسيمة رقم )

إ الة املخالفة املوضحة أعاله خالل  ( بضرورة2م 5000ومساحتها )
مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة عســو  

 يتم اأاذ إجراءا  أشد وعقا  للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن.
 )مادة اثنية(

يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   
 تنفيذه كل عيما   ه. وعلى اجلها  املعنية

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر بتاري  : 
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 2018( لسـنة 34قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع على:

 ( لسنة 56القانون رقم )يف ش ن إادار قانون  1996
 ال ناعة والئحته التنفيذية.

 ( لســــنة22القــــانون رقــــم ) يف شــــ ن املواعقــــة علــــى  2009
قـانون التنظــيم ال ـناعي املوحــد لـدول جملــس التعـاون لــدول 

 اخلليج العربية.
 ( ــــــو اري رقــــــم ( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام 2/2018القــــــرار ال

ــــــــــذار  ــــــــــي الن ا ي ــــــــــة العامــــــــــة لل ــــــــــناعة يف توقيــــــــــع جزائ
 والاال  على امل روعا  ال ناعية املخالفة.

 ( احمل2460حمضر ضبط املخالفة رقم )  رر بتاري
 املتضمن ارتكاب املن  ة ادانه املخالفة اآلتية:  27/11/2017

 أزين سيارا  خارج حدود القسيمة.  -
  تواية اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها

 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377رقم )
   وبناء على ما عرضه السيد / انئب املدير العام للمواافا

 دما  ال ناعية.واخل
 وحتقيقا للم لحة العامة.         

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ شركة املعادن وال ناعا  التحويلية        
( الكائنة  نطقة     A 5( قطعة )186املخ ا  ا القسيمة رقم )

( بضــرورة إ الــة املخالفــة املوضــحة 2م 5000النعــامي ومســاحتها )
ها )شـهر( مـن  ر ـه ويف حالـة عـدم إ الـة أعاله  خالل مـدة أق ـا

املخالفة عسو  يتم اأاذ إجراءا  اشد وعقا  للقواعد املعمول هبا 
 يف هذا ال  ن.

 )مادة اثنية( 
ـــدة  يعمـــل هبـــذا القـــرار اعتبـــارا مـــن  ريـــ  اـــدوره وين ـــر يف اجلري

 الريية  وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 ة لل ناعةمدير عام ا ي ة العام

 م 2018مارس  27ادر يف : 
 

 

 2018( لسـنة 35قرار رقم ه ع ص  )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام 
 بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.التنظيم 

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 28/11/2017( احملرر بتاري  4005حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 اب املن  ة ادانه املخالفا  اآلتية:املتضمن ارتك
 عدم وجود ترخيا جتاري .-1
 أزين سيارا  خارج حدود القسيمة .-2
تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــناعية يف  -

(  املنعقــــــــــــــــــد بتــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
ــــام للموااــــفا   - ــــدير الع ــــب امل ــــى ماعرضــــه الســــيد / انئ ــــاء عل وبن

 ا  ال ناعية .واخلدم
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 مادة أوىل

 إنذار السيدة/ عضيلة انار ب ر الب ر   
( الكائنـة  نطقـة   A 5( قطعـة )203املخ ـا  ـا القسـيمة رقـم )

( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 1000النعامي ومساحتها )
إ الــة املخالفــة خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم 

ــتم اأــاذ إجــراءا  اشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي
 ال  ن.

 مادة اثنية
يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   

 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة

 م 2018مارس  27ادر يف: 
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 2018( لسـنة 36قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام   
 بعد االطالع على:

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 ل اخلليج العربية.التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدو 

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار والاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 28/11/2017( احملرر بتاري  4004حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفا  اآلتية:
 عدم وجود ترخيا جتاري.-1
 أزين سيارا  خارج حدود القسيمة.-2
تواية اللجنة الدائمة للمخالفا  ال ناعية يف اجتماعها رقم  -
 .6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبناء على ما عرضه السيد / انئب املدير العام للمواافا   -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قـــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

 إنذار السيد/ عبد احلميد أيوب سليمان األسود  
( الكائنـة  نطقـة النعـامي   A 5( قطعـة )201املخ ا له القسيمة رقم )

( بضـــرورة إ الـــة املخالفـــة املوضـــحة أعـــاله خـــالل 2م 1000ومســـاحتها )
ســو  يــتم مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة ع
 اأاذ إجراءا  أشد وعقا  للقواعد املعمول هبا يف هذا ال  ن.

 مادة اثنية
يعمل هبذا القرار اعتبارا مـن  ريـ  اـدوره وين ـر يف اجلريـدة الرييـة  

 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة

 م 2018مارس  27ادر يف: 
 

 

 2018( لسـنة 37قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

( بتفــــــويع مــــــدير عــــــام ا ي ــــــة 2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار واالاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 27/11/2017( احملرر بتاري  2461حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفة اآلتية:
 حدود القسيمة . أزين سيارا  خارج -
تواـــية اللجنـــة الدائمـــة للمخالفـــا  ال ـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 . 6/12/2017( املنعقد بتاري  40/2017/377)
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة. 

 قرر
 )مادة أوىل(

 دن وال ناعا  التحويلية   إنذار السادة/ شركة املعا
( الكائنـة  نطقـة   A 5( قطعـة )188املخ ـا  ـا القسـيمة رقـم )

( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )
خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 

ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــ ا يف هــذا عســو  ي
 ال  ن.

 )مادة اثنية(
يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   

 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.
 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة

 م 2018مارس  27ادر بتاري  : 
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 2018( لسـنة 38قرار رقم ه ع ص )
 بتوقيع جزاء إداري

 لعاماملدير ا
 -بعد االطالع على :

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية.

يف شــــ ن املواعقــــة علــــى قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم ) -
 التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ر عــــــام ا ي ــــــة ( بتفــــــويع مــــــدي2/2018القــــــرار الــــــو اري رقــــــم ) -
العامـــــــــة لل ـــــــــناعة يف توقيـــــــــع جزائـــــــــي النـــــــــذار واالاـــــــــال  علـــــــــى 

 امل روعا  ال ناعية املخالفة .
 26/11/2017( احملرر بتاري  4160حمضر ضبط املخالفة رقم ) -

 -املتضمن ارتكاب املن  ة أدانه املخالفة اآلتية:
 . عدم وجود ترخيا جتاري 
ناعية يف تواــــــــــــــــية اللجنــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــة للمخالفــــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــ -

( املنعقــــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــــاري  40/2017/377اجتماعهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــم )
6/12/2017 . 
وبنـــاء علـــى مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للموااــــفا   -

 واخلدما  ال ناعية .
 وحتقيقا للم لحة العامة.

 قرر
 )مادة أوىل(

 إنذار السادة/ ورثة حممد العلي العجيمان  
( الكائنــة  نطقــة   A 5( قطعــة )10املخ ــا  ــا القســيمة رقــم )

( بضرورة إ الة املخالفة املوضحة أعاله 2م 5000النعامي ومساحتها )
خــالل مــدة أق ــاها )شــهر( مــن  ر ــه ويف حالــة عــدم إ الــة املخالفــة 
ــتم اأــاذ إجــراءا  أشــد وعقــا  للقواعــد املعمــول هبــا يف هــذا  عســو  ي

 ال  ن.
 )مادة اثنية( 

  ادوره وين ر يف اجلريـدة الرييـة   يعمل هبذا القرار اعتبارا من  ري
 وعلى اجلها  املعنية تنفيذه كل عيما   ه.

 مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة
 م 2018مارس  27ادر يف : 

 

( يف ش ن قواعد  2018/  4قرار و اري رقم )   
 وضوابط التخ يا املؤقت ملواقع مقالع الرمال

 ) دراكيل الرمل( 
 و ير التجارة وال ناعة 

 رئيس جملس إدارة ا ي ة العامة لل ناعة
 بعد االطالع على: 

يف شــ ن نظــام أمــال   1980( لســنة 105املرســوم قلقــانون رقــم ) -
 الدولة وتعديالته  والئحته التنفيذية.

يف شــ ن إاــدار قــانون ال ــناعة  1996( لســنة 56وقــانون رقــم ) -
 والئحته التنفيذية. 

يف ش ن تطبيق قانون )نظام(  2009( لسنة 22والقانون رقم ) -
التنظيم ال ناعي املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

 والئحته التنفيذية.
 7/2/2005( ال ادر بتاري  131وقرار جملس الو راء رقم ) -

القاضي قملواعقة على نقل االشرا  على املناطق املخ  ة 
ال ناعة اىل ا ي ة العامة الستخراج املواد املقلعية من و ارة التجارة و 

 لل ناعة.
ب  ن نقل تبعية قسم  2005( لسنة 172والقرار الو اري رقم ) -

 املقالع من و ارة التجارة اىل ا ي ة العامة لل ناعة.
ب  ن ت كيل جلنة  2012( لسنة 1219والقرار الداري رقم ) -

 أ يا القسائم وتعديالته.
ب  ن ت كيل اللجنة الدائمة  (350/2014والقرار الداري رقم ) -

 لإلشرا  على تنفيذ ومتابعة قرارا  السحب .
ب  ن الالئحة التنفيذية لقانون محاية  (2016لسنة  7القرار رقم ) -

( وتعديالته لالشرتاطا  ا ندسية والبي ية 42/2014البي ة رقم )
 للمن آ  لدولة الكويت.

( بتـاري   20/2017وحمضر اجتماع جلنة أ يا القسائم رقم )  -
18/9/2017  . 
( 1/2018ارة ا ي ة العامة لل ناعة رقم )وحمضر اجتماع جملس إد -

 . 15/2/2018بتاري  
 وبناء  على ما عرضه السيد/ مدير عام ا ي ة العامة لل ناعة. -
 وبناء  على ما تقتضيه امل لحة العامة. -

 قــرر
 املادة األوىل

 شروط التخ يا: 
ي ــة العامــة لل ــناعة اخلــاص بطلــب احل ــول علــى تعب ــة ذــوذج ا  (1

 قسيمة     مقالع رمال ) دركال (.
 20,000يلتزم املخ ا له املوقع بتقدمي كفالة بنكية بقيمة  (2
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د.  )ع رون ألة دينار كوييت( ويتم جتديدها يف حال التمديد أو 
التجديد للتخ يا وذل  بغرض ضمان سداد قيمة مقابل االنتفاع 

وقع وسداد أي التزاما  أخرى على املوقع ) مثل واستغالل امل
 املخالفا  والتعداي  واريها( أو اجلها  املستفيدة. 

 اجلها  املستفيدة: (3
  أاحاب تراخيا املن آ  ال ناعية اليت تعتمد املواد األولية يف

 خالل السنة  3م 100,000اناعتها على الرمال بكمية ال تقل عن 
دة مع و ارا  وهي ا  ومؤسسا  ال ركا  واملؤسسا  املتعاق -

الدولة تعاقد مباشر أو قلباطن وذل  لتوعري كميا  من الرمال 
للم اريع املدرجة ضمن خطة التنمية شريطة أن تكون هذه الكميا  

 . 3م 1,000,000اري مسعرة يف تل  العقود وأن ال تقل عن 
 ال ركا  واملؤسسا  الوارد ن اط جتارة الرمال )الدركال( ضمن -

 أاراضها التجارية.
 املادة الثانية

 مدة التخ يا:
يكون التخ يا املؤقت ملواقع مقالع الرمال )الدراكيل( ملدة ال 
تتعدى ثالث سنوا  قابله للتمديد أو التجديد حسب تقدير ا ي ة 
 العامة لل ناعة بعد تواعر كاعة شروط التخ يا والتمديد والتجديد.

 املادة الثالثة
 ة:املساحة املخ  

 : أاحاب تراخيا املن آ  ال ناعية .1
مــن الرمــال  3م 100,000لكــل   2م 15,000أ ــا مســاحة  

ــة للم ــنع وذلــ  طبقــا  للطاقــة  ــاج املنتجــا  النهائي املســتخدمة يف إنت
النتاجية املعتمدة ق ي ة    )يتم حتديد حاجة  كـل منـتج يف اسـتهالكه 

 . للرمال وعقا  لدراسة اجلدوى املعتمدة ق ي ة(
ال ــركا  واملؤسســا  املتعاقــدة مــع و ارا  وهي ــا  ومؤسســا   .2

 : الدولة
من الرمـال  3م 1,000,000لكل  2م100,000أ ا مساحة 

 الواردة قلعقد املربم مع اجلهة احلكومية . 
ال ركا  واملؤسسا  الوارد ن اط جتارة الرمال )الدركال( ضمــن  .3

 : أاراضهـــا التجاريـــة
 لـــكـــل طـلــــــب . 2م100,000ــة تـخـ ـا مـســاحــ

 املادة الرابعة 
ال جيو  حتويل التخ يا املؤقت اىل أ يا دائم أو رهنه أو احلجز 

 عليه أو التنا ل عنه للغري .
 املادة اخلامسة
 شروط جتديد الرتخيا الداري املؤقت :

ـــــل انتهــــاء مـــــد .1 ـــــة قب ـــــد للهي  ـــــب التجدي ـــــة بطل ة أن يتقـــــدم ااحـــــب العالق
 العقــد.

عـــــدم وجـــــود جتالفـــــا  أو جتـــــاو ا  علـــــى القســـــيمة أو مســـــتحقا  ماليـــــة  .2
 للهي ة.

 .التقيـــد قاللتــزامـــا  الــــواردة قملــــادة الســادســـــة مـــن الــقــرار.3
 : .أاحاب تراخيا املن آ  ال ناعية4
 أن يكون الرتخيا ال ناعي ساري املفعول . -
 النتاجية املرخ ة .االلتزام قلطاقة  -
 :ال ركا  واملؤسسا  املتعاقدة مع و ارا  وهي ا  ومؤسسا  الدولة.5
تقدمي كتاب من اجلهة احلكومية املالكة للم ـروع  ـا يفيـد اسـتمرار  -

 العمل يف امل روع.
.ال ركا  واملؤسسا  الوارد ن ـاط جتـارة الرمـال )الـدركال( ضـمن 6

 :أاراضها التجاريـــة
 لرتخيا التجاري ساري املفعول .أن يكون ا -

 املادة السادسة
  -االلتزاما  املقررة على املخ ا له:

أن تــكــــون الـتــراخــيـــــا الــخــــــااـــــــة بــــهــــا ســــــاريـــــــــة  .1
 الـمـفـعـــــــــــول.

ـيـــة علـى أال تــكــــون هـــنــــا  مـخــالــفــا  أو مستحقــــا  مـــالـ .2
 أاــحـــاب العالقــــــة. 

ال جيو  إقامة أية من آ  دائمة أو اثبتة )من آ  خرسانية أو  .3
مباخ من الطابو ( على التخ يا املؤقت ملواقع مقالع الرمال 

ب رط مواعقة ا ي ة  )الدراكيل( ويسم  إبقامة من آ  اري دائمة
كمال إادار العامة لل ناعة الكتابية املسبقة على ذل  واست

 الرتاخيا الال مة من اجلها  ذا  العالقة.  
املعدل  2014( لسنة 42االلتزام بقانون محاية البي ة رقم ) .4

والئحته التنفيذية وعلى األخا  2015( لسنة 99قلقانون رقم )
 االشرتاطا  والضوابط اخلااة قملقالع .

اج تسوير القسيمة املخ  ة بسور من االلواح اخلفيفة أو السي .5
 احلديدي القابلة للف  والرتكيب.

 عـــــدم إقـــامــــة مـبـانــي ثــابـــتـــه علــى الــقـسـيـمــــــة. .6
 ال جيــو  است ـــدار ترخيا بناء على القسيمة. .7
 االلتزام حبدود القسيمة املخ  ة . .8
 عدم استخدام القسيمة يف اري الغرض املخ  ة من أجله . .9

 الباطن.عدم أتجري القسيمة من  .10
 املادة السابعة

يتم حتديد مقابل االنتفاع ملواقع دراكيل الرمل وعقا  لقرارا  جملس 
 الو راء ال ادرة هبذا ال  ن.

 املادة الثامنة
 حاال  سحب القسائم املخ  ة:

عدم التزام املخ ا له قاللتزاما  الواردة قملادة السادسة  -1
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خ ا له قملخالفة ويتم املبينة أعاله ويف هذه احلالة يتم انذار امل
منحه مهلة ملدة شهر لاللتزام جبميع الضوابط وال روط ويف حالة 

احملددة دون قيام املخ ا بتطبيق ال روط وإ الة املخالفة انقضاء املهلة 
 يتم سحب القسيمة.

استغالل القسيمة يف اري األاراض املخ  ة  ا أو أتجريها من  -2
رة دون تنبيه أو إنذار أو اأاذ الباطن للغري يتم سحب القسيمة مباش

أي إجراءا  قضائية وتطبيق كاعة اجلزاءا  املقررة قلرتخيا املؤقت 
 أو القانون.

 املادة التاسعة 
تتم دراسة طلبا  التخ يا والتجديد على النحو الوارد يف املادة 
األوىل والثالثة من القرار على أن تتم املواعقة على التخ يا املؤقت 

 الع الرمال )الدراكيل( من قبل جلنة أ يا القسائم.ملواقع مق
 املادة العاشرة 

يف حال إخالل املخ ا له مواقع مقالع الرمال )الدراكيل( املؤقت 
أبي التزام من االلتزاما  الواردة قلرتخيا املؤقت يتم تطبيق 

القانون  ا عيها السحب  اجلزاءا  املقررة قلرتخيا املؤقت أو
 واسرتجاع املوقع وعقا  لإلجراءا  املتبعة لدى ا ي ة العامة لل ناعة.

 املادة احلادية ع رة
ينتهي التخ يا قنتهاء مدته مامل يتم متديده أو جتديده   كما ينتهي 
قنتهاء الغرض الذي مت التخ يا من أجله وجيو  للهي ة من  مدة 

ة املن آ  املقامة وأتهيل املوقع  ا يتواعق شهرين للمخ ا له ل ال
( من القرار الداري       6مع اشرتاطا  البي ة املن وص عليها قملادة )

(   ويف حالة عدم قيامه بذل  تقوم ا ي ة إب التها 7/2016رقم )
على نفقة املخ ا له خ ما  من الداري وأتهيل املوقع قلطريق 

ذا الغرض مع عدم الخالل حبق ا ي ة الكفالة البنكية املقدمة  
 قلرجوع عليه أبي تعويضا  أخرى ترتتب على ذل . 

 املادة الثانية ع ر
يف حالة ادور قرار هنائي من جلنة التخ يا بسحب مقالع الرمال 
)الدراكيل( تتوىل اللجنة الدائمة لإلشرا  على تنفيذ ومتابعة قرارا  

 وإعادته للهي ة. سحب القسائم القيام قجراءا  السحب
 املادة الثالثة ع ر

 تلغى أي قرارا  تتعارض مع أحكام هذا القرار. 
 املادة الرابعة ع ر

 يبل  هذا القرار ملن يلزم لتنفيذه ويعمل به من  ري  ن ره.
 و ير التجارة وال ناعة                                        

 إدارة ا ي ة العامة لل ناعةرئيس جملس                             
            خالد انار الروضان                                     

 ه 1439رجب  18ادر يف : 
     م 2018أبريل  4املواعق : 

 هي ة أسوا  املال
 2018( لسنة 43قرار رقم )

 ب ـــــــــــــــــــــــــ ن
مسامهة  جتديد املواعقة املبدئية على أتسيس شركة 

أن طة أورا  مالية وعقا  للقانون رقم كويتية مقفلة متارس 
ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7)

 ن اط األورا  املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما
 بعد االطالع على:

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -
 الية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛وتنظيم ن اط األورا  امل

ب  ن املواعقة املبدئية على  2016( لسنة 31وعلى القرار رقم ) -
أتسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7للقانون رقم )
 ؛13/04/2016اري  ن اط األورا  املالية وتعديالته ال ادر بت

 2016( لسنة 96وقرار جملس مفوضي هي ة أسوا  املال رقم ) -
ب  ن جتديد املواعقة املبدئية لت سيس شركة مسامهة كويتية مقفلة 

ب  ن  2010( لسنة 7متارس أن طة أورا  مالية وعقا  للقانون رقم )
إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم ن اط األورا  املالية وتعديالته 

 ؛25/10/2016ادر بتاري  ال 
( 31ب  ن تعديل قرار رقم ) 2017( لسنة 05والقرار رقم ) -

 ي ة أسوا  املال ب  ن املواعقة املبدئية على أتسيس  2016لسنة 
شركة مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  للقانون رقم 

 ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم ن اط 2010( لسنة 7)
 ؛19/01/2017األورا  املالية وتعديالته ال ادر بتاري  

ب  ن جتديد املواعقة املبدئية على  2017( لسنة 56والقرار رقم ) -
أتسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم  2010( لسنة 7للقانون رقم )
 ؛09/04/2017وتعديالته ال ادر بتاري  ن اط األورا  املالية 

ب  ن جتديد املواعقة املبدئية  2017( لسنة 145والقرار رقم ) -
على أتسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية 

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال  2010( لسنة 7وعقا  للقانون رقم )
بتاري   ال ادر وتنظيم ن اط األورا  املالية وتعديالته

 ؛19/10/2017
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وبناَء على طلب ال ركة الكويتية العاملية ألمانة احلفظ لتجديد  -
 املواعقة املبدئية ال ادرة عن هي ة أسوا  املال ملدة مماثلة؛

ب  ن تعديل االحيا  االعتماد  2018( لسنة 20وبناء  على قرار رقم ) -
 .11/02/2018النهائي لجراءا  عمل قطاع الشرا  ال ادر بتاري  

 قرر ما يلي:
 مادة أوىل: جتديد املواعقة املبدئية ملدة ستة أشهر مماثلة لت سيس شركة 
مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  للبياان  املذكورة 

( لسنة 31ب  ن تعديل قرار رقم ) 2017( لسنة 05يف القرار رقم )
ئيــة علـى أتسـيس شــركة  ي ـة أسـوا  املــال ب ـ ن املواعقـة املبد 2016

( 7مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  للقانون رقـم )
ب ــ ن إن ــاء هي ــة أســوا  املــال وتنظــيم ن ــاط األورا   2010لســنة 

 . 19/01/2017املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما ال ادر بتاري  
وتنتهـي يف  13/04/2018مادة اثنيـة: تبـدأ هـذه املواعقـة مـن  ريـ  

  وذلــــــ  الســــــتكمال الجــــــراءا  الال مــــــة 12/10/2018 ريــــــ  
لت ســـيس ال ـــركة الـــيت ســـتزاول أن ـــطة األورا  املاليـــة حمـــل الرتخـــيا 

 والستيفاء املعايري اليت حتددها ا ي ة.
على ال ركة امل ار إليها يف هذا القرار االلتزام قألحكام  مادة اثلثة:

 2015( لسنة 72( للقرار رقم )3ق رقم )االنتقالية الواردة يف امللح
 و تعديالته  2010لسنة  7ب  ن إادار الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

ب  ن املواعقة املبدئية على  2016( لسنة 31إضاعة إىل القرار رقم )
أتسيس شركة مسامهة كويتية مقفلة متارس أن طة أورا  مالية وعقا  

إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم ب  ن  2010( لسنة 7للقانون رقم )
وكتاب  13/04/2016املالية وتعديالته ال ادر بتاري  ن اط األورا  

( ال ادر بتاري  1/3/2016/ر.هـ/002539هي ة أسوا  املال إشارة )
14/04/2016. 

علــى اجلهــا  املخت ــة تنفيــذ هــذا القــرار كــل عيمــا   ــه  مــادة رابعــة:
   وين ر يف اجلريدة الريية. 13/04/2018ويعمل به اعتبارا من  ري  

 رئيس قطاع االشرا  قلتكلية
   28/03/2018ادر بتاري : 

 
 
 
 

 2018( لسنة 44قرار رقم )
 ب ـــــــ ن 

طلب الرتخيا املقدم من شركة إرنست ويون  
لالست ارا  ملزاولة أن طة أورا  مالية وعقا  للقانون 

أسوا  املال ب  ن إن اء هي ة  2010لسنة  7رقم 
وتنظيم ن اط األورا  املالية والئحته التنفيذية 

 وتعديالهتما 
 بعد االطالع على:

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -
 وتنظيم ن اط األورا  املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛

طلب الرتخيا  ب  ن 2017( لسنة 135وعلى القرار رقم ) -
من شركة إرنست ويون  لالست ارا  ملزاولة أن طة أورا  مالية  املقدم

ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال  2010لسنة  7وعقا  للقانون رقم 
 وتنظيم ن اط األورا  املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛

طلب شركة إرنست ويون  لالست ارا  لتجديد املواعقة بناء  على و  -
  ة أسوا  املال ملدة مماثلة؛املبدئية ال ادرة عن هي

ب  ن تعديل االحيا   2018( لسنة 20وبناء  على القرار رقم ) -
ـــاري   االعتمـــاد النهـــائي لجـــراءا  عمـــل قطـــاع االشـــرا  ال ـــادر بت

11/02/2018. 
 قرر ما يلي

ـــ   ـــة املمنوحـــة ل ـــركة إرنســـت ويون ـــد املواعقـــة املبدئي مـــادة أوىل: جتدي
 لية: لالست ارا  لرتخيا األن طة التا

 .مست ار استثمار 
 .تقومي األاول 

وتســري هــذه املواعقــة ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد تبــدأ مــن  ريــ  
وذل  السـتيفاء  27/09/2018وتنتهي يف  ري   28/03/2018

 املعايري اليت حتددها ا ي ة.
مادة اثنية: يرخا ل ـركة إرنسـت ويونـ  لالست ـارا  بعـد اسـتكمال 

هــا يف كتــاب املواعقــة املبدئيــة ال ــادر عــن ا ي ــة  املتطلبــا  امل ــار إلي
وذلــ  ملــدة ثــالث ســنوا  قابلــة للتجديــد مــن  ريــ  إاــدار شــهادة 

 ترخيا ا ي ة.
مــادة اثلثــة: علــى اجلهــا  املخت ــة تنفيــذ هــذا القــرار كــل عيمــا   ــه 

 ويعمل به اعتبارا من  ري  ادوره وين ر يف اجلريدة الريية.
 لتكليةرئيس قطاع الشرا  ق

 28/03/2018ادر بتاري : 
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 2018( لسنة 45قرار رقم )
 ب ـــــــــــــــــــــــــ ن

رخ ة تسويق خاص لنظام استثمار مجاعي مؤسس 
خارج دولة الكويت ممنوحة ل ركة بيت  كابيتال 

لالستثمار لتسويق وحدا  اندو  اململكة املتحدة 
 أل يب 2العقاري 

 بعد االطالع على:
ب  ن إن اء هي ة أسوا  املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -

 يذية وتعديالهتما؛وتنظيم ن اط األورا  املالية والئحته التنف
عقــد الت ســيس والنظــام األساســي ل ــركة بيتــ  كابيتــال لالســتثمار  -

وعلى االتفاقية املربمة بني ممثل نظام االستثمار اجلماعي شركة اململكة 
 UK Real Estate IIجـي يب ليمتـد       2املتحـدة العقاريـة 

GP Limited  ومدير التسويق شركة بيت  كابيتال لالستثمار؛ 
ـــة وبنـــا - ء  علـــى طلـــب شـــركة بيتـــ  كابيتـــال لالســـتثمار للقيـــام بعملي

 أل يب؛ 2التسويق اخلاص ل ندو  اململكة املتحدة العقاري 
ب  ن تعديل االحيا   2018( لسنة 20وبناء  على القرار رقم ) -

االعتمـــــاد النهـــــائي لجـــــراءا  عمـــــل قطاعـــــا  هي ـــــة أســـــوا  املـــــال 
 .11/02/2018والتفويع عيها ال ادر بتاري  

 قرر ما يلي
 مــادة أوىل :يخــرخا ل ــركة بيتــ  كابيتــال لالســتثمار بتســويق عــدد

وحدة )عقط اثنان ومخسون ألة ومائتان ومخسـون وحـدة(  52,250
أل يب تســويقا  خااــا  داخــل  2مـن اــندو  اململكــة املتحــدة العقــاري 

جنيـه  1000دولة الكويت واملن ـ  يف جزيـرة جرينسـي  بسـعر عـرض 
إســرتلي) )عقــط ألــة جنيــه إســرتلي)( للوحــدة الواحــدة قلضـــاعة إىل 

% عن كل وحدة  وأن يكون احلد األدىن 2رسوم االكتتاب اليت تبل  
جنيـــه إســـرتلي) )عقـــط ثالثـــون ألـــة جنيـــه  30,000لالشـــرتا  هـــو 

 إسرتلي)(.
وأن يتم طرح الوحدا  اليت سيتم تسويقها داخل دولة الكويت 

حملرتعني عقط حسب النا الوارد يف الكتاب األول للعمالء ا
ب  ن  2010لسنة  7)التعريفا ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

إن اء هي ة أسوا  املال وتنظيم ن اط األورا  املالية وتعديالهتما  
 وتكون اجلها  اليت تتلقى طلبا  االشرتا  هي:

 شركة بيت  كابيتال لالستثمار  -
:أهدا  نظام االستثمار اجلماعي بناء  على ما ورد يف ن رة مادة اثنية 
 االكتتاب.

مادة اثلثة :مدة رخ ة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوايًّ من  ري  
 إادار شهادة ترخيا ا ي ة وبعد سداد الرسوم املقررة.

مــادة رابعــة :تــدعع الرســوم املقــررة خــالل شــهر مــن  ريــ  اــدور هــذا 
التخلة عن دعع الرسوم خالل املـدة احملـددة  اعتـرب القرار  ويف حالة 

 القرار ك ن مل يكن. 
مادة خامسة: على اجلها  املخت ة تنفيذ هذا القرار كل عيما   ه 

 ويعمل به اعتبارا  من  ري  ادوره وين ر يف اجلريدة الريية.
 رئيس قطاع اِلشرا  قلتكلية 

  29/03/2018ادر بتاري : 

 
 

 2018لسنة ( 46قرار رقم )

ب  ن إلغاء ترخيا اندو  ال ناعية ملؤشر داو 

الكويت وإلغاء قيده من سجل ال ناديق  -جونز 

 لدى ا ي ة

 بعد االطالع على:

ب ـــ ن إن ـــاء هي ـــة أســـوا  املـــال  2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -

 وتنظيم ن اط األورا  املالية والئحته التنفيذية وتعديالهتما؛

وبناء على طلب م في ال ـندو  إلغـاء قيـد ال ـندو  مـن سـجل  -

 ال ناديق لدى هي ة أسوا  املال؛ 

ب  ن تعديل االحيا   2018( لسنة 20وبناء على القرار رقم ) -

ـــاري   االعتمـــاد النهـــائي لجـــراءا  عمـــل قطـــاع الشـــرا  ال ـــادر بت

11/2/2018. 

 قرر ما يلي 

 مادة أوىل

الكويــت وإلغــاء  -عية ملؤشــر داو جـونز إلغـاء تــرخيا اـندو  ال ــنا

 قيده وشطبه من سجل ال ناديق لدى هي ة أسوا  املال. 

 مادة اثنية

ــذ هــذا القــرار كــل عيمــا   ــه ويعمــل بــه  علــى اجلهــا  املخت ــة تنفي

 اعتبارا  من  ري  ادوره وين ر يف اجلريدة الريية.

 رئيس قطاع الشرا  قلتكلية

 م 29/3/2018ادر بتاري : 
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 بلدية الكويت
 (2018/ 132م )ـرار إداري رققـ

 لالست ارا  ا ندسية اتش بيـم ب  ن قيد مكتب هندسي قسم / 
 ل احبه املهندس/  عراس عبد اخلضر عباس ال ا  

 مدير عام البلدية:
 بلديـة الكـويت.ب  ن    2016ة ـلسن 33ون رقم ـالقانعلى بعـد االطالع   -
إباـــدار الئحـــة مزاولـــة  193/2007القـــرار الـــو اري رقـــم وعلـــى  -

 وتعديالته. املهنة للمكاتب ا ندسية والدور االست ارية 
ــــو اري رقــــم وعلــــى  - ب ــــ ن تنظــــيم اجلهــــا   363/2009القــــرار ال

 التنفيذي للبلدية وعروعها قحملاعظا .
ب  ن تنظيم أعمال  2009لسنة  206القرار الو اري رقم  وعلى  -

 وتعديالته. 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة به بتاري  
املــــــــؤر  يف  2016لســــــــنة  452وعلـــــــى القــــــــرار الــــــــو اري رقــــــــم  -
ب  ن إعادة ت كيل جلنة تنظيم مزاولة املهنـة للمكاتـب  6/6/2016

 ا ندسية والدور االست ارية.
االست ــارية رقــم نــة مزاولــة املهنــة للمكاتــب ا ندســية والــدور وعلــى كتــاب جل -
 ب  ن عت  املكتب ا ندسي. 4/3/2018( بتاري  389)
( املنعقــدة بتــاري  4/2018وعلـى تواــية اللجنــة قجتماعهــا رقــم ) -

 ب  ن عت  املكتب ا ندسي. 28/2/2018
 قــرر 

(  4/2018تعتمد تواية اللجنة قجتماعها رقم )   مادة اوىل:
قملواعقة على قيد مكتب هندسي قسم  28/2/2018املنعقدة يف  

مكتب/ اتش بيـم  لالست ارا  ا ندسية  ل احبه املهندس/  عراس 
مدخ [   الواقع يف حماعظة   –عبد اخلضر عباس ال ا   ] أ ا 

( بناية 1شارع رقم )  ) b 3قطعة رقم ) –منطقة اجلابرية  –حويل 
على أن ينتهي    ( 1مكتب رقم ) –ر األول الدو  –( 102رقم )

  شريطة الرتخيا للمكتب ا ندسي بعد سنتني من ادور هذا القرار 
عدم تسليم أال رخ ة املكتب ا ندسي إال بعد تسجيل ااحب 
املكتب على الباب اخلامس من نظام الت مينا  االجتماعية أو 

خيا الايا  حال التقاعد وتقدمي ما يفيد ذل  للبلدية   ويعترب الرت 
الخالل أبي شرط من شروط الئحة مزاولة املهنة للمكاتب ا ندسية 

(  193/2007رقم ) والدور االست ارية ال ادر قلقرار الو اري 
 وتعديالته خالل مدة الرتخيا 

علــى اجلهــا  املخت ــة تنفيــذ هــذا القــرار  ويعمــل بــه مــن  مــادة اثنيــة:
  ري  ن ره يف اجلريدة الريية.

 مدير عام البلدية  
 م5/4/2018ادر يف  ري : 

 بن  الكويت املركزي
 2018ر/ - 1/49قرار رقم 
 حماعظ بن  الكويت املركزي
( لسنة 32( من القانون رقم )61( و)21بعد االطالع على املادتني )

يف ش ن النقد وبن  الكويـت املركـزي وتنظـيم املهنـة امل ـرعية  1968
 وتعديالته.

( لســـنة 39( مـــن القـــرار الـــو اري رقـــم )7( و)5و) (4وعلـــى املـــواد )
 ب  ن الئحة بنظام سجل البنو  لدى بن  الكويت املركزي. 2003

واســتنادا  إىل قـــرارا  اجلمعيــة العامـــة العاديــة ملســـامهي البنــ  األهلـــي 
 .17/3/2018الكوييت املنعقدة بتاري  

 ن ب ـ 19/3/2018وبناء  على كتاب البن  األهلي الكـوييت املـؤر  
 طلب تعديل بياان  يف سجل البنو  لدى بن  الكويت املركزي.

 
 قرر

 مادة أوىل
يؤشر يف سجل البنو  لدى بنـ  الكويـت املركـزي قلتعـديال  التاليـة 

 على بياان  البن  األهلي الكوييت: 
دينــار كــوييت إىل  180.147.378. ايدة االحتيــاطي القــانوخ مــن 1

ا  عـالوة إاـدار أسـهم قـدرها دينار كوييت )متضمن 183.928.768
 دينار كوييت(. 108.897.022

دينــار كــوييت إىل  70.804.519. ايدة االحتيــاطي االختيــاري مــن 2
 دينار كوييت. 74.585.909

وذلــــــــ  وعقــــــــا  للبيــــــــاان  املاليــــــــة عــــــــن الســــــــنة املاليــــــــة املنتهيــــــــة يف 
31/12/2017. 
يبـــان .إعـــادة تعيـــني الســـيد وليـــد عبـــدهللا الع ـــيمي )مـــن مكتـــب الع3

عضو يف إرنست ويون (  وإعادة تعيني السـيد  –والع يمي وشركاهم 
ديلويـــت  –طـــالل يوســـة علـــي املـــزي) )مـــن مكتـــب الـــو ان وشـــركاه 

وتــــــــوب(  مــــــــراقبني حلســــــــاق  البنــــــــ  للســــــــنة املاليــــــــة املنتهيــــــــة يف 
31/12/2018 . 
 

 مادة اثنية
 ه.ين ر هذا القرار يف اجلريدة الريية  ويعمل به من  ري  ادور 

 احملاعظ
 د. حممد يوسة ا اشل

 
 .1439رجب  15ادر يف: 
 .2018أبريل  1املواعق: 
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 2018ر /  - 53/ 1قرار رقم 

 حماعظ بن  الكويت املركزي

( 32( مـــن القـــانون رقـــم )61( و )21بعـــد االطـــالع علـــى املـــادتني )

يف شـــ ن النقـــد وبنـــ  الكويـــت املركـــزي وتنظـــيم املهنـــة  1968لســـنة 

 ته. امل رعية وتعديال

 2003( لسـنة 40( مـن القـرار الـو اري رقـم )7( و )5( و )4وعلى املواد )

 ب  ن الئحة بنظام سجل البنو  السالمية لدى بن  الكويت املركزي.

ب ـــ ن  25/3/2018وبنـــاء  علـــى كتـــاب البنـــ  األهلـــي املتحـــد املـــؤر  

طلــــب تعــــديل بيــــاان  يف ســــجل البنــــو  الســــالمية لــــدى بنــــ  الكويــــت 

 املركزي.

 ررقــــــــــــــــــــــــ

 مادة أوىل

يؤشر يف سجل البنو  السالمية لدى بن  الكويت املركزي قلتعـديل 

 التايل على بياان  البن  األهلي املتحد:

مجعيـــــة الرميثيـــــة  –( 11قطعـــــة ) –اعتتـــــاح عـــــرع يف منطقـــــة الرميثيـــــة 

 الدور األرضي قلكامل. –التعاونية 

 مادة اثنية

 يف اجلريدة الريية  ويعمل به من  ري  ادوره. ين ر هذا القرار

 احملاعظ

 د. حممد يوسة ا اشل

 ه1439رجب  15ادر يف : 

 م2018أبريل  1املواعق : 

 

 

 

 

 

 جملس الو راء
 استدرا 

ــــة يف املرســــوم رقــــم   2018لســــنة  94وقعــــت بعــــع األخطــــاء املادي
ــــة لعضــــوية االــــس البلــــدي     واملن ــــور  ــــدوائر االنتخابي ــــد ال بتحدي

 1385اجلريـــــــــدة الرييــــــــــة )الكويــــــــــت اليــــــــــوم ( قلعــــــــــدد رقــــــــــم  يف
 . 25/3/2018ال ادر بتاري  

 امل ار إليه .   2018لسنة  94لذل  نعيد ن ر املرسوم رقم 
  2018 لسنة   94مرسوم رقم   

    بتحديد الدوائر االنتخابية  
 لعضوية االس البلدي

 بعد االطالع على الدستور    -
ــــــــنة  35م وعلـــــــى القـــــــانون رقـــــــ - ــــــــ ن انتخـــــــاق   1962لسـ يف شـ

 أعضاء جملس األمة والقوانني املعّدلة له   
ب ــــــ ن بلديــــة الكويـــــت  2016لســــــنة  33وعلــــى القــــانون رقــــم  -

   2018لسنة  1  املعّدل قلقانون رقم 
ــــر  - ــــو راء وو ي ــــيس جملــــس ال ــــب رئ ــــاء  علــــى عــــرض كــــل مــــن انئ وبن

 ة  الداخلية   وو ير الدولة ل  ون البلدي
 وبعد مواعقة جملس الو راء    -

 رينا قآليت 
 مادة أوىل

 حتدد الدوائر االنتخابية لعضوية االس البلدي على النحو التايل : 
 الدائرة االنتخابية األوىل وتتكون من :  

 ال ر  .   - 1
 املطبة .   - 2
 ديان .   - 3
 بنيد القار .   - 4
 الدية .   - 5
 الدعية .   - 6
 ال عب .   - 7
 عيلكا وسائر اجلزر .   - 8

 الدائرة االنتخابية الثانية وتتكون من :  
 ضاحية عبد هللا السامل .   - 1
 املرقاب .   - 2
 القبلة .   - 3
 ال وي  .   - 4
 ال امية .  - 5
 القادسية .   - 6
 املن ورية .   - 7

 الدائرة االنتخابية الثالثة وتتكون من :  
 اء . الفيح - 1
 النزهة .  - 2
 كيفان .    - 3
 الروضة .   - 4

 الدائرة االنتخابية الرابعة وتتكون من :  
 حويل .  - 1
 ميدان حويل .  - 2
 النقرة .   - 3
 بيان .  - 4
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 م ر  .   - 5
 العديلية .   - 6
 السرة .  - 7
 اجلابرية .   - 8
 اخلالدية .  - 9

 قرطبة .  - 10
 الريمو  .  - 11
 دائرة االنتخابية اخلامسة وتتكون من :  ال 
 الساملية .  - 1
 الرأس .  - 2
 البدع .  - 3
 سلوى .  - 4
 الرميثية .  - 5

 الدائرة االنتخابية السادسة وتتكون من :  
 ابر  خيطان .  - 1
 خيطان اجلديدة .  - 2
 الفروانية .  - 3
 الفردوس .  - 4
 ضاحية مبار  العبد هللا .  - 5
 السالم .   - 6
 ال ديق .  - 7
 حطني .  - 8
 ال هداء .  - 9

 الزهراء .  - 10
 الدائرة االنتخابية السابعة وتتكون من :  

 العمرية .  - 1
 الرابية .  - 2
 الرقعي واالندلس .  - 3
 جليب ال يو  .  - 4
 ضاحية اباح الناار .  - 5
 الرحاب .  - 6
 إشبيلية .  - 7
 ار  . ضاحية عبدهللا املب - 8
 ال دادية .  - 9

 ايهد العوا م .  - 10
 العضيلية .  - 11
 العارضية  .  - 12

 الدائرة االنتخابية الثامنة وتتكون من :  
 ال ليبخا  .  - 1
 الدوحة .  - 2
 ارانطة .  - 3
 القريوان .  - 4
 مدينة سعد العبد هللا .  - 5
 اجلهراء اجلديدة .  - 6
 كومية . ال ليبية واملساكن احل - 7
اجلهراء ومناطق الرب املمتدة من حدود دولة الكويت مع العرا   - 8

مشاال  وارق  وحدود الكويت مع اململكة العربية السعودية حىت مركز 
 املتياهة جنوق  . 

 الدائرة االنتخابية التاسعة وتتكون من :  

األمحدي واملقوع ووارة وال بيحية واجلعيدان حىت حدود  - 1
 ت مع اململكة العربية السعودية ارق . الكوي

 هدية .  - 2
 الفنطاس واملهبولة .  - 3
 أبو حليفة .  - 4
 الفنيطيس واملسيلة وضاحية اباح السامل .  - 5
 العقيلة .  - 6
 الرقة .  - 7
 ضاحية علي اباح السامل .  - 8
 الزور .  - 9

 الوعرة .  - 10
 الظهر  - 11
ـــــــد هللا وت ـــــــ - 12 ـــــــاء عب ـــــــة اجلنوبيـــــــة حـــــــىت حـــــــدود مين مل املنطق

 الكويت مع اململكة العربية السعودية جنوق  . 
 الدائرة االنتخابية العاشرة وتتكون من :  

 ال باحية .  - 1
 الفحيحيل .  - 2
 املنقة .  - 3
 القرين .  - 4
 العدان .  - 5
 الق ور .  - 6
 ضاحية مبار  الكبري .  - 7
 ضاحية عهد األمحد .  - 8
 ضاحية جابر العلي .  - 9

 
 مادة اثنية

على انئب رئيس جملس الو راء وو ير الداخلية   وو ير الدولة ل  ون 
البلدية تنفيــذ هذا املرسوم   ويعمل به من  ري  ن ره يف اجلريدة 

 الريية .
 أمري الكويت 
 اباح األمحد اجلابر ال باح

 
 رئيس جملس الو راء 

 جابر مبار  احلمد ال باح
 
              ئب رئيس جملس الــو راءان

 و ير الدولة ل  ون البلدية                 وو ير الداخلية       
 حسام عبدهللا عبد الوهاب الرومي       الفريق م/ خالد اجلراح ال باح 

 
 
 

 هـ  1439رجب     2ادر بق ر السية يف :  
 م   2018مارس   19املـــــــــــــــواعــــــــق :            
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 و ارة التجارة وال ناعة
 نإعال

 تقدم:
 عبد الرمحن سعد حممد العتييب -1
 حممد علي مشوط/ سوري -2
 خالد عبد الرمحن سعد العتييب -3

 * أاحاب شركه واحه املستل  للمواد الغذائية/ ذ.م.م
 بطلب اىل ادارة ال ركا  هبذا الو ارة:

* تعديل الكيان القانوخ من ذا  مسؤليه حمدودة اىل شركه ال ـخا 
 لرمحن سعد حممد العتييب.الواحد قسم عبد ا

* خـــــروج ال ـــــركاء: حممـــــد علـــــي مشـــــوط وخالـــــد عبـــــد الـــــرمحن ســـــعد 
 العتييب من ال ركة.

يوما من  ريـ   30يرجى ممن له اعرتاض يتقدم لإلدارة املذكور خالل 
ن ر العـالن قعـرتاض خطـي مرعقـا بـه سـند املديونيـة واال علـن يؤخـذ 

 بعني االعتبار.
   العامةاجلها  املركزي للمناق ا

 (24/2018)االجتماع رقم حمضر 
 )االثنني(املنعقد اباح يوم

 م 2018-3-26املواعق  -هـ  1439 -رجب  – 9
( الســـاعة 24/2018عقـــد اجلهـــا  املركـــزي للمناق ـــا  العامـــة جلســـته رقـــم )

بقاعــة االجتمــاع  2018-3-26املواعــق  )االثنــني(التاســعة مــن اــباح يــوم 
 ا  العامة وحبضور كل من السادة: قر اجلها  املركزي للمناق 

 أعضاء جملس ادارة اجلها  املركزي للمناق ا  العامة :
 رئيس اجلها  املركزي للمناق ا  العامة عبدهللا سعود العبدالر ا  1
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة حامد أمحد العلبان 2
 ا  العامةعضو اجلها  املركزي للمناق  بدر عبداللطية الدويسان 3
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة د. حممد عبدهللا العيسى 4
 عضو/ ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة د/مبار  عهاد العا مي 5
 عضو/ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية هيفاء عبدالعزيز املضة 6
 توى والت ريععضو ممثل/ ادارة الف د/مرسال سعد املاجدي 7
 عضو / ممثل و ارة املالية ه ام أمحد الدليمي 8

 
 األمني العام: 

 األمني العام للجها  املركزي للمناق ا  العامة هيا أمحد الودعاخ 1
 

 وقد حضر جانبا  من االجتماع السادة:
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة عادل إبراهيم خريبط 1
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة حممد انار اخلرايف 2

 
 وقد اعتذر عن حضور االجتماع كل من:

 انئب رئيس اجلها  املركزي للمناق ا  العامة د. ران عبدهللا الفارس 1
-28مت توقيع هذا احملضر واعتماده من رئيس واعضاء جملس اجلها  بتاري  

 ( من الالئحة التنفيذية8وعقا للمادة ) 03-2018
ــة الــيت أشــرعت علــى تنفيــذ  كمــا حضــر جانــب مــن االجتمــاع العضــو / ممثــل اجلهــا  احلكومي

 املناق ة وهم كالتايل :
العضــــــــــو / ممثــــــــــل ا ي ــــــــــة العامـــــــــــة  1

 ل  ون الزراعة والثروة السمكية
 السيدة/ ح ة احلريب            مدير املالية

ر الـــــرانمج الـــــدكتور/ قتيبـــــة الر وقـــــي    مـــــدي العضو / ممثل جامعة الكويت 2
 الن ائي

 م/ امين االشو                مراقب ال يانة العضو / ممثل و ارة ال حة 3
 السيد/علي حامت ال اي    ممثل/القطاع النفطي العضو / ممثل شركة نفط الكويت 4
الســـيدة/ نعيمـــة العجيـــل    مراقـــب ال ـــ ون  العضو / ممثل ديوان اخلدمة املدنية 5

 املالية
/ ممثــــــــــــل و ارة التجــــــــــــارة العضــــــــــــو  6

 وال ناعة
 

الســــــيد/ محــــــود النــــــومس     رئــــــيس قســــــم  العضو / ممثل الديوان األمريي 7
 الضماان  البنكية

ــــــــــــل و ارة ال ــــــــــــ ون  8 العضــــــــــــو / ممث
 االجتماعية والعمل

ـــــــــدر العـــــــــدواخ     مـــــــــدير إدارة  الســـــــــيد/ ب
 اخلدما  العامة

ي  رئــــــيس قســــــم دراســــــة الســــــيد/ نــــــوا  املطــــــري  العضو / ممثل و ارة العالم 9
 ال روط

العضــو / ممثـــل األمانــة العامـــة الـــس  10
 الو راء

ـــــــزي     مراقـــــــب العقـــــــود  الســـــــيدة/ رمي العن
 واملناق ا 

 السيد/ علي حامت ال اي    ممثل/القطاع النفطي العضو / ممثل شركة البرتول الوطنية الكويتية 11
ــــــــوط)  12 ــــــــس ال ــــــــل اال العضــــــــو / ممث

 واآلداب للثقاعة والفنون
 السيد/ طالل خليل     رئيس قسم املتاحة

املهنــــــدس/ طالـــــــب موســــــى     مـــــــدير ادارة  العضو / ممثل و ارة الرتبية 13
 الت ميم والعقود

ـــــــــة العامـــــــــة  14 ـــــــــل األمان العضـــــــــو / ممث
ـــــــــى للتخطـــــــــيط و  للمجلـــــــــس األعل

 التنمية

الســـــيدة/ عـــــذاري اجلمعـــــة     رئـــــيس قســـــم 
 املناق ا 

ي ــــــــــة العامـــــــــــة العضــــــــــو / ممثــــــــــل ا  15
 للمعلوما  املدنية

 

العضـــو / ممثـــل ا ي ـــة العامـــة للتعلـــيم  16
 التطبيقي والتدريب

ـــيس قســـم  املهنـــدس/ عيســـى الســـتالن     رئ
 ال يانة

الســـــيدة/ نـــــوا  املطـــــريي    رئـــــيس الفريـــــق  العضو / ممثل ا ي ة العامة لل باب 17
 ا ندسي
 عع العطاءا 

 و ارة األشغال العامة
 املوضوع انالبيــــ م
ا م م  -الرقم : 1

/1/1/2017/2018 
عـــــع عطـــــاء مناق ة/ممارســـــة تـــــوعري خدمـــــة االشـــــرتا  

 قلنرتنت وخطوط نقل املعلوما 
 عتحت مظارية املناق ة

ا م  -الرقم : 2
 1/13/2016/2017م/

ــــب وت ــــغيل  ــــد وتركي عــــع عطــــاء مناق ة/ممارســــة توري
 وايانة اجهزة الب مة وكامريا  املراقبة

 ظارية املناق ةعتحت م
ا م  -الرقم : 3

 1/10/2016/2017م/
عــــع عطــــاء مناق ة/ممارســــة اــــيانة ال ــــبكة الرئيســــية يف املركــــز 
 احلكومي بكيفان واملواقع اخلارجية التابعة لو ارة االشغال العامة

 عتحت مظارية املناق ة
 ا ي ة العامة للرايضة

 املوضوع البيــــان م
-14هـ ع ر  -الرقم : 4

2016-2017 
عـــع عطـــاء مناق ة/ممارســـة أعمـــال الت ـــغيل وال ـــيانة 
والاــــــالح خلــــــدما  التربيــــــد والتكييــــــة يف األنديـــــــة 

 واالحتادا  الرايضية )املنطقة الثانية(
 عتحت مظارية املناق ة

 جامعة الكويت
 املوضوع البيــــان م
 -الرقم : 5

47/2017/2018 
جهـا  عع عطاء مناق ة/ممارسة توريد وتركيب وت غيل 

 جامعة الكويت -ادارة االحباث اجلامعية  -علمي
 عتحت مظارية املناق ة

 و ارة العالم
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
 41رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:12/03/2018 

 19047طلب التجديـد السـابع ع ـر للعقـد رقـم و أ /
ــــــة عامليــــــة ســــــ 26)وأ/ب م/ ابقا( تقــــــدمي تقــــــارير إخباري

ـــــة  ـــــة لتلفزيـــــون دول وتقـــــارير م ـــــورة وخـــــدما  تلفزيوني
الكويــت املــربم مــع / جمموعــة رويــرت  احملــدودة ملــدة ســنة 

 بلــــ   30/6/2019حــــىت  1/7/2018اعتبــــارا مــــن 
$ ( مـــــــــــا يعـــــــــــادل  470.700/-إمجـــــــــــايل قـــــــــــدره )

د. ( عقـــط مائـــة واربعـــة واربعــــون  085/144.293)
ائتني وثالثة وتسـعون دينـارا  ومخسـة ووـانون علسـا  الفا  وم

 ال اري وذل  حلاجة الو ارة الستمرار أعمال العقد 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:  

 السيد/ نوا  املطريي     رئيس قسم دراسة ال روط
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق

 ــا  العامــة واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق
   2016لسنة  49رقم 

 و ارة التجارة وال ناعة
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيــــان م
طلب الحاطة والعلم برعع التظلم شـكال املقـدم مـن / رقم الكتاب  1
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:15/2018 
 ري  الكتاب  
:20/03/2018 

شــــــركة جمموعــــــة ب ــــــارة للتجــــــارة العامــــــة واملقــــــاوال  
املناق ــــــة رقــــــم  11/2016/2017للمناق ــــــة رقــــــم 

بـــــرانمج ميكنـــــة اخلـــــدما  العامـــــة  4/2016-2017
خطارهــــا بقــــرار جلنــــة التظلمــــا  مــــن قــــرارا  اجلهــــا  إو 

 5/2018املركــزي للمناق ــا  العامــة قجتماعهــا رقــم 
( 5/44اســــتنادا للمــــادة رقــــم ) 13/3/2018بتــــاري  

إباــدار الالئحــة  2017( لســنة 30مــن املرســوم رقــم )
 49/2016انون رقم التنفيذية للق

 احيط جملس ادارة اجلها  علما
 ديوان اخلدمة املدنية

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيــــان م
 24038رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:13/03/2018 

طلـــــــــب التمديـــــــــد الســـــــــادس لعقـــــــــد املناق ـــــــــة رقـــــــــم 
غيل تـــوعري خـــدما  ااـــالح وت ـــ 22/2011/2012

واــيانة االعمــال الكهــرو ميكانيكيــة قلــديوان يف منطقــة 
ال ــــوي  املــــربم مــــع / شــــركة عــــوا  للتجــــارة واخلــــدما  

حـىت  1/4/2018ا ندسية ملدة ستة أشـهر اعتبـارا مـن 
ــــــــدره ) 30/9/2018  41,220/- بلــــــــ  إمجــــــــايل ق

د. ( عقط احدى واربعون ألفـا  ومائتـان وع ـرون دينـارا   
االنتهاء مـن اجـراءا  طـرح املناق ـة كويتيا  ال اري حلني 

 6/2016/2017اجلديدة رقم 
 25980* اطلـــــع اجلهـــــا  علـــــى كتـــــاب الـــــديوان رقـــــم 

 املتضمن تعديل اسم ال ركة. 19/3/2018املؤر  يف 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :

 السيدة/ نعيمة العجيل     مراقب ال  ون املالية
ــــــنفس  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ال ــــــروط ق

واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 
 2016لسنة  49رقم 

 شركة البرتول الوطنية الكويتية
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  

 املوضوع البيــــان م
 18رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:18/02/2018 

ابق )اعيــد حبـــب( طلــب اعـــادة النظـــر بقــرار اجلهـــا  الســـ
ـــــــــى طـــــــــرح املمارســـــــــة احملـــــــــدودة رقـــــــــم  واملواعقـــــــــة عل

0023/CCD   خــدما  إدارة املخــا ن بــني ال ــركا
ـــاب ال ـــركة وعقـــا للمـــادة رقـــم ) ( مـــن 18املـــذكورة بكت

بنــــاء علــــى  2016لســــنة  49قــــانون املناق ــــا  رقــــم 
ـــاب  االســـس واملعـــايري املختـــارة واألســـباب املـــذكورة بكت

 ال ركة
بتـاري   1816كة رقـم اطلع اجلهـا  علـى كتـاب ال ـر  -
املتضــــــــمن البيــــــــاان  املاليــــــــة واالســــــــس  4/3/2018

 واملعايري
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:

 السيد/ علي حامت ال اي      ممثل/القطاع النفطي
الســـــيد/بدر ســـــعود احلويتـــــان    رئـــــيس عريـــــق التنســـــيق 

 اخلارجي
 قرر جملس ادارة اجلها  التايل  
ـــــــم اوال: إلغـــــــاء قـــــــراره الســـــــابق ال  ـــــــادر قجتمـــــــاع رق

املتضمن: عدم  18/1/2018( املنعقد يف 2/2018)
 املواعقة 

اثنيــــا: املواعقــــة علــــى أن تتــــوىل اجلهــــة اــــاحبة ال ــــ ن 
اجـــراءا  االعمـــال  مارســـة حمـــدودة وعقـــا للمـــادة رقـــم 

 2016لسنة  49من قانون املناق ا  العامة رقم  18
 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
 1437رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:18/03/2018 

)اعيـد حبـب( طلــب متديـد كفالـة شــركة الرعايـة ملقــاوال  
أعمال  1/2016/2017تنظية املباخ للمناق ة رقم 

ـــــداخلي والـــــتخلا مـــــن النفـــــااي   التنظيـــــة والنقـــــل ال
األمانـة ملـدة ثالثـة أشـهر  واملراسال  الداخلية لقطاعا 

 وذل  حلني توقيع العقد 
( املـؤر  1488*اطلع اجلها  على كتاب األمانـة رقـم ) 

املتضـــــمن طلـــــب ســـــحب الكتـــــاب  20/3/2018يف 
أعـــاله وذلـــ  لتقـــدمي شــــركة الرعايـــة ملقـــاوال  تنظيــــة 

 . 30/8/2021املباخ كفالة الجنا  للمناق ة حىت 
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة: 

 السيدة/ عذاري اجلمعة     رئيس قسم املناق ا 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة على سحب كتاب اجلهة

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيــــان م
 1492رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب  
:20/03/2018 

ـــاخ لعقـــد رقـــم  ـــد الث  44/2014/2015طلـــب التمدي
وحراســة مبــم االمانــة املــربم مــع / شــركة بلــو جــارد  امــن

 1/4/2018للحراســـة ملـــدة ثالثـــة شـــهور اعتبـــارا مـــن 
د. ( وذلــــ  حلــــني  11,184/- بلــــ  امجــــايل قــــدره )

االنتهـــــــــاء مـــــــــن اجـــــــــراءا  ترســـــــــيه املناق ـــــــــة رقـــــــــم 
1/2017/2018 

ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
قــانون املناق ــا  العامــة واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام 

   2016لسنة  49رقم 
 و ارة ال  ون االجتماعية والعمل

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
  05053رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:27/02/2018 

طلـــــــــــب اعـــــــــــادة عـــــــــــرض ترســـــــــــيه املناق ـــــــــــة رقـــــــــــم 
م روع إن اء واجنا  وايانة مبم  10/2016/2017

ملسنني  نطقـة اشـبيلية علـى / شـركة اخلالـد وحدة رعاية ا
للهندســة واملقــاوال  )ســابع اقــل االســعار(  بلــ  امجــايل 

د. ( عقــــــط ثالثــــــة ماليــــــني  3,798,292/-قــــــدره )
وســبعمائة ووانيــة وتســعون الفــا  ومائتــان واثنــان وتســعون 

 دينارا  ال اري بناء على مالحظا  ديوان احملاسبة.  
املـؤر  يف  6012لـو ارة رقـم *اطلع اجلها  على كتـاب ا

 املتضمن مبل  الرتسية.   8/3/2018
*علما أبن املناق ة أعاله حتت نطـا  عمـل مـواد قـانون 

 يف ش ن املناق ا  العامة  1964لسنة 37رقم 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:  

 السيد/ بدر العدواخ     مدير إدارة اخلدما  العامة
ل البــت قلقــرار الجتمـــاع قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــ

 قادم مع جتديد الكفاال  البنكية
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
  32800رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب  
:04/12/2017 

)اعيــد حبــب( طلــب التمديــد الثالــب لعقــد املناق ــة رقــم 
اعمــــــــــــال خدمــــــــــــة  10/2012/2013و ب ج ع / 

النزيـــل وتوريـــد احلفاوـــا  لـــذوي االحتياجـــا  اخلااـــة 
ـــو ارة املـــربم مـــع / شـــركة  بقطـــاع الرعايـــة االجتماعيـــة قل
العيســى لهجهــزة الطبيــة والعلميــة ملــدة ســنة اعتبــارا مــن 

لهســـــــــباب  28/12/2018حـــــــــىت  28/12/2017
 املذكورة بكتاب الو ارة على النحو التايل: 

 ة: ** ا  ا و ارة ال ؤون االجتماعي
 د. (  450,000/-توريد احلفاوا   بل  امجايل قدره ) -
-اعمـــــــال خدمـــــــة النزيـــــــل  بلـــــــ  امجـــــــايل قـــــــدره ) -
 د. (  535,428/

 ** ا  ا ا ي ة العامة لذوي االعاقة: 
توريــــــــــــــد احلفاوــــــــــــــا   بلــــــــــــــ  امجــــــــــــــايل قــــــــــــــدره  -
 د. (  880/1,584,866)
-اعمـــــــال خدمـــــــة النزيـــــــل  بلـــــــ  امجـــــــايل قـــــــدره ) -
 . ( د 210,000/
ــة العامــة ل ــ ون ذوي االعاقــة رقــم   ــاب ا ي  * مرعــق كت

املتضــــــمن رابــــــة  7/3/2018املــــــؤر  يف  103124
ا ي ـــة قســـتكمال االجـــراءا  اخلااـــة قلتمديـــد الثالـــب 
مـــن قبـــل و ارة ال ـــ ون حلـــني االنتهـــاء مـــن االجـــراءا  
اخلااــة قملناق ــتني املــراد طرحهمــا حيــب ان هي ــة ذوي 

 ة ألعمال املناق ة أعالهاالعاقة أبمس احلاج
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

   2016لسنة  49رقم 
 جامعة الكويت

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
 2305رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:06/03/2018 

اعمــال  35/2016/2017اق ــة رقــم طلــب الغــاء املن
مليكنـــة اعمـــال  PIMSSتـــوعري بـــرانمج ادارة امل ـــاريع 

ادارة االن ــاءا  وال ــيانة قجلامعــة وذلــ  لعــدم تــواعر 
 االعتمادا  املالية.  

*علما أبن املناق ة أعاله حتت نطـا  عمـل مـواد قـانون 
 يف ش ن املناق ا  العامة  1964لسنة 37رقم 
 ممثل اجلهة: بعد االستماع إىل   
 الدكتور/ قتيبة الر وقي     مدير الربانمج الن ائي  
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 السيد/ أسامة ال هاب     مدير امل رتاي 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 
 املوضوع البيــــان م
 2437رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب  
:11/03/2018 

ـــد الكفـــاال  البنكيـــ ة للمناق ـــني امل ـــاركني طلـــب متدي
اعمــــــال ال ــــــيانة  6/2017/2018قملناق ــــــة رقــــــم 

لدارة االن ـاءا  وال ـيانة  -اجلذرية لقطاع )ال وي ( 
 ملدة ثالثة أشهر لالنتهاء من الدراسة الفنية للمناق ة.

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 االس الوط) للثقاعة والفنون واآلداب

 ـا توايــــــا  اجلهـــ
 املوضوع البيــــان م
 2648رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:15/03/2018 

ـــة للمناق ـــني امل ـــاركني  ـــد الكفـــاال  البنكي طلـــب متدي
اعمــــل  3/2015/2016املناق ــــة رقــــم م و ث   أ 

ــــــد وان ــــــاء وت ــــــغيل واــــــيانة م ــــــروع  هندســــــة وتوري
االمحــــدي الثقــــايف ملــــدة ســــنة مــــن  ريــــ  انتهائهــــا حلــــني 

 ن إجراءا  الرتسية. االنتهاء م
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة: 

 السيد/ طالل خليل     رئيس قسم املتاحة 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 
 

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيــــان م
 2505رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب  
:13/03/2018 

ل لعقـــد املناق ـــة رقـــم م و ث   أ / طلـــب التمديـــد االو 
ـــــــا   3/2014/2015 ـــــــة امل ـــــــاحبة للبعث تـــــــوعري العمال

االثريـــة امل ـــاركة مـــع الفريـــق الكـــوييت املـــربم مـــع / شــــركة 
ــــــة ملــــــدة شــــــهرين اعتبــــــارا مــــــن  البحــــــار للخــــــدما  العام

- بلــ  امجــايل قــدره ) 30/5/2018حــىت  1/4/2018
ة د. ( عقـــــط مخســـــة وثالثـــــون الفـــــا  وســـــتمائ 35,685/

ومخســة ووــانون دينــارا  ال اــري حلــني االنتهــاء مــن اجــراءا  
-9طــــــــــــرح املناق ــــــــــــة اجلديــــــــــــدة رقـــــــــــــم م و ث   أ 

2017/2018 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 ا ي ة العامة للمعلوما  املدنية
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
 1756رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:27/02/2018 

ـــد االول لعقـــد رقـــم  اـــيانة حـــزم  1087طلـــب التجدي
ـــرامج اخلااـــة قحلاســـب الرئيســـي الســـتكمال املرحلـــة  ب
الثانيـــــة مـــــن خطـــــة التنميـــــة املـــــربم مـــــع / شـــــركة انظمـــــة 
التكنولوجيـــا املســـتقبل ملـــد ثــــالث ســـنوا  اعتبـــارا مــــن 

 بلـــ  امجـــايل قـــدره  31/3/2021حــىت  1/4/2018
د. ( عقــط مائــة وثالثــة وع ــرون الفــا   123,600/-)

 وستمائة دينار ال اري لتوعري اخلدمة.  
تغيـــب عـــن حضـــور اجتمـــاع جملـــس االدارة ممثـــل اجلهـــة 

 امل رعة على تنفيذ االعمال
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار الجتمـــاع 

 قادم لعدم حضور ممثل اجلهة
 1869رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب 
:04/03/2018 

( اـــيانة نظـــام 902طلـــب التجديـــد الرابـــع لعقـــد رقـــم )
احلفــــظ االلكــــرتوخ للواثئــــق املدنيــــة املــــربم مــــع / شــــركة 

 1/4/2018عـــابكو تــــ  للتجــــارة العامــــة اعتبــــارا مــــن 
 88,866/ - بل  امجايل قـدره ) 31/3/2020حىت 

ـــة وســـتة وســـتون  ـــا  وواذائ ـــة ووـــانون ألف د. ( عقـــط واني
ري تغيــب عــن حضــور اجتمــاع جملــس االدارة دينــارا  ال اــ

 ممثل اجلهة امل رعة على تنفيذ االعمال
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار الجتمـــاع 

 قادم لعدم حضور ممثل اجلهة
 2125رقم الكتاب : 3

 ري  الكتاب 
:11/03/2018 

ـــــب للعقـــــد رقـــــم  ـــــد الثال ـــــب التجدي اـــــيانة  1066طل
ركزيــــة املــــربم مــــع / شــــركة أجهــــزة توســــعة الطابعــــا  امل

ــــارا  حممــــد عبــــد احملســــن اخلــــرايف واوالده ملــــدة ســــنة اعتب
 بلـــــــــــــ   31/3/2019حـــــــــــــىت  1/4/2018مـــــــــــــن 

د. ( عقــــــــــط وــــــــــانون  80,900/-امجــــــــــايل قــــــــــدره )
 ألة وتسعمائة دينار ال اري 

تغيـــب عـــن حضـــور اجتمـــاع جملـــس االدارة ممثـــل اجلهـــة  
 امل رعة على تنفيذ االعمال

اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار الجتمـــاع قــرر جملــس ادارة 
 قادم لعدم حضور ممثل اجلهة

 األمانة العامة الس الو راء
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
 3225رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:15/03/2018 

خــــدما   3979طلــــب التجديــــد الســــابع للعقــــد رقــــم 
) لرتاخيا برجميا  اوراكـل لهمانـة املـربم مـع الدعم الف

/ شــركة الــداير املتحــدة للتجــارة واملقــاوال  اعتبــارا مــن 
 بلـــ  امجـــايل قـــدره  31/3/2019حــىت  1/4/2018
د. ( عقــط تســعة وتســعون الفــا  ومائتــان  99,227/-)

 وسبعة وع رون دينارا  ال اري
 خريقرر جملس ادارة اجلها  املواعقة على أن يكون اال

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  
 املوضوع البيــــان م
 3049رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب  
:12/03/2018 

ـــد املباشـــر مـــع / شـــركة ايـــبال الست ـــارا   ـــب التعاق طل
الكمبيــــــوتر لتجديــــــد وشــــــراء تــــــراخيا مايكروســــــوعت 
الضاعية مع ميزة التحديب للجها  املركزي لتكنولوجيـا 

د. ( 260,164/-لومـــــا   بلـــــ  إمجـــــايل قـــــدره )املع
يف شــ ن  49( مــن القــانون رقــم 18ووعقــا للمــادة رقــم )

املناق ـــا  العامـــة والئحتـــه التنفيذيـــة ال ـــادرة  وجـــب 
   30/2017املرسوم رقم 

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:   
 السيدة/ رمي العنزي     مراقب العقود واملناق ا 

   املواعقةقرر جملس ادارة اجلها
 215رقم الكتاب : 3

 ري  الكتاب  
:07/01/2018 

اــــيانة وتقــــدمي  71طلــــب طــــرح املمارســــة العامــــة رقــــم 
الـــدعم الفـــ) ألجهـــزة ومعـــدا  شـــبكة نقـــل املعلومـــا  

ــــــة للســــــنة املاليــــــة  ملــــــدة ثــــــالث  2017/2018لهمان
( مــــن قـــــانون 17ســــنوا  وذلــــ  وعقــــا للمـــــادة رقــــم )

ــتم  2016 لســنة 49املناق ــا  العامــة رقــم  علــى أن ت
 إجراءا  الطرح لدى األمانة العامة الس الو راء. 

 * بياان  املمارسة:  
 اري قابلة للتجزئة -

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة علـــى أن تتـــوىل اجلهـــة 
اــاحبة ال ــ ن اجــراءا  األعمــال  مارســة عامــة وعّقـــا 

 49مــن قــانون املناق ــا  العامــة رقــم  17للمــادة رقــم 
  2016 لسنة

 شركة نفط الكويت
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب:  1

$636/2018 
 ري  الكتاب 

:22/03/2018 

 REP-2013026طلب متديـد عقـد املناق ـة رقـم 
 خدما  االمن ملراعق شركة نفط الكويت  

SECURITY ANS SUPPORT SERVICE 
مــــع شــــركة / الرائــــد للحراســـة مــــع التمديــــد ملــــدة  املـــربم

 بلـــــــ  إمجـــــــايل قـــــــدره  30/4/2018شـــــــهرين حـــــــىت 
 د. (   414/800.246)
اطلـــــــع اجلهـــــــا  علـــــــى كتـــــــاب شـــــــركة الـــــــنفط رقـــــــم -

   15/2/2018املؤر  يف  492/2018
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:   

 السيد/علي حامت ال اي      ممثل/القطاع النفطي 
 د العربيد     كبري آمري ال  ون التجاريةالسيد/ خال

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
رقم الكتاب:  2

$556/2018 
 ري  الكتاب 

:01/03/2018 

طلب اادار األمر التغيريي األول بتخفيع مبل  امجايل قـدره 
د. ( عقـــــــط اربعمائـــــــة وســـــــتة ع ـــــــر الفــــــــا   416,580/-)

مــــا يعــــادل نســــبة  ومخســــمائة ووــــانون الــــة دينــــار ال اــــري أي
-RFP%( مـــــــــــن قيمـــــــــــة عقـــــــــــد املناق ـــــــــــة رقـــــــــــم 7,3)

ان ـــــاء حمطـــــة كهـــــرقء عرعيـــــة مرعوعـــــة جديـــــدة  2023965
(11kv   )  ـــة املوجـــودة يف ورعـــع كفـــاءة احملطـــا  الكهرقئي

منطقة اـرب الكويـت املـربم مـع/ شـركة كـي سـي سـي للهندسـة 
 واملقاوال  وذل  لهسباب املذكورة بكتاب ال ركة.

 ارة اجلها  املواعقةقرر جملس اد
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب:  3

$559/2018 
 ري  الكتاب  
:04/03/2018 

 RFQ-2032276طلب طرح املناق ة العامـة رقـم 
ــــد أانبيــــب نبطــــني وواــــال  قيــــاس  و  3/8 -13تزوي

 SUPPLYلاـالح اآلقر الطباشـريية  18-5/8
OF CASING & COUPLING   

SIZES 13-3/8 & 18-5/8FOR WORKOVER 
& CRETACEOUS WELLS   

بني ال ركا  املتخ  ة واحملددة قلك ـة املرعـق ملـدة 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  21               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
شـــهر للحاجـــة املاســـة لضـــمان تـــوعر املـــواد يف املخـــا ن 

 ولالستمرار بعمليا  حفر اآلقر دون انقطاع. 
 *بياان  املناق ة  
 ال تقبل عروض بديلة -
 ( جمموعا  5على ) قابلة للتجزئة-
ــة مــن اــنع احــدى ال ــركا  - ان تكــون املــواد املطلوب

 امل نعة املعتمدة لدى شركة النفط
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 الرسائل الواردة
 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب:  4

$241/2018 
 ري  الكتاب 

:12/02/2018 
شركة الثوي) التجارية ب 

 م   ) مقفلة (

ـــــ ـــــال م إباـــــدار ملحـــــق )اعي د حبـــــب( طلـــــب اجـــــراء ال
تركيــــب خطــــوط  RFP-2034573للمناق ــــة رقــــم 

-GS-21&GCحـــاواي  نــــزع امللوحــــة جديــــدة يف 
19,GC-10,GC9   يتماشـــــى مـــــع قـــــوانني اجلهـــــا

للمناق ــا  العامــة لهســباب املوضــحة بكتــاب ال ــركة 
مـــع متديـــد موعـــد اقفـــال املناق ـــة ليـــتم ا حـــة املســـاواة 

 ؤ الفرص للجميع  واملناعسة وتكاع
 اطلع اجلها  على:  -
 565/2018كتــــاب شــــركة الثــــوي) التجاريــــة رقــــم   -

املتضــــــــمن ت ـــــــحي  اخلطــــــــ   5/3/2018املـــــــؤر  يف 
ــــــــاب ال ــــــــركة رقــــــــم  املطبعــــــــي يف رقــــــــم القــــــــانون بكت

241/2018  
 645/2018كتــــــاب شــــــركة نفــــــط الكويــــــت رقــــــم   -

املتضــــــــــمن الــــــــــرد علــــــــــى  22/3/2018املــــــــــؤر  يف 
 ).شكوى شركة الثوي

قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار حلــني ورود  
 كتاب الحق من اجلهة ملدة اسبوعني

 الديوان األمريي
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
 3010رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب 
:19/03/2018 

ــــــب لعقــــــد ر  ــــــد الثال ــــــب التجدي ــــــد حبــــــب( طل قــــــم )اعي
( اعمــــال الت ــــغيل وال ــــيانة ملبــــاخ وانظمــــة 47)دأ/م/

ومراعــق ق ــر الســية العــامر املــربم مــع / شــركة الوطنيــة 
للبنية التحتية )شـركة اخلـرايف انشـيوانل سـابقا( ملـدة سـنة 

 بلـــــ  31/3/2019حـــــىت  1/4/2018اعتبـــــارا مـــــن 
د. ( عقــط تســعمائة  668/937.666إمجــايل قــدره )

تمائة وســـــتة وســـــتون دينـــــارا  وســـــبعة وثالثـــــون ألفـــــا  وســـــ
وســـتمائة ووانيـــة وســـتون علســـا  ال اـــري بـــنفس ال ـــروط 
واملواافا  واالسعار حلني االنتهاء من اجـراءا  اعـادة 

 طرح املمارسة اجلديدة 
ــــديوان رقــــم )-  ــــاب ال ــــع اجلهــــا  علــــى كت ( 2574اطل

  7/3/2018املؤر  يف 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:  
ـــــوم  ـــــيس قســـــم الضـــــماان  الســـــيد/ محـــــود الن س    رئ

 البنكية
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 3107رقم الكتاب : 2
 ري  الكتاب 

:20/03/2018 

)اعيــد حبــب( طلــب التجديــد األول لعقــد تــدريب الطيــارين 
( املربم مع / شـركة  (G650على اجلها  الت بيهي لطائرة 

EMIRATES CAE FLIGHT 
TRAINING  1/6/2018مــن ملـدة ســنتني اعتبــارا 

- بلــــــــــــــ  امجــــــــــــــايل قــــــــــــــدره ) 31/5/2020حــــــــــــــىت 
د. (  888,000/-$( مــــــــا يعــــــــادل ) 2.966.183/

 عقط واذائة ووانية ووانون الة دينار ال اري. 
( املــــؤر  يف 2659اطلــــع اجلهــــا  علــــى كتــــاب رقــــم )-

11/3/2018 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 3160رقم الكتاب : 3
 ري  الكتاب 

:21/03/2018 

توريــــد  11طلـــب التجديــــد الســــادس للعقـــد رقــــم دأ/م/
بطاقـــــا  الوقـــــود للـــــديوان املـــــربم مـــــع / شـــــركة الســـــور 

حـىت  1/4/2018لتسويق الوقود ملدة سـنة اعتبـارا مـن 
 99,000/ - بلـــــــ  امجـــــــايل قـــــــدره ) 31/3/2019

د. ( عقــط تســعة وتســعون ألفــا  دينــار ال اــري لهســباب 
 املذكورة بكتاب الديوان.

 جملس ادارة اجلها  املواعقةقرر 
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  

 املوضوع البيــــان م
 3279رقم الكتاب : 4

 ري  الكتاب 
:26/03/2018 

مــع/ شــركة  159طلــب التعاقــد املباشــر رقــم د ا/ .ع/
بيــت االذـــاء للمقـــاوال  الزراعيــة لتنفيـــذ اعمـــال اـــيانة 

املرحلـــة االوىل  -ة ال ـــهيد املزروعـــا  والنبـــا   حبديقـــ

 بلــ  إمجــايل قــدره  1/4/2018ملــدة ســنة اعتبــارا مــن 
د. ( عقــــــط مخســــــمائة وســــــتة الــــــة   506,400/-)

( مـــن 18واربعمائـــة دينـــار  ال اـــري ووعقـــا للمـــادة رقـــم )
يف شــــ ن املناق ـــــا   2016لســــنة  49القــــانون رقــــم 

 العامة والئحته التنفيذية .
بتــاري   3219ان رقــم *اطلــع اجلهــا  علــى كتــاب الــديو 

املتضـــمن تكليـــة ال ـــركة وكتـــاب رقـــم  22/3/2018
 26/3/2018بتاري   3281

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:
ـــــيس قســـــم الضـــــماان   ـــــومس     رئ الســـــيد/ محـــــود الن

 البنكية
 قرر جملس ادارة اجلها  أبالبية أعضائه املواعقة

عــــدم مواعقــــة ممثــــل األمانــــة العامــــة للمجلــــس األعلــــى 
 يط والتنمية/ هيفاء املضةللتخط

 3278رقم الكتاب : 5
 ري  الكتاب 

:26/03/2018 

مـع/ ال ـركة  168طلب التعاقد املباشر رقم دأ/  .ع/
الوطنيــة لتطــوير م ــروعا  البنيــة التحتيــة لتنفيــذ اعمــال 
ال يانة الكهرقئيـة وامليكانيكيـة مل ـروع حديقـة ال ـهيد 

 1/4/2018 املرحلـــة االوىل ملــــدة ســــنة اعتبــــارا مــــن -
د. ( عقــط ثالوائــة  331,380/- بلــ  إمجــايل قــدره )

ـــارا  ال اـــري  ـــة ووـــانون دين ـــا  وثالوائ ـــون الف وإحـــدى وثالث
يف شــ ن  49( مــن القــانون رقــم 18ووعقــا للمــادة رقــم )

 املناق ا  العامة والئحته التنفيذية. 
ــاري   3218اطلــع اجلهــا  علــى كتــاب الــديوان رقــم   بت

ن تكليـــة ال ـــركة وكتـــاب رقـــم املتضـــم 22/3/2018
 26/3/2018بتاري   3280

قــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  أبالبيــة أعضـــائه املواعقـــة عـــدم 
مواعقــة ممثــل األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيط 

 والتنمية/ هيفاء املضة
 ا ي ة العامة لل باب
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  1

:172/2018 
 ري  الكتاب 

:21/01/2018 

)اعيـــــد حبـــــب( طلـــــب ترســـــية املناق ـــــة رقـــــم هــــــ ع ب 
تــوعري ايــدي عاملــة وأدوا  ومــواد  1/2017/2018/

تنظية جلميع مراكـز وبيـو  ال ـباب للهي ـة ملـدة ثـالث 
ـــة للتجـــارة العامـــة  ســـنوا  علـــى / شـــركة القـــدس األهلي
ـــــ  امجـــــايل قـــــدره ) ـــــل األســـــعار(  بل ـــــاوال  )أق -واملق

د. ( عقـــــط ثالوائـــــة وثالثـــــة ع ـــــر ألفـــــا   313,320/
 وثالوائة وع رون دينارا  ال اري.  

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :   
 السيدة/ نوا  املطريي     رئيس الفريق ا ندسي

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــا  مــــا  ال عنــــد قــــراره الســـــابق  
( املنعقـــــــــــــــــــــد يف  14/2018قجتمـــــــــــــــــــــاع رقـــــــــــــــــــــم )

ـــــــــ 19/2/2018 ـــــــــت قلقـــــــــرار املتضـــــــــمن: أتجي ل الب
 حلني التنسيق مع و ارة املالية

 170رقم الكتاب : 2
 ري  الكتاب 

:21/01/2018 

)اعيــــــد حبـــــــب( طلـــــــب ترســـــــيه املناق ـــــــة رقـــــــم هــــــــ ع 
توعري ايدي عاملة )ضباط امـن(  2/2017/2018ب/

واجهزة ومواد جلميع مراكـز وبيـو  ال ـباب للهي ـة ملـدة 
املن ــآ  ثــالث ســنوا  علــى / شــركة الفي ــل حلراســة 

 308,700/-)أقـــــل االســـــعار(  بلـــــ  امجـــــايل قـــــدره )
 د. ( عقط ثالوائة ووانية ألة وسبعمائة دينار ال اري.

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــا  مــــا  ال  عنــــد قــــراره الســــابق  
( املنعقـــــــــــــــــــــد يف 14/2018قجتمـــــــــــــــــــــاع رقـــــــــــــــــــــم )

ـــــــــت قلقـــــــــرار  19/2/2018 املتضـــــــــمن: أتجيـــــــــل الب
 حلني التنسيق مع و ارة املالية

 171رقم الكتاب : 3
 ري  الكتاب 

:21/01/2018 

ـــــــــــب ترســـــــــــيه املناق ـــــــــــة رقـــــــــــم  ـــــــــــد حبـــــــــــب( طل )اعي
تــــــــوعري أيــــــــدي عاملــــــــة )مراســــــــلني  4/2017/2018

وســـفرجية ( جلميـــع مراكـــز وبيـــو  ال ـــباب للهي ـــة ملـــدة 
ثــالث ســنوا  علــى / شــركة الفي ــل حلراســة املن ــآ  

 304,200/-)أقـــــل االســـــعار(  بلـــــ  امجـــــايل قـــــدره )
 ثالوائة واربعة الة ومائيت دينار ال اريد. ( عقط 

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــا  مــــا  ال عنــــد قــــراره الســـــابق  
( املنعقـــــــــــــــــــــد يف 14/2018قجتمـــــــــــــــــــــاع رقـــــــــــــــــــــم )

ـــــــــت قلقـــــــــرار  19/2/2018 املتضـــــــــمن: أتجيـــــــــل الب
 حلني التنسيق مع و ارة املالية

 
 
 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  22               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيــــان م
  ------رقم الكتاب:  4

  ري  الكتاب : 
إعادة اجلها  بقـرب انتهـاء الكفـاال  االوليـة للمناق ـني 

 1/2017/2018امل ــاركني قملناق ــة رقــم هـــ ع ب /
تــوعري ايــدي عاملــة وأدوا  ومــواد تنظيــة جلميــع مراكــز 

 وبيو  ال باب.
قـــــــــرر جملـــــــــس ادارة اجلهـــــــــا  املواعقـــــــــة علـــــــــى متديـــــــــد 

 الكفاال  البنكية
  ------رقم الكتاب:  5

  ري  الكتاب : 
إعادة اجلها  بقـرب انتهـاء الكفـاال  االوليـة للمناق ـني 

 2/2017/2018امل ـــاركني قملناق ـــة رقـــم هــــ ع ب/
تــوعري ايــدي عاملــة )ضــباط امــن( واجهــزة ومــواد جلميــع 

 مراكز وبيو  ال باب.
قـــــــــرر جملـــــــــس ادارة اجلهـــــــــا  املواعقـــــــــة علـــــــــى متديـــــــــد 

 الكفاال  البنكية
  ------رقم الكتاب:  6

  ري  الكتاب : 
إعادة اجلها  بقـرب انتهـاء الكفـاال  األوليـة للمناق ـني 

تــــوعري  4/2017/2018امل ــــاركني يف املناق ــــة رقــــم 
أيــدي عاملــة )مراســلني وســفرجية( جلميــع مراكــز وبيــو  

 ال باب للهي ة.
قـــــــــرر جملـــــــــس ادارة اجلهـــــــــا  املواعقـــــــــة علـــــــــى متديـــــــــد 

 الكفاال  البنكية
 تعليم التطبيقي والتدريبا ي ة العامة لل

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
  13387رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:27/11/2017 

ـــد حبـــب( طلـــب ترســـيه املناق ـــة رقـــم هــــ ع /ب ا  )اعي
اـــــيانة اجهـــــزة احلاســـــب االيل  50/2016/2017م/

ــة علــى / شــركة الــداير املتحــدة للتجــارة  ــه للهي  وملحقات
ة واملقاوال  )رابع اقل االسعار(  بل  امجـايل قـدره العام

د. ( عقــط اربعــة ماليــني وســبعمائة  4,769,040/-)
وتســــعة وســـــتون الفـــــا  واربعـــــون دينـــــارا  ال اـــــري املطـــــابق 

 لل روط واملواافا .
 **اطلع اجلها  على:

املـــؤر  بتـــاري   213كتــاب شـــركة  ا  سلوشـــنز رقــم -
 ح املناق ةواملتضمن طلب إعادة طر  18/3/2018
ــــــاب شــــــركة/  ا  سلوشــــــنز رقــــــم   - املــــــؤر  يف  45كت
 واملتضمن ايقا  اجراءا  الرتسية 9/1/2018
ــــــــــــــة رقــــــــــــــم )- ( املــــــــــــــؤر  يف 14324كتــــــــــــــاب ا ي 

املتضــمن العــادة أبن ال ــركة املرســى  21/12/2017
عليهــــا مطابقــــة لل ــــروط واملوااــــفا  وحااــــلة علــــى 

 شهادة أعلى وأعضل للتخ ا املطلوب
 من:* وكتب كل 

شركة جمموعة ب ارة للتجـارة العامـة )أقـل األسـعار( رقـم 
 10/12/2017( املؤر  يف 1754/2017)

شــركة كـــوالييت نـــت للتجــارة العامـــة )اثخ أقـــل األســـعار( 
 13/12/2017( املؤر  يف 1780/2017رقم )

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:
 املهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم ال يانة

ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار الجتمـــاع قــرر جملــس 
 قادم لعدم حضور املمثل املختا للجهة

رقم الكتاب  2
:14/2018 

 ري  الكتاب 
:20/03/2018 

طلب الحاطة والعلـم بـرعع الـتظلم املقـدم مـن / شـركة 
املبـــــــــــــــاخ املتحـــــــــــــــدة شـــــــــــــــكال للمناق ـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم 

تنفيـــــــذ م ـــــــروع توســـــــعة قســـــــم  11/2016/2017
ـــة وإخطارهـــا ا ندســـة الكيميائ يـــة قل ـــوي  التابعـــة للهي 

بقـــــرار جلنـــــة التظلمـــــا  مـــــن قـــــرارا  اجلهـــــا  املركـــــزي 
ـــاري   4/2018للمناق ـــا  العامـــة قجتماعهـــا رقـــم  بت

( مـن املرسـوم 5/44استنادا للمادة رقم ) 6/3/2018
ــــة  2017( لســــنة 30رقــــم ) إباــــدار الالئحــــة التنفيذي

 49/2016للقانون رقم 
   علمااحيط جملس ادارة اجلها

 
 

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيــــان م
 1369رقم الكتاب : 3

 ري  الكتاب 
:07/02/2018 

)اعيــــد حبــــب( طلــــب التمديــــد الثــــاخ علــــى قيمــــة عقــــد 
أعمــــال ال ــــيانة الكهرقئيــــة ال ــــاملة لكاعــــة الكليــــا  

ـــــ ـــــة )املنطقـــــة االوىل( امل ربم مـــــع / املراكـــــز التابعـــــة للهي 
شــــركة اخلنيــــ) للتجــــارة العامــــة واملقــــاوال  ملــــدة وانيــــة 

 بلـــــ  إمجـــــايل قـــــدره  1/4/2018أشـــــهر اعتبـــــارا مـــــن 
ـــــــون  134.000/-) ـــــــة واربعـــــــة وثالث د. ( عقـــــــط مائ

ألـــة دينـــار ال اـــري حلـــني االنتهـــاء مـــن اجـــراءا  طـــرح 
  2017-11/2016املناق ة اجلديدة رقم 

 اطلع اجلها  على:  - 
( املـــــــــــــــؤر  يف 1909ي ـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم )كتـــــــــــــــاب ا   -

 املتضمن عرتة التمديد واسم ال ركة  19/2/2018
( املـــــــــــــــؤر  يف 2574كتـــــــــــــــاب ا ي ـــــــــــــــة رقـــــــــــــــم )  -

املتضــــــمن اعــــــادة ا ي ــــــة أبن التمديــــــد  11/3/2018
 االول مل يتم تنفيذه لعدم مواعقة ديوان احملاسبة.

ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
ام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة واألســعار مــع االلتــز 

 على ان يكون التمديد االخري 2016لسنة  49رقم 
 2521رقم الكتاب : 4

 ري  الكتاب 
:08/03/2018 

طلــب التمديــد الثــاخ لعقــد املناق ــة رقــم هـــ ع / ب ا م 
تنفيـــــــــذ اعمـــــــــال احلراســـــــــة  2011/2012/  122/ 

مع / شـركة بكليا  ومعاهد ا ي ة )املنطقة الثانية( املربم 
الرائــــــــد للحراســــــــة ملــــــــدة ســــــــتة شــــــــهور اعتبــــــــارا مــــــــن 

 بلـــ  امجـــايل قـــدره  2/12/2018حــىت  3/6/2018
د. ( عقــــــط ســــــبعة وتســــــعون ألفــــــا   196/97,793)

وســبعمائة وثالثـــة وتســـعون دينـــارا  ومائـــة وســـتة وتســـعون 
علســا  ال اــري وذلــ  حلــني االنتهــاء مــن اجــراءا  طـــرح 

 6/2017/2018املناق ة اجلديدة رقم 
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

 على ان يكون التمديد االخري 2016لسنة  49رقم 
 2575رقم الكتاب : 5

 ري  الكتاب 
:11/03/2018 

طلب التمديـد اخلـامس لعقـد املناق ـة رقـم هــ ع / ب أ 
واـــــــيانة وااـــــــالح  ت ـــــــغيل 60/2012/2013م / 

ـــة االساســـية  ـــة الرتبي ـــد كلي اخلـــدما  ا ندســـية حملطـــة تربي
للهي ة املربم مع / شركة يوسة أمحد الغـا  وأوالده ملـدة 

ــــــــــارا مــــــــــن  حــــــــــىت  13/3/2018ســــــــــتة أشــــــــــهر اعتب
ــــــــدره ) 12/9/2018  86,100/- بلــــــــ  امجــــــــايل ق

ــة دينــار ال اــري حلــني  د. ( عقــط ســتة ووــانون الفــا  ومائ
جــــراءا  طــــرح للمناق ــــة اجلديــــدة رقــــم االنتهــــاء مــــن ا

25-2016/2017 
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  
 املوضوع البيــــان م
 1696رقم الكتاب : 6

 ري  الكتاب  
:14/02/2018 

-157)اعيــــــد حبــــــب( طلــــــب التعاقــــــد املباشــــــر رقــــــم 
يـــة للتجـــارة مـــع / شـــركة جلوبـــل الوطن 2017/2018

العامــــة واملقــــاوال  ألعمــــال ال ــــيانة املدنيــــة ال ــــاملة 
املنطقــــة  -للكليــــا  واملعاهــــد واملراكــــز التابعــــة للهي ــــة 

-الثانيـــــــة ملـــــــدة ســـــــتة أشـــــــهر  بلـــــــ  امجـــــــايل قـــــــدره )
د. ( عقــــط ثالوائــــة ألــــة دينــــار ال اــــري  300,000/

وذلـــ  لتعـــذر شـــركة أرض اجلزيـــرة للتجـــارة العامـــة مـــن 
ملباشــرة اعمــال املناق ــة رقــم هـــ ع/ب أ  اســتالم املوقــع

  2017-31/2016م/
ــنفس شــروط العقــد -  علــى أن  ضــع التعاقــد املباشــر ل

الســــــابق وذلــــــ  للقيــــــام قألعمــــــال الطارئــــــة ولضــــــمان 
 استمرارية أعمال ال يانة.

قرر جملس ادارة اجلها  أبالبية أعضائه املواعقة عدم مواعقة 
 / د. مبار  العا مي ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة

 
 
 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  23               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
 ا ي ة العامة ل  ون الزراعة والثروة السمكية

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
 4150رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب 
:07/03/2018 

طلــــــــــــــــب ترســــــــــــــــيه املناق ــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم هـــــــــــــــــ  /م م 
ايانة م روع الكويت السـتخدام  7/2016/2017/

انيــــة( علــــى شــــركة / جــــرين امليــــاه املعاجلــــة )املرحلــــة الث
لوجســـتي  للمقـــاوال  الزراعيـــة )أقـــل األســـعار(  بلـــ  

د. ( عقـــــط مخســـــمائة  596,700/-امجـــــايل قـــــدره )
وســــتة وتســــعون ألفــــا  وســــبعمائة دينــــار ال اــــري املطــــابق 

 لل روط واملواافا . 
علمــــا أبن ا ي ــــة قامــــت قســــتدعاء ال ــــركة الفــــائزة  - 

ناق ـــة واخلـــاص لالستفســـار عـــن بعـــع بنـــود تســـعري امل
أبسـباب عــدم تضـمني قيمــة اجلهـا  الفــ) للقيمـة الــواردة 
ب ـــيغة العطـــاء  وقـــد تعهـــد  ال ـــركة بتنفيـــذ األعمـــال 
اخلااــــة قملناق ــــة حســــب ال ــــروط قلقيمــــة االمجاليــــة 

 للعقد حسب السعر املقدم منها ب يغة العطاء. 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:  
 ر املاليةالسيدة/ ح ة احلريب     مدي 

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 4151رقم الكتاب : 2

 ري  الكتاب 
:07/03/2018 

ــــــــــم هـــــــــــ   /م  ــــــــــب اعــــــــــادة ترســــــــــيه املناق ــــــــــة رق طل
اــــيانة م ــــروع حتــــريج جــــواخري   4/2016/2017م/

كبــد علــى/ شــركة  لزلــة للخــدما  واملقــاوال  الزراعيــة 
 د. (198,000/-)اقل االسعار(  بل  امجايل قـدره )

عقـــط مائـــة ووانيـــة وتســـعون الـــة دينـــار ال اـــري شـــريطة 
 استدعاء ال ركة الستيفاء التايل :

. تقـــــدمي جـــــداول حتليـــــل اســـــعار تف ـــــيلية ملكـــــوان  1
 امل روع

ـــــاول )كمـــــا يف ص2 ـــــة الئحـــــة جهـــــا  املق  - 36. تعب 
 ( من ااول املناق ة5-1املستند 

ـــع اقـــرار التعهـــد بتقـــدمي اجلهـــا  الفـــ) )كمـــا يف 3 . توقي
( مــن ااــول املناق ـة بــدال مــن 5-1مسـتند  - 38ص

/ شركة ا الل الزراعية )اثلب اقل االسـعار( وذلـ  بنـاء 
 على مالحظا  ديوان احملاسبة.

*علما أبن املناق ة أعاله حتت نطـا  عمـل مـواد قـانون 
 يف ش ن املناق ا  العامة 1964لسنة 37رقم 

 قرر جملس ادارة اجلها  التايل  
ـــــــم اوال: إلغـــــــاء قـــــــرار  ه الســـــــابق ال ـــــــادر قجتمـــــــاع رق

 املتضمن:   25/9/2017املنعقد يف  69/2017
 املواعقة على الرتسيه على شركة ا الل الزراعية
 اثنيا: املواعقة بناء على مالحظا  ديوان احملاسبة

 1285رقم الكتاب : 3
 ري  الكتاب 

:23/01/2018 

)اعيــــد حبــــب( طلــــب ترســــيه املناق ــــة رقــــم هـــــ   / م م 
توريد وتركيب شب  محاية حملمية  29/2015/2016/

ال ليبخا  البحرية مع قواعد خرسـانية )أحـد امل ـاريع 
املتعلقــــة إبعــــادة أتهيــــل البي ــــة الكويتيــــة( علــــى / شــــركة 
اخللــيج واوروق للخــدما  العقاريــة )اقــل االســعار(  بلــ  

د. ( عقـــط مائـــة وســـتة  166,080/ -إمجـــايل قـــدره )
ــــارا  ال اــــري شــــريطة اســــتدعاء وســــتون الفــــا  ووــــانون دي ن

 ال ركة لتقدمي املستندا  املطلوبة بكتاب ا ي ة.
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار الجتمـــاع 

 قادم ملدة اسبوعني حلني جتديد الكفاال  البنكية
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
 2911رقم الكتاب : 4

 ري  الكتاب  
:15/02/2018 

طلب إعادة النظر بقرار اجلهـا  السـابق والذن قملواعقـة 
ـــاخ لعقـــد املناق ـــة رقـــم هــــ   / م م /  ـــد الث علـــى التمدي

اســت جار اليــا  ومعــدا   راعيــة  23/2012/2013
للعمــل  نطقــة الــوعرة الزراعيــة املــربم مــع / شــركة عي ــل 

ـــد املســـعود للتجـــارة العامـــة وا ملقـــاوال  اعتبـــارا مـــن مزي
ـــــ  امجـــــايل  19/1/2018حـــــىت  20/10/2017  بل

ــــا   43,644/-قــــدره ) ــــون ألف ــــة واربع ــــط ثالث د. ( عق
وستمائة واربعـة واربعـون دينـارا  ال اـري حلـني االنتهـاء مـن 

إجـــــــراءا  ترســـــــيه املناق ـــــــة اجلديـــــــدة رقـــــــم هــــــــ   /م 
 .2017-14/2016م/

ـــد قـــراره الســـابق ال ـــادر  مـــا ال جملـــس ادارة اجلهـــا  عن
ــــــــــــد بتــــــــــــاري  90/2017قجتمــــــــــــاع رقــــــــــــم ) ( املنعق

املتضـــــــمن: مواعقـــــــة بـــــــنفس ال ـــــــروط  4/12/2017
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

ـــــاب  2016لســـــنة  49رقـــــم  ـــــارا مـــــن  ريـــــ  الكت اعتب
22/11/2017 
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيــــان م
 2033رقم الكتاب : 5

 ري  الكتاب  
:04/02/2018 

طلـــــــب طــــــــرح املناق ــــــــة العامــــــــة رقــــــــم هـــــــــ   / م م / 
أعمــال اخلــدما  والنظاعــة العامــة  15/2017/2018

وخدمـة رعايــة احليــواان  حبديقـة احليــوان وبعــع مراعقهــا 
 ملدة ثالث سنوا 
 *بياان  املناق ة:

 ال تقبل التجزئة -
 ال تقبل عروض بديلة -
ـــــاقا عـــــن شـــــرط أن ال تقـــــل خـــــربة امل - ســـــنوا   6ن

بينهـــــــــا عقـــــــــدين حكـــــــــوميني علـــــــــى األقـــــــــل وتقـــــــــدمي 
 مستندا  تثبت ذل .

 أال يقل رأس مال ال ركة عن مليون دينار كوييت -
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  املواعقــة علــى أن تكــون العمالــة 
متخ  ــة مــدما  النظاعـــة ورعايــة احليــواان  وحـــذ  

 ال رط التايل: 
ســــــنوا   6عــــــن شــــــرط أن ال تقــــــل خــــــربة املنــــــاقا  

بينهـــــــــا عقـــــــــدين حكـــــــــوميني علـــــــــى األقـــــــــل وتقـــــــــدمي 
 مستندا  تثبت ذل .

 2374رقم الكتاب : 6
 ري  الكتاب  
:07/02/2018 

طلـــــــــب طـــــــــرح املناق ـــــــــة العامـــــــــة رقـــــــــم هــــــــــ   / م م 
تقــــدمي خــــدما  وتنفيــــذ اعمــــال  17/2017/2018/

بواســطة عمالــة متخ  ــة  نطقــة العبــديل الزراعيــة علــى 
  هذا ااالال ركا  املتخ  ة يف

 *بياان  املناق ة:
 ال تقبل التجزئة -
 ال تقبل عروض بديلة -
 %25نسبة األوامر التغيريية  -

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
  3539رقم الكتاب : 7

 ري  الكتاب  
:27/02/2018 

ـــــــــــب طـــــــــــرح املناق ـــــــــــة العامـــــــــــة رقـــــــــــم هــــــــــــ  /م  طل
ان ــــاء واجنــــا  واــــيانة اســــوار  12/2016/2017م/

ية )حمميـــة جـــال الليـــاح( )أحـــد امل ـــاريع املتعلقـــة شـــبك
 يوما 730إبعادة أتهيل البي ة الكويتية( ملدة 

 *بياان  املناق ة:
 ال تقبل عروض بديلة -
 ال تقبل التجزئة -

قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار حلــني ورود  
 كتاب الحق من اجلهة

  3704رقم الكتاب : 8
 ري  الكتاب  
:01/03/2018 

نتيجة أتهيل ال ركا  واملؤسسـا  الزراعيـة املتقدمـة يف 
 جمال املقاوال  الزراعية.

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة ويعلـــن عنهـــا قجلريـــدة 
 الريية "الكويت اليوم"

 و ارة الرتبية
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيــــان م
 201767رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب 
:07/03/2018 

ــــــة لل ــــــركا  امل ــــــاركة  ــــــة البنكي ــــــد الكفال ــــــب متدي طل
تنفيـــذ اعمـــال  6/2016/2017قملناق ـــة رقـــم م ع /

ال ــــيانة والرتمــــيم واالعمــــال االن ــــائية ملــــدارس ومبــــاخ 
( املنطقــة الثانيــة ملــدة 2منطقــة حــويل التعليميــة املنطقــة )

 ثالث شهور حلني أخذ مواعقة ديوان احملاسبة.
 جلها  املواعقةقرر جملس ادارة ا

رقم الكتاب  2
:201805750 

ـــة للمناق ـــني امل ـــاركني  ـــد الكفـــاال  البنكي طلـــب متدي
تنفيـذ اعمـال  2015/2016-52قملناق ة رقم م ع 
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 ري  الكتاب 

:05/03/2018 
ال ــــيانة والرتمــــيم واالعمــــال االن ــــائية ملــــدارس ومبــــاخ 
 منطقــة العااــمة التعليميــة )املنطقــة الثانيــة( ملــدة ثــالث

 شهور حلني انتهاء الدراسة من ديوان احملاسبة.
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:

املهنــــــدس/ طالــــــب موســـــــى     مــــــدير ادارة الت ـــــــميم 
 والعقود

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
رقم الكتاب  3

:201806209 
 ري  الكتاب 

:08/03/2018 

طلــــب متديـــــد الكفــــاال  البنكيـــــة لل ــــركا  امل ـــــاركة 
تنفيـــذ أعمـــال  2017-5/2016 ـــة رقـــم م ع/قملناق

ال ــــيانة والرتمــــيم واألعمــــال االن ــــائية ملــــدارس ومبــــاخ 
( املنطقــة األوىل حلــني 1منطقــة حــويل التعليميــة املنطقــة )

 أخذ مواعقة ديوان احملاسبة.
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

رقم الكتاب  4
:201805761 

 ري  الكتاب 
:05/03/2018 

 3/2013/2014املناق ــــة رقــــم م ع / طلــــب الغــــاء 
تنفيــذ اعمـــال اــيانة آال  ت ـــوير املســتندا  واجهـــزة 
الفاكســــميلي قملنــــاطق التعليميــــة وديــــوان عــــام الـــــو ارة 
 واالدارا  التابعة  ا لهسباب املذكورة بكتاب الو ارة 

*اطلـــــع اجلهـــــا  علـــــى اـــــورة مـــــن كتـــــاب الـــــو ارة رقـــــم 
تضـمن امل 13/2/2018( املؤر  يف 201804645)

 طلب متديد الكفاال  ملدة ثالث شهور. 
*علما أبن املناق ة أعاله حتت نطا  عمل مواد قـانون  

 يف ش ن املناق ا  العامة 1964لسنة 37رقم 
 قرر جملس ادارة اجلها  التايل  

ـــــــم  اوال: إلغـــــــاء قـــــــراره الســـــــابق ال ـــــــادر قجتمـــــــاع رق
 املتضمن:   4/5/2016املنعقد يف  33/2016

 لى الرتسيةاملواعقة ع
 اثنيا: املواعقة على اللغاء
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  5

:201806012 
 ري  الكتاب 

:07/03/2018 

طلـــــــــب التمديـــــــــد التاســـــــــع لعقـــــــــد املناق ـــــــــة رقـــــــــم م 
ــــــــة  2008-2007ب/16ع/ ــــــــذ أعمــــــــال النظاع تنفي

ــاخ الــو ار  ــة املــربم ملــدارس ومب ة  نطقــة العااــمة التعليمي
مــع / شــركة وائــل الن ــة وشــركاه التجاريــة ملــدة ثــالث 

 30/6/2018حـــىت  1/4/2018شـــهور اعتبـــارا مـــن 
د. ( عقــط ســتمائة  681,162/- بلــ  امجــايل قــدره )

وإحـدى ووــانون ألفــا  ومائــة واثنــان وســتون دينــارا  ال اــري 
ـــــ  حلـــــني االنتهـــــاء مـــــن اجـــــراءا  املناق ـــــ ة رقـــــم وذل

36/2015/2016 
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

   2016لسنة  49رقم 
رقم الكتاب  6

:201806534 
 ري  الكتاب 

:12/03/2018 

طلب التمديد االول لعقد املناق ة رقم م 
ااالح وت غيل وايانة  38/2013/2014ع/
عدا  التكيية والتربيد والتدع ة والتهوية  دارس م

ومباخ  بعة للو ارة يف منطقة حويل التعليمية مدارس 
شيلر املربم مع /  -( مدرسة 20جنوب السرة عدد )

شركة االجنا  للمقاوال  ملدة ستة أشهر اعتبارا من 
 بل  امجايل  30/11/2018حىت  31/5/2018

ان وسبعون الفا  د. ( عقط اثن 72.400/-قدره )
واربعمائة دينار ال اري وذل  لف ل عقود ايانة التكيية 

 املركزي عن عقود ايانة وحدا  التكيية املنف ل.
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

   2016لسنة  49رقم 
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  7

:201805174 
 ري  الكتاب 

:22/02/2018 

/  30طلـــــــب طـــــــرح املناق ـــــــة احملـــــــدودة رقـــــــم م ع / 
تنفيذ وإن اء وايانة مدرسة متوسطة  2015-2016

( ومدرســـة متوســــطة 7بنـــني  نطقـــة اــــباح النااـــر   )
( التابعـــــة ملنطقـــــة 1بنـــــا   نطقـــــة اـــــباح النااـــــر   )

عليمية نظام تسـليم املفتـاح علـى الف ـة الثالثـة الفروانية الت
 لهعمال املدنية واالن ائية 

املــؤر   1088اطلــع اجلهــا  علــى كتــاب الــو ارة رقــم - 
  12/1/2017يف 
 * بياان  املناق ة:   
 ال تقبل عروض بديلة  -
 ال تقبل التجزئة   -
 % 25نسبة االوامر التغيريية  -
 سنوا    3ال يانة يوما  ومدة  745مدة االجنا   -

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  8

:201806549 
 ري  الكتاب 

:12/03/2018 

تنفيـذ  2018/2019( 78طلب التعاقد املباشر رقم )
  أعمال وموائمة وطباعة وتوريد كتب العلـوم والرايضـيا

ــــة مــــع / شــــركة ذا  السالســــل وكــــالء  ــــة الثانوي للمرحل
ـــــذا  ال ـــــروط واملوااـــــفا   مؤسســـــة دار الرتبويـــــون ب
-ولهسباب املذكورة بكتاب الو ارة  بل  امجايل قـدره )

د. ( عقــــــط ثالثــــــة ماليــــــني وســــــتمائة  3,618,135/
ووانيــة ع ــر الفــا  ومائــة ومخســة وثالثــون دينــارا  ال اــري 

يف  49( مـــن القـــانون رقـــم 18)وعقـــا لـــنا املـــادة رقـــم 
  2016ش ن املناق ا  العامة لسنة 

 20187305اطلـــع اجلهـــا  علـــى كتـــاب الـــو ارة رقـــم  
 21/3/2018بتاري  

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
رقم الكتاب  9

:201800407 
 ري  الكتاب 

:04/01/2018 

-64/2017طلــــب طــــرح املمارســــة العامــــة رقــــم م م/
ـــد ونقـــل  2018 ـــب واـــيانة مـــواد وخامـــا  لتوري وتركي

متنوعــة )أرضــيا  مطاطيــة( حلاجــة التوجيــه الفــ) العــام 
ــــزا  املدرســــية لعــــام  لــــرايض األطفــــال ضــــمن م ــــروع التجهي

   ( عن طريق العالن عنها قجلريدة الريية.2017-2018)
 اطلع اجلها  على:  
املـــــــؤر  يف  201803657كتـــــــاب الـــــــو ارة رقـــــــم   -

 الطلب املتضمن ذا   20/12/2017
املـــــــؤر  يف  201805475كتـــــــاب الـــــــو ارة رقـــــــم   -

املتضمن عدم القدرة علـى اخـذ مواعقـة  28/2/2018
إدارة الفتــــوى والت ــــريع إال بعــــد أخــــذ مواعقــــة اجلهــــا  
املركــزي للمناق ــا  العامــة بتحويــل املناق ــة رقــم م ع 

 إىل ممارسة. 24/2017-2018/
ني ورود  قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار حلــ

 كتاب الحق من اجلهة
رقم الكتاب  10

:201800454 
 ري  الكتاب 

:04/01/2018 

-63/2017طلب طرح املمارسة العامة رقم م.م/
توريد ونقل حقيبة عدد أدوا  اغرية للتوجيه  2018

الف) للرتبية الفنية عن طريق العالن عنها قجلريدة 
  الريية.

 اطلع اجلها  على: 
ـــــــــــو ار   - املـــــــــــؤر  يف  1117590ة رقـــــــــــم كتـــــــــــاب ال

 املتضمن ذا  الطلب  20/12/2017
ــــــــــــــــــــو ارة رقمــــــــــــــــــــي   - ــــــــــــــــــــب ال  201803658كت
و  6/2/2018املــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤر  يف  201805476و
املتضمنني عـدم القـدرة علـى اخـذ مواعقـة  1/3/2018

إدارة الفتــــوى والت ــــريع إال بعــــد أخــــذ مواعقــــة اجلهــــا  
 املركــزي للمناق ــا  العامــة بتحويــل املناق ــة رقــم م ع

 إىل ممارسة. 28/2017-2018/
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت قلقــرار حلــني ورود  

 كتاب الحق من اجلهة
 و ارة ال حة

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  1

:1539965 
 ري  الكتاب 

)اعيـــــد حبـــــب( طلـــــب ترســـــيه املناق ـــــة رقـــــم ص/ م   
( مــربد ميــاه 2اســتبدال عــدد ) 33/2016/2017ع/

رئيســــي للتكييــــة مــــع االانبيــــب وامللحقــــا  االخــــرى 
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 حطــة التربيــد املركزيــة  ست ــفى ال ــباح علــى / شــركة  13/02/2018:

ســــامل حممــــد الن ــــة للمقــــاوال  العامــــة واملبــــاخ )اقــــل 
د. (  248,138/ -االســــعار(  بلــــ  امجــــايل قــــدره )

يــة وثالثــون عقــط مائتــان ووانيــة واربعــون الفــا  ومائــة ووان
 دينارا  ال اري املطابق لل روط واملواافا . 

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:   
 م/ امين االشو                  مراقب ال يانة
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

رقم الكتاب  2
:13/2018 

 ري  الكتاب 
:20/03/2018 

/ طلب الحاطة والعلم برعع التظلم شـكال املقـدم مـن 
مؤسســـة البيـــت الســـويدي ألنظمـــة احلاســـب للمناق ـــة 

توريــد وتركيــب  34/2016/2017رقــم ص/ م   ع /
نظــــام مركــــزي لدارة البيــــاان  يف مركــــز اســــيل الكلــــى 
بقـــــرار جلنـــــة التظلمـــــا  مـــــن قـــــرارا  اجلهـــــا  املركـــــزي 

ـــاري   5/2018للمناق ـــا  العامـــة قجتماعهـــا رقـــم  بت
مـــــــن  (5/44اســــــتنادا للمـــــــادة رقــــــم ) 13/3/2018

إباـــــدار الالئحـــــة  2017( لســـــنة 30املرســـــوم رقـــــم )
 49/2016التنفيذية للقانون رقم 

 احيط جملس ادارة اجلها  علما
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  3

:1560204 
 ري  الكتاب 

:01/03/2018 

رقـم ص / م   ع  طلب التمديد اخلامس لعقد املناق ة
تـــــــوعري اخ ـــــــائي حاســـــــب ايل  60/2013/2014/ 

املربم مع / ال ركة العربيـة خلـدما  الكمبيـوتر ملـدة سـتة 
ــارا مــن  - بلــ  امجــايل قــدره ) 1/4/2018أشــهر اعتب

د. ( عقط تسعة واربعـون ألفـا  ومائتـا دينـار  49,200/
ـــــن إجـــــراءا  ترســـــيه  ـــــ  حلـــــني االنتهـــــاء م ال اـــــري وذل

 2017-44/2016س/ املمارسة رقم م
ــــــنفس ال ــــــروط  ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــا  املواعقــــــة ب ق
واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام قــانون املناق ــا  العامــة 

   2016لسنة  49رقم 
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسيه املمارسا  

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب  4

:150/2018 
 ري  الكتاب 

:19/03/2018 

ـــــرام طلـــــب التعاقـــــد امل باشـــــر مـــــع ال ـــــركا  احملليـــــة ألب
ــــار( علــــى 63عــــدد ) ( عقــــد اــــيانة )شــــامل قطــــع الغي

 النحو التايل:  
 ( عقدا   33أجهزة طبية ) -1
 ( عقدا  22أجهزة اشعة ) -2
 ( عقود 7أجهزة تعقيم ) -3
 ( عقد 1أجهزة اسنان ) -4

د. ( عقـط  500/29,121,782 بل  امجايل قدره )
ائــــة وإحــــدى وع ــــرون الفــــا  تســــعة وع ــــرون مليــــوان  وم

وســبعمائة واثنــان ووــانون دينــارا  ومخســمائة علــس ال اــري 
وذلـــ   31/3/2019حـــىت  1/4/2018اعتبـــارا مـــن 

 لهسباب املذكورة بكتاب الو ارة
 قرر جملس ادارة اجلها  التايل  

ـــــــم  اوال: إلغـــــــاء قـــــــراره الســـــــابق ال ـــــــادر قجتمـــــــاع رق
 :  املتضمن 11/3/2018املنعقد يف  19/2018

 عدم املواعقة
 اثنيا: املواعقة

 2809رقم الكتاب : 5
 ري  الكتاب 

:07/02/2018 

( حقــن 142طلــب الحاطــة والعلــم ب ــراء البنــد رقــم )
انسولني لعالج مرضى السكر لكاعة املست ـفيا  مـع / 
الـــدائرة املركزيـــة بـــدال مـــن / شـــركة ايكـــو الطبيـــة وذلـــ  

 النتقال وكالة ال ركة امل نعة
 س ادارة اجلها  علمااحيط جمل

 341رقم الكتاب : 6
 ري  الكتاب 

:21/08/2017 

)اعيــــد حبــــب( طلــــب ال ــــراء املباشــــر للــــوا م املخربيــــة 
املـــــذكورة بكتـــــاب الـــــو ارة لدارة ا ندســـــة الطبيـــــة مـــــن 
ــــــي وح ــــــري(  / شــــــركة املعجــــــل لهدويــــــة )وكيــــــل حمل

ــــــ  إمجــــــايل قــــــدره ) د. ( عقــــــط  4,507,620/- بل
ائة وســـــــــبعة أال  وســـــــــتمائة اربعــــــــة ماليـــــــــني ومخســــــــم

 وع رون دينارا  ال اري

قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــا  مــــا  ال عنــــد قــــراره الســـــابق  
املنعقــــــــــد يف  64/2017ال ــــــــــادر قجتمــــــــــاع رقــــــــــم 

املتضــــمن: أتجيــــل البــــت قلقــــرار حلــــني  18/9/2017
 ورود كتاب الحق من اجلهة

 527رقم الكتاب : 7
 ري  الكتاب 

:03/01/2017 

شــــــــراء مســــــــتهلكا  خااــــــــة )اعيــــــــد حبــــــــب( طلــــــــب 
بقســـــــم القلـــــــب ملست ـــــــفى العـــــــدان )مركـــــــز ســـــــليمان 
ــــــاب  ــــــب( مــــــن ال ــــــركا  املــــــذكورة بكت الــــــدبوس للقل

 2,008,525/-الــــــــــو ارة  بلــــــــــ  إمجــــــــــايل قــــــــــدره )
د. ( عقــــــــــــط مليــــــــــــوانن ووانيــــــــــــة آال  ومخســــــــــــمائة 

 ومخسة وع رون دينارا  ال اري
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 3رقم الكتاب : 8
  الكتاب  ري

:07/01/2018 

 LEVODOPA)اعيـــد حبــــب( طلــــب الذن ل ــــراء 
+ CARPIDOPA DUODOPA   

20   +G 50 ML GEL  .  وهــي تســتخدم
لعـــــــالج االمـــــــراض الع ـــــــبية قألمـــــــر املباشـــــــر مـــــــن / 
شـــــركة املعجـــــل لهدويـــــة )مـــــو ع وحيـــــد(  بلـــــ  امجـــــايل 

د. ( عقــــــــــط مائتــــــــــان  235/267,502تقــــــــــديري )
مائة واثنــــان دينــــار ومائتــــان وســــبعة وســــتون الفــــا  ومخســــ

ومخســـــة وثالثـــــون علســـــا  ال اــــــري ووعقـــــا للمـــــادة رقــــــم 
ـــــــم 18) يف شـــــــ ن املناق ـــــــا   49( مـــــــن القـــــــانون رق

العامـــــة والئحتـــــه التنفيذيـــــة ال ـــــادرة  وجـــــب املرســـــوم 
ـــــم  ـــــ  لتعزيـــــز املخـــــزون حيـــــب إن  30/2017رق وذل

ــــــــــــــــدة املســــــــــــــــجلة للمــــــــــــــــواد إبدارة  ال ــــــــــــــــركة الوحي
 املستودعا  الطبية 

املــــؤر   69لــــع اجلهــــا  علــــى كتــــاب الــــو ارة رقــــم اط -
 املتضمن أن ال ركة مو ع وحيد  5/2/2018يف 
ـــــــع اجلهـــــــا  علـــــــى كتـــــــاب الـــــــو ارة رقـــــــم  -  195اطل

 املتضمن ت حي  املبل  18/3/2018بتاري  
ــــــة أعضــــــائه املواعقــــــة  ــــــس ادارة اجلهــــــا  أبالبي قــــــرر جمل
شــــــريطة عــــــرض م ــــــروع العقــــــد علــــــى إدارة الفتــــــوى 

 توقيع العقد  والت ريع قبل
عدم مواعقة ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة  / د. مبار  

 العا مي
 111رقم الكتاب : 9

 ري  الكتاب  
:11/02/2018 

ــــــب الذن ل ــــــراء   PALBOCICLIBطل
(IBRANCE) 100MG  لعــــــالج مرضــــــى

الســـرطان قألمـــر املباشـــر مـــن /شـــركة اـــفوان للتجـــارة 
-ايل تقـديري قـدره )واملقاوال  )مو ع وحيد(  بل  إمج

د. (  258,694/-$( مــــــــا يعــــــــادل ) 853.776/
عقـــــط مائتـــــان ووانيـــــة ومخســـــون الفـــــا  وســـــتمائة واربعـــــة 

( مـن قـانون 18وتسعون دينارا  ال اري وعقا للمادة رقم )
يف شـــ ن املناق ــا  العامـــة والئحتــه التنفيذيـــة  49رقــم 

وذلـــــ   30/2017ال ـــــادرة  وجـــــب املرســـــوم رقـــــم 
حيــب ال ـركة الوحيــدة املسـجلة للمــواد  لتعزيـز املخـزون

 إبدارة املستودعا  الطبية 
 اطلع اجلها  على:   - 
 132اــــــــورة مــــــــن كتـــــــــاب الــــــــو ارة رقـــــــــم و م ط/ -

املتضـــــــمن املواعقـــــــة علـــــــى  19/2/2018املـــــــؤر  يف 
الطلــــــب اعــــــاله لتعزيــــــز املخــــــزون وتالعيــــــا ألي نقــــــا 
حـــــــــاد يف االدويـــــــــة واللـــــــــوا م الطبيـــــــــة حلـــــــــني اعـــــــــداد 

 لرد على ال روط املطلوبة التعديل وا
 6/3/2018املــــــؤر  يف 162كتـــــاب الـــــو ارة رقـــــم   -

 املتضمن أبن ال ركة مو ع للمادة وليس وكيل ح ري
ــــــة أعضــــــائه املواعقــــــة  ــــــس ادارة اجلهــــــا  أبالبي قــــــرر جمل
شــــــريطة عــــــرض م ــــــروع العقــــــد علــــــى إدارة الفتــــــوى 

 والت ريع قبل توقيع العقد 
وى العاملة / د. مبار  عدم مواعقة ممثل ا ي ة العامة للق

 العا مي
 117رقم الكتاب : 10

 ري  الكتاب 
:11/02/2018 

 IXEKIZUMABطلـــــــب االذن ل ـــــــراء 
(TALTZ)80MG/ML  لعــــــــــــالج ال ــــــــــــدعية

لكاعة املست فيا  )اقسام اجللدية( قألمر املباشـر مـن/ 
شــركة بــدر ســلطان واخوانــه )مــو ع وحيــد(  بلــ  امجــايل 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  26               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
-مـــــــــــــا يعـــــــــــــادل ) $( 812,500/-قـــــــــــــدره )تقـــــــــــــديري 

عقـــــط مائتـــــان وســـــبعة واربعـــــون الفـــــا   د. ( 247,813/
وواذائــة وثالثــة ع ــر دينــارا  ال اــري وذلــ  وعقــا للمــادة 

يف شـــ ن املناق ـــا   49( مـــن القـــانون رقـــم 18رقـــم )
العامــة والئحتــه التنفيذيــة ال ــادرة  وجــب املرســوم رقــم 

حيـــب إن ال ـــركة هـــي الوحيـــدة املســـجلة  30/2017
 سجل املوردين يف ادارة املستودعا  الطبية  للمادة يف 

اطلــع اجلهــا  علــى اــورة مــن كتــاب الــو ارة رقــم و م  -
املتضــــمن املواعقــــة  19/2/2018املــــؤر  يف  132ط/

ــا ألي نقــا  ــز املخــزون وتالعي علــى الطلــب اعــاله لتعزي
حـــاد يف االدويـــة واللـــوا م الطبيـــة حلـــني إعـــداد التعـــديل 

 والرد على ال روط املطلوبة 
املـــــــــــؤر  يف 170مرعـــــــــــق كتـــــــــــاب الـــــــــــو ارة رقـــــــــــم - 
املتضمن أبن ال ـركة مـو ع للمـادة ولـيس  6/3/2018

 وكيل ح ري
قـرر جملـس ادارة اجلهـا  أبالبيـة أعضـائه املواعقـة شـريطة 
عــرض م ــروع العقــد علــى إدارة الفتــوى والت ــريع قبــل 

 توقيع العقد 
  عدم مواعقة ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة / د. مبار 

 العا مي
 2044رقم الكتاب : 11

 ري  الكتاب 
:30/01/2018 

طلـــــــــــب تعـــــــــــديل قيمـــــــــــة شـــــــــــراء ادويـــــــــــة )بـــــــــــودرة( 
MESALAZINE 2GM SACHT 

(PENTASA XTEND)   اجلهــا   ألمررض
ا ضــمي حلاجــة كاعــة املست ــفيا  قألمــر املباشــر مــن / 
-شركة حممد انار ا اجري لي ب   بل  امجايل قدره )

د. ( 237.077/-ادل )$( مــــــــــا يعــــــــــ 787.500/
عقــط مائتــان وســبعة وثالثــون الفــا  وســبعة وســبعون دينــارا  

د. ( حيـب إن املبلـ   273.119/-ال اري بدال من )
ـــه مت عرضـــه علـــى اللجنـــة الدائمـــة  الـــذي مت الرتســـية علي

 لهدوية
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

  2045رقم الكتاب : 12
 ري  الكتاب  
:30/01/2018 

  (HIV)عـــــديل قيمـــــة شـــــراء أدويـــــة طلـــــب ت
ODEFSEY  حبـــوب لعـــالج مـــرض نقـــا املناعـــة

( ملست ــــفى األمــــراض الســــارية   (HIVاملكتســــب 
ــــة  ــــة للتجهيــــزا  الطبي قألمــــر املباشــــر مــــن / شــــركة ورب

د. ( عقــط  156,360/-لي ــب   بلــ  إمجــايل قــدره )
مائــة وســتة ومخســون الفــا  وثالوائــة وســتون دينــارا  ال اــري 

د. ( حيــب إن املبلــ  الــذي  157,080/-)بــدال مــن 
 مت الرتسية عليه مت عرضة على اللجنة الدائمة لهدوية

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
  2047رقم الكتاب : 13

 ري  الكتاب  
:30/01/2018 

ــــــــــــة )مــــــــــــادة(  طلــــــــــــب تعــــــــــــديل قيمــــــــــــة شــــــــــــراء ادوي
ELECARE JUNIOR  تغذيــة حساسـية مــن
اجـــة كاعـــة االقســـام يف احلليـــب البقـــري عنـــد االطفـــال حل

املست فيا  قألمر املباشر مـن / شـركة املعجـل لهدويـة 
ـــــ  امجـــــايل قـــــدره ) ـــــا  480.000/-لي ـــــب   بل $( م

د. ( عقط مائة واربعة واربعـون  144.960/-يعادل )
-الفـــــا  وتســـــعمائة وســـــتون دينـــــارا  ال اـــــري بـــــدال مـــــن )

د. ( حيــــب ان املبلــــ  الــــذي مت الرتســــية 145.440/
 عرضه على اللجنة الدائمة لهدويةعليه مت 

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
  2049رقم الكتاب : 14

 ري  الكتاب  
:30/01/2018 

طلــــــــــــــــــــب تعــــــــــــــــــــديل قيمــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــادة 
HAEMOFILTRATION+BICARB NO K   

MULTIBIC 5L  حماليــل اســيل الــدمCRPT 
حلاجــة مراكــز اســيل الكلــى قالمــر املباشــر مــن / شــركة 

-ر ا ــــاجري لي ــــب   بلــــ  امجــــايل قــــدره )حممــــد اناــــ
د. ( عقـــط مائـــة واحـــدى واربعـــون الـــة  141.000/

د. ( حيـب ان  140.000/-دينار  الاري بـدال مـن )
املبلــــ  الــــذي مت الرتســــية عليــــه مت عرضــــه علــــى اللجنــــة 

 الدائمة لالدوية
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 

 116رقم الكتاب : 15
 ري  الكتاب 

:11/02/2018 

 GOSERELINطلــــب الذن ل ــــراء املــــادة 
ACETATE (ZLADEX) 3.6 MG 

نقــــا ا رمــــوان  مــــن / شــــركة الغــــا  هلثكــــري  لعــــالج
للتجارة العامة )مو ع وحيـد(  بلـ  إمجـايل تقـديري قـدره 

د. (  132,073/-$( مـــا يعـــادل ) 434.430/-)
عقــط مائــة واثنــان وثالثــون الفــا  وثالثــة وســبعون دينــارا  ال 

يف شـ ن  49( من قـانون رقـم 18عقا للمادة رقم )اري و 
املناق ـــا  العامـــة والئحتـــه التنفيذيـــة ال ـــادرة  وجـــب 

وذلـــ  لتعزيـــز املخـــزون حيـــب  30/2017املرســـوم رقـــم 
   ال ركة الوحيدة املسجلة للمواد إبدارة املستودعا  الطبية

 اطلع اجلها  على:  - 
يف  املـؤر  132اورة من كتـاب الـو ارة رقـم و م ط/ -

املتضـــمن املواعقـــة علـــى الطلـــب اعـــاله  19/2/2018
لتعزيـــــز املخـــــزون وتالعيـــــا ألي نقـــــا حـــــاد يف االدويـــــة 
واللوا م الطبية حلني اعـداد التعـديل والـرد علـى ال ـروط 

 املطلوبة 
 6/3/2018املــــــؤر  يف 168كتـــــاب الـــــو ارة رقـــــم   -

 املتضمن أبن ال ركة مو ع للمادة وليس وكيل ح ري 
ة اجلهـا  أبالبيـة أعضـائه املواعقـة شـريطة قـرر جملـس ادار 

عــرض م ــروع العقــد علــى إدارة الفتــوى والت ــريع قبــل 
 توقيع العقد 

عدم مواعقة ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة / د. مبار  
 العا مي

 2050رقم الكتاب : 16
 ري  الكتاب 

:30/01/2018 

ــــــــــــة حبــــــــــــوب   طلــــــــــــب تعــــــــــــديل قيمــــــــــــة شــــــــــــراء أدوي
STIVARGA (REGORAFENIB)40MG 
لعـــالج ســـرطان القولـــون واملســـتقيم ملركـــز حســـني مكـــي 
مجعه للجراحا  التخ  ية قألمـر املباشـر مـن / شـركة 
الغـا  هيلكــري للتجــارة العامــة لي ـب   بلــ  إمجــايل قــدره 

 129,700/ -يــــــورو( مــــــا يعــــــادل ) 359,280/-)
د. ( عقط مائة وتسعة وع رون الفا  وسبعمائة دينـار ال 

د. ( حيـــب إن املبلـــ   138,682/-) اـــري بـــدال مـــن
ـــه مت عرضـــه علـــى اللجنـــة الدائمـــة  الـــذي مت الرتســـية علي

 لهدوية
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 2051رقم الكتاب : 17
 ري  الكتاب 

:30/01/2018 

ــــــــــــة حبــــــــــــوب  طلــــــــــــب تعــــــــــــديل قيمــــــــــــة شــــــــــــراء أدوي
BIVALIRUDIN (ANGIOMAX) 

250MG   شــركة  التجلطــا  قألمــر املباشــر مــن لعرر /
اوالد جاســم الــو ان للتجــارة العامــة لي ــب   بلــ  إمجــايل 

د. ( عقــــط تســـعة وتســــعون ألفــــا   99,900/-قـــدره )
 د. ( 103,626/ -وتســعمائة دينــار ال اــري بــدال مــن )

حيـــب إن املبلـــ  الـــذي مت الرتســـية عليـــه مت عرضـــه علـــى 
 اللجنة الدائمة لهدوية

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 2052م الكتاب :رق 18

 ري  الكتاب 
:30/01/2018 

ـــة )حقـــن(   LHRNطلـــب تعـــديل قيمـــة شـــراء ادوي
ANALOGUE (LUPRON) 11.25MG 
لعــالج امــراض الغـــدد حلاجــة كاعـــة املست ــفيا  قألمـــر 
املباشر من / شركة املعجل لهدويـة لي ـب   بلـ  امجـايل 

د. ( عقـط سـبعة وتسـعون الفـا  ومائـة  97.175قـدره )
 97.280/-بعون دينــارا  ال اــري بــدال مــن )ومخســة وســ

د. ( حيــب إن املبلــ  الــذي مت الرتســية عليــه مت عرضــه 
 على اللجنة الدائمة لهدوية

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 28330رقم الكتاب : 19

 ري  الكتاب 
:25/12/2017 

طلــب اعــادة النظــر بقــرار اجلهــا  علــى شــراء البنــد رقــم 
اــــة جبراحــــة املنــــاوري ألجهــــزة  ( مســــتهلكا  خا169)

LIGASURE   لكاعـــــــــــــة اقســـــــــــــام اجلراحـــــــــــــة يف
املست ــــــفيا  مــــــن / شــــــركة اــــــفوان للتجــــــارة العامــــــة 

د. ( عقـــــــط اربعـــــــة  94,118واملقـــــــاوال  لي ـــــــب  )
وتسـعون الفـا  ومائــة ووانيـة ع ــر دينـارا  ال اــري بـدال مــن 

د. ( بعـــد تقـــدمي ال ـــركة أفـــيع وااـــب   99,072)
 يف مناق ة اخلليج .مطابق لسعر املادة 

 قرر جملس ادارة اجلها  التايل



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  27               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
ـــــــم  اوال: إلغـــــــاء قـــــــراره الســـــــابق ال ـــــــادر قجتمـــــــاع رق

 املتضمن: 17/7/2017املنعقد يف  52/2017
 عدم املواعقة
 اثنيا: املواعقة

 2053رقم الكتاب : 20
 ري  الكتاب 

:30/01/2018 

طلــــــــب تعــــــــديل قيمــــــــة شــــــــراء أدويــــــــة )كبســــــــوال ( 
PALBOCICLIB IBRANCE 75MG 
لعــالج ســرطان الثــدي حلاجــة مركــز حســني مكــي مجعــة 
للجراحـــــا  التخ  ـــــية قألمـــــر املباشـــــر مـــــن/ شـــــركة 
اـفوان للتجــارة واملقــاوال  لي ـب   بلــ  امجــايل وقــدره 

د. (  88,652/-$( أي ما يعـادل )239,550/-)
عقـط وانيــة ووـانون ألفــا  وسـتمائة واثنــان ومخسـون دينــارا  

د. ( حيــب إن املبلــ   98,304/ -ال اــري بــدال مــن )
ـــه مت عرضـــه علـــى اللجنـــة الدائمـــة  الـــذي مت الرتســـية علي

 لهدوية.
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 2283رقم الكتاب : 21
 ري  الكتاب 

:01/02/2018 

( شـراء مغلفـا  شـاب 83طلب إلغاء شـراء البنـد رقـم )
 طيب جاهزة لقسم التعقـيم ملست ـفى مبـار  مـن/ ال ـركة
الكويتيــة ل ــناعة وجتــارة املنتجــا  القطنيــة  بلــ  امجــايل 

د. ( عقــــط اربعــــة ومخســــون ألفــــا   54,943/-قـــدره )
وتسعمائة وثالثة واربعون دينـارا  ال اـري نظـرا لعـدم التـزام 

 ال ركة بتقدمي الضمان البنكي حىت  ر ه
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 2808رقم الكتاب : 22
  ري  الكتاب

:07/02/2018 

طلـــب الحاطـــة والعلـــم قســـتكمال اعمـــال توريـــد أدويـــة 
حقن لعـالج مرضـى السـرطان حلاجـة مركـز حسـني مكـي 
مجعــة للجراحــا  التخ  ــية لي ــب  مــع / شــركة بــدر 
ــة وذلــ   ــدال مــن / شــركة ايكــو الطبي ســلطان واخوانــه ب

 النتقال الوكالة.
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

رقم الكتاب  23
:569/2017 

 ري  الكتاب 
:27/12/2017 

طلـــب الـــو ارة الغـــاء املمارســـا  اخلااـــة ب ـــركة مســـكا 
 لإلجتار يف مجيع املعدا  واملستلزما  الطبية ارقام:

ــــــد اجهــــــزة وملحقاهتــــــا  1073/2013/2014- توري
 الس اقسام اجلراحة العامة والتخ  ية

ــــــد اجهــــــزة وملحقاهتــــــا  1196/2013/2014- توري
 راحة العامة والتخ  يةالس اقسام اجل

ــــــد اجهــــــزة وملحقاهتــــــا  1291/2013/2014- توري
 الس اقسام اجلراحة العامة والتخ  ية

توريد اجهزة وملحقاهتا الس  519/2013/2012-
 اقسام اجلراحة العامة والتخ  ية

ــــــد اجهــــــزة وملحقاهتــــــا  1035/2013/2014- توري
 الس اقسام اجلراحة العامة والتخ  ية

 باب املذكورة بكتاب الو ارة.وذل  لهس
 *اطلع اجلها  على:

ــــــــــو ارة رقــــــــــم   - ــــــــــاب ال املــــــــــؤر  يف  494/2017كت
14/11/2017 
كتــــــب شــــــركة مســـــــكا لإلجتــــــار يف مجيــــــع املعـــــــدا    -

 8/3/2017واملســـتلزما  الطبيـــة التاليـــة املـــؤرخني يف 
 450/2017,  452/2017,  457/2017أرقـام 

 ,458/2017  ,443/2017 
ـــت قلقـــرار وتوجيـــه  قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  أتجيـــل الب

 دعوة حلضور ممثل عن اجلهة الجتماع قادم
 509رقم الكتاب : 24

 ري  الكتاب 
:18/01/2017 

( منظمــا  125)اعيــد حبــب( طلــب شــراء البنــد رقــم )
لضــرق  القلــب ذا  أنــواع جتتلفــة مــع اــعقة كهرقئيــة 
ملست ـــفى العـــدان ملركـــز ســـلمان الـــدبوس للقلـــب علـــى 

 التايل :   النحو
ـــة 125/1* البنـــد رقـــم ) ـــدائرة املركزي ( علـــى / شـــركة ال

 13,000/-)سـابع أقــل االســعار(  بلــ  امجــايل قــدره )
 د. ( بعد تقليل املواد 

( علــى / طــار  العوضــي وشــركاه 125/2* البنــد رقــم )
د. (  26,690/-)أقـل االسـعار(  بلــ  امجـايل قــدره )

 بعد أفيع الكميا  
( علــى / طــار  العوضــي وشــركاه 125/3* البنــد رقــم )

 86,070/-)رابــع أقــل االســعار(  بلــ  امجــايل قــدره )
 د. ( بعد أفيع الكميا 

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 2807رقم الكتاب : 25

 ري  الكتاب 
:07/02/2018 

ـــد رقـــم ) ( حقـــن 23طلـــب الحاطـــة والعلـــم ب ـــراء البن
عـــــه لعـــــالج مرضـــــى الســـــرطان ملركـــــز حســـــني مكـــــي مج

للجراحا  التخ  ية مع / شركة بدر سـلطان واخوانـه 
بـــدال مـــن / شـــركة ايكـــو الطبيـــة وذلـــ  النتقـــال وكالــــة 

 ال ركة امل نعة
 احيط جملس ادارة اجلها  علما

 2610رقم الكتاب : 26
 ري  الكتاب 

:05/02/2018 

طلـب الحاطــة والعلــم قسـتكمال اعمــال التوريــد ل ــراء 
  اجلراحيـــة واملنـــاوري حلاجـــة  مـــادة معقمـــة لتعقـــيم اآلال

كاعــة االقســام يف املراكــز التخ  ــية واملست ــفيا  مــع 
/ شــركة علـــي عبــدالوهاب املطـــوع التجاريــة بـــدال مـــن / 
شـــركة ابــــراهيم حممــــد الــــرخيا واوالده للتجــــارة العامــــة 

 واملقاوال  وذل  النتقال الوكالة
 احيط جملس ادارة اجلها  علما

 1832رقم الكتاب : 27
الكتاب   ري 

:28/01/2018 

طلــب االحاطــة والعلــم قســتكمال اعمــال التوريــد للعقــد 
( أدويــة )حقــن( لعــالج مرضـــى  (C0439/17رقــم 

الســـــــرطان ملركـــــــز حســـــــني مكـــــــي مجعـــــــة للجراحـــــــا  
التخ  ـية مـع / شـركة بـدر سـلطان واخوانـه بـدال مــن/ 

 شركة ايكو الطبية وذل  النتقال الوكالة
 احيط جملس ادارة اجلها  علما

 تسجيل شركا  اول مرة
 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب:  1

$624/2018 
 ري  الكتاب 

:22/03/2018 

طلــــب اعتمــــاد أيــــاء ال ــــركا  ومســــتندا  املــــوردين 
واملتعهـــدين والفنيـــني املتقـــدمني لهمانـــة العامـــة للجهــــا  
املركــــزي للمناق ــــا  العامــــة واملســــتوعني للمســــتندا  

( 16جيل طبقـــا للمـــادة رقـــم )والبيـــاان  املطلوبـــة للتســـ
 . 2016لسنة  49من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 شركة ماسة لوجستي  للتجارة العامة واملقاوال . -1
 شركة التوليب للتجارة العامة واملقاوال . -2
 شركة لوذان الدولية لالست ارا  البي ية. -3
 إتش أند إس للهواتة. -4
 ة العامة واملقاوال . شركة ضايف امل رتكة للتجار -5
 شركة بيت اخلربة عت  معاهد التدريب األهلية. -6
 شركة يب أند يب لقامة وإن اء وإدارة الفناد . -7
 شركة أس  العاملية للتجارة العامة. -8
 شركة اناعا  املال. -9

 شركة كاومة الكويتية للتجارة العامة واملقاوال . -10
 السيارا . شركة الدهب لت جري واست جار -11
 شركة ويزو لتلميع ووقاية السيارا .-12

قــرر جملــس ادارة اجلهــا  املواعقــة علــى اعتمــاد تســجيل 
 ال ركا  أعاله

 عقود اخلدما  االست ارية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع البيــــان م
رقم الكتاب:  1

$547/2018 
 ري  الكتاب 

:28/02/2018 

 RFP-2004687طلــب متديــد عقــد املمارســة رقــم 
تقـــــدمي خـــــدما  است ـــــارية يف إدارة م ـــــاريع إاـــــالح 

 AMCومعاجلـــــة البي ـــــة يف الكويـــــت املـــــربم مـــــع 
KUWAIT PROJECT   

MANAGMENT AND 
CONTRACTING COPMPANY 

WLL   ( يومــا  اعتبــارا مــن 91ملــدة )1/4/2018 
 بلـــــــــــــــ  إمجـــــــــــــــايل قــــــــــــــــدره  30/6/2018لغايـــــــــــــــة 

دوالر أمريكـــي( بــــنفس شــــروط  690 317 540/1)
ــة للعقــد لضــمان اســتمرار تقــدمي وب نــود األســعار العرادي

اخلــــــدما  املــــــذكورة دون انقطــــــاع حلــــــني توقيــــــع عقــــــد 
قلضـاعة  (RFP-2034280املمارسة البديلة رقـم )

إىل عــرتة التجهيـــز والعـــداد لبــدء أعمـــال العقـــد اجلديـــد 
 البديل. 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  28               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
ــــت رقــــم  ــــاب شــــركة نفــــط الكوي اطلــــع اجلهــــا  علــــى كت

املتضـــمن أبن  18/3/2018املـــؤر  يف  648/2018
 املطلوب هو متديد وليس أمر تغيريي

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة علـــى التمديـــد بـــنفس 
ال روط واألسعار مع االلتزام أبحكام قـانون املناق ـا  

 2016لسنة  49العامة رقم 
 جامعة الكويت

 املوضوع البيــــان م
 001رقم الكتاب : 1

 ري  الكتاب  
:11/03/2018 

طلـب إاــدار األمـر التغيــريي الرابــع علـى عقــد االتفاقيــة 
م ــروع مدينــة اــباح الســامل  05-03/04رقــم ج   /

اجلامعيــة املــربم مــع /ااموعــة املعماريــة الكنديــة قلتعــاون 
ــــــــش إنرتانشــــــــيوانل لالست ــــــــارا   ــــــــع دار إس إس إت م

د. (  8.544.576/-ا ندســية  بلــ  إمجــايل وقــدرة )
( شـــهرا  اعتبـــارا مـــن 42ملـــدة ) وذلـــ  لتمديـــد االتفاقيـــة

 .27/9/2021حىت  28/3/2018
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة:

 الدكتور/ قتيبة الر وقي     مدير الربانمج الن ائي
 السيد/ أسامة ال هاب     مدير امل رتاي 

 قرر جملس ادارة اجلها  أبالبية أعضائه عدم املواعقة 
دارة اجلهــــا  ومواعقــــة العضــــو ممثــــل جهــــتكم يف جملــــس ا

 املركزي للمناق ا  العامة
قبــل اخلتــام وجــه رئــيس جملــس اجلهــا  املركــزي للمناق ــا  العامــة دعــوة الســادة أعضــاء 

الـدعوة السـاعة  2018-03-28االس حلضور االجتمـاع القـادم يـوم االربعـاء املواعـق 
 التاسعة اباحا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 2018/ 25) حمضر االجتماع رقم 
-28املواعــق  -هـــ  1439 رجــب  11االربعــاء  املنعقــد اــباح يــوم

 م.3-2018
 25/2018)  عقد  جلنة املناق ا  املركزية العامة جلستها رقـم  

 2018-3-28املواعــق )االربعــاء ( الســاعة التاســعه مــن اــباح يــوم 
اجلها  املركزي للمناق ا  العامة و حبضـور كـل  بقاعة االجتماع  قر 

 السادة: من
 أعضاء جملس إدارة اجلها  املركزي للمناق ا  العامة

 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة حممد انار اخلرايف 1
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة عادل إبراهيم خريبط 2
ــــــــــــدهللا  3 د. حممــــــــــــد عب

 العيسى
 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة

ـــــــــــــــــــــــــــداللطية  4 بدرعب
 سانالدوي

 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة

هيفــــــــــــاء عبــــــــــــدالعزيز  5
 املضة

عضـــو/ ممثـــل األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى  
 للتخطيط والتنمية

د/مرســــــــــــــال ســــــــــــــعد  6
 املاجدي

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والت ريع

 عضو / ممثل و ارة املالية سامل ذايب العنزي 7
 ساعد ل  ون املناق ا   االمني العام امل د.عوا  العدواخ 8

 قلانبة
 

 -و قد حضر جانبا من االجتماع السادة :
ـــــــــــــــار  عهـــــــــــــــاد  1 د.مب

 العا مي
 عضو/ ممثل ا ي ة العامة للقوى العاملة

ــــــــــــــــدهللا ســــــــــــــــعود  1 عب
 العبدالر ا 

 اجلها  املركزي للمناق ا  العامة رئيس

 عضو اجلها  املركزي للمناق ا  العامة حامد أمحد العلبان 2
 وقد اعتذر عن حضور االجتماع السادة :

 األمني العام للجها  املركزي للمناق ا    هيا أمحد الودعاخ 1
 العامة

 انئب رئيس اجلها  املركزي للمناق ا  العامة د. ران عبدهللا الفارس 2
-02مت توقيع هـذا احملضـر واعتمـاده مـن رئـيس و اعضـاء جملـس اجلهـا   بتـاري   

 (من الالئحة  التنفيذية   8للمادة )وعقا  04-2018
ـــيت       ـــة ال ـــل اجلهـــا  احلكومي ـــا مـــن االجتمـــاع العضـــو / ممث كمـــا حضـــر جانب

 أشرعت على تنفيذ  املناق ة وهم كالتايل :
املهنــدس/ أنــور ال ــطي     ممثــل/ و ارة   العضو / ممثل و ارة الدعاع 1

 الدعاع
العضو / ممثل الرائسة العامة  2

 للحرس  الوطم
النقيــب/ عبداحملســن االبــراهيم     ركــن 

 اثنني  مناق ا  وممارسا 
ــــــــل مؤسســــــــة  3 العضــــــــو / ممث

 املوانئ الكويتية
 السيد/ انار ال مري     مدير إدارة  

 املناق ا 
العضـــــــــــــــــو / ممثـــــــــــــــــل و ارة  4

 الكهرقء و املاء
املهندســــة/ اــــدير القويضــــي     مــــدير 

 مكتب  الوكيل
العضـــــــــــــــــو / ممثـــــــــــــــــل و ارة  5

 خليةالدا
 النقيب/ م اري العتييب     رئيس قسم  

 عروض االسعار والتعاقدا  املباشرة
  العضو / ممثل و ارة املالية 6
ـــــــل املؤسســـــــة  7 العضـــــــو / ممث

العامـــــــــــــــــــــــة للت مينـــــــــــــــــــــــا   
 الجتماعية

 السيد/ عبد هللا املطريي     مدير إدارة  
 ال  ون الدارية

العضــــــــــو / ممثــــــــــل جامعــــــــــة  8
 الكويت

 مد شرية     مدير العقوداملهندس/ حم

العضــو / ممثــل و ارة التجــارة  9
 وال ناعة

 

العضـــــــــــــــــو / ممثـــــــــــــــــل و ارة  10
األوقــــــــــــــــــــا  وال ــــــــــــــــــــ ون  

 السالمية

الســــــــيد/ اليف الع ــــــــيمي     مراقــــــــب 
 التوريدا 

العضــــــــو / ممثــــــــل الــــــــديوان  11
 األمريي

 السيد/ محود النومس     رئيس قسم  
 الضماان  البنكية

لدارة العامـة العضو / ممثل ا 12
 لإلطفاء

النقيـب/ عبــدالعزيز البنيــان     مهنــدس 
 قسم  الدراسا  واملواافا 

العضـــــــــــــــــو / ممثـــــــــــــــــل و ارة  13
 املوااال 

املهنـــــدس/ ســــــامل اــــــرخوه     مراقــــــب 
 الواال 

العضـــــــــــو / ممثـــــــــــل وحـــــــــــدة  14
 التحراي  املالية  الكويتية

السيد/ عبد هللا ال ـا      مـدير إدارة 
 علوما أمن  وتقنية امل

ـــــــــــة  15 ـــــــــــل بلدي العضـــــــــــو / ممث
 الكويت

الســــــيد/ جــــــراح املطــــــريان     مراقــــــب 
 العقود  واملناق ا  واملزايدا 

العضـــو / ممثـــل ا ي ـــة العامـــة  16
 ملكاعحة  الفساد

الســـــــيدة/ امـــــــال العنـــــــزي     مراقـــــــب 
 ال  ون  املالية

العضو / ممثل و ارة األشغال  17
 العامة

ر ادارة الســـيدة/  ينـــب النعمـــة     مـــدي
 الواثئق  والعقود

الســـــيد/ م ـــــطفى القـــــزوي)     مـــــدير  العضو / ممثل و ارة العدل 18
 ادارة  

 الدعم الف)
ـــــيس  العضو / ممثل بيت الزكاة 19 الســـــيد/ م ـــــعل املســـــبحي     رئ

 قسم  اخلدما 
 مدير إدارة       السيد/ اياعيل سلمانالعضــــــو / ممثــــــل ال ــــــندو   20
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الكوييت للتنمية  القت ـادية 

 العربية
 تكنولوجيا املعلوما 

العضو / ممثل بنـ  الكويـت  21
 املركزي

السيد/يوســـــة العلـــــي     مــــــدير إدارة 
 اخلدما   االدارية

 عع العطاءا 
 و ارة الكهرقء و املاء

 املوضوع البيان م
ــــــــــــــــــــرقم : 1 و   م /  -ال

7264/2016 
ـــــد قطـــــع  عـــــع عطـــــاء مناق ة/ممارســـــة  توري

ل ــــماما  ت ــــرية جممــــع الغيــــار املطلوبــــة 
احملم ـــا   احلراريــــة  حطـــة الــــزور اجلنوبيــــة 

 لتوليد القوى الكهرقئية و تقطري املياه
 عتحت مظارية املناق ة

 و ارة األشغال العامة
 املوضوع البيان م
إ م م  -الـــــــــــــــــــــــــــــــــرقم : 2

/1/6/2017-
2018 

عــع عطــاء مناق ة/ممارســة  جتديــد و شــراء 
تـــوعري  بـــرامج هندســـية و اخـــرى متنوعـــة مـــع

خوادم  جديدة  ا و تقدمي ال يانة و الدعم 
 الف)

 عتحت مظارية املناق ة
 و ارة الرتبية

 املوضوع البيان م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم : 3 م.ع /  -ال

61/2016/2017 
عــــــع عطــــــاء مناق ة/ممارســــــة  اــــــيانة 
ــــــــة أجهــــــــزة ال ــــــــبكة  وت ــــــــغيل ومتابع
الرئيســـية لـــديوان عـــام الـــو ارة واملنـــاطق 

 بعة  االتعليمية والدارا  التا
 عتحت مظارية املناق ة

 وحدة التحراي  املالية الكويتية
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيان م
  1160126رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018 

ـــــريي االول  ـــــب ااـــــدار االمـــــر التغي طل
-بــــــــــــزايدة مبلــــــــــــ  امجــــــــــــايل قــــــــــــدره )

 تان  د. ( عقط مائ 255,916/
ومخســة ومخســون الفــا  وتســعمائة وســتة 

ـــارا  الاـــري بنســـبة ) %( 1.3ع ـــر دين
ــــــــى قيمــــــــة العقــــــــد رقــــــــم    -2-7عل

ـــــــــــــــــــــراخيا  1160126 شـــــــــــــــــــــراء ت
مايكروســـوعت وخـــدما  للـــدعم الفـــ) 
املـــربم مـــع / شـــركة ايـــبال  لالست ـــارا  
الكمبيــــــوتر وذلــــــ  الضــــــاعة خــــــدما  
ــــــدعم الفــــــ) وشــــــراء  مايكروســــــوعت لل

وســـــــــوعت تـــــــــراخيا وخـــــــــدما  مايكر 
 لالستضاعة على البي ة السحابية 

 بعد الستماع إىل ممثل اجلهة :   
السيد/ عبد هللا ال ا      مدير إدارة  

 أمن وتقنية املعلوما  
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة 

 و ارة املالية
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيان م
اجلهــا  متديــد الكفــاال  البنكيــة طلــب  رقم الكتاب :  1

للمناق ـــــني امل ـــــاركني قملناق ـــــة رقـــــم   ري  الكتاب : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعري   17/2016-2017 ت

مست ـــــــارين واخت ااــــــــيني يف ااــــــــال 
الضــــــرييب وذلــــــ  حلــــــني االنتهــــــاء مــــــن 

 اجراءا  ديوان  احملاسبة  
ـــــس   ـــــب عـــــن حضـــــور اجتمـــــاع جمل تغي

االدارة ممثــل اجلهــة امل ــرعة علــى تنفيــذ 
 االعمال

ـــرر جملـــس ادارة  اجلهـــا  أتجيـــل البـــت ق
قلقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثـل 

 اجلهة
 و ارة املوااال 

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيان م
  2498رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:19/09/2017 

)اعيد حبب( طلـب ترسـية املناق ـة رقـم 
ــــــد  9/2015/2016ب ب هـــــــ / توري

ــــني  ــــربط ب ــــب وت ــــغيل اجهــــزة  ال وتركي
ــــى / شــــركة اتكــــو للتجــــارة  املقاســــم عل
العامـــــة )أقـــــل األســـــعار(  بلـــــ  امجـــــايل 

د. (   299/3,549,908وقــــدره  )
عقــــط ثالثــــة ماليــــني ومخســــمائة وتســــعة 
وأربعون ألفا وتسعمائة ووانية  داننري ال 
اـــــري ومائتـــــان وتســـــعة وتســـــعون علســـــا 

 املطابق لل روط واملواافا    
رقــم  اطلـع اجلهـا  علــى كتـاب الـو ارة -

 9/10/2017املـــــــــــــــــــــؤر  يف  2663
ــــــــة للســــــــنة  املتضــــــــمن م ــــــــروع امليزاني

2017-2018  
علما أبن املناق ـة حتـت نطـا  عمـل - 

يف 1964لســـنة  37مـــواد قـــانون رقـــم 
 ش ن املناق ا  العامة  

 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :  
املهنـــــدس/ ســـــامل اـــــرخوه     مراقـــــب  

 املوااال 
 اعقةقرر جملس ادارة اجلها  املو 

 و ارة التجارة وال ناعة
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  

 املوضوع البيان م
  28739رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:21/12/2017 

طلـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة العامـــــــة رقـــــــم 
( اخلااــــة  راقبـــــة 9/2017-2018)

حركة االسـعار الكرتونيـا   اسـتنادا علـى 
ـــم ) ملرســـوم ( مـــن ا11احكـــام املـــادة رق

ـــــــم ) قاـــــــدار  2017(  لســـــــنة 30رق
( 49الئحـــــة تنفيذيـــــة   للقـــــانون رقـــــم )

 ب ان املناق ا  العامة   2016لسنة 
 *بياان  املمارسة :   
 اري قابلة للتجزئة -

 7602*مرعـــــــق كتـــــــاب الـــــــو ارة رقـــــــم 
تغيــــب   20/3/2018املــــؤر  بتــــاري  

عـن حضـور اجتمـاع جملـس االدارة ممثـل 
 ذ االعمالاجلهة امل رعة على تنفي
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نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس جملس 
االدارة  يف القيــام  هامــه قدارة اجللســـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 
لقيام انئب الرئيس قجا ة خارجية  عقد 
ـــــــة الســـــــيد/عادل   ـــــــس تكلي قـــــــرر اال
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 
ادارة اجللســــــــــة وعقــــــــــا لــــــــــنا املــــــــــادة 

 2016لسـنة   49ن (مـن القـانو 6رقم)
ب ـــ ن املناق ــــا  العامــــة  قــــرر جملــــس 
ــــــــرار  ــــــــت قلق ــــــــل الب إدرة اجلهــــــــا  أتجي
 الجتماع قادم  لعدم حضور ممثل اجلهة

 الرائسة العامة للحرس الوطم
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيان م
  2180رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:15/03/2018 

ـــــريي األول  ـــــب إاـــــدار االمـــــر التغي طل
-بــــــــــــزايدة مبلــــــــــــ  إمجــــــــــــايل قــــــــــــدره )

ــــــــــــة وواحــــــــــــد  151,902/ د. (  مائ
ومخســون الفــا  وتســعمائة واثنــان دينــار 

ـــــد املناق ـــــة 18,75بنســـــبة ) %( لعق
لتـــــــــــــــ جري   6/2016/2017رقـــــــــــــــم 

سـيارا  احلــرس الــوط) املــربم مع/شــركة 
م ــــطفى كــــرم وأوالده للتجــــارة العامــــة 

( 29لــزايدة عـــدد ) واملقــاوال   وذلــ 
اىل  1/10/2018آليـــــــة للفـــــــرته مـــــــن 

  31/3/2020هناية العقد يف
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   
النقيـب/ عبداحملســن االبــراهيم     ركــن  

 اثنني مناق ا  وممارسا 
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
ســباب خااــة اجللســة وذلــ  خلروجــة ال

ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  ادية العربيةال ندو  الكوييت للتنمية االقت

 توايــــــا  اجلهــــا 
 املوضوع البيان م
  124رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:21/01/2018 

طلــب اجلهــا  متديــد الكفــاال  البنكيــة 
للمناق ـــــني امل ـــــاركني قملناق ـــــة رقـــــم 

ـــــــب أجهـــــــزة  17/2017 ـــــــد وتركي توري
ال بكة املعلوماتبة السلكية والالسلكية 

 سلل وجدار  ونظم منع االخرتا  والت
ـــــــاان  ال ـــــــندو   ـــــــة ملركـــــــزي بي احلماي
الكوييت الرئيسـي والتعـايف مـن الكـوارث 
ـــــ  حلـــــني االنتهـــــاء مـــــن اجـــــراءا   وذل

 ديوان احملاسبة 
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   

السيد/ اياعيل سلمان     مدير إدارة  
 تكنولوجيا املعلوما 

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة نظـــرا 
ــــيس جملــــس لعــــدم إ ــــة اســــتمرار رئ مكاني

الدارة  يف القيام   هامـة قدارة اجللسـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 

لقيـــــام انئـــــب الـــــرئيس قجـــــا ة خارجيـــــة   
عقــد قــرر االــس تكليــة الســيد/عادل 
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 
ادارة اجللســـــــــة وعقـــــــــا لـــــــــنا  املـــــــــادة 

 2016لســنة  49(مــن القــانون 6رقــم)
 املناق ا  العامة   ب  ن

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
 بن  الكويت املركزي

 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 
 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  1

:180207000133  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:07/02/2018 

ـــــــــة  ـــــــــاال  البنكي ـــــــــد الكف ـــــــــب متدي طل
للمناق ـــــني امل ـــــاركني قملناق ـــــة رقـــــم 

اعمــــــــال وت ــــــــغيل  1/2017/2018
واــــيانة وااــــالح اخلــــدما  ا ندســــية 
للمبـم الرئيسـي لبنـ  الكويـت املركـزي 
وذلــــ  حلــــني  االنتهـــــاء مــــن اجـــــراءا  

 ترسية املناق ة  
 بعد الستماع إىل ممثل اجلهة :  
السيد/يوســـــة العلـــــي     مـــــدير إدارة  

 اخلدما  الدارية
قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة نظـــرا 

ــــي ــــة اســــتمرار رئ س جملــــس لعــــدم إمكاني
االدارة  يف القيام   هامـة قدارة اجللسـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 

لقيـــــام انئـــــب الـــــرئيس قجـــــا ة خارجيـــــة   
عقــد قــرر االــس تكليــة الســيد/عادل 
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 
ادارة اجللســـــــــة وعقـــــــــا لـــــــــنا  املـــــــــادة 

 2016لســنة  49(مــن القــانون 6رقــم)
  ب  ن املناق ا  العامة 

 قرر جملس إدارة اجلها  املواعقة
 ا ي ة العامة ملكاعحة الفساد

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  1

:279/2018  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:12/03/2018 

-8طلـــب التجديـــد األول للعقـــد رقـــم 
تـــــــــــــــــــــوعري عنيــــــــــــــــــــــني  2016/2017

املعلومــا   واخت ااــيني يف جمــال نظــم 
املــــربم مــــع / ال ــــركة الوطنيــــة مل ــــاريع 
ــــــارا مــــــن  التكنولوجيــــــا ملــــــدة ســــــنة اعتب

 17/6/2019حــــــىت   18/6/2018
د. ( 99,300/- بلــ  امجــايل قــدره )

عقط تسعة وتسعون الفا وثالوائـة دينـار  
 الاري وذل  للحاجة املاسة للهي ة 

 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   
ــــــال الع  ــــــب الســــــيدة/ ام ــــــزي     مراق ن



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  31               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
 ال  ون املالية

قرر جملس ادارة اجلهـا  أبالبيـة أعضـائه 
 املواعقه نفس ال روط واالسعار 

وعــــدم مواعقــــة: عضــــو اجلهــــا  املركــــزي 
للمناق ــــــــا  العامــــــــة الســــــــيد/ بــــــــدر 

 الدويسان
 و ارة الداخلية

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيان م
  4534لكتاب :رقم ا 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:20/03/2018 

طلب التمديد االول لعقد املناق ة رقم 
است جار سيارا   69/2010/2011

متنوعــة جلهــا   جتتلفــة قلــو ارة لــالدارة 
ــــــــــداد والتمــــــــــوين ) ادارة  ــــــــــة لالم العام
االليــا  ( قلـــو ارة املـــربم مـــع / ال ـــركة  
الكويتيــة الســترياد الســيارا  ملــده ســتة 

 بلـ   15/3/2018بـارا مـن اشهر اعت
د. (  221,400/ -امجــــــــايل قــــــــدره )

ـــــط مات ـــــان وواحـــــد وع ـــــرون الفـــــا   عق
 واربعمائة دينار  الاري 

* اطلع اجلهـا  علـى كتـاب الـو ارة رقـم  
 27/3/2018( املؤر  يف 107)
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملـــــس االدارة يف القيـــــام  هامـــــة قدارة 
ة الســباب خااــة اجللســة وذلــ  خلروجــ

ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

قــرر جملــس إدرة اجلهــا  أبالبيــة أعضــائه 
و االســــــعار  املواعقــــــه بــــــنفس ال ــــــروط

ـــــــــــــاب  ـــــــــــــ   الكت ـــــــــــــن  ري ـــــــــــــارا م اعتب
 و عدم مواعقة:   20/3/2018

عضــــــو اجلهــــــا  املركــــــزي للمناق ــــــا  
 العامة السيد/ بدر الدويسان

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  
 املوضوع البيان م
  1356رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:30/01/2018 

طلــــــــــــــب الغـــــــــــــــاء املمارســــــــــــــة رقـــــــــــــــم 
ـــــــــــواد   68/2016/2017 ـــــــــــد م توري

لقســم التكييــة )ادارة ال ــيانة العامــة(  
لـــالدارة العامـــة لإلن ـــاءا  و ال ـــيانة 
ـــــــ  لالســـــــباب املـــــــذكورة  ـــــــو ارة وذل قل

 قلك ة املرعق لكتاب  الو ارة 
علما أبن املمارسـة حتـت نطـا  عمـل - 

يف 1964لســـنة  37مـــواد قـــانون رقـــم 
 ش ن املناق ا   العامة  

 ثل اجلهة : بعد الستماع إيل مم 
ـــــيس   النقيـــــب/ م ـــــاري العتيـــــيب     رئ

قســــــم عــــــروض االســــــعار والتعاقــــــدا  
 املباشرة

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس جملس 
االدارة  يف القيــام  هامــة قدارة اجللســـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 
لقيام انئب الرئيس قجا ة خارجية  عقد 
ـــــــة الســـــــيد/عادل   ـــــــس تكلي قـــــــرر اال

يبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال خــــر 
ادارة اجللســــــــــة وعقــــــــــا لــــــــــنا املــــــــــادة 

 2016لسـنة   49(مـن القـانون 6رقم)
 ب  ن املناق ا  العامة  

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
 مؤسسة املوانئ الكويتية

 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 
 املوضوع البيان م
  7720رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:21/12/2017 

) اعيــــد حبــــب ( طلــــب طــــرح املناق ــــة 
 2017/2018-1العامــة رقــم م م   

أتمــــــني اــــــحي )العــــــالج(  للمــــــووفني 
وأسرهم وإااق  العمـل والتـ مني علـى 
 احلياة ملووفي املؤسسة بني ال ركا   

 املتخ  ة  
 اطلع اجلها  على كتب املؤسسة  - 

 1/3/2018بتـــــــــــــــاري   916رقـــــــــــــــم 
 املتضمن جداول االسعار 

 18/2/2018بتــــــــاري   1151رقــــــــم 
 املتضمن البيان الدميغرايف  

 *بياان  املناق ة  
 ال تقبل العروض البديلة -
 ال تقبل التجزئة -
 %( 5االوامر التغيريية )-

 *شروط املناق ة: 
شـــهادة اخلـــربة عـــن االعمـــال امل ـــاهبة -

ـــت ام  ـــة الكوي ـــيت قـــام هبـــا ســـواء بدول ال
 قخلارج وذل  عن  مخس سنوا   

حديثـة ومعااـرة لتـاري  تقـدمي شـهادة -
ــــة الت ــــنية  العطــــاء معتمــــدة مــــن وكال
العامليـــة تثبـــت ان مقـــدم  العطـــاء اليقـــل 

 ( Bت نيفه االنتماخ عن )
شـهادة حديثـة ومعااـرة لتـاري  تقـدمي -

ــــة الت ــــنية  العطــــاء معتمــــدة مــــن وكال
العامليـــة تثبـــت ان مقـــدم  العطـــاء اليقـــل 
ت ــــــنيفه االنتمــــــاخ ل ــــــركا  معيــــــدي 

 ( A اليقل  عن )التامني
** ورد مـــن شـــروط املناق ـــة ان يكـــون 
مـــن العـــاملني يف جمــــال اعمـــال الت هيــــل 
املطلوب تنفيذها يف هذه املناق ـة وعقـا 

 الحكام ال ريعة االسالمية. 
 بعد الستماع إيل ممثل اجلهة :    

الســيد/ اناــر ال ــمري     مــدير إدارة 
 املناق ا 

علـــى قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة 
 ال ركا  املتخ  ة 

شـــــــرط  -وحتــــــذ  ال ـــــــروط التاليـــــــة: 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  32               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
 الت مني التكاعلي 

شــــرط " ان يكــــون مــــن العــــاملني يف  -
جمــال اعمــال الت هيــل املطلــوب تنفيــذها 
يف هذه املناق ـة وعقـا الحكـام ال ـريعة 

 االسالمية."
  1103رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/02/2018 

م م    طلــب طــرح املناق ــة العامــة رقــم
ـــــــــــة  2-2017/2018 ـــــــــــوعري عمال لت

لتقـدمي خـدما  األمـن  والسـالمة ملينـاء 
ال ــــوي  و املنــــاطق التخزينيــــة و مينــــاء 
الدوحــة للمؤسســة ملــدة ثــالث ســنوا  

 بني  ال ركا  املتخ  ة 
 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروضا بديلة  -
 ال تقبل التجزئة   -
 % 25نسبة االوامر التغيريية  -
 شروط املناق ة :  *  
ســـــنوا  يف  10خـــــربة ال تقـــــل عـــــن  -

 جمال اعمال االمن و السالمة
 قرر جملس ادارة اجلها  عدم املواعقة

 املؤسسة العامة للت مينا  االجتماعية
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  1

:9872/928  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/02/2018 

 ــة العامــة رقــم ) م ع طلـب طــرح املناق
( تقــــــــــــــــــــــــــــــــدمي  2017/6  ا /   / 

خدما  التنظيـة و تـداول  امللفـا  و 
الضـــياعة جلميـــع مواقـــع املؤسســـة  ملـــدة 
 ثالث سنوا  بني ال ركا  املتخ  ة  

 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 تقبل التجزئة   -
 %( 25نسبة االوامر التغيريية ) -
  ة :  * شروط املناق 
ســــنوا  يف جمــــال  5خـــربة ال تقــــل عــــن  -

التنظيـــة و تــــداول امللفــــا  و الضــــياعة و 
لديها عقود سـارية  مـع بعـع اجلهـا  مثـل 

ا ي ــــــة  -و ارة الرتبيــــــة  -) و ارة ال ـــــحة 
العامة للمعلوما  املدنية ... ( ال تقـل عـن 

 م اريع على ضوء عدد العمال  3
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   
لســـــيد/ عبـــــد هللا املطـــــريي     مـــــدير ا 

 إدارة ال  ون الدارية
ــــع  قــــرر جملــــس ادارة اجلهــــا  املواعقــــة م

 تعديل ال روط التالية : 
سـنوا  يف جمـال  5خربة ال تقل عـن  -

التنظية و تداول امللفا  و الضياعة و 
ـــــــــديها عقـــــــــود ســـــــــابقة  يف اجلهـــــــــا   ل

 احلكومية واخلااة 
ن أن يكــــون لديــــه عمالــــة ال تقــــل عــــ -

 عامل   300
-ال يقـــل رأس مــــال ال ــــركة عــــن  ) -
 د. (500.000/

 املؤسسة العامة للت مينا  االجتماعية
 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  

 املوضوع البيان م
  74037رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:11/12/2017 

)أعيد حبب( طلـب التعاقـد املباشـر رقـم 
/ شــــركة مــــع  2017 \7 \م ع   أ 

اخلــــــرايف للحاســــــبا  اآلليــــــة )مــــــو ع ( 
لتجديــــــد اجيــــــار بــــــرامج احلاســــــب اآليل 

( وتقدمي خدما  IBMالرئيسي نوع )
ــــارا مــــن  ــــ)  ملــــدة ســــنة اعتب الــــدعم الف

 31/3/2019حــــــــــــــــىت  1/4/2018
ــــــــــــــــــــــــــــدره  ــــــــــــــــــــــــــــ  إمجــــــــــــــــــــــــــــايل ق  بل

-$(  مايعـــــادل )60/1,474,276)
د. ( عقط اربعمائة وسـتة 446,000/

 وذلــ  وعقــا واربعــون الــة دينــار الاــري
(  مــــن قــــانون املناق ــــا  18للمــــادة )

  2016( لسنة 49العامة رقم )
اطلــــــع علــــــى  كتــــــب الت مينــــــا  رقــــــم  

 21/3/2018املــــــــــــــؤر  يف  17375
 واملتضمن  

 مواعقة الفتوى والت ريع   -
االعــــادة أبن شــــركة اخلــــرايف وليســــت  -

املــؤر   76292وكيــل ح ــري  و رقــم 
املتضـــــــــمن وعقـــــــــا  19/12/2017يف 
ــــــــانون املناق ــــــــا   أل ــــــــن ق ــــــــادة م ي م

 العامة.
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 الدارة العامة لإلطفاء
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيان م
  2946رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:13/03/2018 

ـــــــــة  ـــــــــاال  البنكي ـــــــــد الكف ـــــــــب متدي طل
للمناق ـــــني امل ـــــاركني قملناق ـــــة رقـــــم 

ـــــــــــــد 2/2015/2016 ـــــــــــــا    توري آلي
واجهزة ووسائل نقـل بريـة لـالدارة  ملـدة 
ـــة أشـــهر وذلـــ  حلـــني االنتهـــاء مـــن  ثالث

 اجراءا  ديوان  احملاسبة 
*علمـا أبن املناق ــة أعـاله حتــت نطــا   

 1964لسـنة 37عمل مواد قانون رقم 
 يف ش ن املناق ا  العامة

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
قدارة  جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه

اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
-19طلــب طــرح املناق ــة العامــة رقــم   9519رقم الكتاب : 2



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  33               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:29/11/2017 

ــــــــــب و  2017/2018 شــــــــــراء و تركي
 ت غيل أجهزة ات اال   

 سلكية والسلكية خااة قالدارة 
 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 تجزئة تقبل ال -
 %( 25نسبة االوامر التغيريية ) -
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   
النقيب/ عبدالعزيز البنيـان     مهنـدس  

 قسم الدراسا  واملواافا 
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــة قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 

ــــــرئ ــــــب ال ــــــام انئ يس قجــــــا ة ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

قــــرر جملــــس إدرة اجلهــــا  أتجيــــل البــــت 
 قلقرار الجتماع قادم

 
 و ارة األشغال العامة

 هــــا توايــــــا  اجل
 املوضوع البيان م
  772رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018 

طلــــــــــب متديــــــــــد الكفــــــــــاال  االوليــــــــــة 
للمناق ــني امل ــاركني قملناق ــة رقــم هـــ 

ان ـــــاء وت ـــــغيل  واـــــيانة  158ص / 
(  D 1شبكة وخزاان  امليـاه املعاجلـة )

 التالية اياؤهم : 
شــــــركة كــــــي ســــــي ســــــي للهندســــــة  -1

 . واملقاوال  
 شركة اخلرايف انشيوانل .  -2

 ( يوما  90ملدة )
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيان م
  807رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:15/03/2018 

طلـــب اعـــادة النظـــر بقـــرار اجلهـــا  الســـابق 
ا  التمديـد واملواعقة على اسـتكمال اجـراء

 149الثاخ لعقد  املناق ة رقم هــ ص/ص/
توريــــد وتركيــــب وت ــــغيل واــــيانة حمطــــا  

 متنقلة ملدينة اباح 
األمحـــد الســـكنية املـــربم مـــع/ شـــركة اخلـــرايف 
انشـــــيوانل ملـــــدة ســـــتة اشـــــهر اعتبـــــارا مـــــن 

- بلـــ  امجـــايل قـــدره )  18/11/2017
د. ( عقط ثالوائة ومخسـون  350,000/

ـــــار  الاـــــري ـــــة  دين ـــــى ال ـــــاء عل ـــــ  بن  وذل
 مالحظا  ديوان احملاسبة 

 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   
الســـــيدة/  ينـــــب النعمـــــة     مــــــدير ادارة  

 الواثئق والعقود
مــــــا ال جملــــــس ادارة اجلهــــــا  عنــــــد قــــــراره 

 82/2017السابق ال ـادر قجتمـاع رقـم 
املتضمن "عـدم  8/11/2017املنعقد يف  

بيــــــق اخت ــــــاص جملــــــس ادارة اجلهــــــا  وتط
 شروط العقد "

 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 
 املوضوع البيان م
  233رقم الكتاب : 3

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:22/01/2018 

طلب طرح املناق ة العامـة رقـم إ م م / 
ـــــــــــــــد و  2016-2017/  9/  1 توري

تركيــــب و ت ــــغيل و اــــيانة  أجهــــزة و 
بــرامج مكاعحــة الفريوســا  ملــدة ثــالث 

ــــــــى ال ــــــــر  كا  ســــــــنوا  مقت ــــــــرة عل
املســــــــــجلة لــــــــــدى  اجلهــــــــــا  املركــــــــــزي 

 لتكنولوجيا املعلوما  
 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 ال تقبل التجزئة   -
 %(25االوامر التغيريية ) -

 قرر جملس ادارة اجلها  عدم املواعقة
 و ارة األوقا  وال  ون السالمية  توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيان م
  3324رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:22/02/2018 

طلـــــــب ترســـــــية املناق ـــــــة رقـــــــم أ .   
أعمـــــــال هـــــــدم و  19/2017/2018

ـــاء و ان ـــاء و اجنـــا  و اـــيانة  اعـــادة بن
مســــــجد / عبــــــدالعزيز الفلــــــيج  نطقــــــة 

( 13قطعــــــــــــة ) -جليــــــــــــب ال ــــــــــــيو  
ـــــاتس للتجـــــارة العامـــــة  على/شـــــركة كوم

ايل واملقاوال  )أقـل األسـعار(  بلـ  إمجـ
د. (   767/789,536قـــــــــــــــــــــــــــدره )

سبعمائة وتسعة  ووانون الفا ومخسـمائة 
وســتة وثالثــون دينــارا  وســبعمائة وســبعة 
وســـــــتون علســـــــا املطـــــــابق لل ـــــــروط و 
املوااــــفا    كمــــا اطلــــع اجلهــــا  علــــى  

ـــــــو ارة رقـــــــم  ـــــــاب ال ـــــــ   5071كت  ري
املتضــمن أقــل االســعار   21/3/2018

 مطابق للمواافا 
اســــتمرار رئــــيس  نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة  

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــة قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
  ا  العامة  ب  ن املناق 2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  2410رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:08/02/2018 

طلــب االطــالع و اخــذ الــرأي يف مــدى 
الـــزام شـــركة اخلـــرايف للحاســـبا  اآلليــــة 
بتنفيــــــذ اعمـــــــال البنـــــــد  الســـــــابع مـــــــن 

ـــــــــم   10/2016/2017املناق ـــــــــة رق
ــــــرامج و  ــــــراخيا ب ــــــد و حتــــــديب ت توري

 نظم املعلوما  تطبيقا  ملركز  



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  34               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49القــــانون  (مــــن6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

ــــب مــــن  ــــس إدارة اجلهــــا  الطل ــــرر جمل ق
اجلهـــة إبجـــراء حتقيـــق بســـبب التـــ خر يف 
ــــه  ــــتج عن ــــرام العقــــد  ممــــا ن إجــــراءا  اب
انتهـــاء التـــ مني األويل للمنـــاقا الفـــائز 
ــــنا  دون توقيــــع العقــــد وذلــــ  وعقــــا ل

لســنة  49مــن القــانون  83املــادة رقــم  
 املناق ا  العامةب  ن  2016

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيان م
  4768رقم الكتاب : 3

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:18/03/2018 

طلـــــب ااـــــدار االمـــــر التغيـــــريي الثـــــاخ 
ـــــــــــــــزايدة مبلـــــــــــــــ  امجـــــــــــــــايل قـــــــــــــــدره  ب

د. ( ثالثة وسبعون   580/73,318)
ــــــــارا   ــــــــة ووانيةع ــــــــر دين الفــــــــا  وثالوائ

ســـــمائة ووـــــانون علســـــا  الاـــــري مـــــا ومخ
%( علــــــى  قيمــــــة 23يعــــــادل نســــــبة )

( مـــن املناق ـــة رقـــم 124العقـــد رقـــم )
توعري خدمة  17/2014/2015أ. /

سحب جورا  من  عـدة مسـاجد  بعـة 
للـــو ارة مـــع التمديـــد االول للعقـــد ملـــدة 

 15/6/2018ســتة شــهور اعتبــارا مــن 
وذلـــــــــــــــــ   14/12/2018حـــــــــــــــــىت  

الـــــو ارة و  لالســـــباب املـــــذكورة بكتـــــاب
حلــــــني االنتهــــــاء مــــــن اجــــــراءا  طــــــرح  

 املناق ة اجلديدة 
 بعد الستماع إيل ممثل اجلهة :   
الســـــــيد/ اليف الع ـــــــيمي     مراقـــــــب  

 التوريدا 
قرر جملس ادارة اجلها  التايل نظرا لعدم 
ـــيس جملـــس االدارة   ـــة اســـتمرار رئ إمكاني

 يف القيام  
 هامـــــة قدارة اجللســـــة وذلـــــ  خلروجـــــه 

اب خااـــــة ونظـــــرا لقيـــــام انئـــــب الســـــب
ـــــرر  ـــــد ق ـــــة   عق ـــــرئيس قجـــــا ة خارجي ال
االــــس تكليــــة الســــيد/عادل خــــريبط 
عضــــــــو جملــــــــس االدارة أبعمــــــــال ادارة 

(مـــن 6اجللســـة وعقـــا لـــنا  املـــادة رقـــم)
ب ـــــــــ ن  2016لســـــــــنة  49القـــــــــانون 

 املناق ا  العامة  
قــــرر جملــــس إدرة اجلها التــــايل: املواعقــــه 

 على التمديد عقط 
 واعقه على االمر التغيرييوعدم امل

 

 جامعة الكويت
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
  3رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:10/07/2017 

نتيجــة أتهيــل ال ــركا  للقيــام أبعمــال 
ان ــــاء البنيــــة التحتيــــة مل ــــروع مدينـــــة 

 ال دادية -اباح السامل اجلامعية
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  أتجيـــل ا لبـــت ق

 قلقرار الجتماع قادم
  1رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:07/12/2017 

طلـــــب طـــــرح املناق ـــــة احملـــــدودة  رقـــــم 
KU/KUCP/C0250/16-

(  اعمــال 5Cان ــاء احلزمــة رقــم ) 17
الطر  واجلسور )احلرم الطيب( يف مدينـة 

جامعــــــــة  -اــــــــباح الســــــــامل اجلامعيــــــــة 
 الكويت.  

ــــاان  املناق ــــة: *ال تقبــــل عروضــــ ا *بي
 بديلة 

 * ال تقبل التجزئة  
 بعد االستماع إيل ممثل اجلهة :   

 املهندس/ حممد شرية     مدير العقود
قــرر جملــس ادارة اجلهــا  أتجيــل البــت   

 قلقرار الجتماع قادم
  001رقم الكتاب : 3

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:08/01/2018  
    

)اعيد حبب( طلب طرح أتهيـل شـركا  
عمـــــال إن ـــــاء عامليـــــة وحمليـــــة للقيـــــام أب

وإجنـــا  واـــيانة  م ـــروع كليـــة العمــــارة 
وكليـــة علـــوم وهندســـة احلاســـوب  دينـــة 

 اباح السامل اجلامعية قجلامعة.
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  أتجيـــل البـــت  ق

 قلقرار الجتماع قادم
 بيت الزكاة

 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية
 املوضوع البيان م
  1175: رقم الكتاب 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018 

)اعيـــد حبـــب( طلـــب التمديـــد اخلـــامس 
 53/2012لعقــد املمارســة رقــم ب   /

القيام أبعمال الربيد  للبيت املربم مـع / 
شـــركة اكســـربس بوســـت للربيـــد الســـريع 
ملـــــــــــدة ســـــــــــتة أشـــــــــــهر اعتبـــــــــــارا مـــــــــــن  

 30/9/2018حــــــــــــــــــــىت 1/4/2018
د.   16,794/- بلــ  إمجــايل قــدره )

ع ــــــر الفــــــا   وســــــبعمائة (  عقــــــط ستة
ـــنفس  ـــارا  الاـــري  ب واربعـــة وتســـعون دين
ال ـروط واالسـعار وذلـ  حلـني االنتهـاء 
مــــن  اجــــراءا  اعــــادة طــــرح املناق ــــة 

 .  8/2016اجلديدة رقم ب   ع 
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :  
الســـــيد/ م ـــــعل املســـــبحي     رئـــــيس  

 قسم اخلدما 
ــنف س قــرر جملــس ادارة اجلهــا  املواعقــة ب

ال ــروط واألســعار مــع االلتــزام أبحكــام 
لسنة  49قانون املناق ا   العامة رقم 

2016    
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  626رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:08/02/2018 

)اعيــــد حبــــب( طلــــب بيــــت الزكاةاأــــاذ 
اجلهــــا  مــــا يــــراه مناســــبا مــــن إجــــراءا  
ل ــــركة  عفرانــــة حــــال  للتجــــارة العامــــة 

زاماهتا واملقاوال  وذل  بعد إخال ا قلت
 أعمال   2/2016لعقد املناق ة رقم 

توريـــد عمالـــة لتنظيـــة وتقـــدمي خـــدما  
 للمقر الرئيسي جبنوب السرة

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  أتجيـــل البـــت  ق
قلقــرار وتوجيــه دعــوه حلضــور ممثــل عــن 
ــــــة حــــــال  بيــــــت الزكــــــاة و شــــــركة  عفران
للتجـــــارة العامـــــة واملقـــــاوال  الجتمـــــاع 

 قادم
 بيت الزكاة
 طرح املناق ا  -يل طرح الت ه

 املوضوع البيان م
  000872رقم الكتاب : 3

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:21/02/2018 

طلــب طــرح املناق ــة العامــة رقــم  ب   
)ع ع( القيام أبعمال الربيد  8/2016

 على ال ركا   
 املتخ  ة ملدة ثالث سنوا   

 بياان  املناق ة :  
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 ال تقبل التجزئة   -
 %( 5األوامر التغيريية ) -
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :    

الســـــيد/ م ــــــعل املســـــبحي     رئــــــيس 
 قسم اخلدما 

 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة
 الديوان األمريي

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  
 املوضوع البيان م
  565رقم الكتاب : 1

ـــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:15/01/2018 

لــــــــب طــــــــرح املمارســــــــة العامـــــــــة  دأ ط
إعاده أتهيل أنظمه التكييـة  278/هـ/

ــــــــان املمارســــــــة  ممارســــــــة دأ  بق ــــــــر بي
إعاده أتهيل أنظمه التكييـة  278/هـ/

بق ـر بيـان علــى ال ـركا  املتخ  ــة 
 قلف ة  الثانية   *بياان  املمارسة :  

 اري قابلة للتجزئة -
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :   
محـود النـومس     رئـيس قسـم السيد/  

 الضماان  البنكية
قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة علـــى 

 الف ة الثانية أعمال التكيية
  1595رقم الكتاب : 2

ـــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:08/02/2018 

)اعيد حبب( طلب التعاقـد املباشـر رقـم 
( قطع ايار للطائرة االمرييـة 38)دا/ /

(B747-8 برابـــــة  الـــــديوان ممــــــثال )
ــــع ب ــــر  ــــة م ــــة الكويتي كة اخلطــــوط اجلوي

 ASTRONICSالســـــادة/ 
CUSTOM  

CONTROL 
CONCEPTS  بلـــــــــ  امجـــــــــايل 

د. ( عقـــــط 210/184,703قـــــدره )

مائــــة واربعــــة  ووــــانون الفــــا  وســــبعمائة 
ــــان وع ــــر أعلــــس   ــــري ومائت وثالثــــة دانن

ـــــنا املـــــادة ) ( مـــــن  18الاـــــري وعقـــــا ل
( 49قــــانون املناق ــــا  العامــــة رقــــم )

 2016لسنة 
 جملس ادارة اجلها  املواعقة قرر

  3443رقم الكتاب : 3
ـــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:27/03/2018 

طلب شراء املواد اخلااة لبند خـدما  
إعالميـــــــة ) نـــــــوع حفـــــــال  وهـــــــدااي و 

 رحال (
 قرر جملس ادارة اجلها  املواعقة

 و ارة العدل
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  1

:2018005471  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:19/03/2018 

طلـــب التمديـــد الســـابع لعقـــد املناق ـــة 
تقـــــدمي  6/2010/2011رقـــــم و ع / 

است ـــــــاريني و عنيـــــــني و اخ ـــــــائيني يف 
جمــال نظــم و تقنيــة املعلومــا  املــربم مــع 
/شركة ايبال لست ارا  الكمبيوتر ملدة  

 1/6/2018مخســة شــهور اعتبــارا مــن 
 بلــــــ  إمجــــــايل  31/10/2018حــــــىت 
د. (  عقــط ثالثــة  93,375/-قـدره )

وتسعون الة  وثالوائة ومخسة وسبعون 
دينار  الاري حلني النتهاء من إجراءا   
ترســــــــــــــــــــــــــية املناق ــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــم 

إقفا ــــــــــــــــــــــــا يف  2/2017/2018وع/
1/4/2018  
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :   
ــــدير   ــــزوي)     م الســــيد/ م ــــطفى الق

 دعم الف)ادارة ال
قرر جملس ادارة اجلهـا  أبالبيـة أعضـائه 

 املواعقه بنفس ال روط واالسعار 
عضو اجلها  املركزي  -و عدم مواعقة: 

 للمناق ا  العامة السيد/ حممد اخلرايف 
ممثـــل ا ي ـــة العامـــة للقـــوى العامـــة د.  -

 مبار  العا مي
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  2

:2018005473  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:19/03/2018 

لـــب التمديـــد الســـابع لعقـــد املناق ـــة ط
تقـــــدمي  6/2010/2011رقـــــم و ع / 

است ـــــــاريني و عنيـــــــني و اخ ـــــــائيني يف 
جمال نظم و تقنية املعلوما  املربم مع / 
ال ركة العربية خلـدما  الكمبيـوتر ملـدة  

ــارا مــن   1/6/2018مخســة أشــهر اعتب
 بلــــــ  إمجــــــايل  31/10/2018حــــــىت 

د.  (   عقـــــــــــط 77,000/-قـــــــــــدره )
ة وسـبعون الـة  دينـار  الاـري حلـني سبع

النتهــاء مـــن إجــراءا  ترســـية املناق ـــة 
 2/2017/2018اجلديـــــدة رقـــــم  وع/

 1/4/2018إقفا ا يف 
قرر جملس ادارة اجلها  أبالبية أعضـاؤه 

 املواعقه بنفس ال روط واالسعار 
 و عدم مواعقة: 

عضــــو اجلهــــا  املركــــزي للمناق ــــا   -
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ممثـــل ا ي ـــة العامـــة للقـــوى العامـــة د.  -
 مبار  العا مي

رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  3
:2018005474  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:19/03/2018 

طلـــب التمديـــد الســـابع لعقـــد املناق ـــة 
تقـــــدمي  6/2010/2011رقـــــم و ع / 

است ـــــــاريني و عنيـــــــني و اخ ـــــــائيني يف 
جمال نظم و تقنية املعلومـا  املـربم مـع/ 

العامـــــة ملـــــدة   جمموعـــــة ب ـــــاره للتجـــــاره
ــارا مــن   1/6/2018مخســة اشــهر اعتب

 بلــــــ  امجــــــايل  31/10/2018حــــــىت 
د. (   عقـــــــــــط  59,000/-قـــــــــــدره )

تســـــعة ومخســـــون الـــــة  دينـــــار  الاـــــري 
ـــــ  حلـــــني االنتهـــــاء مـــــن اجـــــراءا   وذل

-2ترســية املناق ــة اجلديــدة رقــم و ع/
اقفا ــــــــــــــــــا بتــــــــــــــــــاري   2017/2018

1/4/2018 
عضـائه قرر جملس ادارة اجلهـا  أبالبيـة أ
 املواعقه بنفس ال روط واالسعار 

 وعدم مواعقة: 
عضــــو اجلهــــا  املركــــزي للمناق ــــا   -

 العامة السيد/ حممد اخلرايف 
ممثـــل ا ي ـــة العامـــة للقـــوى العامـــة د.  -

 مبار  العا مي
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  4

:2018005475  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:19/03/2018 

ـــريي الســـابع  طلـــب ااـــدار االمـــر التغي
ـــــــــــــــــــــــ   إمجـــــــــــــــــــــــايل بتخفـــــــــــــــــــــــيع مبل

 د.  (  عقط  الفان   446/2,212)
ـــة  ـــارا  واربعمائ ـــم ع ـــر دين ـــان واث ومائت
وســتة واربعــون علســـا  الاــري مــا يعـــادل 

%( مــــن قيمــــة عقــــد املناق ــــة 0,06)
ال يانة  3/2016/2017رقم و ع / 

ا ندســــــــــية ال ــــــــــاملة الال  ت ــــــــــوير 
املستندا   قلو ارة املربم مع / مؤسسة 

لـــــــــ  جاســـــــــم يوســـــــــة احلميضـــــــــي وذ
( آال  ت ـــوير مـــن  6لتخفـــيع عـــدد )

ــــــة العقــــــد يف  عقــــــد ال ــــــيانة حــــــىت هناي
قـــــــــــرر جملـــــــــــس إدارة 31/10/2019ا

 اجلها  املواعقة .
 
 

 بلدية الكويت
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيان م
  4932رقم الكتاب : 1

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:18/03/2018 

طلــــــب ترســــــية املناق ــــــة العامــــــة رقــــــم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوعري  )ع( 4/2017/2018 ت

اخ ـــائيني وخـــدما  الـــدعم الفـــ)  يف 
جمــــال نظــــم معلومــــا  ببلديــــة الكويــــت 
ــــــــا   علــــــــى / شــــــــركة ا ندســــــــة والتقني
املتعـــددة ) اقـــل األســـعار(  ملـــدة ثـــالث 
-ســــــــــنوا   بلــــــــــ  امجــــــــــايل قــــــــــدره )

د. (  عقــــــــــط اربعمائـــــــــــة 444,387/
واربعـــة واربعـــون الفـــا   وثالوائـــة وســـبعة 

ل ــروط ووــانون دينــارا  الاــري املطــابق ل
 و املواافا 

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
  1479رقم الكتاب : 2

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:24/01/2018 

ـــــب طـــــرح املناق ـــــة احملـــــدودة رقـــــم  طل
اخلااــــة أبعمـــــال  14/2017/2018

ائية تــــــرميم و اـــــــيانة و أعمــــــال  ان ـــــــ
اــــغرية يف املن ــــآ  و املراعــــق العائــــدة 
للبلدية  حاعظة حويل ملـدة سـنتني علـى 
ال ركا   و املؤسسا  امل نفة ضـمن 

 الف ة الثالثة لهعمال الن ائية  
 * بياان  املناق ة :  
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 ال تقبل التجزئة -
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

القيــــام  هامــــه قدارة جملــــس االدارة  يف 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
ب ــ ن املناق ـــا  العامــة  قـــرر  2016

  املواعقـــة علـــى الف ـــة جملـــس إدرة اجلهـــا
 الثالثة والرابعه لالعمال االن ائية

  3548رقم الكتاب : 3
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:22/02/2018 

ـــــب طـــــرح املناق ـــــة احملـــــدودة رقـــــم  طل
اخلااــــة قعمـــــال  17/2017/2018

تــــــرميم و اـــــــيانة و اعمــــــال  ان ـــــــائية 
اــــغرية يف املن ــــآ  و املراعــــق العائــــدة 

( 24ة )للبلديــة  حاعظــة الفروانيــة  ملــد
شــــهرا علــــى ال ــــركا  امل ــــنفة ضــــمن 

   الف ة الثالثة لالعمال االن ائية
   : بياان  املناق ة *
  ال تقبل عروضا بديلة -
  ال تقبل التجزئة -
  (%10) نسبة االوامر التغيريية -
  : بعد االستماع إىل ممثل اجلهة  
الســـــيد/ جــــــراح املطـــــريان     مراقــــــب  

  دا العقود واملناق ا  واملزاي
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  37               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

قــــرر جملــــس إدرة اجلهــــا  املواعقــــة علــــى 
 الف ة الثالثة والرابعه لالعمال االن ائية

 بلدية الكويت
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
  3816رقم الكتاب : 4

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:01/03/2018 

ـــــب طـــــرح املناق ـــــة احملـــــدودة رقـــــم  طل
اخلااـــة أبعمـــال  16-2017/2018

تــرميم و اــيانة اعمــال  ان ــائية اــغرية 
يف املن ــــآ  و املراعــــق العائــــدة لبلديــــة 
الكويـــت  حاعطـــة اجلهـــراء ملـــدة ســـنتني 
ـــة  علـــى  ال ـــركا  امل ـــنفة ضـــمن الف 

 الرابعة لالعمال االن ائية  
 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 ال تقبل التجزئة   -
 %(10االوامر التغيريية ) نسبة -
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6ة رقــــم)املــــاد
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  5456رقم الكتاب : 5

 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:25/03/2018 

طلــــــب متديــــــد عــــــرتة دراســــــة عطــــــاءا  
تـوعري  1/2017/2018املناق ة رقـم 

ـــــدعم  الفـــــ) يف  إخ ـــــائني خـــــدما  ال
جمـــــــال املســـــــاحة ونظـــــــم و املعلومـــــــا  

ـــ  ملزيـــد مـــن اجل ـــة ملـــده شـــهر وذل غراعي
 الدراسة  للعطاءا 

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 

ة اجللسة وعقا لـنا االدارة أبعمال ادار 
لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)

 ب  ن املناق ا  العامة   2016
 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة

 
 

 و ارة الدعاع
 توايــــــا  اجلهــــا 

 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  1

:272762407352  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018 

طلب إلغاء و إعادة طـرح املناق ـة رقـم 
أعمـــال خـــدما  النظاعـــة  1412715

  عسكر الدوحة  
املرســـاة علـــى / شـــركة الســـاري الوطنيـــة 
للتجـــارة العامـــة و املقـــاوال  )اثخ اقـــل 
ـــوان  االســـعار( وذلـــ  لعـــدم  مواعقـــة دي

 احملاسبة على الرتسية  
*علما أبن املناق ة أعاله حتت نطـا    

 1964لسـنة 37عمل مواد قانون رقم 
 عامةيف ش ن املناق ا  ال

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

ــــم) ــــادة رق ــــانون 6امل ــــن لق لســــنة   49(م
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  التايل:  
اوال: الغـــــاء القـــــرار الســـــابق قجتمـــــاع   

املنعقـــــــــــــــــــــــد يف  77/2016رقـــــــــــــــــــــــم 
ـــــــو ارة   2/11/2016 علـــــــى طلـــــــب ال

ترســــــية املناق ــــــة املتضــــــمن: املواعقــــــة  
 اثنيا: املواعقه على االلغاء عقط

رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  2
:272722007451  
لكتــــــــــــــــــــــــــاب  ريــــــــــــــــــــــــــ  ا 
:14/03/2018 

طلب اعادة النظر بقـرار اجلهـا  السـابق 
واملواعقـــــة علـــــى ترســـــية املناق ـــــة رقـــــم 

ت غيل  وايانة وااالح  1562916
اجهـــــزة التكييـــــة و التهويـــــة و التربيـــــد 

 94 عســــكر لــــواء اــــا  احملمــــد االيل/
ـــــدروتي  ا ندســـــية  ـــــى  / شـــــركة ا ي عل
ــــــــــــــ  ) ــــــــــــــل االســــــــــــــعار(  بل -)اثخ اق

عقط مائتان سـبعة   د. (  257,760/
ومخســون الفــا  وســبعمائة وســتون دينــارا  

 الاري املطابق لل روط و املواافا   
علمــا أبن املناق ــة حتــت نطــا  عمــل -

يف 1964لســـنة  37مـــواد قـــانون رقـــم 
 ش ن املناق ا   العامة 

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 

خلروجــة الســباب خااــة  اجللســة وذلــ 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 
الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــو جملــــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

ــــــد قــــــراره الســــــابق   ــــــا ال اجلهــــــا  عن م



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  38               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
املنعقــــد يف  21/2018قجتمــــاع رقــــم 

 على طلب  14/3/2018
متديــــــد الكفــــــاال  االوليــــــة لل ــــــركا  
امل ـــــاركة قملناق ـــــة املتضـــــمن : عـــــدم 

 املواعقة
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  3

:272722007110  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:12/03/2018 

طلــــــــــب متديــــــــــد الكفــــــــــاال  االوليــــــــــة 
للمناق ـــــني امل ـــــاركني قملناق ـــــة رقـــــم 

أعمــال خــدما   النظاعــة  1412715
ــــــــــــ   عســــــــــــكر  الدوحــــــــــــة حــــــــــــىت  ري

و حلــــــني االنتهــــــاء مــــــن  10/7/2018
ـــــــع العقـــــــد  علمـــــــا أبن  اجـــــــراءا  توقي
املناق ــة أعــاله حتــت نطــا  عمــل مــواد 

يف شـــ ن  1964لســـنة 37قـــانون رقـــم 
 املناق ا  العامة

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  عـــدم املواعقـــة 
نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس جملس 

ارة اجللسـة االدارة  يف  القيام  هامـه قد
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 
ــــة   لقيــــام انئــــب الــــرئيس قجــــا ة  خارجي
عقــد قــرر االــس تكليــة الســيد/عادل 
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 
ادارة اجللســـــــــة  وعقـــــــــا لـــــــــنا املـــــــــادة 

 2016لســنة  49(مــن القــانون 6رقــم)
 ب  ن املناق ا  العامة  

 قرر جملس إدرة اجلها  عدم  املواعقة
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  4

:272722007021  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:11/03/2018 

طلــــــــــب متديــــــــــد الكفــــــــــاال  االوليــــــــــة 
للمناق ــــني امل ــــاركني قملناق ــــة  رقــــم 

ـــــاخ  2902909 حتـــــديب وتطـــــوير  مب
املطــــــاب  واــــــر  التربيــــــد  عســــــكرا  
ـــــ   املنطقـــــة اجلنوبيـــــة للـــــو ارة حـــــىت  ري

و  حلــــني االنتهــــاء مــــن  30/7/2018
 عقد  اجراءا  توقيع ال

قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  عـــدم املواعقـــة 
نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس جملس 
االدارة  يف  القيام  هامـة قدارة اجللسـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 
ــــة   لقيــــام انئــــب الــــرئيس قجــــا ة  خارجي
عقــد قــرر االــس تكليــة الســيد/عادل 
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 

وعقـــــــــا لـــــــــنا املـــــــــادة   ادارة اجللســـــــــة
 2016لســنة  49(مــن القــانون 6رقــم)

 ب  ن املناق ا  العامة  
 قرر جملس إدرة اجلها  عدم  املواعقة

 و ارة الدعاع
 الجراءا  الدارية االستثنائية للتعاقدا  احلكومية

 املوضوع البيان م
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  5

:27272207466  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018     

لنظـــــــر بقـــــــرار اجلهـــــــا  طلـــــــب إعـــــــادة ا
ـــــة علـــــى التمديـــــد االول لعقـــــد  واملواعق

خــــدما    1572913املناق ــــة رقــــم 
ــــع/  نظاعــــة معســــكر عريفجــــان املــــربم م
شـركة ال ماسـية العامليـة للتجـارة العامـة 

و املقاوال   ملدة ستة اشهر اعتبارا من 
 2/11/2018حــــــــــــــــىت  3/5/2018

 600/176,601 بلــ  امجــايل قــدره )
ـــــــــة وســـــــــتة  وســـــــــبعون الفـــــــــا  د. (  مائ

ــار  وســتمائة علــس   وســتمائة وواحــد دين
الاري حلني االنتهاء من  اجـراءا  طـرح 

  1082917املناق ة اجلديدة رقم 
 بعد الستماع إيل ممثل اجلهة :   
املهندس/ أنـور ال ـطي     ممثـل/ و ارة  

 الدعاع
قرر جملس ادارة اجلها  التايل نظرا لعدم 

ـــيس جملـــس ا ـــة اســـتمرار رئ الدارة  إمكاني
يف القيـــام   هامـــه قدارة اجللســـة وذلـــ  
خلروجــــة الســــباب خااــــة ونظــــرا لقيــــام 
انئب الرئيس قجا ة خارجية   عقـد قـرر 
االــــس تكليــــة الســــيد/عادل خــــريبط 
عضــــــــو جملــــــــس االدارة أبعمــــــــال ادارة 

(مـــن 6اجللســـة وعقـــا لـــنا  املـــادة رقـــم)
ب ـــــــــ ن  2016لســـــــــنة  49القـــــــــانون 

 املناق ا  العامة  
ــــايل: أوال : قــــرر جم لــــس إدرة اجلهــــا  الت

إلغـــاء القـــرار الســـابق ال ـــادر إبجتمـــاع 
( املنعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يف 13/2018)

املتضــــــــــــــمن  "عــــــــــــــدم  14/2/2018
ــــع  ــــو ارة قلتنســــيق م املواعقــــة وأطــــر ال

 و ارة املالية اثنيا: املواعقة
رقـــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  6

:272722007465  
 ريــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــاب  
:14/03/2018 

ناق ة رقم طلب التمديد االول لعقد امل
ت ــغيل واــيانة وااــالح  1682913

ــة بقاعــدة  االجهــزة واملعــدا   الكهرقئي
حممـــد االمحـــد البحريـــة املـــربم مع/شـــركة 
عــوا  لتربيــد و تكييــة ا ــواء ملــدة ســتة  

حـــىت  3/5/2018شـــهور اعتبـــارا مـــن 
- بلـــ  امجـــايل قـــدره ) 2/11/2018
د. ( عقــــط ســــتة وثالثــــون  36,720/

دينــارا  الاــري الفــا  وســبعمائة وع ــرون 
حلــــــني االنتهــــــاء مــــــن اجــــــراءا  طــــــرح 

 1272917املناق ة  اجلديدة رقم  
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ــــــام انئ ونظــــــرا لقي
خارجيـــــة  عقــــــد قــــــرر االــــــس تكليــــــة 

و جملــــــس الســـــيد/عادل  خــــــريبط عضـــــ
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

قــرر جملــس إدرة اجلهــا  املواعقــة  بــنفس 
 ال روط واالسعار
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 و ارة الدعاع

 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 
 املوضوع البيان م
ــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب  7 رق

:272762403675  
ـــــــــــــــــــــــــ  الك  ـــــــــــــــــــــــــاب  ري ت
:04/02/2018 

طلـــــــب طـــــــرح املناق ـــــــة العامـــــــة رقـــــــم 
خدما  النظاعة  عسكر  1662817

/ و  معســـكر 35لـــواء ال ـــهيد املـــدرع 
أم الروس على ال ـركا  املتخ  ـة و 
ــــــــــدى اجلهــــــــــا  املركــــــــــزي  املســــــــــجلة ل

 للمناق ا  العامة  
 * بياان  املناق ة : 

 ال تقبل عروضا بديلة  -
 ال تقبل التجزئة  -
 %(10وامر التغيريية )نسبة األ -
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــة قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ونظــــــرا لقيــــــام انئ
ـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة  خارجي
الســـــيد/عادل  خـــــريبط عضـــــو جملـــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6م)املــــادة رقــــ
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
ــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب  8 رق

:272762430655  
ـــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:24/12/2017 

ـــــم )  ـــــب طـــــرح املناق ـــــة العامـــــة رق طل
( أعمــــــــــــــال خــــــــــــــدما   1372717

النظاعــــة ملبـــــم معــــايل الـــــو ير و  ا ي ـــــة 
رائســــــــة الداريــــــــة و املاليــــــــة قلــــــــو ارة و 

األركـــان علـــى ال ـــركا  املتخ  ـــة و 
املســـــــــجلة لـــــــــدى  اجلهـــــــــا  املركـــــــــزي 

 للمناق ا  العامة  
 * بياان  املناق ة :   
 ال تقبل عروض بديلة  -
 ال تقبل التجزئة -
نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   

جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 

ــــــرئيس قجــــــا ة ونظــــــرا ل ــــــب ال قيــــــام انئ
ـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة  خارجي
الســـــيد/عادل  خـــــريبط عضـــــو جملـــــس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لـنا 

لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

قـــرر جملـــس إدرة اجلهــــا  عـــدم املواعقــــة 
 لعدم تواعر األعتماد املايل

 الرسائل الواردة
 املوضوع البيان م
رقــــــــــــــــــــــــــــــم الكتــــــــــــــــــــــــــــــاب  9

$:588/2018  
ـــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــاب    ري
:11/03/2018  
ــــــة    شــــــركة الســــــاري الوطني

طلب ال ـركة اعـادهتم عيمـا  ـا اجـور 
)  2272813العمالــة للمناق ــة رقــم 

ع ( خــــدما  النظاعـــــة  بقاعـــــدة علـــــي 
الســــــــامل اجلويــــــــة قلــــــــو ارة و امكانيـــــــــة 

ويضــــهم عــــن الفــــر   يف احلــــد األدىن تع

 للتجارة العامة واملقاوال  ذ  
 م م

ـــــانون  ـــــني الق ـــــة ب ـــــل  النظاع ـــــب عام لرات
القــــدمي وقــــت طــــرح املناق ــــة والقــــرار 

 الو اري وقت توقيع العقد  
علمــا أبن املناق ــة حتــت نطــا  عمــل -

يف 1964لســـنة  37مـــواد قـــانون رقـــم 
 ش ن املناق ا   العامة

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
لقيــــام  هامــــه قدارة جملــــس االدارة  يف ا

اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ونظــــــرا لقيــــــام انئ
ـــــرر االـــــس تكليـــــة  ـــــة  عقـــــد ق خارجي
ـــــس  الســـــيد/عادل  خـــــريبط عضـــــو جمل
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا لنا 

لســــنة  49( مـــن لقـــانون 6املـــادة رقـــم)
 ب  ن املناق ا  العامة   2016

إحالــة الكتــاب  قــرر جملــس إدرة اجلهــا 
 للجهة لالطالع و االعادة

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  
 املوضوع البيان م

رقــــــــــــــــــــــــــــــم الكتـــــــــــــــــــــــــــــــاب  10
:27241140143  
 ريـــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــاب  
:15/03/2018 

طلب الغاء و إعادة طرح املمارسـة رقـم 
24143146183  (

( توريـــــــــــد جتهيـــــــــــزا    2018/2021
شـهر  36وتقدمي خدما  تعليميـة ملـدة 

لزوم/مدرسة اللغا  استنادا علـى البنـد 
( مـن القـانون 55( مـن املـادة  )2رقم )

ب ـــــــــــان  2016( لســـــــــــنة 49رقـــــــــــم )
املناق ـــا  العامـــة نظـــرا الرتفـــاع قيمـــة 
ــــة  اقــــل عطــــاء  عــــن االعتمــــادا  املالي

 املتاحة من و ارة املالية  
قـــرر جملـــس ادارة اجلهـــا  املواعقـــة نظـــرا 

جملــــس  لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس
االدارة  يف القيام   هامه قدارة اجللسـة 
وذلـــ  خلروجـــة الســـباب خااـــة ونظـــرا 

لقيــــام انئـــــب الــــرئيس قجـــــا ة خارجيـــــة   
عقــد قــرر االــس تكليــة الســيد/عادل 
خــــريبط عضــــو جملــــس االدارة أبعمــــال 
ادارة اجللســـــــــة وعقـــــــــا لـــــــــنا  املـــــــــادة 

 2016لســنة  49(مــن القــانون 6رقــم)
 ب  ن املناق ا  العامة  

قـــرر جملـــس إدرة اجلهـــا  املواعقـــة علـــى 
 االلغاء عقط

 و ارة الكهرقء و املاء
 طرح املناق ا  -طرح الت هيل 

 املوضوع البيان م
  6541رقم الكتاب : 8

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:28/02/2018 

طلب طرح املناق ة احملدودة رقم و   
اعمـــــــــــــــــــــال  54/2017/2018م / 

استبدال عوا ل اخلطوط  ا وائية جهد 
(   .   يف 132,300,400)

ـــت  ـــة الكوي ـــة مـــن دول ـــاطق متفرق  -من
املنـــــــاطق اجلنوبيـــــــة  علـــــــى ال ـــــــركا  

 املذكورة قلك ة املرعق 
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 * بياان  املناق ة :   
 التقبل عروضا بديلة   -
 التقبل التجزئة  -
 %( 25نسبة االوامر التغيريية ) -
 بعد االستماع إىل ممثل اجلهة :   
ضـــي     مـــدير املهندســـة/ اـــدير القوي 

 مكتب الوكيل
ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ

جملــس االدارة  يف القيــام  هامــه قدارة 
اجللسة وذل  خلروجة السـباب خااـة 
ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 
االدارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا 

 49(مـــن القـــانون 6رقـــم) لـــنا املـــادة
 ب  ن املناق ا  العامة   2016سنة  

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  2013رقم الكتاب : 2

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:18/01/2018 

طلـــــب طـــــرح املناق ـــــة رقـــــم و   م / 
توريـــــــــد و تســـــــــليم  2016/  7261

مـــاديت مـــانع الرتســـب و مـــانع  الراـــوة 
ـــــة و  ـــــوى الكهرقئي ـــــد الق حملطـــــا  تولي

 املياة ملـدة أربـع و ع ـرين شـهرا تقطري
حمـــدودة علـــى  ال ـــركا  املتخ  ــــة 

 يف هذا ااال 
 * بياان  املناق ة :  
 ال تقبل عروضا بديلة   -
 تقبل التجزئة  -
 %10االوامر التغيريية  -
ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ

جملــس االدارة  يف القيــام  هامــه قدارة 
اب خااـة اجللسة وذل  خلروجة السـب

ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 
االدارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا 

 49(مـــن القـــانون 6لـــنا املـــادة رقـــم)
ب ــــــــ ن املناق ــــــــا   2016لســــــــنة  
 العامة  

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  37154رقم الكتاب : 3

ـــــــــــــــــــــــــــ  الك  ـــــــــــــــــــــــــــاب  ري ت
:28/12/2017 

طلب طرح املناق ة احملدودة رقم و   
أعمـــــــــــــــــال  2017/2018-22م / 

اــــيانة و إاــــالح كيــــبال   احملــــوال  
ذا  الضـــــــــــــــــغط العـــــــــــــــــايل جهـــــــــــــــــد 

 .  و كيــــــــــــــــــــبال   132/33/11
 القيادة و األعمال املدنية  

املتعلقــــة بــــه علــــى ال ــــركا  املــــذكورة 
 قلك ة املرعق  

 * بياان  املناق ة : 
 عروضا بديلة ال تقبل  -
 ال تقبل التجزئة  -
 %( 25نسبة االوامر التغيريية ) -

ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ
جملــس االدارة  يف القيــام  هامــه قدارة 
اجللسة وذل  خلروجة السـباب خااـة 
ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 

دارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا اال
 49(مـــن القـــانون 6لـــنا املـــادة رقـــم)

ب ــــــــ ن املناق ــــــــا   2016لســــــــنة  
 العامة  

 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
  2798رقم الكتاب : 4

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:28/01/2018    
    

طلب طرح املناق ة العامة رقم و   م 
ـــــد و تســـــليم  2016/  7260/  توري

الالمــائي حملطــا    ال ــوديوم ســلفايت
توليد القـوى الكهرقئيـة و تقطـري امليـاة 
مقت رة على ال ـركا  املتخ  ـة يف  

 هذا ااال 
 * بياان  املناق ة :  
 ال تقبل عروض ابديلة   -
 ال تقبل التجزئة   -
 %(10نسبة االوامر التغيريية ) -
ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ

هامــه قدارة جملــس االدارة  يف القيــام  
اجللسة وذل  خلروجة السـباب خااـة 
ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 
االدارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا 

 49(مـــن القـــانون 6لـــنا املـــادة رقـــم)
ب ــــــــ ن املناق ــــــــا   2016لســــــــنة  
 العامة  

 قةقرر جملس إدرة اجلها  املواع
  30857رقم الكتاب : 5

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:02/11/2017 

طلب طرح املناق ة احملدودة رقم و   
تزويــد و تركيــب  6/2017/2018م/

( 2معدا  املراقبـة و  الـتحكم لعـدد )
 132/11حمطــــــــا  حتويــــــــل رئيســــــــية 

 .  العارضـــية اســـتعمال حكـــومي و 
 ( 5العارضية  قطعة )

ـــع اجلهـــا  علـــى كتـــاب الـــو ارة  -  اطل
املــــــــــــــــــــــــؤر  يف  636384م رقــــــــــــــــــــــــ

املتضــــــــــمن األســــــــــس   27/2/2018
ــــاء عليهــــا اختيــــار  ــــايري الــــيت مت بن واملع

 ال ركا  
 *بياان  املناق ة :   
 التقبل عروضا بديلة   -
 تقبل التجزئة  -
 %( 15نسبة االوامر التغيريية ) -
ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ

جملــس االدارة  يف القيــام  هامــه قدارة 
لسة وذل  خلروجة السـباب خااـة اجل

ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 رجب 22األحد                  41               والستون     الرابعةالسنة  1387 ددالكويت اليوم الع
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 
االدارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا 

 49(مـــن القـــانون 6لـــنا املـــادة رقـــم)
ب ــــــــ ن املناق ــــــــا   2016لســــــــنة  
 العامة  

قـــرر جملـــس إدرة اجلهـــا  املواعقـــة علـــى 
ـــــــــة ال ـــــــــة والرابعـــــــــه لالعمـــــــــال الف  ثالث
 االن ائية

  9363رقم الكتاب : 6
ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:25/03/2018 

طلـــــب متديـــــد عـــــرتة دراســـــة عطـــــاءا  
املناق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم و   م 

أعمــال تنظيــة  86/2016/2017/
مكاتــــب  وجتــــا ن وســــاحا  التخــــزين 
ـــــــــــذار  ـــــــــــ  لعت لدارة املخـــــــــــا ن وذل
ـــيس للتجـــارة   املنـــاقا شـــركة ابـــراج دب

 اوال  )أقل األسعار(  العامة و املق
*اطلع اجلها  على كتاب شـركة أبـراج  

دبــــيس للتجــــارة العامــــة واملقــــاوال رقــــم 
ـــــــــــــــــاري   647/2018 املـــــــــــــــــؤر   بت
املتضــــــــمن اعتــــــــذارها  25/3/2018

عن املناق ة وذل  لهسباب املـذكورة 
 قلكتاب

ـــيس    نظـــرا لعـــدم إمكانيـــة اســـتمرار رئ
جملــس االدارة  يف القيــام  هامــة قدارة 

لسة وذل  خلروجة السـباب خااـة اجل
ـــــرئيس قجـــــا ة  ـــــب ال ـــــام انئ ونظـــــرا لقي
خارجيـــــة  عقـــــد قـــــرر االـــــس تكليـــــة 
الســــيد/عادل  خــــريبط عضــــو جملــــس 
االدارة أبعمـــــــال ادارة اجللســـــــة وعقـــــــا 

 49(مـــن القـــانون 6لـــنا املـــادة رقـــم)
ب ــــــــ ن املناق ــــــــا   2016لســــــــنة  
 العامة  

قـــرر جملـــس إدرة اجلهـــا  أتجيـــل البـــت 
لحـــني ورود كتـــاب الحـــق مـــن قلقـــرار ل

 اجلهة
  2771رقم الكتاب : 7

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:25/01/2018 

) اعيد حبب ( رد الو ارة على أسباب 
استبعاد السادة/ شركة جمموعة املسيلة 
املستقلة للتجارة  العامة و املقاوال   
ضمن ال ركا  املؤهلة لإلشرتا  يف 
أعمال توريد و تسليم ومناولة املواد  

اعة لزيت الوقود  حطا  توليد املض
( 2القوى الكهرقئية وتقطري املياه )

وذل  وعقا لالسباب  املذكوره 
 قلكتاب

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس   
جملس االدارة  يف القيام  هامه قدارة 
اجللسة وذل  خلروجة السباب خااة 
ونظرا لقيام انئب الرئيس قجا ة 

تكلية خارجية  عقد قرر االس 
السيد/عادل  خريبط عضو جملس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا 

 49(من القانون 6لنا املادة رقم)
ب  ن املناق ا   2016لسنة  

   العامة
قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة  وأطر 

  .ال ركة برد الو ارة
  2776رقم الكتاب : 8

ـــــــــــــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــــــــــــ  الكت  ري
:25/01/2018 

 ارة على اسباب ) اعيد حبب ( رد الو 
استبعاد /شركة و اان للتجارة العامة 

   لضمن ال ركا 
املؤهلة لالشرتا  يف أعمال توريد و 
تسليم ومناولة املواد املضاعة لزيت 
الوقود  حطا  توليد القوى 

( وذل  2الكهرقئية وتقطري املياه )
 .وعقا لالسباب املذكوره قلكتاب

 نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس  
جملس االدارة  يف القيام  هامه قدارة 
اجللسة وذل  خلروجة السباب خااة 
ونظرا لقيام انئب الرئيس قجا ة 
خارجية  عقد قرر االس تكلية 
السيد/عادل  خريبط عضو جملس 
االدارة أبعمال ادارة اجللسة وعقا 

 49(من القانون 6لنا املادة رقم)
ب  ن املناق ا   2016لسنة  
رر جملس إدرة اجلها  املواعقة  العامة  ق

 وأطر ال ركة برد الو ارة
 و ارة الكهرقء و املاء

 التعاقدا  املباشرة -طرح وترسية املمارسا  
 املوضوع البيان م
  7244رقم الكتاب : 9

ـــــــــــــــــــــــــ  الكتـــــــــــــــــــــــــاب    ري
:06/03/2018 

طلب طرح املمارسـة العامـة رقـم و   م 
تنفيــــذ الدراســــا   8/2017/2018/

ــــــة يف  التجريبيــــــة ــــــاه اجلوعي ملعاجلــــــة  املي
 منطقيت الروضتني وام العيش  

 *بياان  املمارسة :  
 التقبل عروضا بديله  -
 اري قابلة للتجزئة   -
 %( 10نسبة االوامر التغيريية ) -
ــــــو ارة اجــــــراءا   - ــــــوىل ال علــــــى ان تت

 الطرح  
رأي قســـــم املمارســـــا  : التتطلـــــب هـــــذه 

ب اهنـا مـن امل اريع مواعقة و ارة املاليـة حيـ
 م اريع نقطة  االرتباط مل اريع البي ة

نظــــرا لعــــدم إمكانيــــة اســــتمرار رئــــيس   
جملــــس االدارة  يف القيــــام  هامــــه قدارة 
اجللســة وذلــ  خلروجــة الســباب خااــة 
ــــــرئيس قجــــــا ة  ــــــب ال ونظــــــرا لقيــــــام انئ
ـــــرر االـــــس تكليـــــة  ـــــة  عقـــــد ق خارجي
ـــــس  الســـــيد/عادل  خـــــريبط عضـــــو جمل

اجللسة وعقا لنا  االدارة أبعمال ادارة
لســــنة   49(مــــن القــــانون 6املــــادة رقــــم)

 ب  ن املناق ا  العامة   2016
 قرر جملس إدرة اجلها  املواعقة
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  9191رقم الكتاب : 10

 ريــــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــــاب  
:22/03/2018 

ـــــــــــم و    ـــــــــــد املباشـــــــــــر رق ـــــــــــب التعاق طل
مــــــــــع توشــــــــــيبا قور   35-13/2018م/

سيســـــتمز ) امل ـــــنع األاـــــلي (  حتـــــديب 
مــــــــر العرتاضــــــــي للوحــــــــدا  ومتديــــــــد الع

( يف حمطـــــة الـــــزور 7&2البخاريـــــة أرقـــــام )
اجلنوبيــة  لتوليــد القــوى الكهرقئيــة وتقطــري 
-امليـــــــــــــاه  بلــــــــــــــ  إمجـــــــــــــايل قــــــــــــــدره  )

د. (  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط   19.000,000/
تسعةع ر مليون  دينار  الاري وذل  وعقا 

( مـن قـانون املناق ـا  العامـة 18للمادة )
 2016(  لسنة 49رقم )

رة اجلها  أتجيل البت قلقرار قرر جملس ادا
الجتمـاع قــادم نظـرا لعــدم إمكانيـة اســتمرار 

 رئيس  
جملـــــــس االدارة  يف القيـــــــام  هامـــــــه قدارة 
ــــ  خلروجــــة الســــباب خااــــة  اجللســــة وذل
ونظــرا لقيــام انئــب  الــرئيس قجــا ة خارجيــة  
عقــــد قــــرر االــــس تكليــــة الســـــيد/عادل 
خريبط عضـو جملـس االدارة أبعمـال  ادارة 

(مـــــن 6لســـــة وعقـــــا لـــــنا املـــــادة رقـــــم)اجل
ب ــــــــــــ ن  2016لســــــــــــنة  49القــــــــــــانون 

املناق ــا  العامــة  قــرر جملــس إدرة اجلهــا  
أتجيــل البــت قلقــرار الجتمــاع قــادم  حلــني 
مواعـــــــاة اجلهــــــــا  مواعقــــــــة إدارة  الفتــــــــوى 

 والت ريع
 تسجيل شركا  أول مرة

 املوضوع البيان م
  660/2018رقم الكتاب :$ 1

 ريــــــــــــــــــــــــــــ  الكتــــــــــــــــــــــــــــاب  
:27/03/2018  
مؤسســـــــة عيـــــــو  الكرتيكـــــــال  

 ألدوا   ينة السيارا  
مركـــز التقـــدم الغـــريب ملقـــاوال  
ـــاخ و الطـــر  عـــرع  ـــة املب تنظي
ـــــــدم الغـــــــريب  ـــــــن شـــــــركة التق م

 للتجارة العامة

طلــب اعتمــاد أيــاء ال ــركا  ومســتندا  
ـــــدمني  ـــــني املتق املـــــوردين واملتعهـــــدين والفني
ـــــــــــة  للجهـــــــــــا  املركـــــــــــزي  ـــــــــــة العام لهمان

 ا  العامة واملستوعني للمسـتندا  للمناق
والبياان  املطلوبـة للتسـجيل طبقـا  للمـادة 

ـــة للقـــانون 16رقـــم ) ( مـــن االئحـــة التنفيذي
 . 2016لسنة  49رقم 
 شركة ال قر كابتال لدارة املطاعم. -1
شــركة يب اورجانيــ  كويــت للمنتجــا   -2

 الغذائية والنباتية ال حية . 
ذائيــة شـركة تـوب شـية للتجهيـزا  الغ-3
 . 
شركة الكهرمان الدوليـة للتجـارة العامـة -4

 و املقاوال . 
مؤسســة عيــو  الكرتيكــال الدوا   ينــة -5

 السيارا . 
 م نع واره للبالستي . -6
مركــز التقــدم الغــريب ملقــاوال  تنظيــة  -7

املبــــاخ و الطــــر  عــــرع مــــن شــــركة التقــــدم 
 الغريب للتجارة  العامة. 

ـــــس ادارة اجلهـــــا  املوا ـــــى قـــــرر جمل ـــــة عل عق
 اعتماد تسجيل ال ركا  أعاله

قبــل اخلتــام وجــه رئــيس جملــس اجلهــا  املركــزي للمناق ــا  العامــة بــدعوة الســادة 
ـــوم  االثنـــني  املواعـــق   2018-4-2أعضـــاء االـــس حلضـــور االجتمـــاع القـــادم ي

 الدعوة الساعة التاسعة اباحا. 
  
 

 تنويــــــــه
ن الطرح املسبق للمناق ا  احملدودة على إعالن ع

 قائمة شركا  
 يعلن اجلها  املركزي للمناق ا  العامة عن طرح 

 ITB#1016191 -طرح املناق ة رقم :
هندسية وشراء وإن اءا  احتياطية مل روع   خدما 

 م فاة الزور
STANDBY SERVICE CONTRACT 

FOR AL-ZOUR REFINERY  
 البرتولية املتكاملة ال ركة الكويتية لل ناعا 

يود اجلها  املركزي للمناق ا  العامة أن يسرتعى انتباه السادة 
( 49( من القانون رقم )16املناق ني إىل أنه واستنادا إىل نا املادة )

  سو  يتم طرح املناق ة املذكورة أعاله على ال ركا  2016لسنة 
( يوما 30( شركة بعد مدة )12املذكورة قلك ة املرعق وعددها )

 على األقل من  ري  ن ر هذا العالن قجلريدة الريية.
وحيق لكل ذي م لحة مل يرد ايه يف هذه القائمة التظلم أمام االس 

تبدا   عقط ( يوما30من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه وذل  ملدة )
مِن  ري  ن ر هذا  العالن اجلريدة الريية وبعد سداد الرسم احملدد 

 (.4/2017قرار الو اري رقم )قل
( و 1385وليس كما جاء يف العالنني املن ورين يف العددين رقمي )

( من اجلريدة الريية )كويت اليوم( ال ادرين يف  ري  1386)
 .1/4/2018و  25/3/2018

 لذا اقتضى التنويه.
 األمني العام املساعد للجها  املركزي

 
 ITB#1016191طرح املناق ة رقم: 

 هندسية وشراء وإن اءا  احتياطية مل روع م فاة الزور ا خدم
STANDBY SERVICE CONTRACT 

FOR AL-ZOUR REFINERY  
 قائمة ال ركا  املدعوة

 اسم ال ركة م
1 HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. 
2 CONSOLIDATED CONTRACTORS CO. 

(KUWAIT) W.L.L. 
3 AL-KHADDA INTRNATIONAL GEN. TRADG. 

& CONT. CO. 
4 ALMEER TECHNICAL SERVICES CO. 
5 ALGHANIM INTERNATIONAL GEN. TRAD. 

& CONT. CO., KUWAIT 
6 ARABI ENERTECH KSC 
7 HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & 

SHIPBUILDING CO.  
8 AHMADIAH CONTRACTING & TRADING 

CO. 
9 COMBINED GROUP CONTRACTING CO. 

(K.S.C.C) KUWAIT 
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10 NASER M. AL BADDAH & PART. G.T. & 

CONT. CO. 
11 AL-KULAIB INTERNATIONAL TRADING 

CO., KUWAIT 
12 GULF SPIC GENERAL TRADING & 

CONSTRACTING CO. 
 

 تنويــــــــه
 إعالن عن الطرح املسبق للمناق ا  احملدودة على قائمة شركا  

 ق ا  العامة عن طرح يعلن اجلها  املركزي للمنا
 ITB#1016186 -طرح املناق ة رقم :

 خدما  ضبط اجلودة مليناء الزور
QUALITY CONTROL SERVICES FOR 

AL-ZOUR REFINERY 
 ال ركة الكويتية لل ناعا  البرتولية املتكاملة

يود اجلها  املركزي للمناق ا  العامة أن يسرتعى انتباه السادة 
( 49( من القانون رقم )16ادا إىل نا املادة )املناق ني إىل أنه واستن

  سو  يتم طرح املناق ة املذكورة أعاله على ال ركا  2016لسنة 
( يوما 30( شركة بعد مدة )17املذكورة قلك ة املرعق وعددها )

 على األقل من  ري  ن ر هذا العالن قجلريدة الريية.
ة التظلم أمام االس وحيق لكل ذي م لحة مل يرد ايه يف هذه القائم
( يوما عقط تبدا  30من قرار االستبعاد أو عدم إدراجه وذل  ملدة )

من  ري  ن ر هذا  العالن قجلريدة الريية وبعد سداد الرسم احملدد 
 (.4/2017قلقرار الو اري رقم )

( و 1385وليس كما جاء يف العالنني املن ورين يف العددين رقمي )
ة الريية )كويت اليوم( ال ادرين يف  ري  ( من اجلريد1386)

 ..1/4/2018و  25/3/2018
 لذا اقتضى التنويه.

 األمني العام املساعد للجها  املركزي                           
 

 ITB#1016186 -طرح املناق ة رقم: 
 خدما  ضبط اجلودة مليناء الزور

QUALITY CONTROL SERVICES FOR 
AL-ZOUR REFINERY 

 ائمة ال ركا  املدعوةق
 اسم ال ركة م
1 HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION 

CO. 
2 HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & 

SHIPBUILDING CO. 
3 NASER M. ALBADDAH & PART. G.T. & 

CONT. CO. 
4 INTERNATIONAL INSPECTION CENTRE 

CO. (INTREX). KUWAIT 
5 STORK GEN. TRAD. & CONT. CO. W.L.L. 

KUWAIT 
6 CORROCONT LTD., HUNGARY  
7 AL- HAYATHEM GEN. TRADG. & CONTG. 

GROUP W.L.L 
8 KUWAIT INT’L INDUST. LABORATORY 

INSP 
. & RADIATION SVCS. 

9 VELOSI CERTIFICATION CONSULTANCY 
CO, KUWAIT 

10 TCR ENGINEERING SERVICES PVT. LTD. 
INDIA 

11 AL-MUTAWA SAMYONG NDT CO. LTD., 
KSA 

12 RAWABI INDUSTRIAL SUPPORT 
SERVICES CO. LTD., KSA 

13 SEOUL INSPECTION AND TESTING CO. 
LTD. KOREA 

14 ABDULIA CONTRACTING & TRADING 
15 ADVANCED TECHNICAL SERVICES W.L.L. 
16 ALWALEED GROUP INDUSTRIAL 

COMPANY  
17 INTEGRAL SERVICES COMPANY FOR 

MECHANICAL CONTRACTING AND 
INSTRUMENTATION WLL 

 
 

 املؤسسة العامة للت مينا  االجتماعية
 استدرا  

وقع خطـ  مطبعـي عنـد ن ـر العـالن اخلـاص أبيـاء املعينـني قملؤسسـة 
 بتاري  1386العامة للت مينا  االجتماعية واملن ور يف العدد 

 يتم ن ر األياء املوضحة أدانه .  م حيب مل 2018أبريل  1 
 لذا نعيد ن ر األياء اليت مل تن ر مرة أخرى.

 أياء املووفني املعينني 
 قملؤسسة العامة للت مينا  االجتماعية

 
 املسمى الوويفي االسم

 كاتب حساق  عبدالرمحن إبراهيم سيد عنربالرعاعي
 مسجل بياان  آلية مبتدئ ح ة عبدالر ا  عثمان مطر
 مسجل بياان  آلية مبتدئ عاطمة إياعيل علي إياعيل
 مسجل بياان  آلية مبتدئ اسراء عبدهللا امحد االن اري

 مسجل بياان  آلية مبتدئ مرمي محد أمحد العمر
 سكرتري مبتدئ حسني أمحد حسني السحيب
 مووة حفظ مبتدئ أنوار خالد م اري الظبييب
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 سالميةوقاف والشئون اإلوزارة األ
  م2018/2019-4إعالن عن طرح املمارسة رقم 

 شهر  خاللتوفري وتوزيع وجبات إفطار وسحور 
   املسجد الكبري إدارة و رمضان إلدارة االسناد 

م 2018/2019-4رسة رقم اموزارة األوقاف عن طرح امل تعلن
 التالية:

 
 م

 
موضوع 
 املمارسة

 
اجلهة 
 الطالبة

ة رسوم قيم
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

 
 موعد اإلغالق

 
موعد ومكان 
 فض العطاءات

 
1 
 

توفري 
وتوزيع 
وجبات 
إفطار 
وسحور 
 خالل 
شهر 
 رمضان 

 
إدارة 
 االسناد

إدارة و 
املسجد 
 الكبري

 م22/4/2018 د.ك 75

 م23/4/2018
قاعات 

االجتماعات 
إبدارة الشئون 
املالية الدور 

 2 ( الساعة14)
 ظهرا  

م 8/4/2018كن اصحوول عل  املمارسة اعتبارا  من يـوم األحـد مي -
ـــم املناقوـي وذلــ) )ب ســـدوام الرســـاء الـــنـــالتاليــة ا  واألايم ات( مببــ  ـ

( وآخــر موعــد لت ــد  16الــدور  Bوأم )بــر  ـالــوزارة الكــاربن بــ   التــ
ظهـرا  ولـن يـتم  1:00السـاعة  م22/4/2018 األحـد العطاءات هو

ــرد بعــد هــعا املوعــد مــع العلــم أطــاءات الــالع النظــر ي ن الرســوم يت ت
 املعكورة غري قابلة للرد.

توضــع العطــاءات ي صــندوق العطــاءات ي قســم املناقوــات مــع ت ــد   -
%( مــن قيمــة العطــاء ي صــورة شــي) موــدق أول صــورة 2أتمــأ أو) )

خطــاض ضــمان معتمــد مــن أحــد البنــوك الليــة بدولــة الكويــت وينب ــي أن 
 يوما (. 90) وهياء وال مدة سراين العطـساري املفعول ط يكون
مجيع الشركات املشاركة ابملمارسة مدعوة صحضور فض املظاريف ي  -

 املوعد واملكان الدد ابجلدول أعاله.
 :مالحظة

سحب املمارسة للشركات املتخووة ي هعا اجملـال شـريطة أن تكـون 
صــباحا   8ن الســاعة مســجلة لــدم قســم املناقوــات ابلــوزارة وذلــ) مــ

 2018لعام رت التسجيل اظهرا  مع إحضار ك 1:00وحىت الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 م  2018/2019-5عن طرح املمارسة رقم: 

توفري ماء وعوري لشهر رمضان املبارك لعام     
  ه ل طاع املساجد واملسجد الكبري 1439

 ة:م التالي 2018/2019-5تعلن وزارة األوقاف عن طرح املمارسة رقم: 
 م

موضوع 
 املمارسة

اجلهة 
 الطالبة

قيمة رسوم 
كراسة 
الشروط 
 واملواصفات

 موعد اإلغالق

موعد ومكان فض 
 العطاءات

 
 
1 

 

توفري ماء 
وعوري لشهر 
رمضان 

املبارك لعام 
ه  1439
ل طاع 
املساجد 
واملسجد 
 الكبري

إدارة 
االسناد 

إدارة  –
املسجد 
 الكبري

 29/4/2018 د.ك 75

30/4/2018 
 2:00الساعة 

ب اعة بعد الظهر 
االجتماعات 
إبدارة الشئون 

 (14املالية الدور)

ـــــوم األحـــــد املوافـــــ   ـــــارا مـــــن ي وميكـــــن اصحوـــــول علـــــ  املمارســـــة اعتب
ــــ) )ب ســــم  8/4/2018 ــــدوام الرســــي وذل ــــاء ال ــــة أ ن م واألايم التالي

 (16الـــدور  Bالـــوزارة الكـــاربن بـــ   التـــوأم )بـــر  املناقوـــات( مببـــ  
م 29/4/2018 االحد املواف العطاءات هو يوم وآخر موعد لت د  

ظهــرا  ولــن يــتم النظــر ي العطــاءات الــيت تــرد بعــد هــعا  1:00الســاعة 
 املوعد مع العلم أن الرسوم املعكورة غري قابلة للرد.

وتوضع العطاءات ي صـندوق العطـاءات ب سـم املناقوـات مـع ت ـد  
ل يمــة اإلمجاليــة ي %( ا نــان ابملئــة مــن ا 2أتمــأ أو) مببلــد وقــدره )

خطـاض ضـمان خـال مـن أي تفظـات معتمـد شـي) موـدق أو صورة 
من أحد البنوك اللية بدولة الكويت وينب ي أن يكـون سـاري املفعـول 

 ( يوما.90طوال مدة سراين العطاء وهي )
مجيــع الشــركات املت دمــة ابملمارســة مــدعوة صحضــور فــض املظــاريف ي 

 ل أعاله.املوعد واملكان الدد ابجلدو 
مالحظة: سحب املمارسة للشركات املتخووة ي هـعا اجملـال شـريطة 
 8أن تكون مسجلة لدم قسم املناقوات ابلوزارة وذل) مـن السـاعة 

ظهــــرا  مــــع إحضــــار كــــارت التســــجيل لعــــام  1صــــباحا  وحــــىت الســــاعة 
 م. 2018

 

 وزارة التجارة والوناعة
 إعالن

 ت دم: 
 عالية بدر خالد العون

 انصر الناصر مضاوي حممود
 دالل حممود انصر الناصر

 أصحاض شركة بيت بوض للمعاهد الوحية والوالوانت/ ت 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

 تعديل الكيان ال انوين للشركة من تضامنية إىل ذات مسئولية حمدودة
يوما من اتريخ  30يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل 

عالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع نشر اإل
 بعأ االعتبار.
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 إعالن
 ت دم: 

 مبارك سعد فاحل بن خضري املطريي
 انصر مبارك سعد بن خضري املطريي

 بدر مبارك سعد املطريي
 أصحاض شركة أم يب أن املتحدة التجارية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

ــــان ال ــــانوين مــــن شــــركة توصــــية بســــيطة إىل شــــركة ذات  تعــــديل الكي
 مس ولية حمدودة.

 خرو : بدر مبارك سعد املطريي.
يوما من اتريخ  30يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل 

نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع 
 بعأ االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم: 

 مرزوق العتييب حممد مناحي  -1
 موضي حممد مناحي العتييب  -2

 ** شركة السرور املتحدة للتجارة العامة وامل اوالت / ت. ض 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 
ــــــــــم:  ــــــــــردي رق ــــــــــاريخ:  2012/  3565* ضــــــــــم الرتخــــــــــي  الف بت

ابسم / م سسة سرور اجلزيرة مل اوالت تنظيف املبـاين  19/9/2012
 ركة اعاله. واملدن إىل الش

يرج  ممن له اعرتاض يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل عسـة عشـر يومـا  
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرف ــا  بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن ي خع بعأ االعتبار. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت ــــــــدم:

 بــدر محيــد املطيــري
 حـميــد محــدان املطيـري

 ة للم اوالت العامة للمباينأصحـاض شركـة ال رية األوربي
 بـطلـب إىل إدارة الشـركـــات هبــعه الـــوزارة:

 ** تعديـل الكيـان ال انونـي مـن تضـامنيــة إلـــ  ذات مسئوليــة حمدودة
ـــــدم لـــــإلدارة املـعكـــــورة خــــــالل ) ـــــه اعتـــــراض يت ـ ـــــ  ممــــــن لـ ( 30يـرجـ

 يـومـــا مـــن تــاريــخ 
ـــالن ب ـــن نشــــر اإلعـ ـــراض خطـــي مـــرف ا بـــه سنـــد الـمديونيـــة وإال فلـ ـاعتـ

 يـ خع بعأ االعتبار.
 

 إعالن
 ت دم:

 شركة/ أجرة الوادي اجلوال. -1
 شركة/ ماسيب للتجارة العامة وامل اوالت. -2

ــــل الشــــركة مــــن ذات  ــــوزارة: توي بطلــــب إىل إدارة الشــــركات هبــــعه ال
 مسئولية حمدودة إىل شركة الشخ  الواحد.

يوما من اتريخ  30ج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل ير 
نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع 

 بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دمت السيدة/ فضة سامل مبارك التكروين
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

بتــــــاريخ  4563/2016تويــــــل الرتخــــــي  الفــــــردي الوــــــادر بــــــرقم 
تــــت االســــم التجــــاري م سســــة ســــفري إنرتانشــــيوانل  6/12/2016

إلجيار واستئجار األراضي والع ـارات وبيـع وشـراء األراضـي والع ـارات 
 إىل شركة الشخ  الواحد.

يوما من اتريخ  15يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل 
ديونيـة وإال فلـن ي خـع نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند امل

 بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 ت ـــــدم:

 علي طالب حممد املري-1
 راشد طالب حممد املري-2

 أصحاض شركة الرمز اي اتش للتجارة العامة وامل اوالت.
 بطلب اىل إدارة الشركات هبعه الوزارة:

 تعديل الكيان ال انوين للشركة من تضامنية اىل ذات مسئولية حمدودة.
ممن له اعرتاض أن يت دم لإلدارة املعكورة خالل  ال أ يوما  من  يرج 

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرف ا  به سند املديونية وإال فلن 
 ي خع بعأ االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم:

 خلود نبيل درويش العريفي.-1
 اان ماراي زبيده الفارو.-2

 أصحاض شركة/ صالون ذا دول هاوس لتجميل السيدات. 
بطلــب إىل إدارة الشــركات هبــعه الــوزارة: تعــديل الكيــان ال ــانوين مــن 
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 شركة ذات مسئولية حمدودة إىل شركة الشخ  الواحد.
يوما من اتريخ  30يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل 

نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع 
 بعأ االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النإعــــ
 ت دم :

 عبدهللا أمحد كندري  -1
 **  صاحب شركة دلتا ابور للتجارة وامل اوالت  

 بطلب إىل ادارة الشركات هبعه الوزارة :
**  دخول / وليد عبدال فار حممد وتعديل الكيان ال انوين للشركة من 

 شركة الشخ  الواحد إىل ذات مسئوليه حمدودة 
ــه اعــرتاض يت ــدم لــإلدارة  يومــا  مــن   30املــعكورة خــالل يرجــ  ممــن ل

اتريخ نشر هـعا اإلعـالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال 
 فلن ي خع بعأ االعتبار . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم: 

 أمحد عبد الوهاض اصحليب. -1
 حممد أمحد اصحليب. -2

 أصحاض شركة/ أمحد اصحليب للتجارة العامة وامل اوالت.
الــوزارة: تعــديل الكيــان ال ــانوين مــن بطلــب إىل إدارة الشــركات هبــعه 

 شركة توصية بسيطة إىل ذات مسئولية حمدودة.
يوما من اتريخ  30يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل 

نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع 
 بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم :

 أمحد رجب شحاته -1
 التورةفيول علي  -2

 أصحاض شركة شحاته للطباعة والتووير ذات مسئولية حمدودة .
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة :

 تعديل الكيان ال انوين من ذات مسئولية حمدودة إىل شركه الشخ  الواحد.  
 *** خرو  الشري) / أمحد رجب علي شحاته

ة  ال أ يوما  يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل عس
من اتريخ نشر اإلعالن إبعرتاض خطي مرف ا  به سند املديونية وإال 

 فلن ي خع بعأ اإلعتبار .
 

 إعالن
 ت دم :

 السيد/ عبد هللا محد عبدهللا الوانع
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

بتـــــاريخ    1145/2007تويـــــل الرتخـــــي  الفـــــردي الوـــــادر بـــــرقم 
االسم التجاري مركـز السـرة ألجهـزة التكييـف تت  01/04/2007

 والت يد وم اوالهتا وتولت إىل شركة الشخ  الواحد .
يرجي ممن له اعرتاض يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل عسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــ  مرف ــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن ي خع بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 شركة دان للتجارة وامل اوالت العامة ت دم السادة/ 

بطلب قيـد الوكالـة إىل إدارة السـجل التجـاري الـعي تعتمـده الـوزارة . 
 شركة:  654/2018حيث مت تسجيل الوكالة رقم 

  SAMSUNG ENGINEERING CO. 
 اجلنسية /الكورية  -  
ونشــاط الوكالــة عبــارة عــن : وكيــل خــدمات تنفيــع األعمــال ا ندســية  

 للمشاريع البرتوكيماوايت من إنتا  املوكل  (EPC)ات واإلنشاء
 11/11/2022إىل  12/11/2017عل  أن تكون املدة من : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم السادة الشركة / األهلية املتكاملة للتجارة العامة وامل اوالت.

بطلب قيد الوكالة إىل إدارة السجل التجاري العي تعتمده الوزارة. 
شركة:  555/2018م حيث مت تسجيل الوكالة رق

SPECIFIED TECHNOLGIES INC  اجلنسية /
األمريكية. ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع أعمال الكهروميكاني) 

االحتواء اليطي )اجلدار الساتر(  –فواصل البناء   –إلي اف اصحري  
 من إنتا  املوكل. 

 .  31/12/2021إىل  10/10/2017عل  أن تكون املدة من: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعــــــال
 ت دم السيد/ فايز حممد العجمي

 بطلب اىل إدارة الشركات هبعه الوزارة:
بتــــــاريخ  4658/2017تويــــــل الرتخــــــي  الفــــــردي الوــــــادر بــــــرقم 

تـــت االســـم التجـــاري هبـــز فـــرن شـــهاض الكويـــت  26/11/2017
 للحلوايت واملعجنات ا) شركة الشخ  الواحد.
ل عسـة عشـر يومـا يرج  ممن له اعرتاض بت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـال

مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض خطــي مرف ــا بــه ســند املديونيــة واال 
 فلن ي خع بعأ االعتبار.
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 إعالن
 ت دم السيد/ حممد غلوم عباس. 

ــــل الرتخــــي  الفــــردي  بطلــــب إىل إدارة الشــــركات هبــــعه الــــوزارة: توي
تـــت االســـم  15/7/1997بتـــاريخ  3108/1997الوـــادر بـــرقم: 

   سة/ املولينو للتجارة العامة وتولت إىل شركة الشخ  الواحد.التجاري م س
يرج  ممن له اعرتاض يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل عسـة عشـر يومـا  
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرف ــا  بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن ي خع بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم :

 السيد/ مبارك أمحد يوسف امليلم
 ىل إدارة الشركات هبعه الوزارة : بطلب إ

بتـــــاريخ    2581/2015تويـــــل الرتخـــــي  الفـــــردي الوـــــادر بـــــرقم 
تت االسم التجاري م سسة مبارك امحد امليلم للتجارة  3/6/2015

 وتولت  إىل شركة الشخ  الواحد  .
يرجي ممن له اعرتاض يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل عسـة عشـر يومـا 

ن ابعــرتاض خطــ  مرف ــا بــه ســند املديونيــة وإال مــن اتريــخ نشــر االعــال
 فلن ي خع بعأ االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ت ــدم الســادة شــركة/ شــيلد ألدوات ومعــدات األمــن والســالمة بطلــب 
قيد الوكالـة إىل إدارة السـجل التجـاري الـعي تعتمـده الـوزارة حيـث مت 

 PROTENGشـــــركة:  648/2018تســـــجيل الوكالـــــة رقـــــم: 
S.R.O /ية.سلوفاكية اجلنس 

موــمم  -ونشـاط الوكالـة عبـارة عـن: مـوزع نظـام إطفـاء حريـ  تل ـاربي 
ــــة  للرتكيــــب ي حجــــرة الــــرك ي الســــيارة أو املركبــــات األخــــرم صحماي
لوحــات املفــاتيأل واألجهــزة الكهرابربيــة املما لــة صحمايــة الــدواربر امل ل ــة 

محايـــــة الـــــدواربر امل ل ـــــة  -واخلـــــوادم وأجهـــــزة الكمبيـــــوتر ومـــــا شـــــابه 
نظـــام محايـــة بـــروتي  مـــن  -ت واآلالت الزراعيـــة واصحـــافالت للمحركـــا

  8/1/2018إنتا  املوكل عل  أن تكون املدة من: 
 .31/12/2018إىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
 ت دم : 

 / فهيد غريب عثمان العيبان .1
 أصحاض شركة برغر وابستا للمأكوالت اخلفيفة. شركة الشخ  الواحد. -

 : بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة
تعديل الكيان ال انوين للشركة توبأل من شركة الشخ  الواحد  -

 إىل ذات مس ولية حمدودة.
يرج  ممن له اعرتاض يت دم لإلدارة املعكورة خالل ستأ يوما  من 

اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرف ا  به سند املديونية وإال فلن 
 ي خع بعأ االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ال مول للتجارة العامة وامل اوالت ت دم السادة شركة / ا 

ــة إىل إدارة الســجل التجــاري الــعي تعتمــده الــوزارة  ــد الوكال بطلــب قي
  2018/ 701حيث مت تسجيل الوكالة رقم: 

Halifax general trading .شركة كندية  اجلنسية 
 نشاط الوكالة عبارة عن :  وكيل العازل من إنتا  املوكل

 2/1/2021إىل  20/1/2018عل  أن تكون املدة من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 ت دم: 

 تركي محود حممد اخلالدي  -1
 محد مبارك ا اجري  -2
 علي مال) حممود الوفار  -3

 

 أصحاض شركة بتورليوم اند تكنولوجي للمعدات وأجهزة البرتول/ذ. م. م
 بطلب اىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

 الواحد.ت يري الكيان ال انوين للشركة ليوبأل ذات الشخ  
يرج  ممن له اعرتاض أن يت دم لإلدارة املعكورة خالل  ال أ يوما  من 
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرف ا به سند املديونية وإال فلن 

 ي خع بعأ االعتبار.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم: 

 السيد/ أمحد عدانن عراين
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 

ـــــــل الرتخـــــــي  الفـــــــردي ال ـــــــرقم توي ـــــــاريخ  991/2017وـــــــادر ب بت
تت االسم التجاري م سسة بوتشر بوتي) جلوبل لبيع  9/3/2017

 وتضري اللحوم إىل شركة الشخ  الواحد.
يومـا مـن  15يرج  ممـن لـه اعـرتاض أن يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل 

اتريخ نشر اإلعـالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 
 عتبار.ي خع بعأ اال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم: ععوض موس  خالد الزويد. 

صـــاحب شـــركة/ اي زي شـــار  لتجـــارة األجهـــزة واألدوات واملعـــدات 
 واملواد الكهرابربية. 

 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة: 
 دخول الشري) / وليد علي اصحمدان.  -



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   48               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

تعديل الكيان ال انوين من ذات الشخ  الواحد إىل ذات مسئولية  -
 دة. حمدو 

يرجــ  ممــن لــه اعــرتاض يت ــدم لــإلدارة املــعكورة خــالل  ال ــأ يومــا  مــن 
اتريخ نشر اإلعـالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا  بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 

 ي خع بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم:

 محدان صاحل رواق الرشيدي  -1
 وقار محدان صاحل الرشيدي  -2

 ة وامل اوالت للتجارة العام ميامي الكويتأصحاض شركة 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة:

 تعديل الكيان ال انوين من توصية بسيطة إىل ذات مسئوليه حمدودة.
يوما من اتريخ  15يرج  ممن له اعرتاض يت دم لالدارة املعكورة خالل 

نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن ي خـع 
 بعأ االعتبار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناعال
 ت دمتا :

 أمل عبدهللا مطل  املاجدي -1
 صبيحة جوهر مهدي -2

 **أصحاض شركة سنسز ستايل للمالبس اجلاهزة النساربية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوزارة:

تعـديل الكيـان ال ــانوين مـن ذات مســ ولية حمـدودة إىل ذات الشــخ  
 اجدي (الواحد وتوبأل الشركة ابسم الشري) ) أمل عبدهللا مطل  امل

يرجــ  ممــن لــه اعــرتاض يت ــدم لــإلدارة املــعكورة خــالل  ال ــأ يومــا  مــن 
اتريخ نشر االعـالن ابعـرتاض خطـي مرف ـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 

 ي خع بعأ االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دمت:

 شيخه حممد صاحل العجمي -1
 **صاحبة شركة  راي الكويت الع ارية
 ارة:بطلب إىل إدارة الشركات هبعه الوز 

 فسخ ع د الشركة هناربيا
يرج  ممن له اعرتاض يت ـدم لـإلدارة املـعكورة خـالل عسـة عشـر يومـا 
مــن اتريــخ نشــر اإلعــالن ابعــرتاض خطــي مرف ــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن ي خع بعأ االعتبار.

 إعــــالن
 (2018-1/2019عن طرح ممارسة رقم )

 لوزارة املتميزيناخلاصة بتوميم وتنفيع فعالية تكر  موظفي ا
 2019-1/2018تعلن وزارة التجارة والوناعة عن طرح ممارسة 

وذل) لواحل وزارة التجارة والوناعة، وذل) طب ا  للشروط 
واملواصفات العامة واخلاصة الواردة ي كشوف وقواربم واثرب  املمارسة 
املوجودة لدم وزارة التجارة والوناعة، واليت ميكن اصحوول عليها من 

مراقبة املشرتايت  –إدارة الشئون املالية -ة التجارة والوناعة وزار 
( 1جممع الوزارات بلوك رقم ) –قسم املناقوات والع ود  –واملخازن 

د.ك(  75(. م ابل رسم م داره )1307الدور الثالث غرفة رقم )
ف ط عسة وسبعون دينارا كويتيا للنسخة الواحدة غري قابل للرد 

( سبعة أايم عمل ي 7وذل) خالل ) K-NETيدفع عن طري  
مواعيد العمل الرسية اعتبارا من ظهر يوم االحد املواف  

وآخر موعد لت د  لعطاءات هو الساعة الثانية ظهرا   8/4/2018
ُتسلم العطاءات إىل مراقبة  16/4/2018من يوم اال نأ املواف  

اعتبارا   املشرتايت واملخازن، وتسري هعه العطاءات ملدة ستأ يوما  
 من اتريخ فض املظاريف عل  أن يكون السعر امل دم هناربيا .
%( من 2هعا وتبلد قيمة الكفالة األولية  عا العطاء ال ي ل عن )

 قيمة العطاء وجيب أن تكون صاصحة طوال مدة سراين العطاء.
 وكيل وزارة التجارة والوناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةم فل )ش.م.ك( شركة الكويتية لتزويد الطاربرات ابلوقودال
 دارة شركة البرتول الوطنية الكويتية )ش.م.ك(حمضر اجتماع جملس إ

( بوفته اجلمعية العامة غري العادية للشركة  2018/ 1األول ) 
 الكويتية لتزويد الطاربرات ابلوقود

( 2018/ 1الوطنية اجتماعه األول ) ع د جملس إدارة شركة البرتول 
ربرات بوفته اجلمعية العامة غري العادية للشركة الكويتية لتزويد الطا

ظهراَ  1:45ي متام الساعة  8/1/2018ابلوقود يوم اال نأ املواف  
ب اعة االجتماعات ابملكتب الرربيسي مبدينة األمحدي وحبضور كل من 

 السادة :
 مجال عبد اخلال  النوري رربيس جملس اإلدارة -
 حسنيه سيد هاشم انربب رربيس جملس اإلدارة-
 خالد مبارك املشيلأل عضو جملس إلدارة-
 شيماء مرزوق ال نيم عضو جملس اإلدارة-
 الشيخ / طـــالل انصر الععيب الوباح عضو جملس اإلدارة-
 حممد غازي املطريي عضو جملس اإلدارة-
 انصر عبد هللا الواحل عضو جملس اإلدارة -

كما حضر االجتماع السيد / خالد املليفي ـ مساعد أمأ سر جملس 
 اإلدارة.

 وقـــــــاربع االجتماع
استهل االجتماع السيد/ مجال عبداخلال  النوري ـ رربيس جملس إدارة 
شركة البرتول الوطنية الكويتية مرحبا ابصحضور، مث أوضأل أبنه بناء 
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عل  قرار جملس إدارة شركة البرتول الوطنية الكويتية رقم 
 3/10/2017املنع دة بتاريخ  593( جبلسته رقم 43/2017)

العادية وغري العادية للشركة لتزويد بشأن تديد اجلمعية العامة 
الطاربرات ابلوقود  ، واستناداَ إىل قرار جملس إدارة الشركة الكويتية 

( الوادر ي اجتماعه السادس 13لتزويد الطاربرات ابلوقود رقم )
يشأن اعتماد  24/10/2017بتاريخ  2018/ 2017للسنه املالية 

،  2017/ 43تية رقم قرار جملس إدارة شركة البرتول الوطنية الكوي
فإن جملس إدارة شركة البرتول الوطنية الكويتية ينع د اآلن بوفته 
اجلمعية العامة غري العادية للشركة الكويتية لتزويد الطاربرات ابلوقود ) 
كافكو ( ملناقشة تعديل النظام األساسي للشركة ، جبلسة 

الكويتية عل  انع اد اجلمعية العامة غري العادية للشركة  8/1/2018
 لتزويد الطاربرات ابلوقود ) كافكو ( . 

( من 11دار الن اش بأ أعضاء جملس اإلدارة بشأن تعديل املادة )
الفول الثاين من النظام األساسي للشركة الكويتية لتزويد الطاربرات 
ابلوقود ) كافكو ( حبيث خيفض عدد أعضاء جملس إدارة الشركة إىل 

ضاء تواف ا مع حجم أعمال الشركة  ال ة أعضاء بدال من عسة أع
وتوجه ال طاع النفطي إىل ت لي  املواريف وف ا ملا تراه اجلمعية 

 العامة  " غري العادية " من مولحة ي هعا الشأن .
 وبعد املناقشة أصدرت اجلمعية العامة غري العادية قرارها اآليت:

املادة  )قررت اجلمعية العامة املنع دة بوفة غري العادية تعديل ن 
( من الفول الثاين من النظام األساسي للشركة الكويتية لتزويد 11)

الطاربرات ابلوقود ليويأل عدد أعضاء جملس اإلدارة  ال ة أعضاء بدال 
من عسة أعضاء عالوة عل  تعديل ابقي مواد النظام األساسي ذات 
 الولة لتتواف  مع التعديل سالف العكر(

 ادةامل قبل التعديل بعد التعديل
يتوىل إدارة الشركة جملس 
إدارة م لف من  ال ة 
أعضاء منهم أو اجلهات 
اليت  ا انتداض ممثلأ عنها 
ي جملس اإلدارة بنسبة ما 
 متلكه من أسهم ي الشركة.

يتوىل إدارة الشركة جملس 
إدارة م لف من عسة 
أعضاء منهم أو اجلهات 
اليت  ا انتداض ممثلأ عنها 

بنسبة ما ي جملس اإلدارة 
 متلكه من أسهم ي الشركة.

 
11 

يع د جملس اإلدارة جلساته  
كلما دعت مولحتها إىل 
ذل) بناء عل  دعوة من 
الرربيس أو بناء عل  طلب 
عضو من أعضاربه، وجيب 
أن جيتمع اجمللس ست 
مرات خالل السنة املالية 
 الواحدة عل  االقل.

يع د جملس اإلدارة 
جلساته كلما دعت 

ذل) بناء  مولحتها إىل
عل  دعوة من رربيسه او 
بناء عل  طلب  ال ة من 
أعضاربه، وجيب أن جيتمع 
اجمللس أربع مرات خالل 
السنة املالية الواحدة عل  
 األقل.

 
16 

وىف اخلتام أهن  السيد / الرربيس اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 
وت ديره  للشركة الكويتية لتزويد الطاربرات ابلوقود، معراب   عن شكره

للجهود املبعولة من قبل مجيع العاملأ بشركة كافكو متمنيا   م كل 
 التوفي . 

 ظهراَ. 2:45اختتم االجتماع ي متام الساعة 
 رربيس اجلمعية العامة غري العادية

 للشركة الكويتية لتزويد الطاربرات ابلوقود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة األوىل لالستثمار الع اري )ش.م.ك( م فلة
 معية العمومية غري العاديةحمضر اجتماع اجل
  22/03/2018املنع دة ي 

اجتمعت اجلمعية العمومية غري العادية للشركة األوىل لالستثمار 
صباحا  من يوم   00:11الع اري )ش.م.ك.م فلة( ي متام الساعة 

ا يئة  –وذل) ي جنوض السرة   22/03/2018اخلميس  املواف  
 اصحضور حيث كانت نسبة 3 قاعة رربيسية رقم –العامة للوناعة 

% ، و مت حضور ممثل وزارة التجارة والوناعة السيد/ 78.48
عبدالعزيز حسن العلي  ، ومسامهي الشركة العين حبوزهتم أسهم عل  

 أسهم وكالة.  119,513,826-الشكل التا):
وبعد اعتماد ممثل وزارة التجارة والوناعة النواض ال انوين لع د 

 االجتماع.
لسيد/ فيول نزار النوف بوفته انربب رربيس جملس إدارة افتتأل ا

الشركة مرحبا  ابصحضور، وبناء  عل  اقرتاح اجلمعية العمومية غري 
مت املواف ة عل   22/03/2018العادية للشركة املنع دة بتاريخ 

( من النظام األساسي للشركة املوضحة 13تعديل املادة رقم )
 ابجلدول التا):
 قبل التعديل: وتعديالته   النظام األساسي( ي13ن  املادة )

ـــف مـــن ســـتة أعضـــاء تنتخـــبهم  ــــ  إدارة الشركــــة جملـــس إدارة م ل يتول
 اجلمعية العامة ابلتوويت الـسـري.

جيوز لكل مساهم سواء كان شخوا  طبيعيا  أو اعتباراي  تعيـأ ممثلـأ لـه 
ل عدد ي جملس إدارة الشركة بنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ، ويستنز 

أعضاء جملس اإلدارة املختارين هبعه الطري ة من جمموع أعضاء جملـس 
اإلدارة العين يتم انتخـاهبم ، وال جيـوز للمسـامهأ الـعين  ـم ممثلـأ ي 
ــــي  جملــــس اإلدارة االشــــرتاك مــــع املســــامهأ اآلخــــرين ي انتخــــاض ابق
 أعضاء جملس اإلدارة ، إال ي حدود ما زاد عن النسبة املسـتخدمة ي
تعيـــــأ ممثليـــــه ي جملـــــس اإلدارة ، وجيـــــوز جملموعـــــة مـــــن املســـــامهأ أن 
يتحالفوا فيما بينهم لتعيأ ممثل أو أكثر عنهم ي جملس اإلدارة وذل) 

 بنسبة ملكيتهم جمتمعة .
ويكون   الء املمثلأ مـا لععضـاء املنتخبـأ مـن اصح ـوق والواجبـات، 

ه الشــــركة وداربنيهــــا ويكــــون املســــاهم مســــئوال  عــــن أعمــــال ممثليــــه  ــــا
 ومسامهيها.
 ( ي النظام األساسي بعد التعديل: 13ن  املادة )

ـــ  إدارة الشــركة جملــس إدارة م لــف مــن عســة أعـضـــاء تنتخــبهم  يتول
 اجلمعية العامـة ابلتوويت الـسـري.

جيوز لكل مساهم سواء كان شخوا  طبيعيا  أو اعتباراي تعيـأ ممثلـأ لـه 
بنسبة ما ميلكه من أسهم فيها ، ويستنزل عدد  ي جملس إدارة الشركة
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أعضاء جملس اإلدارة املختارين هبعه الطري ة من جمموع أعضاء جملـس 
اإلدارة العين يتم انتخـاهبم ، وال جيـوز للمسـامهأ الـعين  ـم ممثلـأ ي 
ــــي  جملــــس اإلدارة االشــــرتاك مــــع املســــامهأ اآلخــــرين ي انتخــــاض ابق

ي حدود ما زاد عن النسبة املسـتخدمة ي أعضاء جملس اإلدارة ، إال 
تعيـــــأ ممثليـــــه ي جملـــــس اإلدارة ، وجيـــــوز جملموعـــــة مـــــن املســـــامهأ أن 
يتحالفوا فيما بينهم لتعيأ ممثل أو أكثر عنهم ي جملس اإلدارة وذل) 

 بنسبة ملكيتهم جمتمعة .
ويكون   الء املمثلأ مـا لععضـاء املنتخبـأ مـن اصح ـوق والواجبـات، 

ن املســــاهم مســــئوال  عــــن أعمــــال ممثليــــه  ــــاه الشــــركة وداربنيهــــا ويكــــو 
 ومسامهيها.

( من النظام األساسي من قبل 13وعليه مت اعتماد تعديل املادة رقم )
 اجلمعية العمومية غري العادية.

وي ختام االجتماع شكر السيد/ فيول نزار النوف انربب رربيس 
 . جملس اإلدارة اصحضور متمنيا  للشركة التوفي 
صباحا  من يوم  11:30وقد انته  االجتماع ي متام الساعة 

22/03/2018. 
 انربب رربيس جملس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ش.م.ك( عامة بن) برقان

 حمضر اجتمـاع اجلمعية العامة غري العادية
 الثالث والثال ون  

ع ب انتهاء اجتماع اجلمعية العامة العادية الثاين  واخلمسون ملسامهي 
د ىف متام الساعة اصحادية  عشرة من صباح  يوم بن) برقان املنع 
، استهلت اجلمعية العامة غيـر العادية  28/3/2018األربعاء املواف  

ملسامهي بن) برقان اجتماعها الثاين والثال ون بعات املكان ، 
وذلــــــــــــــــــــــــــــــــ) برائسة السيد/ ماجد عيس  العجيل  رربيس جملس 

ضور السيد/  عبد العزيز  الضبييب    عـن وزارة التجـارة اإلدارة وحب
والسيدة / زينب حيدر  عن الشركة الكويتية للم اصة   والوناعة 

ومراقبا حساابت البن) السيد / وليد العويم  من مكتب العيبان 
ما يو   –اس  –والعويم  وشركاهم إرنست ويوند و السيد /  أم 

 ت وتوش من مكتب الوزان وشركاهم ديليو 
وبعد أن أعلن السيد / رربيس اجلمعية عن توافر النواض ال انوين 

سهما  ) مليار 1.839.503.423لالجتماع حبضور من ميثل عدد 
ومثامناربة  وتسعة و ال ون  مليوان وعسماربة  و الث آالف  وأربعماربة 
و ال ة وعشرون  سهما ( مـــــن أصل جمموع األسهم اصحرة البالد  

سهما  ) ا نان مليار وماربة وواحد وعسون   2.151.802.737
مليوان ومثامناربة وا نان  ألف وسبعماربة وسبعة و ال ون  سهما ( ، أي 

% من أسهم البن) ، افتتأل السيد/ رربيس اجلمعية  85.487بنسبة 
 االجتماع وقام مبناقشة جدول األعمال عل  الوجه التا):

 وع ل رض إصدار أسهم املنحة:أوال : زايدة رأس املال املودر واملدف
متت املواف ة عل  زايدة رأس مال البن) املودر واملدفوع من مبلد 

د.ك )ماربتان وعسة عشر مليوان وماربة   215,182,711.500
فلس(  500ا نأ ومثانأ ألفا وسبعماربة وأحد عشر دينارا  كويتيا  و و 

د.ك )ماربتان وعسة   225,941,847.000ليوبأل مبلد 
ن مليوان و تسعماربة وواحد واربعون  ألفا ومثامناربة و سبعة وعشرو 

وأربعون  دينار كوييت( وذل) إبصدار أسهم جديدة بعدد 
سهما )ماربة و سبعة ماليأ  و عسماربة وواحد  107,591,355

% من رأس 5وتسعون  ألفا و  المثاربة وعسة وعسون سهما( ، متثل 
ة جمانية عل  املسامهأ املال املودر واملدفوع توزع كأسهم منح

امل يدين ي سجالت البن) كما ي اتريخ االستح اق الدد له يوم  
م  )وبواقع عسة أسهم عن كل ماربة سهم( وت طية  2018ابريل  18

هعه الزايدة من حساض األرابح واخلساربر مع تفويض جملس اإلدارة 
ر أسهم ي التورف وف ا ملا يراه مالربما فيما ينت  عن ذل) من كسو 

 وذل) كله بعد أخع مواف ة اجلهات املختوة.
( 5( من ع د التأسيس و)6اثنيا  : متت املواف ة عل  تعديل املادتأ )

 من النظام األساسي للبن) عل  النحو التا):
( مــــــن ع ــــــد 6الــــــن  اصحــــــا) للمــــــادة )
( مــــــــن النظــــــــام 5التأســــــــيس واملــــــــادة )

 األساسي

( مــــن ع ــــد 6للمــــادة ) امل ــــرتح الــــن  
( مــــــــن النظــــــــام 5تأســــــــيس واملــــــــادة )ال

 األساسي
ـــــدد رأس مــــال الشــــركة املوــــرح بــــه  حــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                   -مببل

ــــــــــــــــــــــــان  250.000.000/ د.ك )ماربت
وعسون مليون دينار كوييت( موزعـة عل  
ــــون ســــهم  ـــــة ملي ــــار وعسماربـــــــ ا نــــأ ملي
وقيمــة كــل ســهم ماربــة فلــس، كمــا حــدد 

ــــــ دفوع رأس مــــــال الشــــــركة املوــــــدر وامل
د.ك  500/215.182.711مببلـــــــــــــــد

ماربتــان وعــس عشــرة  مليــوان و ماربــة و )
ا نان ومثانون  ألفا وسبعماربة وأحـد عشـر  
دينـــارا كويتيــــا وعســـماربة فلــــس( موزعـــــة 
عل  ا نـأ مليـار  وماربـة وواحـد وعسـون 
مليوان ومثامناربة سـبعة وعشـرون ألفـا وماربـة 
وعســـــة عشـــــر  ســـــهما ومجيعهـــــا أســـــهم 

 ن دية.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد رأس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حــ
-الشــــركة املوـــــرح بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مببلـــــد 

ــــــــــــــــــــــــان  250.000.000/ د.ك )ماربت
وعســـــــــــون مليــــــــــــون دينـــــــــــار كـــــــــــوييت( 

  2.500.000.000موزعــــــــــــــــــــــة عل  
ـــــار وعسـماربة مليـون سـهم(، )ا نأ مليــــــ

وقيمــة كــل ســهم ماربــة فلــس، كمــا حــدد 
ــــــدفوع  رأس مــــــال الشــــــركة املوــــــدر وامل

د.ك  225,941,847.000مببلـــــــــــــــد
ـــــــــوان  )ماربتـــــــــان وعســـــــــة وعشـــــــــرون ملي
وتســعماربة وواحــد و أربعــون ألفــا ومثامناربــة  
وسبعة وأربعون  دينارا  كويتيا ( موزعــــــــــــــــة 

ــــ   ا نــــأ )  2,259,418,470عل
مليار  وماربتان وتسعة وعسون  مليـوان و 
ــــة  ــــة عشــــر  ألفــــا واربعمارب ــــة ومثاني اربعمارب

 وسبعأ  سهما ومجيعها أسهم ن دية.
 وذل) بعد أخع مواف ة اجلهات املختوة.

بوفته ممثال  عن عمالء لديه   HSBCوقدم اصحاضر عن بن) 
بته أسهم ومبا يعادل نس 3.251.808والعين ميلكون أسهم عددها 

% من إمجا) األسهم اصحرة اعرتاضا كتابيا  عل  هعا البند  0.0151
ا بت من خالله اساؤهم وعدد األسهم لكل عميل  ووجه  امتناعه ومل 

  يبدي اصحاضر م را وقد مت ارفاقه هبعا الضر.
ع ــب ذلــ) أعــرض الســيد رربــيس اجلمعيــة عــن شــكره للســادة اصحضــور 

 انتهاء اجلمعية العامة غري العادية. عل  تلبيتهم الدعوة، وأعلن عن
 الرربيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املال الع ارية ش.م.ك.مشركة 

 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 
ـــــوم اال ـــــه ي ي ـــــ   حـــــد  إن  10:30الســـــاعة   18/03/2018املواف

ــــــه العامــــــة للوــــــناعة  بنســــــبة حضــــــور بل ــــــت  ــــــر ا يئ صــــــباحا  ي م 
وــــــــناعة األخــــــــت /  % .  وحبضــــــــور ممثلــــــــة وزارة التجــــــــارة وال100
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زينـــــــب ال ـــــــالف وحضـــــــور الســـــــيد انربـــــــب رربـــــــيس حملـــــــس اإلدارة / 
 الشيخ بدر محود صباح  السامل الوباح .

ع ــــدت اجلمعيــــة العامــــة العاديــــة غــــري العاديــــة لشــــركة املــــال الع اريــــة 
ش.م.ك م فلــــــة حيــــــث متــــــت املواف ــــــه علــــــ  مجيــــــع بنــــــود جــــــدول 

 االعمال حسب اآليت: 
 ( من ع د التاسيس للشركة ليوبأل:1أوال : تعديل املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:
أتسست طب ا  ألحكام قانون الشركات التجارية وهعا النظام األساسي 
بأ مالكي األسهم املبينة أحكامها فيما بعد شركة مسامهة كويتية 

 )شركة مسامهة كويتية م فلة(. م فلة تسم  شركة املال الع ارية
 الن  بعد التعديل:

وهعا  2016لسنة  1ب ا  ألحكام قانون الشركات رقم أتسست ط
النظام األساسي بأ مالكي األسهم املبينة أحكامها فيما بعد شركة 

)شركة مسامهة كويتية مسامهة كويتية م فلة تسم  شركة املال الع ارية 
 م فلة(.

 :( من النظام األساسي للشركة ليوبأل11اثنيا: تعديل املادة رقم )
 ديل:الن  قبل التع

ملا كانت األسهم إسية فإن آخر مال)  ا م يد اسه ي سجل الشركة 
يكون هو وحده صاحب اصح  ي قبض املبالد املستح ة عن السهم 
 سواء كانت حووا ي األرابح أو نويبا  ي ملكية موجودات الشركة.

 الن  بعد التعديل:
اانت يكون للشركة سجل خاص حيفظ لدم وكالة م اصة وت يد فيه بي

املسامهأ وعدد األسهم لكل منهم، ويتم التأشري ي سجل املسامهأ 
 مبا يطرأ من ت يري عل  البياانت املسجلة فيه.

 يتمتع املساهم ي الشركة بوجه خاص ابصح وق التالية:
 قبض األرابح واصحوول عل  أسهم املنحة اليت يت رر توزيعها. .1
ة ي جملس اإلدارة املشاركة ي إدارة الشركة عن طري  العضوي .2

وحضور اجلمعيات العامة واالشرتاك ي مداوالهتا، وذل) طب ا  ألحكام 
قانون الشركات وهعا النظام، وي ع ابطال  أي اتفاق عل  خالف 

 ذل).
اصحوول قبل اجتماع اجلمعية العامة بسبعة أايم عل  األقل عل   .3

ت رير جملس البياانت املالية للشركة عن الفرتة الاسبية املن ضية و 
 اإلدارة وت رير مراقب اصحساابت.

التورف ي األسهم اململوكة له واألولوية ي االكتتاض ابألسهم  .4
اجلديدة والسندات والوكوك وف ا  ألحكام ال انون وع د الشركة 

 ونظامها األساسي. 
اصحوول عل  نويب من موجودات الشركة عند التوفية بعد  .5

 .الوفاء مبا عليها من ديون
 :( من النظام األساسي للشركة ليوبأل12ثا: تعديل املادة رقم )اثل

 الن  قبل التعديل:
ال جيوز زايدة رأس املال إال إذا كانت أقساط األسهم قد دفعت كاملة 
وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها اإلسية وإذا صدرت 
 ب يمة أعل  خووت الزايدة أوال  لوفاء موروفات اإلصدار مث

 لالحتياطي أو الستهالك األسهم.

ولكل مساهم األولوية ي االكتتاض حبوة من األسهم اجلديدة متناسبة 
مع عدد أسهمه ومتنأل ملمارسة ح  األولوية مدة عسة عشر يوما  من 
اتريخ نشر دعوة املسامهأ لعل) وجيوز تنازل املسامهأ م دما  عن 

قيد وجيوز التنازل  ح هم ي األولوية أو ت ييد هعا اصح  أبي
 الستحداث نظام خيار شراء األسهم للموظفأ.

       الن  بعد التعديل:
زايدة رأس مال  –جيوز ب رار يودر من اجلمعية العامة غري العادية  -

الشركة املورح به وذل) بناء عل  اقرتاح مسبب من جملس اإلدارة 
ال رار  وت رير من مراقب اصحساابت ي هعا الشأن، عل  أن يتضمن

 الوادر بزايدة رأس املال م دار وطرق الزايدة.
ال جيوز زايدة رأس املال املورح به إال إذا كانت قيمة األسهم  -

األصلية قد دفعت كاملة، وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن 
 تفوض جملس اإلدارة ي تديد اتريخ تنفيعه.

جمعية العامة عند زايدة رأس املال إبصدار أسهم جديدة جيوز لل -
غري العادية أن ت رر إضافة عالوة إصدار إىل ال يمة االسية لعسهم 
اجلديدة، ختو  للوفاء مبوروفات اإلصدار مث تضاف 

 اإلحتياطي. إىل
إذا ت رر زايدة رأس املال عن طري  طرح أسهم لالكتتاض يكون  -

للمسامهأ ح  األولوية ي االكتتاض ي األسهم اجلديدة بنسبة ما 
لكه كل منهم من أسهم، وذل) خالل عسة عشر يوما  من اتريخ مي

إخطارهم بعل)، وجيوز للمساهم التنازل عن ح  األولوية ملساهم 
آخر أو لل ري مب ابل مادي أو بدون م ابل وف ا  ملا يتم االتفاق عليه 

 بأ املساهم واملتنازل إليه.
م الطرق تتم ت طية زايدة رأس املال أبسهم تسدد قيمتها إبحد -

 التالية:
 طرح أسهم الزايدة لالكتتاض. .1
تويل أموال من االحتياطي االختياري أو من األرابح التجزة أو  .2

 مما زاد عن اصحد األدىن لالحتياطي ال انوين اىل أسهم. 
 تويل دين عل  الشركة أو السندات أو الوكوك اىل أسهم. .3
 ت د  حوة عينية. .4
مساهم أو مسامهأ جدد إصدار أسهم جديدة ختو  إلدخال  .5

 يعرضهم جملس اإلدارة وتواف  عليهم اجلمعية العامة غري العادية.
 أية طرق أخرم تنظمها الالربحة التنفيعية. .6

وي مجيع األحوال تكون ال يمة اإلسية ألسهم الزايدة مساوية لل يمة 
 اإلسية لعسهم األصلية.
 :للشركة ليوبأل ( من النظام األساسي15رابعا: تعديل املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:
 مدة عضوية جملس اإلدارة  الث سنوات قابلة للتجديد.

 الن  بعد التعديل:
 مدة عضوية جملس اإلدارة  الث سنوات قابلة للتجديد. -
وإذا تععر انتخاض جملس إدارة جديد ي امليعاد الدد استمر  -

ألسباض اجمللس ال اربم ي إدارة أعمال الشركة إىل حأ زوال ا
 وانتخاض جملس جديد.

  ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل16خامسا: تعديل املادة رقم )
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 الن  قبل التعديل:
يشرتط ي عضو جملس اإلدارة أال يكون حمكوما  عليه ي جرمية هلة 
 1ابلشرف، وأن يكون مالكا  لعدد من أسهم الشركة ال ت ل عن 

يكفي أن يكون العضو مالكا  ابملاربة من رأس مال الشركة عل  أن 
لعدد من االسهم تعادل قيمتها اإلسية سبعة آالف وعسماربة دينار  
كوييت وهعا كله ما مل ين  نظام الشركة عل  قدر آخر، وخيو  
هعا ال در من األسهم لضمان ادارة العضو، وجيب إيداعها خالل 

مع عدم  شهر من اتريخ التعيأ أحد البنوك املعتمدة، ويستمر إيداعها
قابليتها للتداول إىل أن تنتهي العضوية ويودق عل  ميزانية آخر سنة 
مالية قام فيها العضو أبعماله، وإذا مل ي دم العضو الضمان عل  

 الوجه املعكور، بطلت عضويته.
 الن  بعد التعديل:

 :جيب أن تتوافر فيمن يرشأل لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية
 .هلية التورفأن يكون متمتعا  أب -1
أال يكون قد سب  اصحكم عليه ي جناية بع وبة م يدة للحرية أو  -2

ي جرمية إفالس ابلت وري أو التدليس أو جرمية هلة ابلشرف أو 
األمانة أو بع وبة م يدة للحرية بسبب هالفته ألحكام ال انون ما مل 

 .يكن قد رد إليه اعتباره
، جيب أن يكون مالكا  فيما عدا أعضاء جملس اإلدارة املست لأ -3

لعدد من أسهم  بوفة شخوية أو يكون الشخ  العي ميثله مالكا  
 .الشركة

وإذا ف د عضو جملس اإلدارة أي من الشروط املت دمة أو غريها من 
الشروط الواردة ي ال انون أو ال وانأ األخرم زالت عنه صفة 

 العضوية من اتريخ ف دان ذل) الشرط.
 ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل:20ة رقم )سادسا: تعديل املاد
 الن  قبل التعديل:

عضوا  منتداب  لإلدارة أو  جيوز جمللس اإلدارة أن يعأ من بأ أعضاربه
وجيوز جمللس اإلدارة أن  أكثر وحيدد اجمللس صالحياهتم ومكافآهتم.

 يعأ مديرا  عاما  للشركة وحيدد اختواصاته ومكافأته.
 :الن  بعد التعديل

يكون للشركة رربيسا  تنفيعاي  أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من جيوز أن 
أعضاء اجمللس أو من غريهم، يناط به إدارة الشركة، وحيدد اجمللس 

 هوواته وصالحياته ي التوقيع عن الشركة.
يعأ اجمللس أمينا  للسر من موظفي الشركة يتوىل تدوين حماضر 

 اجمللس. االجتماعات واإلعداد الجتماعات
 ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل:21سابعا: تعديل املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:
ميل) ح  التوقيع عن الشركة عل  انفراد كل من رربيس جملس اإلدارة 
أو انرببه وأعضاء جملس اإلدارة املنتدبأ حبسب الوالحيات الدد 

جملس اإلدارة لكل منهم من جملس اإلدارة، أو أي عضو آخر يفوضه 
   عا ال رض.

 الن  بعد التعديل:
ميل) ح  التوقيع عن الشركة عل  انفراد كل من رربيس جملس اإلدارة 
أو انرببه، كما ميل) الرربيس التنفيعي ح  التوقيع عن الشركة وف ا  

للوالحيات الددة له من جملس اإلدارة وجمللس اإلدارة أن يوزع 
أعمال الشركة، كما جيوز للمجلس أن  العمل بأ أعضاربه وف ا  لطبيعة

يفوض أحد أعضاربه أو جلنة من بأ أعضاربه أو أحدا  من ال ري ي 
ال يام بعمل معأ أو أكثر أو اإلشراف عل  وجه من وجوه نشاط 
الشركة أو ي ممارسة بعض السلطات أو اإلختواصات املنوطة 

 ابجمللس.
 اسي للشركة ليوبأل:( من النظام األس22اثمنا: تعديل املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:
جيتمع جملس اإلدارة أربع مرات عل  األقل خالل السنة املالية 
الواحدة، بناء عل  دعوة من رربيسه وجيتمع أيضا  إذا طلب إليه ذل) 
ا نان من أعضاربه عل  األقل. ويكون اجتماع اجمللس صحيحا  حبضور 

لوكالة ي اجتماعات أغلبية أعضاربه أبي طري  وال جيوز اصحضور اب
 اجمللس.

 الن  بعد التعديل:
جيتمع جملس اإلدارة ست مرات عل  األقل خالل السنة املالية 
الواحدة، بناء عل  دعوة من رربيسه وجيتمع أيضا  إذا طلب إليه ذل) 

ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا  ا نان من أعضاربه عل  األقل و 
ل  أال ي ل عدد اصحاضرين عن إال إذا حضره نوف عدد األعضاء ع

وساربل االتوال اصحديثة، وجيوز اختاذ   ال ة، وجيوز االجتماع ابستخدام
 قرارات ابلتمرير مبواف ة مجيع أعضاء اجمللس.

 ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل:23اتسعا: تعديل املادة رقم )
 الن  قبل التعديل:

اصحاضرين فإذا تساوت تودر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء 
األصوات رجأل اجلانب العي فيه الرربيس، ويعد سجل خاص تثبت 
فيه حماضر جلسات اجمللس، ويوقعه الرربيس وجيوز للعضو املعارض أن 

 يطلب تسجيل رأيه.
 الن  بعد التعديل:

تودر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء اصحاضرين فإذا تساوت 
يه الرربيس، وتدون حماضر اجتماعات األصوات رجأل اجلانب العي ف

جملس اإلدارة وتوقــع من قبل األعضاء اصحاضرين وأمأ سر اجمللس 
وللعضو العي مل يواف  عل  قرار اختعه اجمللس أن يثبت اعرتاضه ي 

 حمضر االجتماع.
 ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل:34عاشرا: تعديل املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:
توويت ي اجلمعية العامة ابلطري ة اليت يعينها رربيس اجللسة، يكون ال

إال إذا قررت اجلمعية العامة طري ة معينة للتوويت، وجيب أن يكون 
التوويت سراي  ي انتخاابت أعضاء جملس اإلدارة واإلقالة من 

 العضوية.
 الن  بعد التعديل:

ي بشأن يكون التوويت ي اجلمعية العامة بنظام التوويت الرتاكم
انتخاض أعضاء جملس إدارة الشركة، والعي مينأل كل مساهم قدرة 
توويتية بعدد األسهم اليت ميلكها، حبيث حي  له التوويت هبا ملرشأل 
واحد أو توزيعها بأ من خيتارهم من املرشحأ دون تكرار  عه 

 األصوات.
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( من النظام األساسي للشركة 40احد عشر: تعديل املادة رقم )
 ليوبأل:

 الن  قبل التعديل:
 تمع اجلمعية العامة بوفة غري عادية بناء عل  دعوة من جملس 
اإلدارة، أو بناء عل  طلب كتايب من مسامهأ ميلكون ما ال ي ل عن 
ربع أسهم الشركة وي هعه اصحالة جيب عل  جملس اإلدارة أن يدعو 

 اجلمعية خالل شهر من اتريخ وصول الطلب إليه.
 يل:الن  بعد التعد

 تمع اجلمعية العامة غري العادية بناء عل  دعوة من جملس  -
اإلدارة، أو بناء عل  طلب مسبب من مسامهأ ميثلون عسة عشر 
ابملاربة من رأس مال الشركة املودر أو من الوزارة، وجيب عل  جملس 
اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل  ال أ 

 ت د  الطلب. يوما  من اتريخ
وإذا مل ي م جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية خالل املدة املنووص  -

عليها ابلف رة الساب ة ت وم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة عسة 
 عشر يوما  من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها ي الف رة الساب ة.

كة ( من النظام األساسي للشر 43اثين عشر: تعديل املادة رقم )
 ليوبأل:

 الن  قبل التعديل:
يكون للمراقب الوالحيات وعليه االلتزامات املنووص عليها ي 
 5قانون الشركات التجارية وقانون مزاولة مهنة مراقيب اصحساابت رقم 

وله بوجه خاص اصح  ي االطالع ي أي وقت عل   1981لسنة 
اليت يرم  مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا وي طلب البياانت

ضرورة اصحوول عليها، وله كعل) أن حي   موجودات الشركة 
والتزاماهتا واذا مل يتمكن من استعمال هعه الوالحيات أ بت ذل)  
كتابة ي ت رير ي دم إىل جملس اإلدارة ويعرض عل  اجلمعية العامة وله 

 ح  دعوة اجلمعية العامة  عا ال رض.
 الن  بعد التعديل:
والحيات وعليه االلتزامات املنووص عليها ي يكون للمراقب ال

االطالع عل  مجيع  –ي كل األوقات  –قانون الشركات وله اصح  
وي طلب البياانت اليت يرم  دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا،

وله كعل) أن حي   موجودات الشركة  ضرورة اصحوول عليها،
والحيات أ بت ذل)  والتزاماهتا. واذا مل يتمكن من استعمال هعه ال

كتابة ي ت رير ي دم إىل جملس اإلدارة ويعرض عل  اجلمعية العامة وله 
 ح  دعوة اجلمعية العامة  عا ال رض.

 ( من النظام األساسي للشركة ليوبأل:51اثلث عشر: تعديل املادة رقم )
 الن  قبل التعديل:

 تن ضي الشركة أبحد األسباض املنووص عليها ي قانون الشركات
 التجارية.

 الن  بعد التعديل:
تن ضي الشركة أبحد األسباض املنووص عليها ي قانون الشركات 

  2016لسنة  1رقم  التجارية
( من النظام األساسي للشركة 52رابع عشر: تعديل املادة رقم )

 ليوبأل:

 الن  قبل التعديل:
 ري توفية أموال الشركة عند ان ضاربها وف ا  لعحكام الواردة ي 

 قانون الشركات التجارية.
 الن  بعد التعديل:

 ري توفية أموال الشركة عند ان ضاربها وف ا  لعحكام الواردة ي 
  2016لسنة  1رقم  قانون الشركات.

( من النظام األساسي للشركة 53خامس عشر: تعديل املادة رقم )
 ليوبأل:

 الن  قبل التعديل:
 1960لسنة  15تطب  أحكام قانون الشركات التجارية رقم 

وتعديالته ي كل ما مل يرد بشأنه ن  خاص ي ع د التأسيس أو ي 
 هعا النظام

 الن  بعد التعديل:
ي كل ما مل يرد  2016لسنة  1تطب  أحكام املرسوم ابل انون رقم 

 بشأنه ن  خاص ي ع د التأسيس أو ي هعا النظام.
ر التحية وقد شكر انربب الرربيس السادة اصحضور متمنيا  م واف

 والت دير.
 انربب رربيس جملس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة املزيين للوريفة )ش.م.ك( م فلة
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

 2018مارس  20املنع دة يوم الثالاثء املواف  
 2018مارس  20هـ ، املواف   1439رجب  3إنه ي يوم الثالاثء 

معت اجلمعية العامة غري وي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، اجت
الدور الثاين م ر شركة املزيين  –العادية وذل) ي قاعة االجتماعات 

للوريفة ، وقد حضر السيد / حممد عادل الوقيان ، مندواب عن 
الشركة اخلليجية صحفظ األوراق املالية والعي أفاد ابكتمال النواض 
ال انوين لوحة انع اد اجلمعية حيث بل ت نسبة اصحضور 

 135,359,975سهما  ابألصالة ،  %5,449,584 )93.873
 سهما  ابلوكالة 

عن نفسه  –وحضر االجتماع السيد / عبد اللطيف عبدالعزيز يوسف املزيين 
 بوفته رربيس جملس اإلدارة، وبوفته وكيال عن بعض املسامهأ. -

مندواب عن السيد /وليد  –كما حضر االجتماع السيد/ خالد ال زاز 
مكتب العيبان والعويمي وشركاهم ، مراقب حساابت  –العويمي 

املدير املا) للشركة،  –الشركة كما مت تعيأ السيد / زايد مجال أمحد 
 أمأ سر اجلمعية.

 ومن مث بدأ تناول جدول األعمال عل  النحو التا) :
واملودر  أوال : املواف ة عل  زايدة رأس مال الشركة املورح به 

د.ك،  17,000,000د.ك إىل  15,000,000واملدفوع من 
فلس   100سهم قيمة كل سهم  170,000,000موزعا عل  

 13.333كوييت ، وذل) من خالل إصدار أسهم منحة جمانية بنسبة 
سهم  20,000,000% من رأس املال ، وذل) إبصدار عدد 

 2,000,000فلس للسهم الواحد وب يمة إمجالية  100ب يمة اسية 
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أ املسجلأ ىف سجالت الشركة بتاريخ يوم د.ك ختو  للمسامه
انع اد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية كال حسب نسبته ، 
وكعل) املواف ة عل  تفويض جملس اإلدارة ي التورف ي كسور 

 األسهم النا ة عن توزيع أسهم املنحة.
اثنيا : املواف ة عل  تعديل بعض نووص مواد من ع د التأسيس  

 م األساسي للشركة عل  النحو التا):والنظا
 الن  بعد التعديل: الن  قبل التعديل:

( من ع د التأسيس علـ  النحـو 6( من النظام األساسي واملادة رقم )5تعديل ن  املادة رقم )
 التا): 

حـــــــــــــــــدد رأس مـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــركة مببلـــــــــــــــــد 
دينــــار كــــوييت موزعــــة علــــ   15,000,000

ـــة  150,000,000  100ســـهم ب يمـــة اسي
 لس للسهم الواحد، ومجيعها أسهما  ن دية.ف

حـــــــــــــــدد رأس مـــــــــــــــال الشـــــــــــــــركة مببلـــــــــــــــد 
دينــار كـــوييت موزعــة علـــ   17,000,000

 100سهم ب يمة اسية  170,000,000
 فلس للسهم الواحد، ومجيعها أسهما  ن دية 

 الن  بعد التعديل: الن  قبل التعديل:
 و التا): ( النظام األساسي عل  النح27تعديل ن  املادة رقم )

تنع د اجلمعية العامة العادية السنوية بنـاء علـ  
دعوة من جملس اإلدارة خـالل األشـهر الثال ـة 
التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة، وذلــ) ي الزمــان 
واملكــــــــان اللــــــــعين يعينهمــــــــا جملــــــــس اإلدارة، 
وللمجلـس أن يـدعو اجلمعيــة العامـة لالجتمــاع  
س كلمــا دعــت الضــرورة إىل ذلــ)، وعلــ  جملــ

اإلدارة أن يوجـه دعــوة اجلمعيــة لالجتمــاع بنــاء 
علـــ  طلـــب مســـبب مـــن عـــدد مـــن املســـامهأ 
ميلكــون عشــرة ابملاربــة مــن رأســال الشــركة، أو 
بنـــاء علـــ  طلـــب مراقـــب اصحســـاابت، وذلـــ) 
خــالل عســـة عشـــر يومـــا مـــن اتريـــخ الطلـــب، 
ـــيت تـــدعو إىل  وتعـــد جـــدول األعمـــال اجلهـــة ال

 االجتماع.
وة اجلمعيـــــــة ويســـــــري علـــــــ  إجـــــــراءات دعـــــــ

العامـــــــــــة ونوـــــــــــاض اصحضـــــــــــور والتوـــــــــــويت 
األحكــــــــــام اخلاصــــــــــة ابجلمعيــــــــــة التأسيســــــــــية 
املنوـــــــوص عليهـــــــا ب ـــــــانون الشـــــــركات رقـــــــم 

ــــــــــه  2012لســــــــــنة  25 ــــــــــه، والربحت وتعديالت
ــــــــة والــــــــيت نوــــــــت علــــــــ  أن توجــــــــه  التنفيعي
ـــــــــــة  ـــــــــــدعوة إىل حضـــــــــــور اجتمـــــــــــاع اجلمعي ال
التأسيســــــــــية متضـــــــــــمنة جــــــــــدول األعمـــــــــــال 

يـــــــة إبحــــــــدم وزمـــــــان ومكـــــــان انع ـــــــاد اجلمع
 الطرق التالية:

ــــــــع  -1 خطــــــــاابت مســــــــجلة ترســــــــل ا) مجي
املكتتبـــــــــأ قبـــــــــل املوعـــــــــد الـــــــــدد النع ـــــــــاد 

 االجتماع أبسبوعأ عل  األقل.
ــــــد الليــــــة وجيــــــب -2 االعــــــالن أبحــــــد اجلرارب

ان حيوـــــــل االعـــــــالن مـــــــرتأ علـــــــ  ان يـــــــتم 
االعــــالن ي املــــرة الثانيــــة بعــــد مضــــي مــــدة ال 
ــــــــخ نشــــــــ ر ت ــــــــل عــــــــن ســــــــبعة أايم مــــــــن اتري

االعـــــــــالن االول وقبـــــــــل انع ـــــــــاد االجتمـــــــــاع 
بســــبعة أايم علــــ  األقــــل وذلــــ) بعــــد مواف ــــة 
اجلهـــــــات الرقابيـــــــة وخاصـــــــة بنـــــــ) الكويـــــــت 

 املركزي.
ــــــدعوة ابليــــــد إىل املســــــامهأ او -3 تســــــليم ال

ــــل موعــــد انع ــــاد  مــــن ينــــوض عــــنهم قــــانوان قب
االجتمـــــاع بيـــــوم علـــــ  األقـــــل وي شـــــر علـــــ  

 صورة الدعوة مبا يفيد االستالم.
توجيـــــــــه الـــــــــدعوة عـــــــــن طريـــــــــ  ال يـــــــــد -4

االلكـــــرتوين والفـــــاكس علـــــ  ان تـــــتم الـــــدعوة 
ي املـــرة الثانيـــة بعـــد مضـــي مـــدة ال ت ـــل عـــن 
ـــــل  ـــــدعوة االوىل وقب ـــــخ ال ســـــبعة أايم مـــــن اتري

تنع ـــد اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة الســـنوية بنـــاء 
شـهر عل  دعوة من جملـس اإلدارة خـالل األ

ــة التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة، وذلــ)  الثال 
ي الزمــــان واملكــــان اللــــعين يعينهمــــا جملــــس 
اإلدارة، وللمجلـس أن يـدعو اجلمعيـة العامـة 
لالجتمـــاع كلمـــا دعـــت الضـــرورة إىل ذلـــ)، 
وعل  جملـس اإلدارة أن يوجـه دعـوة اجلمعيـة 
لالجتمـاع بنـاء علـ  طلــب مسـبب مـن عــدد 

رة ابملاربــــة مــــن مــــن املســــامهأ ميلكــــون عشــــ
رأســال الشــركة، أو بنــاء علــ  طلــب مراقــب 
اصحســاابت، وذلــ) خــالل عســة عشــر يومــا 
مـــن اتريـــخ الطلـــب، وتعـــد جـــدول األعمـــال 

 اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
ــــــة  ــــــ  إجــــــراءات دعــــــوة اجلمعي ويســــــري عل
العامـــــــــة ونوـــــــــاض اصحضـــــــــور والتوــــــــــويت 
ــــــــة التأسيســــــــية  األحكــــــــام اخلاصــــــــة ابجلمعي

ـــــم  املنوـــــوص عليهـــــا ـــــانون الشـــــركات رق ب 
ــــــــــه  2016لســــــــــنة  1 ــــــــــه، والربحت وتعديالت

ـــــــيت نوـــــــت علـــــــ  ان توجـــــــه  التنفيعيـــــــة وال
الـــــــــدعوة إىل حضـــــــــور اجتمـــــــــاع اجلمعيـــــــــة 
التأسيســـــــــية متضـــــــــمنة جـــــــــدول االعمـــــــــال 
ــــــة أبحــــــدي  وزمــــــان ومكــــــان انع ــــــاد اجلمعي

 الطرق التالية:
خطاابت مسجلة ترسل ا) مجيع -1

 املكتتبأ قبل املوعد الدد النع اد
 االجتماع أبسبوعأ عل  األقل.

االعـــــالن أبحـــــد اجلراربـــــد الليـــــة وجيـــــب -2
ــــــتم  ان حيوــــــل االعــــــالن مــــــرتأ علــــــ  ان ي
ــــرة الثانيــــة بعــــد مضــــي مــــدة  االعــــالن ي امل
ـــــخ نشـــــر  ـــــن اتري ـــــل عـــــن ســـــبعة أايم م ال ت 
ـــــــل انع ـــــــاد االجتمـــــــاع  االعـــــــالن االول وقب
بســــــــبعة أايم علــــــــ  األقــــــــل وذلــــــــ) بعــــــــد 

وخاصــــــة بنــــــ)  مواف ــــــة اجلهــــــات الرقابيــــــة
 الكويت املركزي.

تســـــــليم الـــــــدعوة ابليـــــــد إىل املســـــــامهأ -3
او مــــــن ينــــــوض عــــــنهم قــــــانوان قبــــــل موعــــــد 
ـــ  األقـــل وي شـــر  انع ـــاد االجتمـــاع بيـــوم عل

 عل  صورة الدعوة مبا يفيد االستالم.
ــــــــد -4 ــــــــدعوة عــــــــن طريــــــــ  ال ي توجيــــــــه ال

ـــــــــــتم  ـــــــــــ  ان ت ـــــــــــاكس عل االلكـــــــــــرتوين والف
ـــدعوة ي املـــرة الثانيـــة بعـــد مضـــ ي مـــدة ال ال

ـــــن اتريـــــخ الـــــدعوة  ـــــل عـــــن ســـــبعة أايم م ت 

االو) وقبـــــل انع ـــــاد االجتمـــــاع بســـــبعة أايم  انع اد االجتماع بسبعة أايم عل  األقل.
 عل  األقل.

 الن  بعد التعديل: الن  قبل التعديل:
 -( النظام األساسي عل  النحو التا): 31تعديل ن  املادة رقم )

ويسري عل  إجراءات دعوة اجلمعية العامة 
كام اخلاصة ونواض اصحضور والتوويت األح

ابجلمعية التأسيسية املنووص عليها ب انون 
 وتعديالته                                                                                                          2012لسنة  25الشركات رقم 

"مـــع مراعــــاة أحكـــام ال ــــانون ختـــت  اجلمعيــــة 
الســــنوي ابختــــاذ العامــــة العاديــــة ي اجتماعهــــا 

قرارات ي املساربل اليت تدخل ي اختواصـاهتا 
 وعل  وجه اخلووص ما يلي:

ت ريـــر جملــــس اإلدارة عــــن نشــــاط الشــــركة  .1
 ومركزها املا) للسنة املالية املنتهية.

ــــاانت   .2 ت ريــــر مراقــــب اصحســــاابت عــــن البي
 املالية للشركة.

ــــــة هالفــــــات رصــــــدهتا اجلهــــــات  .3 ت ريــــــر أبي
ـــــــ  الرقابيـــــــة وأ وقعـــــــت بشـــــــأهنا جـــــــزاءات عل
 الشركة.

 البياانت املالية للشركة. .4
ــــــع 5 ــــــس اإلدارة بشــــــأن توزي . اقرتاحــــــات جمل

 األرابح.
 إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة. .6
انتخــاض أعضـــاء جملــس اإلدارة أو عـــز م،  .7

 وتديد مكافآهتم.
.  تعيــأ مراقــب حســاابت الشــركة، وتديــد 8

 ارة ي ذل).أتعابه أو تفويض جملس اإلد
ــر   .9 ــة الشــرعية وســاع ت ري ــة الرقاب تعيــأ هيئ

 تل) ا يئة. 
ت ريــر التعــامالت الــيت متــت أو ســتتم مــع  .10

األطراف ذات الوـلة، وتع ـرف األطـراف ذات 
 الولة طب ا  ملبادئ الاسبة الدولية.

ويسري عل  إجـراءات دعـوة اجلمعيـة العامـة 
ونوـــــــاض اصحضـــــــور والتوـــــــويت األحكـــــــام 

ة ابجلمعية التأسيسـية املنوـوص عليهـا اخلاص
 2016لســــــنة  1ب ــــــانون الشــــــركات رقــــــم 

 وتعديالته. 
"مــع مراعــاة أحكــام ال ــانون ختــت  اجلمعيــة 
العامــة العاديــة ي اجتماعهـــا الســنوي ابختـــاذ 
قـــــــــــرارات ي املســـــــــــاربل الـــــــــــيت تـــــــــــدخل ي 
 اختواصاهتا وعل  وجه اخلووص ما يلي:

ركة ت ريــر جملــس اإلدارة عــن نشــاط الشــ .1
 ومركزها املا) للسنة املالية املنتهية.

ت ريـــر مراقـــب اصحســـاابت عـــن البيـــاانت   .2
 املالية للشركة.

ت ريــــر أبيــــة هالفــــات رصــــدهتا اجلهـــــات  .3
الرقابيــــــة وأوقعــــــت بشــــــأهنا جــــــزاءات علــــــ  

 الشركة.
 البياانت املالية للشركة. .4
. اقرتاحــــات جملــــس اإلدارة بشــــأن توزيــــع 5

 األرابح.
 ذمة أعضاء جملس اإلدارة.إبراء  .6
انتخاض أعضاء جملس اإلدارة أو عـز م،  .7

 وتديد مكافآهتم.
.  تعيأ مراقب حساابت الشركة، وتديـد 8

 أتعابه أو تفويض جملس اإلدارة ي ذل).
تعيأ هيئة الرقابة الشـرعية وسـاع ت ريـر   .9

 تل) ا يئة. 
ـــيت متـــت أو ســـتتم  .10 ـــر التعـــامالت ال ت ري

اف ذات الوـلة، وتع ـرف األطـراف مع األطر 
 ذات الولة طب ا  ملبادئ الاسبة الدولية.

 -( النظام األساسي عل  النحو التا): 42تعديل ن  املادة رقم )
ــــــــــه  ــــــــــب الوــــــــــالحيات وعلي يكــــــــــون للمراق
ــــــــانون  االلتزامــــــــات املنوــــــــوص عليهــــــــا ي ق

وتعديالتــه  2012لســنة  25الشــركات رقــم 
ه خــاص االطــالع والربحتــه التنفيعيــة ولــه بوجــ

ي أي وقــــــت علــــــي مجيــــــع دفــــــاتر الشــــــركة 
وســــجالهتا ومســـــتنداهتا وي طلــــب البيـــــاانت 
الــيت يــري ضــرورة اصحوــول عليهــا ولــه كــعل) 
أن حي ـــــ  ي موجـــــودات الشـــــركة والتزاماهتـــــا 
ــــــــــــتمكن مــــــــــــن اســــــــــــتعمال هــــــــــــعه  وإذا مل ي
الوالحيات أ بـت ذلـ) كتابـة ي ت ريـر ي ـدم 

معيـــــــة إىل جملــــــس اإلدارة ويعــــــرض علــــــي اجل
العامـــة ولـــه حـــ  دعـــوة اجلمعيـــة العامـــة  ـــعا 

 ال رض.

يكــــــــــون للمراقـــــــــــب الوــــــــــالحيات وعليـــــــــــه 
االلتزامـــــــــات املنوـــــــــوص عليهـــــــــا ي قـــــــــانون 

وتعديالتـــــه  2016لســـــنة  1الشــــركات رقـــــم 
ــه بوجــه خــاص االطــالع  ــة ول والربحتــه التنفيعي
ي أي وقـــــــت علـــــــي مجيـــــــع دفـــــــاتر الشـــــــركة 

الـيت وسجالهتا ومستنداهتا وي طلب البياانت 
يـــري ضـــرورة اصحوـــول عليهـــا ولـــه كـــعل) أن 
حي ــ  ي موجــودات الشــركة والتزاماهتــا وإذا مل 
يـتمكن مـن اســتعمال هـعه الوـالحيات أ بــت 
ذلـــ) كتابـــة ي ت ريـــر ي ـــدم إ) جملـــس اإلدارة 
ويعــرض علــي اجلمعيــة العامــة ولــه حــ  دعــوة 

 اجلمعية العامة  عا ال رض.

 ام األساسي عل  النحو التا): ( النظ51تعديل ن  املادة رقم )
 الن  قبل التعديل:                                   الن  بعد التعديل:

تن ضــي الشــركة أبحــد األمــور املنوــوص عليهــا 
 2012لســــنة  25ي قــــانون الشــــركات رقــــم 

 وتعديالته .

تن ضــــي الشــــركة أبحــــد األمــــور املنوــــوص 
لســـــنة  1عليهـــــا ي قـــــانون الشـــــركات رقـــــم 

 وتعديالته . 2016
 -( النظام األساسي عل  النحو التا): 52تعديل ن  املادة رقم )

 الن  قبل التعديل:                                 الن  بعد التعديل:     
 ـــــري توـــــفية الشـــــركة عنـــــد ان ضـــــاربها وف ـــــا 

 25لعحكــام الــواردة ي قــانون الشــركات رقــم 
 ين  ع د وتعديالته وذل) ما مل 2012لسنة 

 الشركة علي غري ذل).

 ـــري توـــفية الشـــركة عنـــد ان ضـــاربها وف ـــا 
 1لعحكام الواردة ي قانون الشـركات رقـم 

ــن   2016لســنة  ــه وذلــ) مــا مل ي وتعديالت
 ع د الشركة علي غري ذل).

 رربيـس جمــلس اإلدارة
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 شركة املباين )ش.م.ك( عامة
سنة عن ال حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية

  2017ديسم   31املالية املنتهية ي 
ش.م.ك  -ع ــــــدت اجلمعيـــــة العامة غري العادية ملسـامهي شـركة املبـاين

)عامة( اجتماعها السـنوي ي متـام السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـرا  مـن يـوم 
املرحلــة الرابعــة  -مبجمــع األفنيــوز  2018مــارس  26اال نــأ املوافــ  

ــرأس االجتمــاع الطــاب  األ-اجلديــدة  ـــد ت ول )منط ــة اجلــاردنز( وقــــــــــــــــ
بوــــفته رربــــيس جملــــس اإلدارة،  -الســــيد/ حممــــد عبــــد العزيــــز الشــــايع

 وحبضور كل من:
 السيـــــــــدة: أبرار الكوت /ممثال  عن وزارة التجارة والوناعة. -
 ويتية للم اصة.السيـــــــــــــــــــــد: طارق الياسأ / ممثال  عن الشركة الك -
السيــــــــــــــــــــــــد: وليــــد عبــــد هللا العوــــيمي ابلنيابـــة عــــن الســــيد/ بــــدر    -

ـــان  العبـــد اجلـــادر بوـــفته مراقـــب حســـاابت الشـــركة مـــن مكتـــب العيب
ـــــم )إرنســــت ويونــــد( والســــيد / بــــدر عبداللـــــه  والعويمــــــــــــي وشــركاهـــ

كتب الفهد والوزان الوزان بوفته أيضا مراقب حساابت الشركة من م
 وشركاهم )ديلويت وتوش(.

وبعد إعالن اكتمال النواض ال انـوين حبضور مسامهأ ميلكون وميثلون 
( سهما  أصالة ووكالة أي ما يعادل 787,627,738أسهم عددها ) 

% مـن إمجـا) األسـهم اصحـرة لـرأس مـال الشـركة  84.378ما نسـبته 
د استبعاد أسهم اخلزينة ( سهما  بع  933,446,739البالد عددها )
( أســـهم افتـــتأل رربـــيس جملـــس اإلدارة  3,248,207البـــالد عـــددها )

جلسة االجتماع مرحبا  ابلسادة اصحضور ومناقشة البنود الواردة جبدول 
 األعمال عل  النحو اآليت: 

توصية جملس اإلدارة بزايدة رأس مال الشركة من : مت املواف ة عل  أوال  
)  ال ة وتسعون مليوان وستماربة وتسعة  د. ك 93,669,494.600

إىل فلـس(  600وستون ألفا وأربعماربـة وأربعـة وتسـعون دينـارا كويتيـا و
مثانيــــة وتســــعون مليــــوان (د. ك  98,352,969.300مبلــــد وقــــدره 

و المثاربة وا نان وعسون ألفا وتسعماربة وتسعة وسـتون دينـارا كـــــــــــويتيا 
ــــــــــــــــــزاي 300و ـــــــــــــــــــر ( أي ب ــــــــــــــــــدرها  فلــــــــــــــــــس ف ــــــــــــــــــط ال غي دة وق

أربعـــة ماليـــأ وســـتماربة و ال ـــة ومثـــانون د. ك ) 4,683,474.700
فلـــس ال غيــــر(  700ألفـــا وأربعماربـــة وأربعـــة وســـبعون دينـــارا كويتيـــا و 

 46,834,747وذل) عن طري  أسهم املنحة اجملانيـة البـالد عـددها 
ســـتة وأربعـــون مليـــوان ومثامناربـــة وأربعـــة و ال ـــون ألفـــا وســـبعماربة ســـهما )
ـــــروســــبع ــــون ســــهما ال غي ــــ  الســــادة ة وأربع ــــتم توزيعهــــا عل ــــث ي ( حي

املســـــامهأ امل يـــــدين بســـــجالت الشـــــركة ي هنايـــــة يـــــوم االســـــتح اق، 
ــــع هــــعا ال ــــرار والتوــــرف ي كســــور  وتفــــويض جملــــس اإلدارة ي تنفي

 األسهم إن وجدت.
( مـن النظـام األساسـي، 5ن  املادة رقم ) مت املواف ة عل  تعديلاثنيا :

( مـــن ع ـــد التأســـيس واملتعل تـــأ بـــرأس مـــال الشـــركة 6قـــم )واملـــادة ر 
 لتوبأل عل  النحو التا):

ــــه  - نــــ  املــــادة قبــــل التعــــديل: حــــدد رأس مــــال الشــــركة املوــــرح ب
 ال ة  (د. ك  93,669,494.600وقدره واملودر واملدفوع مببلد 

وتسعون مليوان  وستماربة وتسعة وستون ألفـا  وأربعماربـة وأربعـة وتسـعون 

موزعــــــــــة علــــــــــ   فلــــــــــس ف ــــــــــط ال غيـــــــــــر ( 600كويتيــــــــــا و  دينــــــــــارا
ســــهما  )تســــعماربة وســــتة و ال ــــأ مليــــوان  وســــتماربة 936,694,946

وأربعــة وتســعأ ألفــا  وتســعماربة وســتة وأربعــأ ســهما  ( قيمــة كــل ســهم 
 ماربة فلس ومجيع األسهم ن دية.

ــــه  - نــــ  املــــادة بعــــد التعــــديل: حــــدد رأس مــــال الشــــركة املوــــرح ب
ــة وتســعون  98,352,969.300قــدره و واملوــدر مببلــد  د.ك( مثاني

مليــوان و المثاربــة وا نــان وعســون ألفــا وتســعماربة وتســعة وســتون دينــارا  
ــــــــــــــويتيا  ــــــــــــــر(  300و كـــــــــ ـــــــــــــ  فلـــــــــــــس ف ـــــــــــــط ال غي موزعـــــــــــــة عل

سـهما  )تســعماربة و ال ــة ومثـانون مليــوان  وعســماربة  983,529,693
ا ( قيمـة كـل سـهم وتسعة وعشرون ألفـا  وسـتماربة و ال ـة وتسـعون سـهم

 ماربة فلس ومجيع األسهم ن دية.
 )وذل) بعد مواف ة اجلهات الرقابية املختوة(. 

وي هناية االجتماع شـكر السـيد رربـيس اجللسـة السـادة اصحضـور، وقـام 
ابختتــام اجتمــاع اجلمعيـــة العامــة غـــري العاديــة للشـــركة ي متــام الســـاعة 

 الثانية عشرة والنوف من ظهر نفس اليوم.
 اجللسة  رربيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشركة األهلية للتأمأ )ش.م.ك( عامة

 وقـاربــع اجتمـاع اجلمعية العمومية غري العاديـــة
 27/3/2018بتاريخ 

ـــــــه ي متــــــام الســــــاعة  ــــــة عشــــــرة ظهــــــر ان ــــــثالاثء املوافــــــ  الثاني ــــــوم ال ي
ــــة الرربيســــي انع ــــاد مب ــــر الشــــركة مت ، 27/3/2018 اجتمــــاع اجلمعي

إدارة  ور الســيدة/ دالل اصحيـان مــنوذلــ) حبضــ غــري العاديـة،العموميـة 
مـن  خالـد ا ـزانبوزارة التجارة والوناعة والسـيد/ اجلمعيات العمومية 

الشركة الكويتية للم اصة وكعل) السادة/ املدق أ اخلـارجيأ للشـركة 
 من آرنست ويونــد السيد/ وليد العويمي.

وذلـــ) بعـــد اكتمــــال النوـــاض ال ــــانوين حبضـــور عــــدد مـــن املســــامهأ 
[ سهماَ من جمموع أسهم الشركة 167,984,596لكون وميثلون ]مي

%  83.992سهم، أي بواقع   ]200,000,000[البالد عددها 
 [3,449,275]بعــد اســتبعاد أســهم الشــركة العاتيــة البــالد عــددها 

 سهما ، وبعد االطالع عل  جدول األعمال متت املواف ة عل  اآليت:
تأسـيس والنظـام األساسـي للشـركة .املواف ة عل  إضافة مادة لع د ال1

 [.88تت رقم ]
 [: 88ن  املادة رقم ] 

ــات الالزمــة مــع  ــرام مجيــع االتفاقي ــام إبب جيــوز جمللــس إدارة الشــركة ال ي
ــل عمليــات  ــة وذلــ) لتموي ـــة واألجنبي البنــوك وامل سســات املاليــة الليـ
الشــــركة والتعامــــل مــــع البنــــوك واملوــــارف وامل سســــات املاليــــة الليــــة 

 األجنبية وإبـــرام ع ود التمويل واالقرتاض.و 
 وبعد مواف ة اجلهات املختوة.

 وانفض االجتماع ي متام الساعة الثانية عشرة وعسة عشر دقي ة ظهرا .
 رربيس جملس اإلدارة
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 شركة املواسـاة للـرعـاية الوـحــية)ش.م.ك( عامة
 ــري العــاديةحمــــضــــــــر اجــتــمــاع اجلـمـعـيـة الـعـامـة غـ

 م  2018/ 3/  27املنع د 
  31/12/2017عن السنة املالية املنتهية ىف 

ع د اجتماع اجلـمـعـيـة الـعـامـة غـــري العــادية لشركة املواسـاة للـرعـاية 
صباح  يوم من  10.45الوـحــية )ش.م.ك .ع ( ىف متام الساعة 

  -امة للوناعة  مب ر ا يئة الع م27/03/2018الثالاثء املواف  
     3منط ة الوزارات ال اعة الرربيسية    -جنوض السرة ) الشهداء (  

 وحبضـــور كل من :
رربــــيس جملــــس عبــــد هللا عــــدانن حممــــد الــــوزان انربــــب الســــيد /   -  1

 االدارة والرربيس التنفيعي
 مــمـثل وزارة التجــــارة والوناعةدالل الـمــســــبــــحي    /  د السي-  2
 السيد/حمـمـد ســالـم بـو هــــادم مــمثل الشركة الكويتية للم ـــاصة -  3
الســيد / صــاىف عبــد العزيــز جاســم حممــد ال نــاع   عــن  الســيد/-  4

مــن مكتــب صــاىف املطــوع    -مــدق  حســاابت الشــركة    -املطــوع   
 .وشركاه ك  ىب ام ج 

ـــد رخـــي  -  5    -مـــدق  حســـاابت الشـــركة    -الســـيد / علـــ  عوي
 .من مكتب الواحة لتدقي  اصحساابت  

ســـهـم  )أصالة ووكالة  ( أ  97.062.108مســامهون حبوزهتم  -  6
  هما   (ـسـ 101.639.980من أصل جممـوع األسـهم اصحـرة البـالد عـددها ) 
ســـــهما  (  أي بنســـــبة  20وبعـــــد اســـــتبعاد أســـــهم اخلزينـــــة وعـــــددها ) 

األسهم املودرة عددها %   ] إمجا)    95.496   حضـــور تعادل
 سهم [  . 101.640.000

وبعـــد اإلعـــالن عـــن تـــوافر النوـــاض ال ـــانوىن وصـــحة انع ـــاد اجتمـــاع 
ـــري الع ـــاجلمعيــة العامــة غـ عبــد هللا عــدانن حممــد ادية افتــتأل الســيد /   ــ

رربـــيس جملــس اإلدارة والـــرربيس التنفيـــعي االجتمـــاع انربـــب   -الــوزان  
م تلبيتهم الدعوة صحضور االجتماع  ،   مرحبا  ابلسـادة اصحضور وشكر  

 . اجدول األعمال ومناقشتهبنود وبعد االطالع عل  
 ادية ابمجاع اصحضــور  ال رارات التالية:  ـــية الــعـــامــــة غــــري العـعـمـاختــــعت اجل

(  من 1( من ع د التأسيس واملادة )2.املواف ة عل  تعديل املادة ) 1
 واخلاصة ابسم الشركة :  النظام األساس 

 الن  قبل التعديل :
 عامة ( .  -شركة املواساة للرعاية الوحية )  شركة مسامهة كويتية  

 الن  بعد التعديل :
 م فلة ( .  -شركة املواساة للرعاية الوحية )  شركة مسامهة كويتية  

 ( من النظام األساسي: 15.املواف ة عل  تعديل املادة )2
 عديل :الن  قبل الت

  :جيب أن تتوافر ي من يرشأل لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية  
 .. أن يكون متمتعا  أبهلية التورف 1
.أال يكون قد سب  اصحكم عليه ي جناية بع وبة م يدة للحرية أو ي 2

جرمية إفالس ابلت وري أو التدليس أو جرمية هلة ابلشرف أو األمانة 
بسبب هالفته ألحكام قانون الشركات ما مل  أو بع وبة م يدة للحرية

  .يكن قد رد إليه اعتباره 
.أن يكون مالكا  بوفة شخوية أو الشخ  العي ميثله لعدد 3
  .سهم(  من أسهم الشركة 1000)

وإذا ف د عضو جملس اإلدارة أاي  من الشروط املت دمة زالت عنه صفة 
 العضوية .

 ست لأ(  .)ال يسري هعا الشرط عل  األعضاء امل
 الن  بعد التعديل : 

 :جيب أن تتوافر ي من يرشأل لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية  
 .. أن يكون متمتعا  أبهلية التورف 1
.أال يكون قد سب  اصحكم عليه ي جناية بع وبة م يدة للحرية أو ي 2

 جرمية إفالس ابلت وري أو التدليس أو جرمية هلة ابلشرف أو األمانة
أو بع وبة م يدة للحرية بسبب هالفته ألحكام قانون الشركات ما مل 

  .يكن قد رد إليه اعتباره 
.أن يكون مالكا  بوفة شخوية أو  أن يكون الشخ  العي ميثله 3

  .مالكا لعدد من أسهم الشركة 
وإذا ف د عضو جملس اإلدارة أاي من الشروط املت دمة زالت عنه 

  دان ذل) الشرط .صفة العضوية من اتريخ ف
 ( من النظام األساسي: 16املواف ة عل  تعديل املادة )  - 3

 الن  قبل التعديل :
ال جيوز لرربيس أو عضو جملس اإلدارة ، ولو كان ممثال  لشخ  طبيعي 
أو اعتباري ، أن يست ل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منوبه ي 

وز له التورف أبي نوع اصحوول عل  فاربدة لنفسه أو ل ريه، كما ال جي
من أنواع التورفات ي أسهم الشركة اليت هو عضو ي جملس إدارهتا 

   طيلة مدة عضويته إال بعد اصحوول عل  مواف ة هيئة أسواق املال .
 الن  بعد التعديل :

ال جيوز لرربيس أو عضو جملس اإلدارة ، ولو كان ممثال  لشخ  طبيعي 
ات اليت وصلت إليه حبكم منوبه ي أو اعتباري ، أن يست ل املعلوم

اصحوول عل  فاربدة لنفسه أو ل ريه  ،   كما جيوز  لعضو جملس 
االدارة التورف ىف أسهمه ابلشركة ا ناء عضويته ابجمللس  ،  وذل) 
دون إخالل ب يود التورف ابألسهم املنووص عليها ىف قانون 

 و هعا النظام .الشركات وتعديالته والربحته التنفيعية أو ع د الشركة أ
 ( من النظام األساسي:  19املواف ة عل  تعديل املادة )   - 4

 الن  قبل التعديل : 
يكون للشركة رربيس تنفيعي أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 
اجمللس أو من غريهم يناط به إدارة الشركة وحيدد اجمللس هوواته و 

جلمع بأ منويب رربيس صالحياته ي التوقيع عن الشركة وال جيوز ا
 جملس اإلدارة والرربيس التنفيعي .

 الن  بعد التعديل : 
يكون للشركة رربيس تنفيعي أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 
اجمللس أو من غريهم يناط به إدارة الشركة وحيدد اجمللس هوواته و 
صالحياته ي التوقيع عن الشركة ،  وجيوز اجلمع بأ منويب رربيس 

 لس اإلدارة والرربيس التنفيعي .جم
 ( من النظام األساسي:  21املواف ة عل  تعديل املادة )   - 5
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 الن  قبل التعديل : 
ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا  إال إذا حضره نوف عدد 
األعضاء عل  أال ي ل عدد اصحاضرين عن  ال ة ، وجيوز االتفاق عل  

ابستخدام وساربل االتوال اصحديثة نسبة أو عدد أك  ، واالجتماع 
 واختاذ قرارات ابلتمرير مبواف ة مجيع أعضاء اجمللس .

وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات عل  األقل خالل السنة 
 الواحدة ، وجيوز االتفاق عل  عدد مرات أكثر .

 الن  بعد التعديل : 
يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا  حبضور نوف عدد األعضاء 
عل  أن  ال ي ل عدد اصحاضرين عن  ال ة ،  وجيوز االتفاق عل  نسبة 
أو عدد أك  ، وال جيوز اصحضور ابلوكالة ىف اجتماعات اجمللس ،  
وجيوز  االجتماع ابستخدام وساربل االتوال اصحديثة واختاذ قرارات 

 ابلتمرير مبواف ة مجيع أعضاء اجمللس .
عل  األقل خالل السنة  وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات

املالية الواحدة ، أو بناء عل  دعوة من رربيسه  ،   وجيوز االتفاق 
عل  عدد مرات أكثر ، وجيتمع أيضا بوفة طارربة أو عارضة إذا 

 طلب ا نان من أعضاء جملس اإلدارة عل  األقل .
 ( من النظام األساسي:  25املواف ة عل  تعديل املادة )   - 6

 ديل: الن  قبل التع
جمللس االدارة أن يزاول مجيع األعمال الىت ت تضيها إدارة الشركة وف ا  
ألغـراضها ، وال حيد من هعه السلطة إال ما ن  عليه ال انون أو ع د 

 الشركة أو قرارات اجلمعية العامة
وجيوز جمللس اإلدارة  بيع ع ارات الشركة ، ورهنها  ،  واالقرتاض ، 

، والتحكيم ، والولأل  ،والت عات وغريها وع د وإعطاء الكفاالت  
من األعمال ال انونية املتولة أبموال الشركة وع اراهتا وبناء عل  ما 

 ت تضيه مولحة الشركة.
 الن  بعد التعديل: 

جمللس اإلدارة أن يزاول مجيع األعمال الىت ت تضيها إدارة الشركة وف ا  
  عليه ال انون أو ع د ألغـراضها ، وال حيد من هعه السلطة إال ما ن

 الشركة أو قرارات اجلمعية العامة .
وجيوز جمللس اإلدارة  بيع ع ارات الشركة ، ورهنها  ،  واالقرتاض ، 
وع د ال روض  وإعطاء الكفاالت  ،  والتحكيم ، والولأل  ، ومنأل 
الت عات وغريها من األعمال ال انونية املتولة أبموال الشركة 

   ما ت تضيه مولحة الشركة.وع اراهتا وبناء عل
 ( من النظام األساسي:   28املواف ة عل  تعديل املادة )    - 7

 الن  قبل التعديل: 
متضمنة لعامة ، أاي  كان صفتها ، توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية ا

 : جدول األعمال وزمان ومكان انع اد االجتماع أبحد الطرق التالية
ل إىل مجيع املسامهأ قبل املوعد الدد . خطاابت مسجلة ترس1

 النع اد االجتماع أبسبوعأ عل  األقل.
. اإلعالن ، وجيب أن حيول اإلعالن مرتأ عل  أن يتم اإلعالن 2

ي املرة الثانيــة بعـد مضــي مــــدة ال ت ل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 
 األقل.اإلعالن األول وقبل انع اد االجتماع بسبعة أايم عل  

تسليم الدعوة ابليد إىل املسامهأ أو من ينوض عنهم قانوان  قبل موعد . 3

 االجتماع بيوم عل  أألقل وي شر عل  صورة الدعوة مبا يفيد االستالم.
. توجيه الدعوة عن طري  ال يد االلكرتوىن والفاكس عل  أن تتم 4

م من اتريخ الدعوة ىف املرة الثانية بعد مض  مدة ال ت ل عن سبعة أاي
الدعوة األوىل وقبل االجتماع بسبعة أايم من اتريخ الدعوة األوىل 

 وقبل انع اد االجتماع بسبعة أايم عل  األقل .
ويضع جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة املنع دة بوفة 

 عادية وغري عادية .
 الن  بعد التعديل: 

متضمنة ، ااي كان صفتها ، لعامة توجه الدعوة إىل حضور اجتماع اجلمعية ا
 : جدول األعمال وزمان ومكان انع اد االجتماع أبحد الطرق التالية

. خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املسامهأ قبل املوعد الدد 1
 النع اد االجتماع أبسبوعأ عل  األقل.

. اإلعالن ، وجيب أن حيول اإلعالن ىف صحيفتأ يوميتأ تودران 2
وجيب أن حيول مرتأ عل  أن يتم اإلعالن ي املرة  ابلل ة العربية

الثانيــة بعـد مضــي مــــدة ال ت ل عن سبعة أايم من اتريخ نشر اإلعالن 
 األول وقبل انع اد االجتماع بسبعة أايم عل  األقل.

تسليم الدعوة ابليد إىل املسامهأ أو من ينوض عنهم قانوان  قبل موعد . 3
 قل وي شر عل  صورة الدعوة مبا يفيد االستالم.االجتماع بيوم عل  األ

. توجيه الدعوة عن طري  ال يد االلكرتوىن والفاكس أو أم وسيلة 4
أخرم من وساربل االتوال اصحديثة عل  أن تتم الدعوة ىف املرة الثانية 
بعد مض  مدة ال ت ل عن سبعة أايم من اتريخ الدعوة األوىل وقبل 

ريخ الدعوة األوىل وقبل انع اد االجتماع االجتماع بسبعة أايم من ات
 بسبعة أايم عل  االقل .

ويضع جملس اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة املنع دة بوفة 
 عادية وغري عادية .

 ( من النظام األساسي: 29املواف ة عل  تعديل املادة )  - 8
 الن  قبل التعديل: 

 مدرجة ىف جدول ال جيوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غري 
األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت بعد إعداد 
اجلدول أو تكشفت ي ا ناء االجتماع  ،  أو إذا طلبت ذل) إحدم 
اجلهات الرقابية أو مراقب اصحساابت أو عدد من املسامهأ ميلكون 

كفاية عسة ابملاربة من رأسال الشركة ، وإذا تبأ ا ناء املناقشة عدم  
املعلومات املتعل ة ببعض املساربل املعروضة ، تعأ أتجيل االجتماع 
مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذل) عدد من املسامهأ 
ميثلون ربع أسهم رأس املال املودر ، وينع د االجتماع امل جل دون 

 اصحاجة اىل اجراءات جديدة للدعوة .
 الن  بعد التعديل :

ة العامة مناقشة موضوعات غري مدرجة ي جدول ال جيوز للجمعي
األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت بعد إعداد 
اجلدول أو تكشفت ي ا ناء االجتماع  ،  أو إذا طلبت ذل) إحدم 
اجلهات الرقابية أو مراقب اصحساابت أو عدد من املسامهأ ميلكون 

ا تبأ ا ناء املناقشة عدم كفاية عسة ابملاربة من رأسال الشركة ، وإذ
املعلومات املتعل ة ببعض املساربل املعروضة ، تعأ أتجيل االجتماع 
مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذل) عدد من املسامهأ 
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ميثلون ربع أسهم رأس املال املودر ، وينع د االجتماع امل جل دون 

 اصحاجة اىل اجراءات جديدة للدعوة .
تماع اجلمعية العامة رربيس جملس اإلدارة أو انرببه أو من يرأس اج

ينتدبه جملس اإلدارة لعل) ال رض أو من تنتخبه اجلمعية العامة من 
 املسامهأ أو من غريهم .

 ( من النظام األساسي:   32املواف ة عل  تعديل املادة )    - 9
 الن    قبل التعديل:  

انع اد اجلمعية العامة تسري عل  النواض الواجب توافره لوحة 
بوفاهتا املختلفة وعل  األغلبية الالزمة الختاذ ال رارات  ، أحكام 

إبصدار قانون الشركات  2012لسنة  25املرسوم ب انون رقم 
 وتعديالته والربحته التنفيعية  . 

 الن  بعد التعديل :
تسري عل  النواض الواجب توافره لوحة انع اد اجلمعية العامة 

ملختلفة وعل  األغلبية الالزمة الختاذ ال رارات  ، أحكام بوفاهتا ا
 وتعديالته والربحته التنفيعية  .  2016لسنة  1قانون الشركات رقم 

 ( من النظام األساسي   :  35املواف ة عل  تعديل املادة )   - 10
 الن    قبل التعديل:  

لس اإلدارة تنع د اجلمعية العامة العادية السنوية بناء عل  دعوة من جم
خالل األشهر الثال ة التالية النتهاء السنة املالية ، وذل) ي الزمان 
واملكان اللعين يعينهما جملس اإلدارة . وللمجلس أن يدعو اجلمعية 
العامة لالنع اد كلما دعت الضرورة إىل ذل) . وعل  جملس اإلدارة 

د من أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع بناء  عل  طلب مسبب من عد
املسامهأ ميلكون عشرة ابملاربة من رأسال الشركة ، أو بناء  عل  طلب 

مراقب اصحساابت  ،  وذل) خالل عسة عشر يوما  من اتريخ الطلب   
 وتعد جدول األعمال اجلهة الىت تدعو اىل االجتماع.

ويسري عل  اجراءات دعوة اجلمعية العامة ونواض اصحضور 
جلمعية التأسيسية املنووص عليها والتوويت األحكام اخلاصة اب

 وتعديالته . 2012لسنة  25ب انون الشركات رقم 
 الن   بعد التعديل :

تنع د اجلمعية العامة العادية السنوية بناء عل  دعوة من جملس اإلدارة 
خالل األشهر الثال ة التالية النتهاء السنة املالية ، وذل) ي الزمان 

س اإلدارة . وللمجلس أن يدعو اجلمعية واملكان اللعين يعينهما جمل
العامة لالنع اد كلما دعت الضرورة إىل ذل) . وعل  جملس اإلدارة 
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع بناء  عل  طلب مسبب من عدد من 
املسامهأ ميلكون عشرة ابملاربة من رأسال الشركة ، أو بناء  عل  طلب 

عشر يوما  من اتريخ الطلب   مراقب اصحساابت  ،  وذل) خالل عسة 
 وتعد جدول األعمال اجلهة الىت تدعو اىل االجتماع.

ويسري عل  اجراءات دعوة اجلمعية العامة ونواض اصحضور 
والتوويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنووص عليها 

 وتعديالته والربحته التنفيعية . 2016لسنة  1ب انون الشركات رقم 
 ( من النظام األساسي:  50 ة عل  تعديل املادة )املواف  - 11
 الن    قبل التعديل:  
 25تن ضي الشركة أبحد  األمور املنووص عليها ي قانون الشركات رقم  

 .  308حىت املادة  297وتعديالته املنووص عليها ابملواد من  2012لسنة 
 الن  بعد التعديل :

ها ي قانون الشركات رقم تن ض  الشركة أبحد  األمور املنووص علي

 وتعديالته والربحته التنفيعية . 2016لسنة  1
 ( من النظام األساسي:   51املواف ة عل  تعديل املادة )   - 12
 الن  قبل التعديل:  
 رم توفية الشركة عند ان ضاربها وف ا  لعحكام  الواردة  ي املواد من   

 2012لسنة  25من قانون الشركات رقم  326حىت املادة  309
  وتعديالته

 الن  بعد التعديل :
 رم توفية الشركة عند ان ضاربها وف ا  لعحكام  الواردة  ي قانون  

 وتعديالته والربحته التنفيعية . 2016لسنة  1الشركات رقم 
 ( من النظام األساسي: 52املواف ة عل  تعديل املادة )  - 13
 الن  قبل التعديل:  

وتعديالته  2012لسنة  25الشركات رقم تطب  أحكام قانون 
والربحته التنفيعية ي كل ما مل يرد بشأنه ن  خاص ىف ع د التأسيس 

 أو ي هعا النظام .
 الن  بعد التعديل :

وتعديالته  2016لسنة  1تطب  أحكام قانون الشركات رقم  
والربحته التنفيعية ي كل ما مل يرد بشأنه ن  خاص ي ع د التأسيس 

 عا النظام .أو ي ه
 (  من النظام األساسي:   57املواف ة عل  تعديل املادة )  -14

 الن    قبل التعديل :
ال جيوز للشخ  ، ولو كان ممثال  لشخ  طبيعي أو اعتباري ، أن 
يكون عضوا  ي جملس إدارة اكثر من عس شركات مسامهة عامة 

 اكثر من مركزها ىف الكويت وال أن يكون رربيسا  جمللس اإلدارة ي
شركة مسامهة واحدة مركزها ىف الكويت  ،  ويرتتب عل  هالفة هعا 
الشرط بطالن عضويته ي الشركات اليت تزيد عل  العدد امل رر وف ا  
صحدا ة التعيأ فيها ، وما يرتتب عل  ذل) من آاثر ، وذل) مع عدم 
ن اإلخالل حب وق ال ري حسن النية  ، ويلتزم من خيالف هعا الشرط أب

يرد اىل الشركة اليت ابطلت عضويته فيها ما يكون قد حول عليه من 
 مكافآت أو مزااي .
 الن  بعد التعديل :

جيب أال ي ل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن  ال ة اعضاء  ،  وال 
تدخل العضوية ي جملس إدارة الشركة  ) املسامهة امل فلة  (  ضمن 

لشخ  أن يكون رربيسا  اصحد األقو  لعدد العضوايت ، وجيوز ل
 جمللس إدارة اكثر من شركة مسامهة م فلة    .

 (  من النظام األساسي:   62املواف ة عل  تعديل املادة )  - 15
   الن    قبل التعديل

الواردة ب انون الشركات  264حىت  258تطب  أحكام املواد من رقم 
 وتعديالته والربحته التنفيعية . 2012لسنة  25رقم 

 بعد التعديل الن  
وتعديالته والربحته  2016لسنة  1تطب  أحكام قانون الشركات رقم 

 التنفيعية اخلاصة مبراقب اصحساابت .
 ]]  وذل) بعد مواف ة اجلهات الرقابية املختوة  [[

هــعا وقــد انتهــ  االجتمــاع علــ  مــا ذكــر أعــاله حيــث كانــت الســاعة  
   . صباحا   11.00

 غـــــري العـادية يـس اجلــمـعــية الـعــامـــةرربـ                        
 نـاربـب رربـيـس جمــــــــلس اإلدارة والرربيس التنفـيعم
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 ش.م.ك.ع  البن) التجاري الكوييت
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غيـر العاديـة 

املنع د ي امل ر الرربيسي للبن) يوم السبت املواف  
 احا  صب 11:00ي متام الساعة  31/3/2018

مت ع ــــــد اجتمــــــاع اجلمعيــــــة العامــــــة غريالعاديــــــة يــــــوم الســــــبت املوافــــــ  
ي املركــز صــباحا   11:00الســاعة ، وذلــ) ي متــام  31/3/2018

الرربيســي للبنــ) التجــاري الكــوييت. وقــد تــرأس االجتمــاع الســيد / علــي 
السيد / خالد طاهر كل من موس  املوس  رربيس جملس اإلدارة وحبضور  

وزارة التجــارة والوــناعة ، والســيد/ طــالل يوســف  ممــثال عــن الرشــيد 
ــاه ، و  ــب ديلويت وتوش من الوزان وشركـ ــ ــزيين من مكتـ السـيد/ انيـف املـ

البزيع وشركاهم لتدقي  اصحســاابت ،  RSMمن مكتب مساعد البزيع 
ــيد / حممـد بوهـادي والسـيد / طـارق سـليمان الياسـأ  ممـثالن عـن  والسـ

 م اصة.الشركة الكويتية لل
سهما    1,435,675,131هعا وقد حضر االجتماع مسامهون ميثلون

ــبة  1,646,327,641من أصل  ــ بعد  %(87.795)أسهم وبنسـ
 استبعاد أسهم اخلزينة .

رربـــيس اجللســـة عـــن تـــوافر  –وقـــد أعلـــن الســـيد / علـــي موســـ  املوســـ  
ـــة  النوـــاض ال ـــانوين لوـــحة انع ـــاد اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة غـــري العادي
وبعـــدها افتـــتأل االجتمـــاع مرحبـــا  ابلســـادة اصحضـــور وشـــاكرا   ـــم تلبيـــتهم 
، الدعوة صحضور االجتماع ، وبعد عرض ومناقشة بنود جدول األعمال 

 -اختعت اجلمعية العامة غري العادية ال رارات التالية :
ــال البنـــ)  .واف ـــت اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة 1 ــادة رأس مـــ علـــ  زيـــ

 164,632,764.100وقــدره ع ابلكامــل مــن مبلــد املوــدر واملــدفو 
دينــار كــوييت )ماربــة وأربعــة وســتون مليــون وســتماربة وا نــان و ال ــون ألــف 

ــار كــوييت و  فلــس( إىل مبلــد وقــدره  100وســبعماربة وأربعــة وســتون دين
ماربــــة وواحــــد ومثــــانون مليــــون دينــــار كــــوييت ) 181,096,040.500

عـــن طريـــ  فلـــس(  500وســـتة وتســـعون ألـــف وأربعـــون دينـــار كـــوييت و
وأربعـة )ماربـة هم سـ164,632,764 عـدد إصدار أسهم منحـة جمانيـة ب

ــون ألــف وســبعماربة وأربعــة وســتون  وســتون مليــون وســتماربة وا نــان و ال 
% مــــــن رأس املــــــال املوــــــدر واملــــــدفوع وب يمــــــة 10وبنســــــبة ســــــهما ( 

سـتة عشـر مليـون وأربعماربـة ف ط (دينار كوييت  16,463,276.400
( متثــل فلــس 400ألــف وماربتــان وســتة وســبعون دينــار و  و ال ــة وســتون

أسهم املنحة امل رر توزيعهـا علـ  املسـامهأ امل يـدين ي سـجالت البنـ) 
وفوضـت  جملـس اإلدارة ي هناية يوم اإلستح اق، كـل بنسـبة مـا ميلكـه، 
 ابلتورف ي كسور األسهم النا ة عن املنحة.

ع د ( من 5تعديل املادة رقم ).واف ت اجلمعية العامة غري العادية عل  2
 وذل) عل  النحو التا): النظام األساسي( من 4املادة رقم )و  التأسيس

 الن  قبل التعديل:
ــــــــــدره  "حــــــــــدد رأس مــــــــــال الشــــــــــركة املوــــــــــدر واملــــــــــدفوع مببلــــــــــد وق

ــــة  164,632,764.100 ــــار كــــوييت )مارب مليــــون  وأربعــــة وســــتوندين
ـــون ألـــف وســـبعماربة وأربعـــة و  ـــان و ال  ـــار كـــوييت وســـتماربة وا ن ســـتون دين

ــــــ   100و ــوزعا  عل ــــــس( مــــــ ــسه 1,646,327,641فل ـــــــ م )مليــــــار ـ

وســتماربة وســتة وأربعــون مليــون و المثاربــة وســبعة وعشــرون ألــف وســتماربة 
 وواحد وأربعون سهما ( قيمة كل سهم ماربة فلس ومجيع األسهم ن دية".

 الن  بعد التعديل
ــــــــــد ره "حــــــــــدد رأس مــــــــــال الشــــــــــركة املوــــــــــدر واملــــــــــدفوع مببلــــــــــد وق

ماربــــة وواحــــد ومثــــانون مليــــون دينــــار كــــوييت ) 181,096,040.500
مــــوزعا  علــ  فلــس (  500وســتة وتســعون ألــف واربعــون دينــار كــوييت و

ــسه 1,810,960,405 ــــ مليـــون وتســـعماربة  ةم )مليـــار ومثامناربـــة عشـــر ـ
وستون ألف وأربعماربـة وعسـة سـهما ( قيمـة كـل سـهم ماربـة فلـس ومجيـع 

 األسهم ن دية".
اية االجتماع شكر رربيس اجللسة السيد/ علي موس  املوس  وي هن

السادة املسامهأ واصحضور ومت  التوفي  للجميع ، وانته  االجتماع 
 صباحا . 11:15الساعة 

 رربيس جملس االدارة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة السينما الكويتية الوطنية )ش.م.ك.ع(  
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

امــة غــري العاديــة لشــركة الســينما الكويتيــة الوطنيــة ع ــدت اجلمعيـــة الع
متام الساعة الثانيـة ي  27/03/2018املواف   الثالاثء يوم اجتماعها

الدور الرابع   360مول  -مب ر اإلدارة العامة  عشرة و النوف ظهرا  
عبــدالوهاض مـــرزوق برائســة الســيد/  " 6قاعــة االجتماعــات رقــم " –

 -وحبضور كل من :ارة  ، رربيس جملس االد  -املرزوق 
 عن وزارة التجارة والوناعة ممّثال  السيدة / دالل املسبحي     -
 عن الشركة الكويتية للم اصة ممّثال     حممد سامل بوهاديالسيد / -
مراقب حساابت الشركة )ديلويت طالل يوسف املزيين  السيد / -

 آند توش الوزان وشــــــــــــركاه لتدقي  اصحساابت(
د أن أعلـن السيد / رربيس جملس اإلدارة عن اكتمال النواض بع

% وحبضور من ميثلون  81.306ال انوين النع اد اجلمعية بنسبة 
لن عن بـدء االجتماع ـة ، أعـة ووكالـ( سهم أصال76,204,801)

مبناقشة املواضيع املدرجة عل  جدول  بدءمرحباًّ ابلسادة اصحضور مث 
  -األعمال كالتالـي :

ــــادة )ت.1 ــــد التأســــيس واملــــادة )5عــــديل امل ( مــــن النظــــام 4( مــــن ع 
 األساسي الن  التا) :

 قبل التعديل : املادة
إنشاء دور السينما ي دولة الكويت وخارجها وتش يلها واست ال ا 
واسترياد وإنتا  وتوزيع األفالم عل  اختالف أنواعها وم اساهتا 

كافة اآلالت واملعدات   وتوديرها وأتجريها وبيعها لل ري؛ استرياد
الالزمة لوناعة السينما واإل ار فيها وي األفالم اخلام وأدوات 
التووير وأدوات العرض واألاثاثت وبوجه شامل كل ما من شأنه أن 
يدخل أو يستخدم لوناعة السينما؛ وكعل) الدخول ي كافة 
املناقوات اصحكومية أو اخلاصة اليت تكون داخلة ضمن أغراضها؛  

أن  ا اصح  ابالتفاق مع الفرق املسرحية واملوسي ية والفرق  كما
االستعراضية داخل الكويت أو خارجها إلقامة حفالت بشرط أال 
يتعارض وجودها مع قوانأ البالد ولواربحها؛ وللشركة اصح  ي أتجري 
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دور السينما للهيئات اصحكومية واخلاصة وملتعهدي إقامة اصحفالت 
ة ختت  بكل ما يتعل  ابلسينما وملح اهتا من وبوجه عام فإن الشرك

اوجه التث يف والرتفيه والنشاط الفكري ي الكويت وخارجها؛ كما 
يكون للشركة إنشاء دور العرض املسرحي وتش يلها واست ال ا 
واسترياد كافة اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة  عا النشاط؛ 

عم وامل اهي وصاالت است الل وأتجري الالت التجارية واملطا
األلعاض الرتفيهية ي مباين دور العرض السينماربي واملسرحي ، إدارة 
وتش يل الوساربل اإلعالمية املرربية والووتية وال يام أبعمال النشر 
والتوزيع واإلعالم؛ ويكون للشركة أن متارس أغراضها بوورة مباشرة 

وز أن يكون  ا أو ابلتأجري عل  ال ري أو ابلوكالة صحساض ال ري وجي
مولحة أو تشرتك أبي وجه مع ا يئات اليت تزاول أعمال شبيهة 
أبعما ا أو اليت قد تعاوهنا عل  ت ي  أغراضها و ا أن تنشئ أو 
تشارك هعه ا يئات أو أن تلح ها هبا ومتارس الشركة مجيع أغراضها 

 داخل وخار  الكويت .
شركة عن طري  استثمارها ي است الل الفواربض املالية املتوفرة لدم ال

 حمافظ مالية وع ارية تدار من قبل شركات وجهات متخووة .
 املادة بعد التعديل :

إنشاء دور السينما ي دولة الكويت وخارجها وتش يلها واست ال ا 
واسترياد وإنتا  وتوزيع األفالم عل  اختالف أنواعها وم اساهتا 

رياد كافة اآلالت واملعدات وتوديرها وأتجريها وبيعها لل ري؛ است
الالزمة لوناعة السينما واإل ار فيها وي األفالم اخلام وأدوات 
التووير وأدوات العرض واألاثاثت وبوجه شامل كل ما من شأنه أن 
يدخل أو يستخدم لوناعة السينما؛ وكعل) الدخول ي كافة 
  املناقوات اصحكومية أو اخلاصة اليت تكون داخلة ضمن أغراضها؛
كما أن  ا اصح  ابالتفاق مع الفرق املسرحية واملوسي ية والفرق 
االستعراضية داخل الكويت أو خارجها إلقامة حفالت بشرط أال 
يتعارض وجودها مع قوانأ البالد ولواربحها؛ وللشركة اصح  ي أتجري 
دور السينما للهيئات اصحكومية واخلاصة وملتعهدي إقامة اصحفالت 

لشركة ختت  بكل ما يتعل  ابلسينما وملح اهتا من وبوجه عام فإن ا
اوجه التث يف والرتفيه والنشاط الفكري ي الكويت وخارجها؛ كما 
يكون للشركة إنشاء دور العرض املسرحي وتش يلها واست ال ا 
واسترياد كافة اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة  عا النشاط؛ 

ملطاعم وامل اهي وصاالت است الل وأتجري الالت التجارية وا
األلعاض الرتفيهية ي مباين دور العرض السينماربي واملسرحي ، إدارة 
وتش يل الوساربل اإلعالمية املرربية والووتية وال يام أبعمال النشر 
والتوزيع واإلعالم ، ويكون للشركة أن متارس أغراضها بوورة مباشرة 

ري وجيوز أن يكون  ا أو ابلتأجري عل  ال ري أو ابلوكالة صحساض ال 
مولحة أو تشرتك أبي وجه مع ا يئات اليت تزاول أعمال شبيهة 
أبعما ا أو اليت قد تعاوهنا عل  ت ي  أغراضها و ا أن تنشئ أو 
تشارك هعه ا يئات أو أن تلح ها هبا ومتارس الشركة مجيع أغراضها 

 داخل وخار  الكويت .
دم الشركة عن طري  استثمارها ي است الل الفواربض املالية املتوفرة ل

 حمافظ مالية وع ارية تدار من قبل شركات وجهات متخووة .
 يكون للشركة إدارة وتش يل و هيز املطاعم وامل اهي والوجبات اجلاهزة.

 هعا وقد واف ت اجلمعية العامة غري العادية عل  تعديل هعا الن  .
ــة االجتمــاع شــكر  ســيد / عبــدالوهاض جملــس اإلدارة ال رربــيسوي هناي

 مرزوق املرزوق مجيع اصحاضرين عل  حسن تعاوهنم ومتّ  للجميع التوفي .
 

وقد انته  االجتماع ي متام الساعة الثانية عشرة وعسة وأربعون 
 دقي ة ظهرا  .

 رربيـس جملس االدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شركة بيت أصول لتأجري السيارات ش.م.ك )م فلة(
 اديةحمضر اجتماع اجلمعية العامة غري الع

 26/03/2018املنع دة بتاريخ 
 10:30ي متـام الســاعة  26/03/2018إنـه ي يـوم اال نـأ املوافـ  

صـــباحا  ع ـــدت اجلمعيـــة العامـــة غريالعاديـــة ي امل ـــر الكـــاربن ي ا يئـــة 
جنـوض السـرة حبضـور السـيدة/ لولـوة  3العامة للوناعة قاعة الرربيسـة 

 الربيع )ممثل عن وزارة التجارة والوناعة(
ــــل مــــن الســــيد /قاســــم  ــــراهيم حممــــد حممــــد أفضــــل بتوكي والســــيد / اب

 عبده عطوي
حسن بتوكيل من شركة شواطئ اخللي   حيىي زكراي عبد التواض/والسيد

 لبيع وشراء السيارات
 %.94وقد بلد النواض ال انوين للحضور 

 متت مناقشة واملواف ة عل  بند جدول األعمال التا):
 لتأسيس( من ع د ا5تعديل املادة )
 ( من النظام األساسي4تعديل املادة )

 وذل) إبضافة البند التا) إىل األغراض اليت أتسست من أجلها الشركة:
 ت د  تسهيالت اربتمانية )البيع ابلت سيط للسلع واخلدمات( -

 الن  قبل التعديل
 األغراض اليت أتسست من أجلها الشركة هي كاآليت:

 ارها.بيع وشراء السيارات وقطع غي -1
 أتجري السيارات. -2
 استرياد وتودير السيارات وقطع غيارها. -3
 صيانة السيارات واملركبات الث يلة واخلفيفة. -4
متلـــ) املن ـــوالت والع ـــارات الالزمـــة ملباشـــرة نشـــاطها ي اصحـــدود  -5

 املسموح هبا وف ا  لل انون
اســـــت الل الفـــــواربض املاليـــــة املتـــــوفرة لـــــدم الشـــــركة عـــــن طريـــــ   -6
ثمارها ي حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات هتوة وذل) است

 بعد مواف ة وزارة الداخلية( جلميع أغراض الشركة.
 الن  بعد التعديل

 األغراض اليت أتسست من أجلها الشركة هي كاآليت:
 بيع وشراء السيارات وقطع غيارها. -1
 أتجري السيارات. -2
 رها.استرياد وتودير السيارات وقطع غيا -3
 صيانة السيارات واملركبات الث يلة واخلفيفة. -4
متلـــ) املن ـــوالت والع ـــارات الالزمـــة ملباشـــرة نشـــاطها ي اصحـــدود  -5
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 املسموح هبا وف ا  لل انون.  
اســـــت الل الفـــــواربض املاليـــــة املتـــــوفرة لـــــدي الشـــــركة عـــــن طريـــــ   -6

اســتثمارها ي حمــافظ ماليــة تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات متخووــة 
 بعد مواف ة وزارة الداخلية( جلميع أغراض الشركة. وذل)

ت ـــد  تســـهيالت اربتمانيـــة )البيـــع ابلت ســـيط للســـلع واخلـــدمات(  -7
 شريطة مواف ة شركة الساينت.

وعليه اختتمت أعمال اجلمعية العامـة غـري العاديـة لشـركة بيـت أصـول 
مـــن يـــوم اال نـــأ  15:11لتـــأجري الســـيارات ي متـــام الســـاعة  صـــباحا  

 .26/03/2018واف  امل
 رربيس جملس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة املدير الكوييت إلنتا  اخلرسانة اجلاهزة )ش.م.ك( م فلة

 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
 2/4/2018املنع د بتاريخ 

انع ــدت اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة لشــركة املــدير الكــوييت إلنتــا  
 2/4/2018 نــــــأ املوافــــــ  اخلرســــــانة اجلــــــاهزة )ش.م.ك.م( يــــــوم اال

الســــاعة اصحاديــــة عشــــرة والنوــــف صــــباحا  وذلــــ) مب ــــر ا يئــــة العامــــة 
( ملناقشــة البنــود املدرجــة علــ  3قاعــة ) –جنــوض الســرة  –للوــناعة 

جـــدول األعمـــال برائســـة الســـيد / انصـــر عبـــد اللطيـــف املـــانع )رربـــيس 
 جملس اإلدارة( وحبضور كل من: 

 سيد / عبدالعزيز حسن العليوزارة التجارة والوناعة   ال – 1
شـــركة بيتــــ) كابيتـــال لالســــتثمار مفوضــــا  عنهـــا الســــيد / انصــــر  – 2

 عبداللطيف املانع.
ـــــانع مفوضـــــا  عنهـــــا الســـــيد / انصـــــر  – 3 ـــــداللطيف انصـــــر امل ران عب

 عبداللطيف املانع. 
ســـعاد حممـــد عبـــدالرمحن البحـــر   مفوضـــا  عنهـــا الســـيد / انصـــر  – 4

 عبداللطيف املانع. 
ادة عبـــداللطيف انصـــر املـــانع   مفوضـــا  عنهـــا الســـيد / انصـــر غـــ – 5

 عبداللطيف املانع. 
 الشركة الكويتية للم اصة   السيد / حممد السبيعي – 6

افتتأل السيد / انصر عبد اللطيف املانع )رربيس جملـس اإلدارة( االجتمـاع. 
وبعـــد أن أعلـــن الســـيد / ممثـــل وزارة التجـــارة والوـــناعة اكتمـــال النوـــاض 

% النع ـــاد اجلمعيـــة العموميـــة غـــري العاديـــة للشـــركة 100انوين بنســـبة ال ـــ
 ف د بدأ ابستعراض بنود جدول األعمال عل  النحو املعكور أدانه:

( مـن ع ــد 2( مـن النظــام األساسـي واملـادة )1تعـديل املـادة ) -أوال : 
 التأسيس ليوبأل كالتا):

 الن  قبل التعديل: 
الشــركات التجاريــة وهــعا النظــام وهــو: أتسســت طب ــا  ألحكــام قــانون 

األساسي بأ مالكي األسـهم املبنيـة أحكامهـا فيمـا بعـد شـركة مسـامهة  
كويتيــة م فلـــة تســـم  شـــركة املـــدير الكـــوييت إلنتـــا  اخلرســـانة اجلـــاهزة 

 شركة مسامهة كويتية م فلة. 
 الن  بعد التعديل:

وهــو: أتسســت طب ــا ألحكــام قــانون الشــركات التجاريــة وهــعا النظــام 

األساسي بأ مالكي األسـهم املبنيـة أحكامهـا فيمـا بعـد شـركة مسـامهة  
كويتيــة م فلــة تســم  شــركة ســيمكس إلنتــا  اخلرســانة اجلــاهزة شــركة 

 مسامهة كويتية م فلة. 
 )وذل) بعد أخع مواف ة اجلهات املختوة(

 رربيس جملس االدارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع(البن) األهلي املتحد )ش.م.ك.
 ن للجمعية العامة غري العاديةحمضر االجتماع الثاين والثال و 

ع دت اجلمعية العامة غري العادية للبن) األهلي املتحد )ش.م.ك.ع( 
اجتماعهــا الثــاين والثال ــون ي مبــ  البنــ) الســاعة الواحــدة  مــن ظهــر 

الدكتور/ برائسة  2018يوم األحد املواف  األول من شهر أبريل لعام 
وحبضـــور الســادة  اإلدارة رربيـــس جملـــس –أنـــور علـــي عبــدهللا املضـــف 

مكتــــب مدق ــــي حســـاابت البنـــ) وهـــم السيــــد/ وليــــد العويمــــي مـــن 
/ ، والسـيد( Ernst & Young)العيبــان والعويمــي وشركاهــم 

 & Deloitte)مـن مكتـب الفهـد والـوزان وشـركاهم بـدر الـوزان 
Touche)  /أبـــرار وحبضــــور ممثـــل وزارة التجـــارة والوـــناعة الســـيدة

ـــة الكويتيـــة للم اصـــة الســادة/ طــارق وحب، الكــوت  ضــور ممثلــي الشركـ
وحبضور جمموعة من املسامهأ الياسأ وحممد بوهادي وفهد ا ديب ، 

سهما  مـن أسهم رأس املال بنسبة قدرها  1,564,084,562ميثلون 
% من جممـوع أسهم البن)، حيـث يبلـد رأس املـال مبل ــا   92.851
ـــدره  بعــدها أعلــن رربــيس اجللســة عــن ، د.ك 1,870,958,003وقـ

 توافر النواض وبـدء االجتماع .
وبعد افتتاح اجللسة والرتحيب ابصحضور انقشت اجلمعية العامة غري 
العادية البندين املطروحأ عل  جدول األعمال واختعت ابإلمجاع 

 اآلتية :  اتبشأهنا ال رار 
ة رأس مــــــــــــال الشركـــــــــــــــة زيــــــــــــــاد وافـ  اصحضـور ابإلمجـاع علــــــ  أوال :

 300/187,095,800املوــــــدر واملدفــــــــــوع مـــــــن مبلـــــــــد وقــــــــدره 
د.ك )ف ــط ماربــة وســبعة ومثــانون مليــوان  وعســة وتســعون ألفــا  ومثامناربــة 
ـــــــــــــــــدره  ـــــــــــــــــد وق ـــــــــــــــــس( إىل مبل ـــــــــــــــــة فل ـــــــــــــــــا  و المثارب ـــــــــــــــــارا  كويتي دين

ربــــة وســــتة وتســــعون مليــــوان  )ف ــــط ماد.ك  300/196,450,590
ـــا  و المثاربـــة  ـــارا  كويتي ـــة وعســـون ألفـــا  وعســـماربة وتســـعون دين وأربعمارب

ـــا  وقــدره  ـــل الــزايدة مبل ـ د.ك. )ف ــط  9,354,790/-فلــس(، ومتثـ
تســعة ماليــأ و المثاربــة وأربعــة وعســون ألفــا  وســبعماربة وتســعون دينــارا  

املــــــــــــال املوـــدر  % )عســـة ي املاربـــة( مـــن رأس5كويتيـــا ( مـــا نســـبته 
)ف ـط سـهما   93,547,900 واملـدفوع وذلـ) عـن طريـ  إصــــــــــدار

 ال ــة وتســعون مليــوان  وعســماربة وســبعة وأربعــون ألفــا  وتســعماربة ســهم 
ــــدرها ماربـــة فلـــس للســـهم الواحـــد، تـــوزع   جديـــد( ب يمـــة اسيـــة قـــــــــــــــــــــــ

ـــة علـــ  املســـامهأ امل ــــالت البنـــ) كأســـهم منحـــة جماني  يـــدين ي سجـــ
، كل بنسبة ما ميلكـه )بواقـع عسـة أسـهم  2018أبريل  19  بتاريـخ

عــــــن كـــل ماربــــة سهم( مع ت طيـة قيمـة هـعه الـزايدة مـن صـاي األرابح 
، وتفـــويض جملـــس اإلدارة ي التوـــرف ببيـــع  2017ال  ـــة عـــن عـــام 

 ا ي أوجه اخلري.كسور األسهم النا ة عنها والت ع حبويلة بيعه
اثنيا : واف  اصحضور ابإلمجاع عل  تعديل ن  املادة السادسة من ع د 
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التأسيس واملادة السابعة من النظام األساسي للبن) ليوبأل الن  ي  
 كل منهما عل  النحو التا):

 نّ  املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل ن ّ 
لد " حدد رأسال الشركة املودر واملدفوع مبب

د.ك  187,095,800/300وقـــــــــــــــــــــدره  
)ف ــــط ماربــــة وســــبعة ومثــــانون مليــــوان  وعســــة 
وتســـعون ألفـــا  ومثامناربـــة دينـــار كـــوييت و المثاربـــة 

 1,870,958,003م ســـــمة إىل فلـــــس(، 
ســـهما  )ف ـــط مليـــار ومثامناربـــة وســـبعون مليـــوان  
وتسعماربة ومثانية وعسـون ألفـا و ال ـة أسـهم( 

ييت للسـهم فلس كـو  100ب يمة اسيـة قدرها 
 الواحد".

" حدد رأسال الشركة املودر واملدفوع مببلد 
د.ك  300/196,450,590وقـــــــــــــــــــــدره  

)ف ـــط ماربـــة وســـتة وتســـعون مليـــوان  وأربعماربـــة 
ـــــارا    ـــــا  وعســـــماربة وتســـــعون دين وعســـــون ألف

ــــــــــة فلــــــــــس(،  م ســــــــــمة إىل كويتيــــــــــا  و المثارب
ســـــهما  )ف ـــــط مليـــــار  1,964,505,903

ان  وعســــماربة وتســـعماربة وأربعـــة وســــتون مليـــو 
وعســــــة آالف  وتســــــعماربة و ال ــــــة أســــــهم( 

فلس كـوييت للسـهم  100ب يمة اسيـة قدرها 
 الواحد".

مببلد " كما حدد رأسال الشركة املورح به 
د.ك. )ف ط  -/250,000,000وقدره 

ماربتان وعسون مليون دينار كوييت( ، وجيوز 
ب رار من جملس إدارة البن) زايدة رأس املال 

ي أي وقت كلما اقتضت اصحاجة إىل املودر 
ذل) ي حدود رأس املال املورح به املعكور 
وذل) إبصدارات ن دية أو جمانية وتديد  
كافة الشروط اخلاصة هبعه اإلصدارات مبا 
فيها م دار زايدة رأس املال املودر وقيمة 
السهم وعالوة اإلصدار وتوقيته، وجيوز 

ت الالزمة جمللس اإلدارة اختاذ كافة اإلجراءا
زايدة رأس املال املودر اليت  إلنفاذ قرارات

يتخعها مبوجب هعا التفويض وي إطار 
 ال وانأ واللواربأل املنظمة لعل).

ـــــه  " كمـــــا حـــــدد رأســـــال الشـــــركة املوـــــرح ب
 -/250,000,000مببلــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــدره 

د.ك. )ف ــــــــــط ماربتــــــــــان وعســــــــــون مليــــــــــون 
ــــــس  دينــــــار كــــــوييت(، وجيــــــوز ب ــــــرار مــــــن جمل

ي دة رأس املــــــــال املوــــــــدر إدارة البنــــــــ) زاي
أي وقــــت كلمـــــا اقتضــــت اصحاجـــــة إىل ذلـــــ) 
ـــــه املـــــعكور  ي حـــــدود رأس املـــــال املوـــــرح ب
وذلــــــــــــ) إبصــــــــــــدارات ن ديــــــــــــة أو جمانيــــــــــــة 
وتديـــــــــد كافـــــــــة الشـــــــــروط اخلاصـــــــــة هبـــــــــعه 
اإلصـــــــدارات مبــــــــا فيهـــــــا م ــــــــدار زايدة رأس 
املــــــــال املوــــــــدر وقيمــــــــة الســــــــهم وعــــــــالوة 
ة اإلصـــــــدار وتوقيتـــــــه، وجيـــــــوز جمللـــــــس اإلدار 

اختـــــــاذ كافـــــــة اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة إلنفـــــــاذ 
قــــــــرارات زايدة رأس املـــــــــال املوــــــــدر الـــــــــيت 
يتخـــــعها مبوجـــــب هـــــعا التفـــــويض وي إطـــــار 

 ال وانأ واللواربأل املنظمة لعل).
اثلثا : واف  اصحضور ابإلمجاع عل  تعديل ن  املادة السابعة من ع د 

أل الن  ي  التأسيس واملادة اخلامسة من النظام األساسي للبن) ليوب
 كل منهما عل  النحو التا) :

 نّ  املادة بعد التعديل املادة قبل التعديل ن ّ 
ُتشَكلَّ هيئة مست لة للفتوم والرقابة الشرعية 
ُتشِرف عل  أعمال الشركة ال ي ل عدد 
أعضاربها عن  ال ة من املتخووأ ي 
الشريعة اإلسالمية وتكون ال رارات الشرعية 

رة الشركة. ويشرتط لوحة للهيئة ملزمة إلدا
اجتماعات ا يئة حضور كامل أعضاربها إذا 

 كان عددهم ال يتجاوز  ال ة أعضاء.

ُتشَكلَّ هيئة مست لة للفتوم والرقابة الشرعية 
ُتشِرف عل  أعمال الشركة ال ي ل عدد 
أعضاربها عن  ال ة من املتخووأ ي 
الشريعة اإلسالمية، و تمع هيئة الرقابة 

م ر الشركة بوفة دورية منتظمة  الشرعية ي
وجيوز  ا ع د اجتماعاهتا خار  الشركة، 

وف ا  لل انون  ويكون نواض انع ادها
والتعليمات الوادرة من بن) الكويت 
املركزي ي هعا الشأن، وتكون ال رارات 
الشرعية للهيئة ملزمة إلدارة الشركة. 
ويشرتط لوحة انع اد اجتماعات ا يئة 

عضاربها ، أو حضور كامل حضور غالبية أ
أعضاربها إذا كان عددهم ال يتجاوز  ال ة 

 أعضاء.
تـَُعأ اجلمعية العامة العادية بناء  عل  ترشيأل 
جملس إدارة الشركة أعضاء ا يئة وُتدد مدة 

وىف حال ش ر مركز   عضويتهم ومكافآهتم،
عضو أو أكثر من أعضاء ا يئة أ ناء مدة 

ض يعأ جملس العضوية ألي سبب من األسبا
اإلدارة من حيل حمله ويعرض التعيأ ي أول 
اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة 
إلقرار تعيأ ذات العضو أو اختيار من حيل 
حمله ، ويودر جملس اإلدارة بناء عل  اقرتاح 
ا يئة الربحة بنظام عمل ا يئة وع د 
اجتماعاهتا وتسجيل حماضرها وتنظيم 

دارات وأقسام الشركة ، عالقاهتا بساربر إ

وتـَُعأ اجلمعية العامة العادية بناء  عل  ترشيأل 
جملس إدارة الشركة أعضاء ا يئة وُتدد مدة 

ا ش ر مركز عضو وإذ  عضويتهم ومكافآهتم،
أو أكثر من أعضاء ا يئة أ ناء مدة العضوية 
ألي سبب من األسباض ، وترتب عل  ذل) 
أن أصبأل عدد األعضاء أقل من اصحد األدىن 

وتعيأ من  للعدد امل رر قانوان، فيتم ترشيأل
حيل حمله وف ا لل انون والتعليمات الوادرة 
من بن) الكويت املركزي ي هعا الشأن، 

جملس اإلدارة بناء عل  اقرتاح ا يئة ويودر 
الربحة بنظام عمل ا يئة وع د اجتماعاهتا 
وتسجيل حماضرها وتنظيم عالقاهتا بساربر 

وذل) كله مع مراعاة أحكام ال انون رقم 
املشار إليه وتعديالته  1968لسنة  32

وتعليمات بن) الكويت املركزي الوادرة ي 
 هعا الشأن.

إدارات وأقسام الشركة ، وذل) كله مع 
لسنة  32مراعاة أحكام ال انون رقم 

املشار إليه وتعديالته وتعليمات  1968
بن) الكويت املركزي الوادرة ي هعا 

 الشأن.
 تسري مجيع التعديالت بعد مواف ة اجلهات املختوة. 

ـــيس اجللســـة الســـادة اصحضـــور مث أعلـــن انتهـــاء الســـيد/ شـــكر  وقـــد ررب
اجلمعيــــــة العامــــــة غــــــري العاديــــــة ي متــــــام الســــــاعة الواحــــــدة وعشــــــرين 

 دقي ة ظهرا .
 رربيس جملـس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة سبرييت للتطوير الع اري)ش.م.ك( م فلة

 العمومية غري العادية حمضر اجتماع اجلمعية 
 2018مارس  27املنع دة بتاريخ 

شــــركة مســــامهة كويتيــــة  –ع ــــدت شــــركة ســــبرييت للتطــــوير الع ــــاري 
)م فلــة( اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة ي متــام الســاعة الثانيــة عشــرة 

   الدور الرابع. 360مبجمع  27/03/2018ظهرا  يوم الثالاثء املواف  
 –تمــاع الســيد/ أمحــد عبــد العزيــز الوــرعاوي وقــد تــرأس جلســة االج

 رربيس جملس االدارة كما حضر االجتماع كال  من:
  .ممثل وزارة التجارة والوناعة السيدة/ دالل املسبحي    الرتمة 
  /الرتم حممد سامل بو هادي ممثل الشركة الكويتية للم اصة السيد 
  الــــوزان الســــيد/ طــــالل املــــزيين ممــــثال  عــــن مكتــــب ديلويــــت وتــــوش

 مراقب حساابت الشركة    الرتم. –وشركاه 
  ـــة  242,290,217مســـامهون حبـــوزهتم عـــدد ســـهما  اصـــالة ووكال

% مـــــن إمجـــــا) أســـــهم رأس املـــــال البـــــالد 100وميثلـــــون مـــــا نســـــبته 
 سهما . 24,229,022

وبعد أن مت اإلعالن عن توفر النواض ال ـانوين لوـحة انع ـاد اجتمـاع 
افتـــتأل الســـيد/ امحـــد عبـــد العزيـــز  –عاديـــة غـــري ال اجلمعيـــة العموميـــة

ـــدأ بعـــدها  ـــا  ابلســـادة اصحضـــور مث ب الوـــرعاوي جلســـة االجتمـــاع مرحب
بطرح البنود الواردة عل  جدول أعمال اجلمعية العموميـة غـري العاديـة 

 للمناقشة، وقد مت اآليت: 
( مـــن النظـــام 4( مـــن ع ـــد التأســـيس واملـــادة )5تعـــديل املـــادة رقـــم )

 : األساسي كالتا)
 املادة قبل التعديل: 

.متلــ) وبيــع وشــراء الع ــارات واألراضــي وتطويرهــا صحســاض الشــركة 1
داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـعل) إدارة امـالك ال ـري، وكـل ذلــ) 
مبا ال خيالف األحكام املنووص عليها ي ال ـوانأ ال اربمـة ومـا حظرتـه 

عليــه  مــن اإلزــاز ي قســاربم الســكن اخلــاص علــ  النحــو الــعي نوــت
 هعه ال وانأ.

.متلــــ) وبيــــع وشــــراء أســــهم وســــندات الشــــركات الع اريــــة صحســــاض 2
 الشركة ف ط ي الكويت وي اخلار .

.إعــداد الدراســات وت ــد  االستشــارات ي اجملــاالت الع اريــة بكافــة 3
أنواعهـــا علـــ  أن تتـــوفر الشـــروط املطلوبـــة ي مـــن يـــزاول ت ـــد  هـــعه 

 اخلدمة.
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والنوادي الوحية واملرافـ  السـياحية وإجيارهـا  .متل) وإدارة الفنادق4
 واستئجارها.

.ال يـام أبعمــال الوـيانة املتعل ــة ابملبــاين والع ـارات اململوكــة للشــركة 5
ولل ري مبا ي ذل) أعمال الويانة وتنفيع األعمال املدنية وامليكانيكيـة 
والكهرابربيــة واملوــاعد وأعمــال تكييــف ا ــواء مبــا يكفــل الافظــة علــ  

 ملباين وسالمتها.ا
.تنظـــيم املعـــارض الع اريـــة اخلاصـــة مبشـــاريع الشـــركة الع اريـــة وذلـــ) 6

 حسب األنظمة املعمول هبا ي الوزارة.
.إقامـــة املـــزادات الع اريــــة وذلـــ) حســـب األنظمــــة املعمـــول هبــــا ي 7

 الوزارة.
 .متل) األسواق التجارية واجملمعات السكنية وإدارهتا.8
ية املتوفرة لدم الشركة عن طريـ  اسـتثمارها .إست الل الفواربض املال9

 ي حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخووة. 
ـــاط  و املشـــاريع 10 ـــة األساســـية للمن .املســـامهة املباشـــرة لوضـــع البني

السكنية و التجارية و الوناعية بنظـام " البنـاء و التشـ يل و التحويـل 
 ( "BOT  و إدارة املراف  الع ارية بنظام )  (BOT . ) 

يكــون للشــركة مباشــرة االعمــال الســاب  ذكرهــا ي دولــة الكويــت وي 
اخلار  بوفة اصـلية أو ابلوكالـة. وجيـوز للشـركة أن تكـون  ـا موـلحة 
أو تشرتك أبي وجـه مـع ا يئـات الـيت تـزاول اعمـاال  شـبيهة أبعما ـا أو 

 ـا أن اليت قد تعاوهنا عل  ت ي  اغراضها ي الكويت أو ي اخلار ، و 
 تنشئ أو تشارك أو تشرتم هعه ا يئات أو تلح ها هبا.

 املادة بعد التعديل: 
.متلــ) وبيــع وشــراء الع ــارات واألراضــي وتطويرهــا صحســاض الشــركة 1

داخـل دولـة الكويـت وخارجهـا وكـعل) إدارة امـالك ال ـري، وكـل ذلــ) 
تـه مبا ال خيالف األحكام املنووص عليها ي ال ـوانأ ال اربمـة ومـا حظر 

مــن اإلزــاز ي قســاربم الســكن اخلــاص علــ  النحــو الــعي نوــت عليــه 
 هعه ال وانأ.

.متلــــ) وبيــــع وشــــراء أســــهم وســــندات الشــــركات الع اريــــة صحســــاض 2
 الشركة ف ط ي الكويت وي اخلار .

.إعــداد الدراســات وت ــد  االستشــارات ي اجملــاالت الع اريــة بكافــة 3
ة ي مـــن يـــزاول ت ـــد  هـــعه أنواعهـــا علـــ  أن تتـــوفر الشـــروط املطلوبـــ

 اخلدمة.
.متل) وإدارة الفنادق والنوادي الوحية واملرافـ  السـياحية وإجيارهـا 4

 واستئجارها.
.ال يـام أبعمــال الوـيانة املتعل ــة ابملبــاين والع ـارات اململوكــة للشــركة 5

ولل ري مبا ي ذل) أعمال الويانة وتنفيع األعمال املدنية وامليكانيكيـة 
واملوــاعد وأعمــال تكييــف ا ــواء مبــا يكفــل الافظــة علــ   والكهرابربيــة

 املباين وسالمتها.
.تنظـــيم املعـــارض الع اريـــة اخلاصـــة مبشـــاريع الشـــركة الع اريـــة وذلـــ) 6

 حسب األنظمة املعمول هبا ي الوزارة.
.إقامـــة املـــزادات الع اريــــة وذلـــ) حســـب األنظمــــة املعمـــول هبــــا ي 7

 الوزارة.
 ة واجملمعات السكنية وإدارهتا..متل) األسواق التجاري8
.إست الل الفواربض املالية املتوفرة لدم الشركة عن طريـ  اسـتثمارها 9

 ي حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخووة. 
ـــاط  و املشـــاريع 10 ـــة األساســـية للمن .املســـامهة املباشـــرة لوضـــع البني

ل و التحويـل السكنية و التجارية و الوناعية بنظـام " البنـاء و التشـ ي
 ( "BOT   ( و إدارة املراف  الع ارية بنظام )BOT . ) 

يكــون للشــركة مباشــرة االعمــال الســاب  ذكرهــا ي دولــة الكويــت وي 
اخلار  بوفة أصـلية أو ابلوكالـة. وجيـوز للشـركة أن تكـون  ـا موـلحة 
أو تشرتك أبي وجـه مـع ا يئـات الـيت تـزاول اعمـاال  شـبيهة أبعما ـا أو 

د تعاوهنا عل  ت ي  اغراضها ي الكويت أو ي اخلار ، و ـا أن اليت ق
 تنشئ أو تشارك أو تشرتم هعه ا يئات أو تلح ها هبا.

ــــادق والنــــوادي 11 .إدارة وتشــــ يل واســــتثمار وإجيــــار واســــتئجار الفن
واملـــــوتيالت وبيــــــوت الضــــــيافة واالســـــرتاحات واملنتزهــــــات واصحــــــدارب  

ــــات واملعــــارض واملطــــاعم والكــــافرتايت و  ــــات الســــكنية واملنتجع اجملمع
السـياحية والوـحية واملشــروعات الرتوحييـة والرايضــية والـالت وذلــ) 
علـــ  هتلـــف الـــدرجات واملســـتوايت شـــامال  مجيـــع اخلـــدمات األصـــلية 

 واملساعدة واملراف  امللح ة هبا وغريها من اخلدمات الالزمة هبا.
 .متل) وإدارة وتش يل املعاهد الوحية والرايضية.12
 .بيع وشراء واسترياد املعدات واألدوات الرايضية.13
 .إدارة و هيز املالعب الرايضية.14
 .إدارة املهرجاانت الرايضية.15
 تنظيم النوادي الويفية الرايضية.16

ــد املــعكور  ــة علــ  البن ــة غــري العادي ــة العمومي واف ــت وصــادقت اجلمعي
 أعاله.

رربيس  –لعزيز الورعاوي وىف هناية االجتماع ت دم السيد/ امحد عبد ا
جملـــس االدارة ورربـــيس اجلمعيـــة ابلشـــكر للســـادة اصحضـــور واختتمـــت 
ــة  اعمــال اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة ي متــام الســاعة الثاني

 عشرة والنوف ظهرا .
 رربيس جملس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 .ذ.م.م ت دم السادة شركة / اخلدمات البرتولية

السـجل التجـاري الـعي تعتمـده الـوزارة .  بطلب قيـد الوكالـة إىل إدارة
 WEIRشــــركة  2018/603حيــــث مت تســــجيل الوكالــــة رقــــم 

GABBIONETA S.R.L.  .اجلنسية اإليطالية / 
ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع قطع غيار مضخات طرد مركزي تت 

 GABBIONETA ANDاالســـــــم التجـــــــاري 
BEGEMANN API 610   من انتا  املوكل 

 .03/01/2020إىل  04/01/2018ملدة من: عل  أن تكون ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 ت دم السادة شركة / الداربرة املركزية . 

بطلب قيد الوكالة إىل إدارة السجل التجاري العي تعتمده الوزارة، 
 OPTIKAشركة :  2018/ 629حيث مت تسجيل الوكالة رقم

SRL .اجلنسية اإليطالية / 
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ة ومايكروسكوابت من ونشاط الوكالة عبارة عن : موزع أدوات علمي
 إنتا  املوكل .

 . 03/09/2018إىل  04/09/2017عل  أن تكون املدة من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ت ـــدم الســـادة شـــركة / الـــداربرة املركزيـــة، بطلـــب قيـــد الوكالـــة إىل إدارة 
السجل التجاري العي تعتمده الوزارة، حيث مت تسـجيل الوكالـة رقـم: 

ة إيطالي/  BTS BIOENGINEERINGشركة:  656/2018
 اجلنسية.

نشاط الوكالة عبارة عن: وكيل أجهزة عال  سارت دي اكـس   جـي 
واك فـــري أي أم جـــي   نريفـــاان   انيمـــوف جيـــت الض   مـــن إنتـــا  

إىل:  6/2/2018املوكــــــــــــــل، علــــــــــــــ  أن تكــــــــــــــون املــــــــــــــدة مــــــــــــــن: 
31/12/2019. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ت دم السادة شركة / الكمال العاملية للتجارة العامة.
ب قيـد الوكالـة اىل إدارة السـجل التجـاري الـعي تعتمـده الـوزارة . بطل

  604/2018حيث مت تسجيل الوكالة رقم 
 / اجلنسية الكورية. BISTOS CO.LTDشركة : 

-دوبلـر اجلنـأ-ونشاط الوكالة عبارة عن: موزع جهاز مضـخة الثـدي
-جهـاز معاجلـة ضـوربية -جهـاز مراقبـة اجلنـأ -األوعية الدموية دوبلـر

جهـــاز -جهـــاز الرضــع دفئـــا-جهـــاز حاضــنة الرضـــع -از كاشـــفاتجهــ
 جهاز مراقبة املريض من إنتا  املوكل. -م ياس النبض

  19/9/2018إىل  20/9/2017عل  أن تكون املدة من :
 

 وزارة الداخلية
 إعـــــــــالن

 (2018-35/2017املمارسة رقم )
يانة ( ص2018-35/2017تعلن وزارة الداخلية عن املمارسة رقم )

النظام األمين للمراقبة بواسطة الكامريات وتديث نظام املراقبة 
ابإلدارة العامة للم سسات اإلصالحية لإلدارة العامة لعنظمة األمنية 

 بوزارة الداخلية. -
فعل  السادة الشركات / امل سسات املتخووة ي هعا اجملال مراجعة 

ات )ابلعارضية الوناعية( إدارة املناقو-اإلدارة العامة للشئون املالية 
( 1,000/-للحوول عل  واثرب  هعه املمارسة م ابل رســــــم قدره )

د.ك ف ط ألف دينار كوييت ال غري )عن طري  الكي نت( )ال ترد( ، 
موطحبأ معهم صورة من إعالن املمارسة ابجلريدة الرسية )الكويت 

 اليوم( ،  واملستندات التالية :
 (.أو2018وزارة الداخلية عن عام ) إيوال التسجيل لدم -
 .صورة عن السجل التجاري .1
 .2018.صورة عن شهادة غرفة  ارة وصناعة الكويت لعام 2

.صورة عن إيوال التسجيل لدم اجلهاز املركزي للمناقوات العامة 3
 .2018لعام 
 وذل) للتسجيل ابلوزارة ومن مث شراء واثرب  املمارسة.-

)تسليم العطاءات( هو يوم األحد املواف  علما  أبن موعد اإلغالق 
ـاعة )الثامنة( صباحا  وحىت 8اعتبارا من السـ - 6/5/2018

ـاعة )الواحدة( ظهرا  ، ولن ت بل أي عطاءات ت دم قبل أو بعد 1السـ
املوعد املعكور ، عل  أن ت دم العطاءات إبدارة اخلدمات اجملتمعية 

 الدور األول(. –( 2) مب  رقم –مبب  وزارة الداخلية )صبحان 
وسيتم ع د اجتماع متهيدي ملزم مع الشركات املشرتكة ابملمارسة يوم 

ي م ر اإلدارة العامة لعنظمة األمنية  22/4/2018األحد املواف  
ص( ، علما  أبن أي توصيات أو قرارات  10:00ي متام الساعة )

مارسة وملزمة ان ة عن هعا االجتماع تعد جزءا  ال يتجزأ من واثرب  امل
 جلميع الشركات سواء حضر املمارس أو مل حيضر االجتماع التمهيدي امللزم.

 وكيل وزارة الداخلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
تعلن اإلدارة العامة للجنسية وواثرب  السفر أن األشخاص املدرجه  

أساؤهم أدانه يدعون ف دان شهادات جنسياهتم الكويتية اخلاصه هبم، 
منها أن يسلمها إىل اإلدارة خالل أسبوعأ فريجي ممن يعثر عل  أي 

من اتريخ نشر هعا  اإلعالن ي اجلريدة الرسية، وإال فستمنأل   الء 
 األشخاص شهادات جنسياهتم الكويتية حسب اإلجراءات املتبعه: 

 رقم اجلنسية االســـــــــــــــم م
 107755634 فجر سليمان عبد الرزاق يوسف الودم 1
 106542141 اشد حممد عبدالعزيز املرشودفهد حممد ر  2
 102725282 أمحد صاحل أمحد حممد صاحل 3
 106127105 عبدهللا حممد مسفر معل  الوليب 4
 105345040 سعود عبدالعزيز خليل راشد ال الف 5
 107063147 م  حممد علي حسأ فر  البلوش  6
 123041523 فاطمه عادل سليمان عبدهللا حسأ املهنا 7
 103028849 مطيعه رجا سامل 8
 105483344 نوره محد علي سامل املري 9

 119791522 اساء عبدهللا معكر فريهيد حوان املطريي 10
 104974032 امين خالد حممد بتال املطريي 11
 117975983 حممد هنار سلطان هنار مطل  العتييب 12
 101201243 مشه نزال الرشيد املعوب 13
 107478172 ي جزا عوض عبدهللا الدحياينمشعل ال 14
 103217202 اسامه حممد عبدالسن جاسم الشاجيي 15
 105331229 امل عيس  عبدهللا حسن الوراف 16
 128519706 وضحه غنام محيد غنام 17
 100377150 خالد فرحان راض  العنزي 18
 132736885 شيخه خالد عبدهللا صباح الناصر الوباح 19
 102405489 مين ذايض عبيد راض  ال ضروف السبيع ا 20
 101094409 عاربشه عبدهللا امحد سعد الناقه 21
 135358791 حممد عدانن عيس  عبدهللا حسن كاكوىل 22
 117772173 سريه ابراهيم ايسأ ابوعسأ 23
 107112356 عل  حسأ امحد كارون فرحان 24
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 104343151 لعسكرموليد عبدالرمحن ابراهيم سليمان ا 25
 121869189 مر  امحد حممد عبيد بو حواس املطريي 26
 106586204 منريه وليد عبدالرمحن عبدهللا الرويأل 27
 105575807 علي محود نزال ع يل العنزي 28
 129584637 صالح عبدالرمحن متعب حممود 29
 105945887 عبدالكر  سعيد نومس اساعيل املطريم 30
 100516736 محد راشد املالفيول  31
 105697451 معا) مفلأل علي حممد ارطام العجمي 32
 137009830 خالد محد جابر صاحل علي صاحل العويدي املري 33
 102422852 سهام عيد محد حمسن املخيال 34
 105532309 موضي غنيم غزام غنيم املطريي 35
 141805971 بتول منديل انيف منوور مزيد املطريي 36
 100966174 مبارك حممد عيد فالح 37
 117887050 فاحل سامل حمسن دبالن العجم  38
 106657385 عبدالعزيز عباس عل  حسأ عبداللطيف البلوشي 39
 107157508 عباس عباس خضريعباس عزيز 40
 105289381 سعاد فهد معجب سعد العجم  41

 ر مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثرب  السف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلــن اإلدارة العامــة للجنســية وواثربــ  الســفر أن األشــخاص املدرجــه  

أسـاؤهم أدانه يــدعون ف ـدان جــوازات ســفرهم الكويتيـة اخلاصــة هبــم , 
فريج  ممن يعثر علـ  أي منهـا أن يسـلمها إىل اإلدارة خـالل أسـبوعأ 
مــن اتريــخ نشــر هــعا اإلعــالن ابجلريــده الرسيــة , وإال فســتمنأل  ــ الء 

 حسب اإلجراءات املتبعة  األشخاص جوازات سفر كويتية
 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م
 4273398 222288483 وليد عبدهللا موس  سامل الشمرم  .1
 4336484 105505632 يوسف خالد هجا  فرا  الشمري  .2
 4409706 104737061 هتاين مرزوق عيد عامر ابو قعيله  .3
 P05377019 104499860 يوسف حسأ الرومييوسف بدر   .4
 4415263 191619588 يوسف درويش عوض غامن الركله  .5
 4415264 181985878 امحد درويش عوض غامن عوض الركله  .6
 4001182 128519706 وضحه غنام محيد غنام  .7
 420209 105735503 وعود محدان مطل  حطاض عراده الرشيدي  .8
 P05294985 107434349 ريبطمنووره عارف علي ابراهيم خ  .9

 P05294990 118519310 بتول عارف علي ابراهيم خريبط  .10
 P05287717 102378307 صباح علي حسأ عبدهللا المد علي  .11
 3864186 124885990 جابر حممد ضاهر نزال خبيبان الوليلي  .12
 2384836 147627708 ساره عوض مطر عايض فاحل العازمي  .13
 3840498 123025610 ملنح  معيكل املطرييعبدهللا علي برغش ا  .14
 3736898 140085617 سامل صاحل شريد خبيتان جوي  مرزوق العيبا  .15
 2664220 101623975 مي عبدهللا عبدالعزيز البدر  .16
 2543858 101755325 مجال يع وض يوسف مبارك املضاحكه  .17
 4436198 121096803 حامد فوزي حامد علي عبدالعزيز  .18
 3391878 106955794 ل  جدعان انصر فهيد العازميجدعان مط  .19
 4273401 211984104 فهد عبدهللا موس  سامل الشمري  .20
 3438483 124302355 حممد يوسف حممد عبدهللا حممد ال عود  .21
 4133375 137347297 حسأ عاطف عبداخلال  عبداللطيف فر   .22
 3360175 187027095 علي نواف علي غلوم نور  .23
 P05116379 102435851  صاحل عبيد اجمليدلحممد عبدهللا  .24
 P05244651 103231570 فاطمه غا) شريده جلوم العنزي  .25
 3494689 198402001 سعد حممد سعد جعالن الزعيب  .26

 الرقم املسلسل رقم اجلواز االســـــــــــــــم م
 2123364 103902595 كرميه حسأ راضي  .27
 3777195 122189879 مشاعل عادل اساعيل عبدهللا اجلاسم  .28
 4198220 143953862 تييبفاطمه مشعل سلطان هنار الع  .29
 4186672 270413517 فهد يوسف سامل مبارك التواجر  .30
 2918502 106127105 عبدهللا حممد مسفر معل  الوليب  .31
 65792 127434386 اميان علي محيد ماجد العلي  .32
 P05121143 101423385 انصر غلوم حسأ رضا كرماين  .33
 4096671 165847321 عيس  عبداللطيف عيس  خليل الشامي  .34
 3197705 138475706 دالل نبيل راشد فهد الرشيد  .35
 3369238 123041523 فاطمه عادل سليمان عبدهللا حسأ املهنا  .36
 3984179 254785707 أوس يوسف سامل مبارك التواجر  .37
 4498631 232856214 ععيب ضاري سلطان سعد املطريي  .38
 3635390 107814731 دالل وليد صفر علي صفر  .39
 3704467 136487651 رك منري مهدم مناح  عايض شرتان العجم مبا  .40
 4268341 244665255 براك عادل سعيد رشيد ال فيدي  .41
 3979826 211078510 سعيد عادل سعيد رشيد ال فيدي  .42
 3381426 235244469 ع ه عادل سعيد رشيد ال فيدي  .43
 3979827 263238232 خبيته عادل سعيد ال فيدي  .44
 3842253 104518097 عيد حضرم ا اجريدالل حممد س  .45
 3328903 228815720 أساء طالل سعد مريد العنزي  .46
 4179001 107597069 عويد مبارك عويد مبارك عواد الرشيدي  .47
 3914010 104941853 ساره حممد صاحل حسأ كلبان  .48
 4349007 104303391 عنود امحد راشد عبدالعزيز الويخان  .49
 4412561 278755236 الشمري لطيفه علي حسأ علي  .50
 3634202 107798605 علي حسأ علي دهيمان حمسن الشمري  .51
 3042724 105365600 الي غنيم راشد مسلم الرشيدي  .52
 283502 102502210 محود محدان راشد شديد  .53
 4061385 102521418 حسأ علي امحد امحد العيد  .54
 4205572 122892013 فيول سلمان غامن الطويلع  .55
 P05265160 107738786 فيول عبدالعزيز فهد مساعد اخلضارم  .56
 4342138 124969259 فيول دخيل سامل حممد كاظم الشمري  .57
 3105025 121451731 هاجر سامل انيف سامل سعد الرديين  .58
 1409161 107641079 عثمان حممد عثمان عل  حممد الشايع  .59
 4306251 121599817 ينعبدالعزيز عيد فاحل دخيل هللا بن  واض العدوا  .60

 مدير عام اإلدارة العامة للجنسية وواثرب  السفر    
                                                        

 وزارة الدفاع
 إعــــــــــالن

 الستئجار 2411-4-109180 رقم:املمارسة عـــــن طــــــــــرح  
 مركبات متنوعة

عــاله علــ  الشــركات أملمارســة  املــعكورة تعلــن وزارة الــدفاع عــن طــرح ا
املتخووـــــة ، وذلـــــ) طب ـــــا للشـــــروط واملواصـــــفات الـــــواردة ي واثربـــــ  

مراقبـة  –املمارسـة والـيت ميكـن اصحوـول عليهـا مـن إدارة التجهيـز اللـي 
ــوم  ــ التجهيزات الفنية  وذل) خالل ساعات الـدوام الرسـ  اعتبـارا مـن ي

ــدره )وذلـــ)  09/04/2018اال نـــأ املوافـــ   ــم وقـــ ــل رســـ  75/-م ابــ
ال غري ال يـرد ، وإن آخر موعد لت د  عسة وسبعون دينارا د.ك( ف ط 

العطــــاءات هــــو الســــاعة الواحــــدة مــــن بعــــد ظهــــر يــــوم األحــــد املوافــــ  
ــد واملناقوـــــات  15/04/2018 ــــــ ــز تســـــليم ال يـ علـــــ  أن ت ـــــدم مبركــــ

ــــة رقــــم )  ــــة(  3(  صــــندوق رقــــم )  12ابل ــــرض مــــن البواب شــــئون  جلن
مشــــرتايت املــــواد العســــكرية وم ــــاوالت املنشــــآت العســــكرية مــــادون 
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   قبل موعد االغالقالنواض ال انوين  
( يوما اعتبارا من اتريـخ فـض مظـاريف 90هعا وتسري العطاءات ملدة )

%( وينب ـي ان  2العطاءات كما وتبلـد الكفالـة االوليـة  ـعه املمارسـة )
 اء.تكون صاصحة طوال مدة سراين العطــ

 ويشرتط ابلشركات الىت ترغب ي املشاركة ابملمارسة:
 / سداد الرسوم امل ررة لشراء واثرب  املمارسة كي نت.1
+ صـورة مـن كـارت / كتاض تفويض مـن الشـركة بشـراء واثربـ  املمارسـة 2

 التسجيل.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن
 ( 1452817) عن طرح املمارسة رقـم

 خاص بوزارة الدفاع
 املمارسة من هندسة املنشآت العسكريةوميكن اصحوول عل  واثرب  

 ميدان حو)(. -)مراقبة املناقوات 
 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك 75 2018-5-8 2018-4-8
 

د.ك  2000
 90صاصحة ملدة 
 يوما

 الزيــارة 
 املـوقعية
 

 االجتمــاع
 التمهيدي
 

 تعليمـات
 
 

املوافـــــ   عة صـــــباحا مـــــن يـــــوم اال نـــــأالســـــاعة التاســـــ
وذلـ) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية  2018/4/16

 ميدان حو). –
املوافـــــ   الســــاعة العاشـــــرة صـــــباحا مـــــن يـــــوم الـــــثالاثء

وذلـ) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية  2018/4/17
 ميدان حو). –
جيــب إخطــار الــوزارة أبســاء ووظــاربف وصــور جــوازات  -1

ور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيه. املرشحأ صحض
 ولن ت بل عن طري  الفاكس.

جيب إبراز إيوـال شـراء املمارسـة عنـد حضـور الـزايرة  -2
 املوقعية واالجتماع التمهيدي.

 كتاض تفويض بشراء واثرب  املمارسة.  -3
ــــة ســــارية  -4 ــــة الوطني جيــــب ت ــــد  شــــهادة نســــبة العمال

 العطاء. ضمن الوالحية
األحـد املوافـ   خر موعـد لشـراء واثربـ  املمارسـة يـوم آ -5

2018-4-29. 
آخـــر موعـــد لت ـــد  العطـــاءات هـــو الســـاعة الواحـــدة  -6

ـــوزارة  ظهـــرا مبركـــز تســـليم ال يـــد واملناقوـــات ابلســـيارة ابل
جلنـــة املشـــرتوات مـــا  -2صـــندوق رقـــم  – 1)شـــباك رقـــم 

دون النواض ال يمي للجهاز املركزي للمناقوات العامة( 
 جبانب االتاد العسكري الرايضي. 12وار البوابة رقم جب
هـــعه املمارســـة عامـــة علـــ  الشـــركات املتخووـــة ي  -7

واملسـتوفاة  تش يل وصيانة وإصالح أجهـزة التكييـفجمال 
جلميــع الشــروط الــواردة بواثربــ  املمارســة واملســجلة لـــدم 

 اجلهاز املركزي للمناقوات العامة.
 

 

 إعــــالن
 (1032917) عن طرح املناقوة رقـم اعتعلن وزارة الدف

 )إعادة طرح( خاص بوزارة الدفاع.
 وميكن اصحوول عل  واثرب  املناقوة من هندسة املنشآت العسكرية

 ميدان حو)(. -)مراقبة املناقوات 
 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك 150 2018-5-22 2018-4-8
 

د.ك  6000
 90صاصحة ملدة 
 يوما

 الزيــارة 
 املـوقعية
 

 االجتمــاع
 التمهيدي
 

 تعليمـات
 
 

 2018/4/23الساعة التاسعة صباحا من يوم اال نأ املوافـ  
 ميدان حو). –وذل) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية   
 

 2018/4/24الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالاثء املواف  
 ميدان حو). –سة املنشآت العسكرية وذل) ي م ر هند  
 
جيــــب إخطــــار الــــوزارة أبســــاء ووظــــاربف وصــــور جــــوازات  -1

املرشحأ صحضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيـه، ولـن 
 ت بل عن طري  الفاكس.

جيـــب إبـــراز إيوـــال شـــراء املناقوـــة عنـــد حضـــور الــــزايرة  -2
 املوقعية واالجتماع التمهيدي.

 بشراء واثرب  املناقوة.كتاض تفويض -3
 العطاء. ضمن جيب ت د  شهادة نسبة العمالة الوطنية-4
األحــــد املوافــــ       آخـــر موعــــد لشــــراء واثربــــ  املناقوــــة يــــوم  -5

2018-5-13. 
آخــر موعــد لت ــد  العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة ظهــرا  -6

 1مبركز تسليم ال يد واملناقوات ابلسيارة ابلـوزارة )شـباك رقـم 
ـــة شـــئون مشـــرتايت املـــواد العســـكرية  -1وق رقـــم صـــند – جلن

وم اوالت املنشآت العسكرية لـوزارة الـدفاع( جبـوار البوابـة رقـم 
 جبانب االتاد العسكري الرايضي. 12
هعه املناقوة حمدودة عل  الشـركات املوـنفة لـدم اجلهـاز  -7

  أعمـال كهرابربيـة  -املركزي للمناقوات العامة ابلفئـة  الثالثـة 
 توفاة جلميع الشروط الواردة بواثرب  املناقوة .واملس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــالن

( 1732717) عن طرح املناقوة رقـم تعلن وزارة الدفاع
 خاص بوزارة الدفاع.

 وميكن اصحوول عل  واثرب  املناقوة من هندسة املنشآت العسكرية
 ميدان حو)(. -)مراقبة املناقوات 

 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة ـرالسعــــــ

 د.ك 150 2018-5-22 2018-4-8
 

د.ك  6000
 90صاصحة ملدة 
 يوما

 الزيــارة 
 املـوقعية
 

 االجتمــاع
 التمهيدي
 

 2018/4/16الساعة التاسعة صباحا مـن يـوم اال نـأ املوافـ  
 ميدان حو). –وذل) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية 

 
 2018/4/17صباحا من يوم الثالاثء املوافـ  الساعة العاشرة 

 ميدان حو). –وذل) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية 
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 تعليمـات

 
 

جيــــب إخطــــار الــــوزارة أبســــاء ووظــــاربف وصــــور جــــوازات  -1
املرشحأ صحضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيـه. ولـن 

 ت بل عن طري  الفاكس.
حضـــور الــــزايرة جيـــب إبـــراز إيوـــال شـــراء املناقوـــة عنـــد  -2

 املوقعية واالجتماع التمهيدي.  
 كتاض تفويض بشراء واثرب  املناقوة.-3
 العطاء. ضمن جيب ت د  شهادة نسبة العمالة الوطنية-4
األحــــد املوافــــ       آخـــر موعــــد لشــــراء واثربــــ  املناقوــــة يــــوم  -5

2018-5-13. 
آخــر موعــد لت ــد  العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة ظهــرا  -6

 1ليم ال يد واملناقوات ابلسيارة ابلـوزارة )شـباك رقـم مبركز تس
ـــة شـــئون مشـــرتايت املـــواد العســـكرية  -1صـــندوق رقـــم  – جلن

وم اوالت املنشآت العسكرية لـوزارة الـدفاع( جبـوار البوابـة رقـم 
 جبانب االتاد العسكري الرايضي. 12
هــعه املناقوـــة عامــة علـــ  الشــركات املتخووـــة ي جمـــال  -7

توريـــد وتركيـــب وتشـــ يل أجهـــزة الفحوصـــات أعمـــال خـــدمات 
ـــة واملســـتوفاة جلميـــع الشـــروط  الطويلـــة األمـــد للمـــواد البيتوميني
ـــــ  املناقوـــــة واملســـــجلة لـــــدم اجلهـــــاز املركـــــزي  ـــــواردة بواثرب ال

 للمناقوات العامة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــالن
 (1852916) عن طرح املناقوة رقـم تعلن وزارة الدفاع

 )إعادة طرح( خاص بوزارة الدفاع.
 كن اصحوول عل  واثرب  املناقوة من هندسة املنشآت العسكريةومي
 ميدان حو)(. -)مراقبة املناقوات  

 الطـــــرح
 

 اإلقفــــــــــال
 

 الكفــالة األوليــــة السعـــــــر

 د.ك 150 2018-5-22 2018-4-8
 

د.ك  6000
 90صاصحة ملدة 
 يوما

 الزيــارة 
 املـوقعية
 

 االجتمــاع
 التمهيدي
 

 تعليمـات
 
 

 2018/4/24الساعة التاسعة صباحا من يوم الثالاثء املوافـ  
 ميدان حو). –وذل) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية 

 
 2018/4/25الساعة العاشرة صباحا من يوم األربعاء املواف  

 ميدان حو). –وذل) ي م ر هندسة املنشآت العسكرية 
 
وصــــور جــــوازات جيــــب إخطــــار الــــوزارة أبســــاء ووظــــاربف  -1

املرشحأ صحضور الزايرة املوقعية قبل سبعة أايم من اترخيـه. ولـن 
 ت بل عن طري  الفاكس.

جيـــب إبـــراز إيوـــال شـــراء املناقوـــة عنـــد حضـــور الــــزايرة  -2
 املوقعية واالجتماع التمهيدي.

 كتاض تفويض بشراء واثرب  املناقوة.-3
 ء.العطا ضمن جيب ت د  شهادة نسبة العمالة الوطنية-4
األحــــد املوافــــ       آخـــر موعــــد لشــــراء واثربــــ  املناقوــــة يــــوم  -5

2018-5-13. 
آخــر موعــد لت ــد  العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة ظهــرا  -6

 1مبركز تسليم ال يد واملناقوات ابلسيارة ابلـوزارة )شـباك رقـم 
ـــة شـــئون مشـــرتايت املـــواد العســـكرية  -1صـــندوق رقـــم  – جلن

لـوزارة الـدفاع( جبـوار البوابـة رقـم وم اوالت املنشآت العسكرية 
 جبانب االتاد العسكري الرايضي. 12
هــعه املناقوـــة عامــة علـــ  الشــركات املتخووـــة ي جمـــال  -7

تشــــ يل وصــــيانة وإصــــالح أجهــــزة ومعــــدات ومرافــــ  أحــــواض 
الســـباحة واملســـتوفاة جلميـــع الشـــروط الـــواردة بواثربـــ  املناقوـــة 

 العامة. واملسجلة لدم اجلهاز املركزي للمناقوات

 وزارة الوـحة
 إعالن عن طـرح املمارسة 

 2017/2018/ 26رقم ص/ م س/
/ 26تـعـلــــــــن وزارة الوــــــــحة عـــــــن طــــــــرح املمارســـــــة رقـــــــم ص/ م س/

توريـــد و تركيـــب اجهـــزة حاســـب آ) ملكتـــب الوكيـــل  2017/2018
املســــاعد لطــــب االســــنان و مركزالعــــدان الوــــحي بــــأ الشركــــــــــــــــات 

اجملال  طب ـا للشـروط العامـة واخلاصـة املوضـحة ي املتخووة ي هعا 
 –واثرب  املمارسة الـيت ميكـن اصحوـول عليهـا مـن جهـاز الشـئون املاليـة 

ـــم املمارســات الكــاربن مببــ   –إدارة املشــرتايت  –الــدور األول  قســــــــــ
الـــوزارة  ابلوـــليبخات وذلـــ) خـــالل أوقـــات الـــدوام الرســـي و ذلـــ) 

د . ك ( ف ــط مبلــد عســة و ســبعون دينــارا   75م ابــل دفــع مبلــد  ) 
 كويتيا ال غري ال ترد .

مــع ضــرورة إرفــاق كتــابأ عــن ت ــد  الكراســة األول مــن وزارة الشــئون 
االجتماعية والعمل يتضمن االلتزام ب ـانون دعـم العمالـة الوطنيـة طب ـا 

ــــــــم  ــــــــم  2000لســــــــنة  19لل ــــــــانون رق ــــــــوزراء رق ــــــــس ال ــــــــرار جمل وق
 شأن دعـم وتشـجيع العمالـة الوطنيـة ي 2008/خامسا لسنة 1104

 والثاين من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
علما ابن آخر موعد لت ـد  العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

م ي صــندوق العطــاءات ابلعنــوان  22/4/2018األحــد املوافــ  يــوم 
 ( يومــا اعتبــارا مـــن90املــعكور أعــاله ، كمــا تســرم العطــاءات ملــدة )

%( ف ــط إ نــان ابملاربــة مـــن 2اتريــخ اإلقفــال وتبلــد الكفالــة األوليـــة )
 قيمة العطاء صاصحة طيلة  مدة سراين العطاء .

 وكيل وزارة الوحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
طـــــــرح املـمارســـــــة رقـــــــم  : ص / م س /  عـــــــنتـعـلـــــــن وزارة الوـحـــــــة 

ــــــــــــــة  2018/  2017/  66 ــــــــــــــة وكهرابربي أعمــــــــــــــال صــــــــــــــيانة مدني
ـــــأ الشـــــركات ومي ـــــوزارة  ب ـــــديوان عـــــام ال كانيكيـــــة أبمـــــاكن متفرقـــــة ب

الليـــــة املتخووـــــة ي هـــــعا اجملـــــال طب ـــــا للشـــــروط العامـــــة واخلاصـــــة 
ـــيت ميكـــن اصحوـــول عليهـــا مـــن جهـــاز  املوضـــحة ي واثربـــ  املمارســـة ال

الكــــاربن مببــــ   إدارة املشــــرتايت –الــــدور األول  –الشــــئون املاليــــة 
ـــــارا الــــوزارة ابلوــــليبخات وذلــــ) خــــال ل أوقــــات الــــدوام الرســــي اعتبـ

مـــــن اتريـــــــخ  نشــــــر اإلعـــــــالن ي اجلريــــــدة الرسـيــــــة ) كويـــــت اليـــــوم ( 
ـــــارا   عســـــة و ســـــبعوند . ك (  ف ـــــط  75م ابـــــل دفـــــع مبلـــــد )  دين
 كويتــيا ال غري ال يرد .

ــزام  ــد االلت ــة يفي ــاض مــن وزارة الشــئون االجتماعي مــع ضــرورة ت ــد  كت
وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000لســـنة  19أبحكـــام ال ـــانون رقــــم 

 ي شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية. 2008/خامسا لسنة 1104
علما أبن آخر موعد لت ـد  العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

م ي صــــــندوق العطــــــاءات   2018/  5/  1يــــــوم الــــــثالاثء املوافــــــ  
يوما اعتبارا  (90ابلعنوان املعكور أعاله ، كما تسرم العطاءات ملدة )

ابملاربـة مـن  %( ف ط ا نـان2من اتريخ اإلقفال وتبلد الكفالة األولية )
 قيمة العطاء صاصحة طوال مدة سراين العطاء .

 وكيل وزارة الوحة



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   68               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

 إعالن
( عـــن املختـــ ات مراقبــة -تعلــن وزارة الوـــحة )إدارة ا ندســة الطبيـــة 

 طرح املمارسات التالية:
اتريخ 
 ـالاإلقفـــ

 م رقم املمارسة الوصـــــــــــف الرسوم

أسبوعأ من 
اتريخ 
 اإلعالن

 توريد حماليل ه ية 20
صحاجة إدارة خدمات 
 املخت ات الطبية

هت ات مركز الكويت 
ملكافحة السرطان / وحدة 

 ا يماتولوجي

8LS085 1 

أسبوعأ من 
اتريخ 
 اإلعالن

 توريد حماليل ه ية 20
ات صحاجة إدارة خدم
 املخت ات الطبية

هت ات مركز الكويت 
ملكافحة السرطان / هت  

 األمينوفينواتيبين 

8LS086 2 

أسبوعأ من 
اتريخ 
 اإلعالن

 توريد مستهلكات ه ية 20
صحاجة إدارة الوقاية من 

 اإلشعاع

8LS089 3 

( 2توضع العطاءات ي صندوق العطاءات إبدارة ا ندسة الطبية رقم )
( يومـا مــن اتريــخ 90ون العطـاءات ســارية املفعـول ملــدة )وعلـ  أن تكــ

%( مـن ال يمـة  2اإلقفال، كمـا تبلـد الكفالـة األوليـة  ـعه املمارسـة )
 اإلمجالية للعطاء امل دم وينب ي أن تكون صاصحة طوال مدة سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب ي املشاركة ابملمارسة ما يلي:
 عل  الشركات املسجلة لدم إدارة ا ندسة الطبية.( أن تكون م وورة 1
 ( أن تكون الشركة متخووة ي هعا اجملال مع إحضار ما يفيد ذل).2
 ( سداد الرسوم امل ررة لشراء واثرب  املمارسة ن دا.3
 ( كتاض تفويض من الشركة بشراء واثرب  املمارسة.4
 .( أن ت دم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية5
 14( ميكــن اصحوــول علــ  واثربــ  املمارســة مــن اتريــخ النشــر وملــدة 6

 يوما ف ط.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 2017/2018/ 51املمارسة رقم ص/ م س/ 

ـــــــــــــن وزارة الوـــــــــــــحة عــــــــــــن طـــــــــــــرح املمارســــــــــــة رقــــــــــــم ص/ م س/  / 51تـعـل
ــــة   2017/2018 ــــة االلكرتوني ـــــات دعــــم فــــ  لنظــــام البواب ــــأ الشركــــــــــ ب

هـــعا اجملـــال طب ـــا للشـــروط العامـــة واخلاصـــة املوضـــحة ي واثربـــ   املتخووـــة ي
 –الـدور األول  –املمارسة اليت ميكن اصحوـول عليهـا مـن جهـاز الشـئون املاليـة 

قســـم املمارســات الكــاربن مببــ  الــوزارة ابلوــليبخات وذلــ)  –إدارة املشــرتايت 
ف ــط د . ك (  75و ذلــ) م ابــل دفــع مبلــد )  خــالل أوقــات الــدوام الرســي

 دينارا  كويتيا  ال غري ال ترد .عسة و سبعون مبلد 
مــع ضــرورة إرفــاق كتــابأ عــن ت ــد  الكراســة األول مــن وزارة الشــئون 
االجتماعية والعمل يتضمن االلتزام ب ـانون دعـم العمالـة الوطنيـة طب ـا 

ــــــــم  ــــــــم  2000لســــــــنة  19لل ــــــــانون رق ــــــــوزراء رق ــــــــس ال ــــــــرار جمل وق
دعـم وتشـجيع العمالـة الوطنيـة ي شأن  2008/خامسا لسنة 1104

 والثاين من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
علما أبن آخر موعد لت ـد  العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

صـندوق العطـاءات ابلعنـوان  م ي 2018/ 27/5املواف   االحديوم 
( يومــا اعتبــارا مـــن 90املــعكور أعــاله ، كمــا تســرم العطــاءات ملــدة )

( ف ــط ا نــان ابملاربــة مـــن %2خ اإلقفــال وتبلــد الكفالــة األوليـــة )اتريــ
 قيمة العطاء صاصحة طيلة مدة سراين العطاء .

 وكيل وزارة الوحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
/  66طـــرح املـمارســـة رقـــم  : ص / م س /  عـــنتـعـلـــن وزارة الوـحـــة 

أبمــاكن أعمــال صــيانة مدنيــة وكهرابربيــة وميكانيكيــة  2018/  2017
متفرقــة بــديوان عــام الــوزارة  بــأ الشــركات الليــة املتخووــة ي هــعا 
اجملال طب ا للشروط العامة واخلاصة املوضحة ي واثربـ  املمارسـة والـيت 

إدارة  –الـدور األول  –ميكن اصحوول عليها من جهاز الشئون املالية 
ت الكــاربن مببــ  الــوزارة ابلوــليبخات وذلــ) خــالل أوقــا -املشــرتايت

اعتبــارا من اتريــخ  نشــر اإلعـــالن ي اجلريــدة الرسـيــة )  الدوام الرسي
عســــة و د . ك (  ف ــــط  75الكويـــت اليــــوم ( م ابــــل دفــــع مبلــــد ) 

 دينارا كويتــيا ال غري ال يرد . سبعون
ــزام  ــد االلت ــة يفي ــاض مــن وزارة الشــئون االجتماعي مــع ضــرورة ت ــد  كت

وقـــرار جملــــس الـــوزراء رقــــم  2000ة لســـن 19أبحكـــام ال ـــانون رقــــم 
 ي شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية  2008/خامسا لسنة 1104

علما أبن آخر موعد لت ـد  العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 
م ي صــــــندوق العطــــــاءات   2018/  5/  1يــــــوم الــــــثالاثء املوافــــــ  

ا اعتبارا ( يوم90ابلعنوان املعكور أعاله ، كما تسرم العطاءات ملدة )
ابملاربـة مـن  %( ف ط ا نـان2من اتريخ اإلقفال وتبلد الكفالة األولية )

 قيمة العطاء صاصحة طوال  مدة سراين العطاء .
 وكيل وزارة الوحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

/ 68تـعـلـــــــن وزارة الوـــــــحة عــــــن طـــــــرح املمارســــــة رقــــــم ص/ م س/  
ـــدات ألجهـــزة اصح 2017/2018 ـــد و تركيـــب شـــبكة متدي اســـب توري

بــأ الشركـــــــــــــات املتخووــة ي هــعا اجملــال  اآلىل إبدارة تعزيــز الوــحة 
طب ا للشروط العامة واخلاصة املوضحة ي واثربـ  املمارسـة والـيت ميكـن 

إدارة  –الـــدور األول  –اصحوـــول عليهـــا مـــن  جهـــاز الشـــئون املاليـــة 
ة  ابلوــليبخات قســـــــــــــم املمارســات الكــاربن مببــ  الــوزار  –املشــرتايت 

د  75و ذل) م ابل دفع مبلد  )  وذل) خالل أوقات الدوام الرسي
 دينارا كويتيا ال غري ال يرد .عسة و سبعون  . ك ( ف ط مبلد 

مع ضرورة إرفاق كتابأ عند الت د ، الكراسة األول من وزارة الشئون 
طب ـا  االجتماعية والعمل تتضمن االلتزام ب ـانون دعـم العمالـة الوطنيـة

ــــــــم  ــــــــم  2000لســــــــنة  19لل ــــــــانون رق ــــــــوزراء رق ــــــــس ال ــــــــرار جمل وق
ي شأن دعـم وتشـجيع العمالـة الوطنيـة  2008/خامسا لسنة 1104

 والثاين من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
علما أبن آخر موعد لت ـد  العطـاءات هـو السـاعة الواحـدة مـن ظهـر 

وق العطــــــاءات م ي صــــــند 2018/ 20/5املوافــــــ     األحــــــد يــــــوم 
( يوما اعتبارا 90ابلعنوان املعكور أعاله ، كما تسرم العطاءات ملدة )

%( ف ط ا نـان ابملاربـة مـن 2من اتريخ اإلقفال وتبلد الكفالة األولية )
 قيمة العطاء صاصحة طوال  مدة سراين العطاء .

 وكيل وزارة الوحة
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 تهاحمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلس
 26/2/2018املنع دة  16/2018رقم 

فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث للطلبات امل دمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدر  أدانه ابجلريدة الرسية )الكويت اليوم( 
ت وتوــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طب ــا اللجنـة أي اعـرتاض خــالل عسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـر هــعا اإلعـالن فســيجرم التعـديل ابلسـجال

 للتعديل اآليت:
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 16/2018جلنة  26/2/2018املنع دة بتاريخ 
  124/2008واملشكلة ابل رار الوزاري رقم  36/69من ال انون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنووص عليها ابملادة 

 عضوا     / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات            رربيسا                الدكتور/ رربيس اجمللس الطيب العام                السيد 
 عضوا             السيدة / رربيسة قسم البحوث والرأي                              عضوا                السيد / رربيس قسم ال يد                 
 عضوا            السيد / رربيس قسم الوفيات                                       عضوا                السيد / الباحث ال انوين                   

 عضوا                          السيد / رربيس قسم السجالت          
 سيدة / علياء حسأ الوفاروقامت أبعمال سكراترية اللجنة ال
( ابلكشـف املرفـ  واخلاصـة بتعـديل البيـاانت ي سـجالت املواليـد والوفيـات بطلبـات 4643إىل رقـم ) (4611ونظرت اللجنـة الطلبـات مـن رقـم )

ت والطلبات ي اجلريدة الرسية سواقط قيد امليالد والوفاة فإن اللجنة بعد حبثها والتأكد من استيفاء الواثرب  واملستندات، ت رر اإلعالن عن التعديال
اض  ـرم )الكويت اليوم( ي عددين متتاليأ حتــ  إذا ما ان ضت املدة ال انونية )عسة عشر يوما( من اتريخ آخر إعالن ومل يت ـدم أحـد أبي اعـرت 

 التعديالت ابلدفاتر وتودر شهادات امليالد والوفاة 
  يد             رربيس قسم الوفيات                                         رربيس قسم السجالترربيس قسم البحوث والرأي          رربيس قسم ال

 ل املركزي للمواليدالباحث ال انوين                      سكرتري اللجنة               رربيس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومودرها

الرقم املدين او اجلنسية او  اجلنسية 988/88االسم املطلوض ت يريه مبوجب ال انون رقم 
التعديل  جواز السفر

 ي اسم
 إىل من اسم املولود

 104994606   كوييت فالح سامل حممد عوض فالح سامل حممد يوسف الوالد االمحدي 1س 845/1977 4611
 102823307   كوييت محد معزي عياده العازمي محد معزي عياده نوره الوالد الوليبيخات 1361/1969 4612
 100572975   كوييت حسن مبخوت حسأ خباشي املري حسن مبخوت حسأ عبدهللا الوالد الفحيحيل 1س 878/1980 4613
 105673945   كوييت طرقي فرحان علي الظفريي طرقي فرحان علي سعاد الوالد املركزي 2س 1452/1979 4614
 232070800081   كوييت عبدهللا جاسم زايد ال روي عبدهللا جاسم زايد ال روم حسأ الوالد املركزي 1س 5479/1979 4615
 101627830   كوييت حسأ فالح خشمان السن اصحريب حسأ فالح خشمان نوريه الوالد الفحيحيل 2س 289/1986 4616
 100653680   كوييت هليل قواض رميأل سعران البعا) هليل قواض رميأل امينه الوالد اجلهراء 2س 618/1983 4617
 102067695   كوييت مبارك عويض عوض عبدهللا الدحياين مبارك عويض عوض فهد الوالد املركزي 1س 4025/1984 4618
 100466889   كوييت مبارك سامل هز  العازمي مبارك سامل هز  مشعل الوالد املركزي 1س 3083/1978 4619
 100346256   كوييت انصر كميخ عوض ا اجري انصر كميخ عوض كميخ الوالد االمحدي 1س  509/1978 4620
 100625300   كوييت فريأل جمبل مطري الشرجيه الرشيدي فريأل جمبل مطري جمبل الوالد اجلهراء 1س 731/1977 4621
 100673932   كوييت عبدهللا طاحوس  ويين العجمي وس  ويينعبدهللا طاح انصر الوالد املركزي 1س 468/1979 4622
 101074482   كوييت عبداللطيف عاشور عبداللطيف حسيأ عباس عبداللطيف عاشور عبداللطيف حامد الوالد املركزي 1س 1981//4420 4623
 100744032   كوييت انصر ص ر غازي العتييب انصر ص ر غازي حممد الوالد املركزي 1س 3935/1979 4624
 275090301378   كوييت سعد عبدهللا حممد مسعر العويهان العنزي سعد عبدهللا حممد مسعر عويهان جود الوالد املركزي 2س 3586/2010 4625
 275090301378   كوييت سعد عبدهللا حممد مسعر العويهان العنزي سعد عبدهللا حممد مسعر عويهان هيا الوالد املركزي 2س 9345/2004 4626
 275090301378   كوييت سعد عبدهللا حممد مسعر العويهان العنزي سعد عبدهللا حممد مسعر عويهان عبدهللا الوالد املركزي 1س 5324/2007 4627
 275090301378   كوييت سعد عبدهللا حممد مسعر العويهان العنزي سعد عبدهللا حممد مسعر عويهان فارس الوالد املركزي 1س 1620/2012 4628
 102986383   كوييت مسرع سامل فهد عظيمان العجمي مسرع سامل فهد مسفر الوالد الفروانيه 1057/1971 4629
 100474929   كوييت عيس  كمال علي بن حممد عيس  كمال علي حممد فيول الوالد ال بله 2181/1971 4630
 102937806   كوييت سعد العواد ال ضاع املطرييهيله  هيله سعد ابتل الوالدة املركزي 3س 13921/1978 4631
 104415468   كوييت فهد هلف فهيد معأ العازمي فهد هلف فهيد معأ تركي الوالد اجلهراء 1س 754/2009 4632
 100236032   كوييت انصر عبدالعزيز أمحد اساعيل الراشد انصر عبدالعزيز اساعيل نوال الوالد دسان 1638/1958 4633
 102062577   كوييت مر  عيس  حممد صاحل ال ريب مر  عيس  صاحل  الوالدة دسان 1638/1958 ******
 100456953   كوييت عبيد وادي سلطان اصحريب عبيد وادي سلطان عباس الوالد االمحدي 1س 251/1980 4634
 100428615   كوييت دالرمحن الشما) العجميمعيوف عبدهللا عب معيوف عبدهللا منال الوالد املركزي 2س 370/1978 4635
عبدالوهاض عبدهللا يوسف  عاربشة املولودة املركزي 2س 1657/2018 4636

 عبدهللا املهنا
 283021200784ض م  كوييت ر  عبدالوهاض عبدهللا يوسف عبدهللا املهنا

 287121701154ض م  كوييت علي بدر انصر علي علي عبدهللا النجدي لنجديبدر انصر علي علي عبدهللا ا سيد علي املولود املركزي 1س 11698/2014 4637
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 287121701154ض م  كوييت انصر بدر انصر علي علي عبدهللا النجدي بدر انصر علي علي عبدهللا النجدي سيد انصر املولود املركزي 1س 3121/2013 4638
 287053008111ض م  هندي هريدانيا راجيش كوزو كوش  جور  كوش  كوش  جور  كوش   راجيش كوزو رادانيا املولودة الفحيحيل4س 1413/2017 4639
 276072600096ض م  كوييت زهره انصر مرزوق سعيد مبارك انصر مرزوق سعيد مبارك زهرة املولودة املركزي 2س 1672/2018 4640

 
 26/2/2018اتريخ االنع اد   م دم الطلب رقم الطلب
 حسن بوفته : األض / علي حسأ عبدالرمحن ماان الفيلكاويارة السيد / ت دم  عه الوز  4641

 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات/ فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.
 21/11/2013/  بتاريخ :املتوىف

 295091901461  -وفاة الكويت
 ل يس فهد حممد مضحي الشمريب بوفتها : األم /  شوق فهد انيف سريعت دم  عه الوزارة السيدة /  4642

 طالبة تسجيلها بسجالت الوفيات/ فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.
 27/10/2016/  بتاريخ :املتوفاة

 31602050188  -–وفاة الكويت
 عاربشة ت دم  عه الوزارة السيد / عبدهللا عبدالرمحن حممد عبدالرمحن املال  بوفته: األض / 4643

 بسجالت املواليد/ فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.طالبا تسجيلها 
 30/04/2016/  بتاريخ :املولودة

 285030800393  -والدة خارجيه أمريكا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 28/2/2018املنع دة بتاريخ  17/2018رقم 
سجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدر  أدانه ابجلريدة الرسية )الكويت اليوم( فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث للطلبات امل دمة بتعديل البياانت ب

اللجنـة أي اعـرتاض خــالل عسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـر هــعا اإلعـالن فســيجرم التعـديل ابلسـجالت وتوــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طب ــا 
 للتعديل اآليت:

 د والوفيات جبلستهاحمضر اجتماع جلنة املوالي
 28/2/2018املنع دة بتاريخ  17/2018رقم 

  124/2008واملشكلة ابل رار الوزاري رقم  36/69من ال انون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنووص عليها ابملادة 
 لدكتور/ رربيس اجمللس الطيب العام                     عضواالسيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات            رربيسا                ا

 عضوا         السيدة / رربيسة قسم البحوث والرأي                              عضوا                السيد / رربيس قسم ال يد                     
 عضوا                السيد / الباحث ال انوين                               عضوا   السيد / رربيس قسم الوفيات                                    

 عضوا                          السيد / رربيس قسم السجالت          
 وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة: نوريه عبد هللا.

املرفـ  واخلاصـة بتعـديل البيـاانت ي سـجالت املواليـد والوفيـات بطلبـات  ( ابلكشـف4673إىل رقـم ) (4644ونظرت اللجنـة الطلبـات مـن رقـم )
جلريدة الرسية سواقط قيد امليالد والوفاة فإن اللجنة بعد حبثها والتأكد من استيفاء الواثرب  واملستندات، ت رر اإلعالن عن التعديالت والطلبات ي ا

ت املدة ال انونية )عسة عشر يوما( من اتريخ آخر إعالن ومل يت ـدم أحـد أبي اعـرتاض  ـرم )الكويت اليوم( ي عددين متتاليأ حتــ  إذا ما ان ض
 التعديالت ابلدفاتر وتودر شهادات امليالد والوفاة.

 السجالت رربيس قسم البحوث والرأي          رربيس قسم ال يد             رربيس قسم الوفيات                                         رربيس قسم
 ل املركزي للمواليدالباحث ال انوين                      سكرتري اللجنة               رربيس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج

 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومودرها

 988/88االسم املطلوض ت يريه مبوجب ال انون رقم 
نسية أو الرقم املدين أو اجل اجلنسية

التعديل  جواز السفر
 ي اسم

اسم 
 إىل من املولود

 104885911   كوييت خالد ظاهر احجيفه العازمي خالد ظاهر حجيفه وليد الوالد املركزي 1س 4450/1978 4644
 101678758   كوييت عبدهللا سيف محد اليين عبدهللا سيف محد شيمه الوالد اجلهراء 3059/1964 4645
 100793188   كوييت منوور عيس منوور حممد العجمي منوور عيس منوور اماين الوالد الفحيحيل 2س 1039/1984 4646
 102322516   كوييت فهد حنتوش جملي العازمي فهد حنتوش جملي سامل الوالد ال بلة 5897/1967 4647
 102815723   كوييت د األرمليجاسم حممد راش جاسم حممد راشد انتوار الوالد ال بلة  5224/1969 4648
 104765760   كوييت مشرييخ متلع غالب الدحياين مشرييخ متلع غالب حممد الوالد املركزي 1س 2782/1979 4649
 100756244   كوييت عبدالرضا حبيب علي  كرم غلوم عبدالرضا حبيب علي حسن الوالد املركزي 1س 1294/1980 4650
 106221864   كوييت حسن عبدالرضا حبيب علي كرم غلوم حسن عبدالرضا حبيب عل  علي الوالد املركزي 1س 8570/2006 4651
 106221864   كوييت حسن عبدالرضا حبيب علي كرم غلوم حسن عبدالرضا حبيب عل  شيماء الوالد املركزي 2س 8020/2003 4652
 102177485   كوييت عل املريراشد محد مش راشد محد مشعل محد الوالد الفروانية 3759/1967 4653
 100416577   كوييت جمبل جباد خويتم الدحيانيي جمبل جباد خويتم  فايز الوالد املركزي 1س 604/1979 4654
 103222927   كوييت عبدالرمحن مشعان اخلضري املشعان عبدالرمحن مشعان اخلضري مشعل الوالد ال بلة 13467/1972 4655
 275121301101   كوييت عبدالرضا عبدهللا إبراهيم حممد حسأ دشيت عبدالرضا عبدهللا ابراهيم حسأ دشيت آالء الوالد ركزيامل 2س 5931/2003 4656
 100379809   كوييت مشوط كمعان عبدالسن املطريي مشوط كمعان عبدالسن مها الوالد االمحدي 2س 892/1977 4657
 274111500874  كوييت أمحد انيف فرحان صنهات الضفريي أمحد انيف فرحان صنهات خالد الوالد اجلهراء 1س 110/2013 4658
 274111500874  كوييت أمحد انيف فرحان صنهات الضفريي أمحد انيف فرحان صنهات عاربشه الوالد اجلهراء 2س 890/2006 4659
 274111500874  كوييت ان صنهات الضفرييأمحد انيف فرح أمحد انيف فرحان صنهات متعب الوالد اجلهراء 1س 774/2009 4660
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 274111500874  كوييت أمحد انيف فرحان صنهات الضفريي أمحد انيف فرحان صنهات دانه الوالد اجلهراء 2س 573/2005 4661
 100749519   كوييت محد عياد معتاد الرشيدي محد عياد معتاد عاربشه الوالد املركزي 2س 1849/1984 4662
 100526451   كوييت حممد علي عبدالنيب عراين حسن العراين حممد عل  عبدالنىب عراين حسن انهد الوالد املركزي 879/1972 4663
 103015520   كوييت طراد فاضل انفع الدملاين طراد فاضل انفع عواد الوالد الفحيحيل 1333/1971 4664
 284041301691   كوييت سعد مهدي العجمي حممد حممد سعد مهدي  سعيد الوالد الفحيحيل 1س 431/1984 4665
 273022600406   كوييت يوسف حممد محد الضبيب يوسف حممد محد معاىل الوالد املركزي 2704/1973 4666
 100625700   كوييت مطر عباس خلف العنزي مطر عباس خلف محيد الوالد املركزي 1س 1979/1977 4667
 249070501226   كوييت انصر سعد محد مطل  الزري  اخلالدي انصر سعد محد مطل  الزري  ربد الوالد املركزي 1س 284/1986 4668
 270011500668ض م  كوييت دانه علي سامل أمحد صخي العنزي علي سامل أمحد صخي العنزي إنتوار  املولودة الفروانية 2س 466/2014 4669
 278121700608ض م  كوييت عبيد عبدهللا اصحميدي مطر عري  املطريي يدي مطر عري  املطرييعبدهللا اصحم انيف املولود املركزي 1س 9178/2016 4670
مايكي  املولود املركزي 3س 288/2018 4671

فريينو 
 اتبلجو

 285111907619ض م  فلبيين  مايكي ميشيل ماالايو اتبوالجو ميشيل ماالايو اتبوالجو

 277013002162ض م  هندي عايدة اان سونيل سونيل  يكومبورا و  وماس جون سونيل  يكومبورا و  وماس جون  عايدة املولودة الفروانية 4س 1190/2016 4672
 

 28/2/2018اتريخ االنع اد :  م دم الطلب رقم الطلب
ــا تســجيلها  4673 ــد كراطــي بوــفته: ابــن / مشــخ  ســعدون فــاهي طالب ــد زي ــوزارة الســيد: عــدانن خال ت ــدم  ــعه ال

 فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.بسجالت الوفيات 
  -وفـــــاة الكويـــــت  26/3/2016املتوفـــــاة بتـــــاريخ :

215012100058 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 5/3/2018املنع دة بتاريخ  18/2018رقم 

ابلتعديل املدر  أدانه ابجلريدة الرسية )الكويت اليوم( فـإذا مل تتلـ   وبعد حبث للطلبات امل دمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت
اللجنـة أي اعـرتاض خــالل عسـة عشــر يومـا مـن اتريــخ نشـر هــعا اإلعـالن فســيجرم التعـديل ابلسـجالت وتوــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طب ــا 

 للتعديل اآليت:
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 5/3/2018املنع دة بتاريخ  18/2018رقم 
  124/2008واملشكلة ابل رار الوزاري رقم  36/69من ال انون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنووص عليها ابملادة 

 ام                     عضواالسيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات            رربيسا                الدكتور/ رربيس اجمللس الطيب الع
 عضوا         السيدة / رربيسة قسم البحوث والرأي                              عضوا                السيد / رربيس قسم ال يد                     

 / الباحث ال انوين                               عضواالسيد / رربيس قسم الوفيات                                       عضوا                السيد 
 عضوا                          السيد / رربيس قسم السجالت          

 وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة / علياء الوفار.
ت ي سـجالت املواليـد والوفيـات بطلبـات ( ابلكشـف املرفـ  واخلاصـة بتعـديل البيـاان4717إىل رقـم ) (4674ونظرت اللجنـة الطلبـات مـن رقـم )

جلريدة الرسية سواقط قيد امليالد والوفاة فإن اللجنة بعد حبثها والتأكد من استيفاء الواثرب  واملستندات، ت رر اإلعالن عن التعديالت والطلبات ي ا
ما( من اتريخ آخر إعالن ومل يت ـدم أحـد أبي اعـرتاض  ـرم )الكويت اليوم( ي عددين متتاليأ حتــ  إذا ما ان ضت املدة ال انونية )عسة عشر يو 

 التعديالت ابلدفاتر وتودر شهادات امليالد والوفاة.
 السجالترربيس قسم البحوث والرأي          رربيس قسم ال يد             رربيس قسم الوفيات                                         رربيس قسم 

 سكرتري اللجنة               رربيس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السجل املركزي للمواليد                الباحث ال انوين      
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومودرها

الرقم املدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88االسم املطلوض ت يريه مبوجب ال انون رقم 
التعديل  جواز السفر

 ي اسم
 إىل من اسم املولود

 105728132   كوييت يع وض حسن حممد عبدهللا يع وض حسن حممد طارق الوالد املركزي 1س 40/1978 4674
 100555536   كوييت املطريي جاسر علي جمالد جاسر علي جمالد حنان الوالد الفحيحيل 2س 378/1979 4675
 101189731   كوييت حممد سعدان مسعود الرشيدي مد سعدان مسعودحم سعاد الوالد اجلهراء 2س 757/1981 4676
 107147679   كوييت سعاد حممد سعدان مسعود  الرشيدي سعاد حممد سعدان الرشيدي عبدهللا الوالدة الفروانية 3س 2681/2007 4677
 101505828   كوييت فتأل الدين مرادجاسم حممد صدي  عل   جاسم حممد صدي  مراد فاطمه الوالد املركزي 2س  1665/1985 4678
 101505828   كوييت حممد صدي  علي حممد فتأل الدين مراد حممد صدي  عل  حممد مراد جاسم الوالد دسان 233/1961 4679
 101505828   كوييت جاسم حممد صدي  عل  فتأل الدين مراد جاسم حممد صدي  عل  حممد مراد يوسف الوالد الفروانية 1س 439/1991 4680
 101505828   كوييت جاسم حممد صدي  عل  فتأل الدين مراد جاسم حممد صدي  عل  حممد مراد ساره الوالد املركزي 2س 911/1989 4681
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 100696301   كوييت انصر رفاع  انيف منوور الدوسري انصر رفاع  انيف مشاعل الوالد الفحيحيل2س 1172/1979 4682
 100566127   كوييت هالل خشان محد عويهان العنزي هالل خشان محد طالل الوالد املركزي 1س 1097/1979 4683
 100448963   كوييت سعد حباض مبارك الدوسري سعد حباض مبارك حسن الوالد الفحيحيل1س 1052/1978 4684
 100628279   كوييت ريماجد عبدالرمحن انهض انيف الدوس ماجد عبدالرمحن انهض ليل  الوالد املركزي 2س 3756/1979 4685
 100448963   كوييت حسن سعد حباض مبارك الدوسري حسن سعد حباض مبارك العنود الوالد الفروانية 2س 226/2000 4686
 101228738   كوييت عبدا ادي حممد عبدالرمحن أمحد عبدا ادي حممد عبدالرمحن ماجد الوالد املركزي 1س 1537/1978 4687
 102486468   كوييت مطل  غا) مطل  راشد الفرحان  مطل  غا) مطل  راشد دميه الوالد اجلهراء 2س 876/2006 4688
 102486468   كوييت مطل  غا) مطل  راشد الفرحان  مطل  غا) مطل  راشد عبدهللا الوالد اجلهراء 1س 31/2004 4689
 100474929   كوييت ل علي بن حممدعيس  كما عيس  كمال عل  حممد زهور الوالد دسان 4528/1967 4690
 100474929   كوييت عيس  كمال علي بن حممد عيس  كمال عل  حممد م  الوالد دسان 4727/1968 4691
 292071500085   كوييت عيس  فيول عيس  علي بن  حممد عيس  فيول عيس  عل  حممد فيول الوالد املركزي 1س 27/2013 4692
 292071500085   كوييت عيس  فيول عيس  علي بن  حممد عيس  فيول عيس  عل  حممد أيوض الوالد ركزيامل 1س 1388/2016 4693
 100598768   كوييت رجعان عايض اوقيان اجلويسري العازمي رجعان عايض اوقيان حممد  الوالد املركزي 1س 157/1982 4694
 100658781   كوييت انصر سفاح شنوف الراشد البعا) اشدانصر سفاح شنوف الر  خالد الوالد املركزي 1س 116/1985 4695
 100263488   كوييت سعود بن علي عبدهللا صنيدح سعود عل  عبدهللا صنيدح وضحه الوالد الفحيحيل2س 1541/1974 4696
 100655497   كوييت ابراهيم حممد مجعه حممد ابراهيم حممد مجعه زينب الوالد املركزي 2س  1066/1979 4697
 107518822   كوييت محد هندي راشد حممد ا ندي محد هندم راشد هندم الوالد املركزي1س 3610/1982 4698
 100371167   كوييت فالح عا) حممد العازمي فالح عاىل حممد مزنه الوالد الفحيحيل 2س 505/1980 4699
 286051000939   كوييت ن مناع سحيم حزام حسأ ا اجري نيا  نيان مناع سحيم حسأ مناع الوالد الفحيحيل1س 1022/2009 4700
 286051000939   كوييت  نيان مناع سحيم حزام حسأ ا اجري  نيان مناع سحيم حزام حسأ حوه الوالد املركزي 2س 2002/2011 4701
 105047972   يتكوي دهيليس مبارك حممد ا اجري دهيليس مبارك حممد منوور الوالد املركزي 1س 869/1980 4702
 105675667   كوييت حسأ هيلف محاد العنزي حسأ هيلف محاد هدم الوالد املركزي 2س 4660/1978 4703
 282012000524ض م  كوييت علي عبدالسالم علي حأ غلوم بلوشي عبدالسالم علي حأ غلوم بلوشي موس  املولود املركزي 1س 3853/2017 4704
بول اىب  املولود هراءاجل 3س 248/2018 4705

 سوروان
 277081008769ض م  فلبيين بول ايب روبرتو مونيتمايور ابنتينو روبرتو مونيتمايور ابنتينو

نوــار جــابر نوــار طــارش شــاهر  متيم املولود اجلهراء 1س 21/2018 4706
 الشمري

 289102600189ض م  كوييت ص ر نوار جابر نوار طارش شاهر الشمري

 291040300369ض م  كوييت أفراح ماجد عويد ضيف هللا حممد الدحياين  ماجد عويد ضيف هللا حممد الدحياين ا نوف املولودة الفروانية 2س 209/2018 4707
 275120502948ض م  كوييت عبدالعزيز علي سوعان ص ر ا ديب علي سوعان ص ر ا ديب فايز املولود املركزي 1س 2015/2012 4708

 
 5/3/2018اتريخ االنع اد :  الطلب م دم رقم الطلب
طالبـا تســجيلها بسـجالت الوفيــات سـوده فهـد هــالل  بوـفته: وكيــل / اســامه فهـد غنـيم الظفــرييت ـدم  ـعه الــوزارة السـيد /  4709

 فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.
  -وفـــــــــاة الكويـــــــــت 30/9/2010بتـــــــــاريخ : املتوفـــــــــاة

227080220036 
طالبــا تســجيلها بســجالت بنــا عــواض مــروح العــازمي  بوــفته: ابــن / امحــد محــود حوــأ العــازميارة الســيد / ت ــدم  ــعه الــوز  4710

 الوفيات فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.
  -وفــــــــــاة الكويــــــــــت 9/4/2013بتــــــــــاريخ:  املتوفــــــــــاة

102656836 
ا تسـجيله بسـجالت املواليـد فمـن لـه اعـرتاض طالبـيوسـف  ت دم  عه الوزارة السيد / حسن علي حسأ شرف بوفته: أض / 4711

 يت دم به  عه الوزارة.
  -والدة خارجيــة الفلبــأ 28/8/2015بتــاريخ : املولــود

286110900815 
ت ــدم  ــعه الــوزارة الســيد / عبــدهللا عبــداللطيف عبــدهللا اجملحــم  بوــفته: أض / ســاهره طالبــا تســجيلها بســجالت املواليــد فمــن لــه اعــرتاض  4712

 م به  عه الوزارة.يت د
ــــاريخ : ــــودة  بت ــــة اذربيجــــان 15/8/2016املول   -والدة خارجي

286021201799 
ت دم  عه الوزارة السيد / ماجـد انيـض اثين الرشـيدي  بوـفته: االض / مسـ) طالبـا تسـجيله بسـجالت املواليـد فمـن لـه اعـرتاض يت ـدم بـه  4713

  عه الوزارة.
ة خارجيـــــــــــــة والد 31/10/2016بتـــــــــــــاريخ :  املولـــــــــــــود
 107129249  -االمارات

طالبـا تسـجيله بسـجالت الوفيـات  صـفوق  بوـفته : اال   /  وبدان بن غـازي بـن صـفوق السـويطت دم  عه الوزارة السيد /  4714
 فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.

  -وفــــــــاة الكويـــــــــت 26/5/2016بتـــــــــاريخ :  املتــــــــوىف
285062702026 

ــة  /  خرييــه حممــد مــراد حســأالســيد /  ت ــدم  ــعه الــوزارة 4715 ــا تســجيله بســجالت الوفيــات فمــن لــه حممــد  بوــفتها : ابن طالب
 اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.

-وفاة خارجية البحرين 31/10/2004بتاريخ :  املتوىف
  101074160 

 عبد العزيز حسأ علي العمريي وفته: وكيل /ت دم  عه الوزارة السيد / مجال عبد هللا إبراهيم الشاهأ بن مانع املهيد ب 4716
 طالبا تسجيله بسجالت املواليد فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.

-والدة خارجية االمـارات 12/9/2013بتاريخ :  املولود
  106643021 

ــوزارة الســيد / عــدي خالــد مســعود الفهيــد بوــفته: نفســه / 4717 ــا تســجيله بســجعــدي  ت ــدم  ــعه ال الت املواليــد فمــن لــه طالب
 اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.

-والدة خارجيــة البحــرين 27/2/1985بتــاريخ :  املولــود
  100175420 
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 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 19/2018 تت 07/3/2018املنع دة                                      

دمة بتعديل البياانت بسجالت املواليد والوفيات قررت ابلتعديل املدر  أدانه ابجلريدة الرسية )الكويت اليوم( فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث للطلبات امل 
اللجنـة أي اعـرتاض خــالل عسـة عشــر يومـا  مـن اتريــخ نشـر هــعا اإلعـالن فســيجرم التعـديل ابلسـجالت وتوــدر شـهادات املــيالد أو الوفـاة طب ــا  

 للتعديل اآليت:
 ضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستهاحم

 19/2018جلنة  7/3/2018املنع دة بتاريخ 
  124/2008واملشكلة ابل رار الوزاري رقم  36/69من ال انون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنووص عليها ابملادة 

 رربيسا                 الدكتور/ رربيس اجمللس الطيب العام                     عضوا   السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات           
 عضوا            السيدة / رربيسة قسم البحوث والرأي                              عضوا                 السيد / رربيس قسم ال يد                    

 عضوا                 السيد / الباحث ال انوين                               عضوا                                السيد / رربيس قسم الوفيات         
 عضوا                            السيد / رربيس قسم السجالت          

 وقامت أبعمال سكراترية اللجنة السيدة / نوريه عبد هللا
(( ابلكشف املرف  واخلاصة بتعديل البياانت ي سجالت املواليد والوفيات بطلبات 4749إىل رقم )) ((4718م ))ونظرت اللجنة الطلبات من رق

جلريدة الرسية سواقط قيد امليالد والوفاة فإن اللجنة بعد حبثها والتأكد من استيفاء الواثرب  واملستندات، ت رر اإلعالن عن التعديالت والطلبات ي ا
 عددين متتاليأ حتــ  إذا ما ان ضت املدة ال انونية )عسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعالن ومل يت ـدم أحـد أبي اعـرتاض  ـرم )الكويت اليوم( ي

 التعديالت ابلدفاتر وتودر شهادات امليالد والوفاة. 
 رربيس قسم السجالت                     رربيس قسم البحوث والرأي          رربيس قسم ال يد               رربيس قسم الوفيات           

 ل املركزي للمواليدالباحث ال انوين                      سكرتري اللجنة               رربيس اجمللس الطيب العام                      مدير إدارة السج
 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومودرها

 988/88االسم املطلوض ت يريه مبوجب ال انون رقم 
الرقم املدين او اجلنسية او  اجلنسية

التعديل  جواز السفر
 ي اسم

اسم 
 إ) من املولود

 106373461   كوييت انصر زايد ابداح أبوبطن اصحربش انصر زايد ابداح زايد الوالد الفحيحيل 1س 1471/1977 4718
 102095047   ييتكو  صاحل فرحان السعيد صاحل فرحان علي الوالد الساملية936/1965 4719
 262030900683   كوييت عبدهللا حممد مسعر العويهان العنزي عبدهللا حممد عويهان خليفه الوالد الفحيحيل 267/1966 4720
 104831934   كوييت ساري دايب صنهات املطريي سارم داىب صنهات حممد الوالدة املركزي 1س 3398/1979 4721
 104613513   كوييت بداح حمسن شليويأل العجمي بداح حمسن شليويأل انيف الدالو  الفحيحيل 1س 581/1979 4722
 100395501   كوييت حممد عبيد مفرح العتييب حممد عبيد مفرح شعيع الوالد الفحيحيل 1024/1963 4723
قيد ساب   5س 2/2017 4724

 املركزي 6821/1967
 101874897   ييتكو  فهد شبيب فهد مهوس العجمي فهد شبيب فهد خلفه الوالد

 100716503   كوييت غنمان خليف شنوف املاجدي غنمان خليف شنوف وفاء الوالد اجلهراء 2س 65/1985 4725
 105688162   كوييت علي عبدهللا علي غلوم حسأ عل  عبدهللا عل  اميان الوالد املركزي 2س 924/1978 4726
 106062171   كوييت مرزوق عبدهللا مبارك صاحل العتييب بدهللا مباركمرزوق ع هادي الوالد املركزي 1س 2210/1977 4727
 268112200813   كوييت محاد زيد مزيد العوجيان العفاسي محاد زيد مزيد منريه الوالد ال بلة 10527/1968 4728
 264121205917   كوييت علي محد نوطان املري عل  محد نوطان املري نوره الوالد الفروانيه1462/1967 4729
 100348644   كوييت رابح رجا امديبد الرشيدي رابح رجا امديبد ممدوح الوالد املركزي 1س 69/1980 4730
 101097805   كوييت حممد فرا  حممد فرا  ا اجري حممد فرا  حممد فالح الوالد املركزي 1س 121/1983 4731
 107004498   كوييت فالح حممد فرا  حممد فرا  ا اجري   حممدفالح حممد فرا  حممد الوالد الفحيحيل 1س 305/2010 4732
 106468231   كوييت دعي  خلف نعمه حبيب دعي  خلف نعمه فهد الوالد املركزي 1س 2806/1978 4733
 100841182   كوييت محد راشد شعالن العجمي محد راشد شعالن اجلازي الوالد الفروانية 11573/1970 4734
 272012301002   كوييت عيد دخيل مطل  اخلزام السعيدي عيد دخيل مطل  السعيدي نواف الوالد املركزي 1س 7137/1995 4735
 272012301002   كوييت عيد دخيل مطل  اخلزام السعيدي عيد دخيل مطل  السعيدي نور الوالد اجلهراء 2س 520/2004 4736
 272012301002   كوييت عيد دخيل مطل  اخلزام السعيدي يل مطل  السعيديعيد دخ عبدالسن الوالد اجلهراء 1س 346/2003 4737
 272012301002   كوييت عيد دخيل مطل  اخلزام السعيدي عيد دخيل مطل  السعيدي دخيل الوالد اجلهراء 1س 905/2007 4738
 100593295   كوييت حممد هنار حممد العجمي حممد هنار حممد نعمه الوالد املركزي 2س 1123/1977 4739
 278062101313   كوييت عاصي شديد حممد العنزي عاصي شديد حممد أشواق الوالد املركزي 2س 2603/1978 4740
 100691212   كوييت أك  ت ي غلوم ت ي اك  ت   غلوم زهره الوالد حو) 531/1964 4741
 100885735   كوييت وي  سعود حسأ عبدا ادي ابومجه العجميه هوي  سعود عبدا  ادم فاطمه الوالد املركزي 2س 5145/1979 4742
 285090400885ض م  كوييت عليا فيول مرزوق مفرح الطمار العمرية  فيول مرزوق مفرح الطمار العمرية علياء املولودة املركزي 2س 3562/2013 4743
جواناثن  املولود املركزي 3س 740/2018 4744

 مارتأ
 285031104306ض م  بريطاين جريارد مارتن ادم مارتأ  جواناثن ادم مارتأ
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سيد عبدالرزاق سيد عدانن سيد  وليد املولود املركزي 1س 8895/2016 4745

 عبدالرزاق سيد حممود سيد الرزوقي
سيد وليد سيد عبدالرزاق سيد عدانن سيد 

 عبدالرزاق سيد حممود سيد الرزوقي
 285040200498ض م  كوييت

 277031501192ض م  كوييت داان ابراهيم محود دهام زومان الرزين ابراهيم محود دهام زومان الرزين دانه املولودة املركزي 2س 4473/2014 4746
سيد عبدالرزاق سيد عدانن سيد  عبدالرمحن املولود املركزي 1س 606/2013 4747

 عبدالرزاق سيد حممود سيد الرزوقي
انن سيد عبدالرمحن سيد عبدالرزاق سيد عد
 سيد عبدالرزاق سيد حممود سيد الرزوقي

 285040200498ض م  كوييت

أهبي رام  املولود اجلهراء 3س 383/2014 4748
 كايت

 278060402403ض م  هندي ريشي انندا كايت كايت راما كريشناايه كايت راما كريشناايه

 
 07/3/2018اتريخ االنع اد :  م دم الطلب رقم الطلب
 لوزارة السيدة / وفاء يوسف حممد العبيد    بوفتها: االخت / طارق يوسف حممد عبد هللا العبيدت دم  عه ا 4749

 طالبة تسجيله بسجالت الوفيات// فمن له اعرتاض يت دم به  عه الوزارة.
 10/03/1973املتوىف/ بتاريخ :
 104478342  -وفاة الكويت 

 

 وزارة العدل
 شــركـة ا مـم ال ـابضة

 ة كويتية م فلة )قابضة(شركة مسامه
 ع د أتسيس

 م. 26/03/2018إنه ي يوم: اال نأ     املـوافــ : 
 لدي أنـــا : منرية علي إبراهيم       املو  ة ابإلدارة  

 حضـــر: 
أوال  : شركة جمموعة األوراق املالية شركة مسامهة كويتية عامة مو   

 24/10/1981بتاريخ  2/ط/ جلد  786ع د أتسيسها برقم 
وميثلها ابلتوقيع / عل  يوسف حسأ العوضي / كوييت اجلنسية وحيمل 

بوفته انربب رربيس جملس  275101300072بطاقة مدنية رقم 
اإلدارة للشركة والرربيس التنفيعي مبوجب شهادة ملن يهمه األمر  

وينوض  02/10/2017صادرة من وزارة التجارة والوناعة بتاريخ 
/ سليمان خالد سعود السلطان / كوييت  عنه بوفته وكيال  السيد

مبوجب  281051101454اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 
وي ر  21/02/2018بتاريخ  24توكيل رسي خاص مو   برقم 

الوكيل أبن توكيله ال يزال ساري املفعول وانفع قانوان  وأن موكله عل  
 ف أول بوفته.قيد اصحياة ويتمتع بكامل األهلية                    طر 

اثنيا : شركة اللياح الع ارية / شركة ذات مسئولية حمدودة مو   ع د 
واملعدل ابلع د املو    16/7/2013بتاريخ  1258أتسيسها برقم 

وميثلها ابلتوقيع الشيخ / جابر  10/09/2013بتاريخ  5568برقم 
دعي  جابر الوباح / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 

بوفته مديرا  معينا من قبل الشركاء مبوجب  282080400044
التأشرية الوادرة من السجل التجاري بوزارة التجارة والوناعة برقم 

ومبوجب مستخر  صادر من  20/04/2016بتاريخ  348351
 طرف اثن بوفته.            22/03/2018السجل التجاري بتاريخ 

ية حمدودة مو   ع د اثلثا : شركة أواره الع ارية / شركة ذات مسئول
واملعدل ابلع د املو    16/06/2013بتاريخ  1008أتسيسها برقم 

وميثلها ابلتوقيع الشيخ / جابر  10/09/2013بتاريخ  5569برقم 
دعي  جابر الوباح / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 

بوفته مديرا  معينا  من قبل الشركاء مبوجب  282080400044
بتاريخ  347831ادرة من وزارة التجارة والوناعة برقم التأشرية الو

وذل) ومبوجب مستخر  صادر من السجل  24/04/2016

 طرف اثلث بوفته.                  22/03/2018التجاري بتاريخ 
رابعا : شركة الليوان الكويتية الع ارية / شركة ذات مسئولية حمدودة 

ل ابلع د املو   برقم واملعد 16/6/2013بتاريخ  1009مو   برقم 
وميثلها ابلتوقيع الشيخ / جابر دعي   4/9/2013بتاريخ  5450

جابر الوباح / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 
بوفته مديرا  معينا  من قبل الشركاء مبوجب  282080400044

التأشرية الوادرة السجل التجاري بوزارة التجارة والوناعة برقم 
وذل) مبوجب مستخر  صادر من  9/5/2016بتاريخ  347838

 طرف رابع بوفته.          22/03/2018السجل التجاري بتاريخ 
خامسا : شركة الراحة الع ارية / شركة ذات مسئولية حمدودة مو   

واملعدل  7/6/2010بتاريخ  1جلد  2722ع د أتسيسها برقم 
بتاريخ  1جلد  6370بعدة ع ود تعديل آخرها املو   برقم 

وميثلها ابلتوقيع / حممد عبد الرزاق عبد ال ادر  11/12/2012
الكندري / كوييت اجلنسية وحيمل بطاقة مدنية رقم 

بوفته مديرا  معينا  من قبل الشركاء مبوجب  278052301303
التأشرية الوادرة من السجل التجاري بوزارة التجارة والوناعة برقم 

ستخر  صادر وذل) مبوجب م 01/03/2015بتاريخ  197567
 طرف خامس بوفته.   22/03/2018من السجل التجاري بتاريخ 

ي ر امل سسون أبهليتهم ال انونية لتأسيس شركة مسامهة كويتية م فلة 
)ش.م.ك.م( شركة قابضة فيما بينهم والتزامهم ابل واعد امل ررة 

 2016لسنة  1لتأسيسها طب ا  ألحكام قانون الشركات رقم 
 التنفيعية. وتعديالته والربحته

كما ي رون أيضا ابلتزامهم بكافة ال واعد امل ررة لتأسيس الشركة وف ا  
 ألحكام املواد التالية:

 (1مــادة )
 تعت  امل دمة جزءا  ال يتجزأ من هعا الع د.

 (2مــادة )
ي ر امل سسون أبن الشركة أتسست طب ا ألحكام املرسوم ب انون 

ه والربحته التنفيعية وأحكام وتعديالت 2016لسنة  1الشركات رقم 
 هعا الع د.

 وتتمتع الشركة ابلشخوية االعتبارية اعتبارا  من اتريخ الشهر.
وال جيوز  ا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر ومواف ة كافة اجلهات 

 الرقابية عل  مزاولتها للنشاط.
 (3مــادة )

كويت شركة اسم الشركة: ا ــمم ال ــابضـــة وعنواهنا التجاري ال
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 مسامهة كويتية م فلة قابضة )ش.م.ك. قابضة(.
 (4مـادة )

ي ع مركز الشركة الرربيسي ي دولة الكويت وموطنها الكويت وجيوز 
للشركاء ن ل املركز الرربيسي إىل أي جهة آخري داخل دولة الكويت، 

 وفتأل فروع ووكاالت للشركة داخل وخار  دولة الكويت.
وطن ال انوين  ا العي يعتد به ي توجيه ويعت  م ر الشركة هو امل

املراسالت واإلعالانت ال ضاربية إليها وتثبيت بياانته ي السجل 
 التجاري، وال يعتد بت يري هعا امل ر إال بعد قيده ي السجل التجاري.

 
 (5مـادة )

 مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.
 (6مـادة )
 1/2016م ب انون الشركات رقم مع عدم اإلخالل أبحكام املرسو 

إبصدار قانون الشركات وتعديالته والربحته التنفيعية، فإن األغراض 
 اليت أسست الشركة من أجلها هي :

إدارة الشركات التابعة  ا او املشاركة ي إدارة الشركات األخرم -1
 اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم  ا.

ألســـــــــهم والســـــــــندات واألوراق اســـــــــتثمار أموا ـــــــــا ي اإل ـــــــــار اب-2
 املالية األخرم.

متويل وإقراض الشركات اليت متل) فيها أسهما وكفالتها لدم -3
ال ري،  وي هعه اصحالة يتعأ أال ت ل نسبة مشاركة الشركة ال ابضة ي 

 % عل  األقل. 20رأس مال الشركة امل رتضة عن 
عالمات  متل) ح وق امللكية الوناعية من براءات اخرتاع أو-4

 ارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية ح وق تتعل  بعل) وأتجريها 
 لشركات أخرم الست ال ا سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.

متل) الع ارات واملن والت الالزمة ملباشرة نشاطها ي اصحدود -5
 املسموح هبا وف ا  لل انون.

كة عن طري  است الل الفواربض املالية املتوافرة لدم الشر -6
 استثمارها ي حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخووة.

 "جيوز مباشرة كل أو بعض هعه األغراض"
 (7مـادة )

تبــــدأ الســــنة املاليــــة للشــــركة مــــن أول أبريــــل وتنتهــــي ي آخــــر مــــارس 
مــــن كــــل عامــــل ويســــتث  مــــن ذلــــ) الســــنة املاليــــة األوىل فتبــــدأ مــــن 

تجـــــاري وتنتهـــــي ي آخـــــر مـــــارس اتريـــــخ قيـــــد الشـــــركة ي الســـــجل ال
 من السنة املالية التالية.

 (8مـادة )
د. ك  2.100.000حدد رأس مال الشركة املورح به مببلد وقدره )

 ا نان مليون وماربة ألف دينار كوييت(.
واحد عشرون مليون سهم( قيمة كل  21.000.000موزعة عل  )

 فلس( ومجيع األسهم )ن دية(. 100سهم )
 د. ك ماربتان وعسون ألف دينار كوييت(. 250.000ودر )ورأس املال امل

 ويتكون رأس املال من أسهم ن دية.
رأس املال املدفوع )ماربتان وعسون ألف دينار كوييت( مت سدادها 
مبعرفة الشركة لدم البن) التجاري الكوييت مبوجب الكتاض الوادر 

 05/03/2018بتاريخ 
 (9مـادة )

  هعا الع د ي كامل رأس مال الشركة اكتتب امل سسون املوقعون عل
 عل  الوجه اآليت:
 قيمتها ابلدينار الكوييت عدد األسهم  اسـم صـاحب اصحوـة 

 د.ك 240000 سهم 20.160.000 شركة جمموعة األوراق املالية -1
 د.ك 2500 سهم 210.000 شركة اللياح الع ارية -2
 د.ك 2500 سهم 210.000 شركة أوراه الع ارية -3
 د.ك 2500 سهم 210.000 شركة الليوان الكويتية الع ارية -4
 د.ك  2500 سهم 210.000 شركة الراحة الع ارية -5

 د.ك 250.000 سهم 21.000.000  اجملموع 
وي ر امل سسون أبهنم قاموا إبيداع قيمة رأس املال الن دي للشركة 

 قيمة % من قيمة رأس املال الن دي للشركة من إمجا) 100بنسبة 
واحد وعشرون  21.000.000األسهم اليت اكتتبوا هبا وقدره )

مليون سهم( كل منهم بنسبة اكتتابه لدي البن) التجاري الكوييت 
مبوجب الشهادة الوادرة من البن) املعكور وامل رخة ي 

 م.05/03/2018
 (10مـادة )

ها املوروفات والنف ات واألجور والتكاليف اليت التزمت الشركة أبدارب
د.ك ألف وعسماربة دينار   1500بسبب أتسيسها هي مبلد وقدره )

كوييت( وف ا  للبيان املرف  أبصل هعا الع د ختوم من حساض 
 املوروفات العامة.

 (11مـادة )
يتعهد امل سسون املوقعون عل  هعا الع د ابل يام جبميع اإلجراءات 

ء طلبات الالزمة إلمتام أتسيس الشركة ويلتزمون ابستبعاد وإل ا
 االكتتاض الومهية واملكررة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتح ي  ذل).

و عا ال رض وكلوا عنهم السيد / سليمان خالد سعود السلطان ي 
اختاذ اإلجراءات ال انونية واستيفاء املستندات الالزمة وإدخال 
التعديالت اليت ترم اجلهات الرسية ضرورة إدخا ا ي الع د أو ي 

 ظام األساسي املرف  به.الن
وعل  امل سسأ خالل  ال ة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتاض وقبل 
اجتماع اجلمعية التأسيسية أن ي دموا لوزارة التجارة والوناعة بياان بعدد 
األسهم اليت أكتتب فيها كل م سس وب يامهم بدفع األقساط الواجب 

 ما دفع من قيمته.دفعها وأساربهم وعناوينهم وقيمة السهم و 
 (12مـادة )

يسأل م سسو الشركة ابلتضامن فيما بينهم عن تعويض الضرر العي 
 يويب الشركة أو مسامهيها أو ال ري بسبب بطالن ع د الشركة.

 (13مـادة )
ترر هعا الع د من أصل وأربع نسخ كل نسخة تتكون من    صفحة 

نسخ كل نسخة ومرف  به النظام األساسي للشركة املكون من أربع 
 تتكون من     صفحة ويتضمن عدد    مادة بال شطب أو إضافة.

ويتم االحتفاظ بنسخة أصلية من ع د الشركة ي مركزها الرربيسي 
وعل  موقعها اإللكرتوين كما تفظ نسخة أصلية من هعا الع د مبلف 
الشركة لدم اإلدارة املختوة بوزارة التجارة والوناعة ولكل من 

وول عل  نسخة مطاب ة لعصل أن يطلبها من الشركة يرغب ي اصح
 م ابل رسم معأ تدده الشركة.
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 (10مـادة )
 7618حرر هعا الع د بناء عل  كتاض وزارة التجارة والوناعة رقم 

بتاريخ  3658862واملسجل برقم آ)  10/08/2016بتاريخ 
22/03/2018 

 الثالث بوفتهالطرف األول بوفته    الطرف الثاين بوفته    الطرف 
 الطرف الرابع بوفته                الطرف اخلامس بوفته   

 ومبا ذكر ترر هعا الع د وبعد تالوته عل  اصحاضرين وقعوه.
 منرية علي إبراهيم        املو  ة/

 شركة ا مم ال ابضة
 شركة مسامهة كويتية م فلة )ش .م .ك. قابضة( شركة قابضة 

 النظام األساسي
 ركةأتسيس الش

 عناصر أتسيس الشركة - أ
 (1مادة )

أتسســـــــــــت الشـــــــــــركة طب ـــــــــــا ألحكـــــــــــام قـــــــــــانون الشـــــــــــركات رقـــــــــــم 
ــــــــــــــة وهــــــــــــــعا النظــــــــــــــام  1/2016 ــــــــــــــه التنفيعي ــــــــــــــه والربحت وتعديالت

األساســـــــي بـــــــأ مـــــــا لكـــــــي األســـــــهم املبينـــــــة أحكامهـــــــا فيمـــــــا بعـــــــد 
ـــــــــة )ش .م. ك. م( شـــــــــركة قابضـــــــــة  ـــــــــة م فل شـــــــــركة مســـــــــامهة كويتي

 . تسم  شركة ا مم ال ابضة شركة قابضة
 (2مادة )

ـــــــــت  ـــــــــة الكوي مركـــــــــز الشـــــــــركة الرربيســـــــــي وحملهـــــــــا ال ـــــــــانوين ي دول
هــــــــــــــو املــــــــــــــوطن الــــــــــــــعي يعتــــــــــــــد بــــــــــــــه ي توجيــــــــــــــه املراســــــــــــــالت 
ـــــــــري هـــــــــعا املـــــــــوطن إال إذا  واإلعـــــــــالانت ال ضـــــــــاربية وال يعتـــــــــد بت ي

 مت قيد الت يري ابلسجل التجاري.
ــــــــــوكيالت او  وجيــــــــــوز جمللــــــــــس اإلدارة أن ينشــــــــــي  ــــــــــا فروعــــــــــا او ت

 لكويت او ابخلار .مكاتب بدولة ا
 (3مادة )

 مدة هعه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ الشهر.
 (4مادة )

إبصــدار  1/2016مــع عــدم االخــالل أبحكــام قــانون الشــركات رقــم 
قــــانون الشــــركات وتعديالتــــه والربحتــــه التنفيعيــــة فــــإن األغــــراض الــــيت 

 أسست الشركة من أجلها هي:
اركة ي إدارة الشـركات األخـرم إدارة الشركات التابعـة  ـا أو املشـ-1

 اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم  ا.
اســـتثمار أموا ــــا ي اإل ــــار ابألســــهم والســــندات واألوراق املاليــــة -2

 األخرم.
متويـــل وإقـــراض الشـــركات الـــيت متلـــ) فيهـــا أســـهما وكفالتهـــا لـــدم -3

ابضـة ي ال ري، وي هعه اصحالة يتعأ أال ت ل نسـبة مشـاركة الشـركة ال 
 % عل  األقل. 20رأس مال الشركة امل رتضة عن 

ــــــــراءات اخــــــــرتاع أو -4 ــــــــة الوــــــــناعية مــــــــن ب متلــــــــ) ح ــــــــوق امللكي
عالمـــــــــات  اريـــــــــة صـــــــــناعية أو رســـــــــوم صـــــــــناعية أو أيـــــــــة ح ـــــــــوق 
تتعلـــــــــ  بـــــــــعل) وأتجريهـــــــــا لشـــــــــركات أخـــــــــرم الســـــــــت ال ا ســـــــــواء 

 داخل دولة الكويت أو خارجها.
مــــــــــة ملباشـــــــــــرة نشـــــــــــاطها متلــــــــــ) الع ـــــــــــارات واملن ـــــــــــوالت الالز -5

 ي اصحدود املسموح هبا وف ا  لل انون.
ـــــ  -6 اســـــت الل الفـــــواربض املاليـــــة املتـــــوافرة لـــــدم الشـــــركة عـــــن طري

 استثمارها ي حمافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخووة.
 رأس املال وطرق زايدته -ض

 (5مادة )
ك د.  2.100.000حدد رأس مال الشركة املورح به مببلد وقدره )

 ا نان مليون وماربة ألف دينار كوييت(.
واحـد عشـرين مليـون سـهم( قيمـة كـل  21.000.000موزعة علـ  )

 فلس( ومجيع األسهم )ن دية(. 100سهم )
د. ك ماربتـــــــان وعســـــــون ألـــــــف  250.000ورأس املـــــــال املوـــــــدر )

 دينار كوييت(.
 ويتكون رأس املال من أسهم ن دية.

لـــف دينـــار كـــوييت( مت ســـدادها رأس املـــال املـــدفوع )ماربتـــان وعســـون أ
 مبعرفة امل سسأ.

 (6مادة )
ـــا ألحكـــام  أســـهم الشـــركة اسيـــة )وجيـــوز( ل ـــري الكـــويتيأ متلكهـــا وف 

 ال انون وال رارات الوزارية املنظمة لعل).
 (7مادة )

ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املوـــــرح بـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
ـــة أن األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعيـــ ة العامـــة غـــري العادي

 تفوض جملس اإلدارة ي تديد اتريخ تنفيعه، عل  أنه جيوز ب رار من 
جملــــس إدارة الشــــركة زايدة رأس املــــال املوــــدر ي حــــدود رأس املــــال 
 املورح به عل  أن يكون رأس املال املودر قد مت سداده ابلكامل.

 ية.وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االس
 (8مادة )

إذا كانت قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل. جيوز ب رار يودر 
من اجلمعية العامة غري العادية بعـد مواف ـة اجلهـات الرقابيـة زايدة رأس 
ــاء علــ  اقــرتاح مســبب مــن جملــس  ــه وذلــ) بن مــال الشــركة املوــرح ب
 اإلدارة وت ريــر مــن مراقــب اصحســاابت ي هــعا الشــأن علــ  أن يتضــمن

 ال رار الوادر بزايدة رأس املال م دار وطرق الزايدة.
 
 (9مادة )

إذا ت رر زايدة رأس مال الشركة ومل ميارس بعض املسـامهأ حـ  أولويـة 
االكتتاض ي أسهم زايدة رأس املال يتم ختوي  األسهم غري املكتتـب 
فيهــا ملــن يرغــب ي ذلــ) مــن مســامهي الشــركة، فــإن  ــاوزت طلبــات 

األسهم املطروحة مت ختويوها عل  املكتتبأ بنسـبة مـا  االكتتاض عدد
 اكتتبوا به.

ــتم االكتتــاض فيهــا ي كامــل األســهم اجلديــدة  وي مجيــع األحــوال الــيت ال ي
جاز جمللس اإلدارة أن ي وم بتخوي  األسهم غري املكتتب فيها ملسـامهأ 

 ن.جدد، وتعت  األسهم اجلديدة غري املكتتب فيها مل اة ب وة ال انو 
 (10مادة )

رأس املـال عـن طريـ  االكتتـاض العـام وذلـ) علـ   جيـوز للشـركة زايدة
 2016لسنة  1( من قانون الشركات رقم 160النحو املبأ ابملادة )

 وتعديالته والربحته التنفيعية.
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 (11مـادة )
 ي يد ح  املساهم ي التورف ي أسهمه ابل يدين التاليأ أو أحدمها:

للمســامهأ ي الشــركة ي شــراء األســهم الــيت  اشــرتاط حــ  أولويــة -1
 يرغب مالكها ي بيعها.

 اشرتاط مواف ة جملس اإلدارة عل  مشرتي األسهم. -2
ــــادة  -3 ــــدين التوــــرفات املشــــار إليهــــا ابمل ويســــتث  مــــن هــــعين ال ي
 ( من قانون الشركات.172)

 )ال يسري هعا الن  عل  الشركات املدرجة ي البورصة(
 (12مـادة )

املســاهم قبــل التوــرف ي أســهمه إخطــار الشــركة بشــروط البيــع  جيــب
وال يكون التوـرف ي األسـهم انفـعا إال بعـد ان ضـاء عشـرة أايم علـ  
اتريخ اإلخطار دون أن يت ـدم أي مـن املسـامهأ بطلـب شـراء األسـهم 
فــإذا ت ــدم أحــد املســامهأ لشــراء األســهم تعــأ أن يــتم ذلــ) ابلســعر 

 الوارد بشروط البيع.
 (13ـادة )م

مــع عــدم اإلخــالل ابألحكــام اخلاصــة بشــراء الشــركة ألســهمها يتعـــأ 
علــ  جملــس اإلدارة ي حالــة رفضــه لشــخ  املشــرتي، شــراء األســهم 
صحســاض الشـــركة خــالل عشـــرة أايم مــن اتريـــخ إخطــار اجمللـــس بطلـــب 
املواف ة، ويتم الشراء ي هعه اصحالـة ابلسـعر الـعي اتفـ  املسـاهم علـ  

 .بيع أسهمه به
 (14مادة )

 االكتتاض
اكتتـــب امل سســـون املـــوقعأ علـــ  ع ـــد التأســـيس ي كامـــل رأس مـــال 

ســهم )واحــد وعشــرون  21.000.000الشــركة أبســهم يبلــد عــددها 
د.ك )ماربـــة فلـــس( موزعـــة فيمـــا  100مليـــون ســـهم ( قيمتهـــا األسيـــة 

بيـــــنهم كـــــل بنســـــبة اكتتابـــــه املبينـــــة ي ع ـــــد التأســـــيس وقـــــد مت دفـــــع 
اربتان وعسون ألف دينار كوييت من ال يمة األسية د.ك م 250.000

لعسـهم الـيت اكتتبـوا هبـا لـدم البنـ) التجـاري  وذلـ) مبوجـب شــهادة 
 م. 05/03/2018البن) املرف ة امل رخة ي 

ويســـدد اجلـــزء البـــاقي مـــن قيمـــة األســـهم خـــالل مـــدة أقوـــاها عـــس 
الـيت سنوات مـن اتريـخ قيـد الشـركة ي السـجل التجـاري وي املواعيـد 

ـــــاء ابل ســـــط  ـــــس اإلدارة، وإذا أتخـــــر املســـــاهم عـــــن الوف حيـــــددها جمل
املستح  عل  األسهم ي موعده وجب عل  الشركة بعد مضي عسـة 
عشــــر يومــــا مــــن اتريــــخ إنــــعاره أن تعــــرض أســــهمه للبيــــع علــــ  ابقــــي 
املسامهأ،  وتستوي الشركة من مثن بيع األسـهم ابألولويـة علـ  مجيـع 

قســاط الــيت مل تســدد والفاربــدة ومــا تكــون قــد داربــين املســاهم قيمــة األ
تملته الشركة من نف ات ويرد الباقي للمساهم فـإذا مل يكـف مثـن بيـع 

 األسهم رجعت الشركة عل  املساهم ابلباقي ي أمواله اخلاصة.
 (15مادة )

يرتتب حتما عل  ملكية السهم قبول املساهم ع ـد التأسـيس واحكـام 
 ات مجعياهتا العامة النظام األساسي للشركة وقرار 

 (16مادة )
كل سهم خيول صاحبة اصح  ي حوـة معادلـة صحوـة غـرية بـال متييـز ي 

 ملكية موجودات الشركة وي األرابح امل تسمة 

 (17مادة )
يكون للشركة سجل خاص حيفـظ لـدم وكالـة م اصـة وت يـد فيـه اسـاء 
م املســـامهأ وجنســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد األســـهم اململوكـــة لكـــل مـــنه

 ونوعها وال يمة املدفوعة عن كل سهم .
ـــتم التأشـــري ي ســـجل املســـامهأ أبي ت يـــريات تطـــرأ علـــ  البيـــاانت  وي
املســـجلة فيـــه وف ـــا ملـــا تتل ـــاه الشـــركة أو وكالـــة امل اصـــة مـــن بيـــاانت، 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة او وكالة امل اصة تزويده ببياانت 

 من هعا السجل. 
 اجلمعية التأسيسية

 (18مادة )
ــة أشــهر مــن اتريــخ االنتهــاء مــن االكتتــاض  علــ  امل سســأ خــالل  ال 
وقبــل اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية أن ي ــدموا لــوزارة التجــارة والوــناعة 
ــدفع األقســاط  ــام املكتتبــأ ب ــاان بعــدد األســهم الــيت اكتتــب هبــا وب ي بي

تتـب الواجب دفعها وأبساء املكتتبأ وعناوينهم وعدد األسهم اليت اك
 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.

 (19مادة )
علــ  امل سســأ دعــوة اجلمعيــة التأسيســية لالنع ــاد خــالل  ال ــة أشــهر 
من اتريخ االنتهاء من االكتتاض فإذا ان ضت هعه املدة دون ان تع د 
اجلمعيــة قامــت وزارة التجــارة والوــناعة خــالل عســة عشــر يومــا مــن 

 املعكورة بدعوة اجلمعية التأسيسية لالنع اد. اتريخ ان ضاء املدة
 (20مادة )

توجــه الــدعوة اىل حضــور اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية متضــمنة جــدول 
 األعمال وزمان ومكان انع اد االجتماع إبحدم الطرق التالية:

ـــع املكتتبـــأ قبـــل املوعـــد الـــدد -1 خطـــاابت مســـجلة ترســـل اىل مجي
 األقل. النع اد االجتماع أبسبوعأ عل 

اإلعالن، وجيب ان حيول اإلعالن مرتأ علـ  ان يـتم اإلعـالن ي -2
املـــرة الثانيـــة بعـــد مضـــ  مـــدة ال ت ـــل عـــن ســـبعة أايم مـــن اتريـــخ نشـــر 

 اإلعالن األول وقبل انع اد االجتماع بسبعة أايم عل  األقل.
تســــليم الــــدعوة ابليــــد اىل املســــامهأ او مــــن ينــــوض عــــنهم قــــانوان -3

مـــاع بيـــوم علـــ  األقـــل وي شـــر علـــ  صـــورة الـــدعوة قبـــل موعـــد االجت
 مبا يفيد االستالم.

أي وســـيلة أخـــرم مـــن وســـاربل االتوـــال اصحديثـــة املبينـــة ابلالربحـــة -4
 التنفيعية ل انون الشركات.

ــــــا جبــــــدول األعمــــــال  وجيــــــب اخطــــــار وزارة التجــــــارة والوــــــناعة كتابي
ـــــل  ـــــ  األق ـــــاده بســـــبعة أايم عل ـــــل انع  ومبيعـــــاد ومكـــــان االجتمـــــاع قب

 ذل) صحضور ممثلها.و 
 يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيس من تنتخبه اجلمعية  عا ال رض.

 (21مادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صـحيحا إال إذا حضـره مسـامهون 
 م ح  التوويت ميثلـون أكثـر مـن نوـف عـدد األسـهم املكتتـب هبـا، 

ـــة إىل اجتمـــ ـــوافر هـــعا النوـــاض وجـــب دعـــوة اجلمعي ـــإذا مل يت اع اثين ف
لعات جدول األعمال يع د خالل مدة ال ت ل عن سبعة أايم وال تزيد 
عــن  ال ــأ يومــا مــن اتريــخ االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثــاين 

 صحيحا أاي كان عدد اصحاضرين.
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وجيــــــــــوز أال توجــــــــــه دعــــــــــوة جديــــــــــدة لالجتمــــــــــاع الثــــــــــاين إذا كــــــــــان 
 حدد اترخيه ي هعه الدعوة إىل االجتماع األول. 

 تودر ال رارات ابألغلبية املطل ة لعسهم اصحاضرة ي االجتماع.و 
 (22مادة )

ي دم امل سسون إىل اجلمعية التأسيسـية ت ريـرا  يتضـمن معلومـات وافيـة 
ـــيت انف ـــت مـــع املســـتندات  ـــالد ال ـــات التأســـيس واملب ـــع عملي عـــن مجي
امل يدة لعل) ويوضع هعا الت رير ي مكان حيـدده امل سسـون الطـالع 

تبـــأ عليـــه وذلـــ) قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة بســـبعة أايم علـــ  األقـــل املكت
 ويشار إىل ذل) ي دعوة املكتتبأ صحضور االجتماع. 

 (23مادة )
 ختت  اجلمعية التأسيسية ابملساربل اآلتية:

املواف ــة علــ  اجــراءات أتســيس الشــركة بعــد التثبيــت مــن صــحتها -1
 ومواف تها ألحكام قانون الشركات ولع د الشركة.

املواف ة عل  ت و  اصحو  العينية إن وجدت، وذل) عل  النحو -2
 ( من قانون الشركات.11الوارد ابملادة )

 انتخاض أعضاء جملس اإلدارة األول-3
 اختيار مراقب اصحساابت وتديد أتعابه.-4
تعيــــأ أعضــــاء هيئــــة الرقابــــة الشــــرعية )إذا كانــــت الشــــركة تــــزاول -5

 إلسالمية(.نشاطها وف ا ألحكام الشريعة ا
 إعالن أتسيس الشركة هناربيا .-6

وترسـل صـورة مـن حمضـر اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية إىل وزارة التجــارة 
 والوناعة متضمنة ال رارات اليت اختعت.

وعلـــــ  جملـــــس اإلدارة األول أن جيـــــري نشـــــر ع ـــــد الشـــــركة وقيـــــدها 
ــــخ إعــــالن أتســــيس  ــــأ يومــــا مــــن اتري ابلســــجل التجــــاري خــــالل  ال 

 اربيا.الشركة هن
 ح وق والتزامات املسامهأ

 (24مادة )
 يتمتع العضو ي الشركة بوجه خاص ابصح وق التالية:

 قبض األرابح واصحوول عل  أسهم املنحة اليت يت رر توزيعها.-1
ــــــــس -2 ــــــــ  العضــــــــوية ي جمل املشــــــــاركة ي إدارة الشــــــــركة عــــــــن طري

اإلدارة وحضـــــور اجلمعيـــــات العامـــــة واالشـــــرتاك ي مـــــداوالهتا وذلـــــ) 
طب ــــــا ألحكــــــام قــــــانون الشــــــركات وهــــــعا النظــــــام، وي ــــــع ابطــــــال أي 

 اتفاق عل  خالف ذل).
اصحوول قبـل اجتمـاع اجلمعيـة العامـة بسـبعة أايم علـ  األقـل علـ  -3

البيـــاانت املاليـــة للشـــركة عـــن الفـــرتة الاســـبية املن ضـــية وت ريـــر جملـــس 
 اإلدارة وت رير مراقب اصحساابت.  

كــة لــه واألولويــة ي االكتتــاض ابألســهم التوــرف ي األســهم اململو -4
 اجلديدة.

ــد التوــفية بعــد -5 اصحوــول علــ  نوــيب مــن موجــودات الشــركة عن
 الوفاء مبا عليها من ديون.

 (25مادة )
 يلتزم العضو ي الشركة بوجه خاص مبا يلي :

تســديد األقســاط املســتح ة علــ  مــا ميلكــه مــن أســهم عنــد حلــول -1
 يض عن التأخري ي السداد.مواعيد االستح اق ودفع التعو 

دفــع النف ـــات الـــيت تكــون الشـــركة قـــد تملتهــا ي ســـبيل اســـتيفاء -2
االقســــاط غــــري املدفوعــــة مــــن قيمــــة أســــهمه، وللشــــركة التنفيــــع علــــ  

 األسهم استيفاء صح وقها.
 تنفيع ال رارات اليت تودرها اجلمعية العامة للشركة.-3
واحل املالية أو األدبية االمتناع عن أي عمل ي دي إىل اإلضرار ابمل-4

 للشركة وااللتزام بتعويض األضرار اليت تنشأ عن هالفة ذل).
 (26مادة )

 ال جيوز للجمعية العامة للمسامهأ ال يام مبا يلي :
 زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم األسية.-1
ة علــ  إن ــاص النســبة املئويــة الواجــب توزيعهــا مــن األرابح الوــافي-2

 املسامهأ والددة ي ع د الشركة.
فــرض شــروط جديــدة غــري الشــروط املــعكورة ي ع ــد التأســيس أو -3

هـــــعا النظـــــام تتعلـــــ  أبح يـــــة املســـــاهم ي حضـــــور اجلمعيـــــات العامـــــة 
 والتوويت فيها.

وجيـــوز اخلـــرو  علـــ  هـــعه األحكـــام ب بـــول مجيـــع املســـامهأ كتابيـــا  أو 
ــه مجيــع  املســامهأ، واســتيفاء االجــراءات بتوــويت امجــاعي يشــرتك في

 الالزمة لتعديل ع د الشركة.
 إدارة الشركة

 جملس اإلدارة –أ 
 (27مادة )

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مكـون مـن  ال ـة أعضـاء، وتكـون مـدة 
 العضوية  الث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تععر انتخـاض جملـس إدارة جديـد ي امليعـاد الـدد لـعل) اسـتمر 
لــس ال ــاربم ي إدارة أعمــال الشــركة صحــأ زوال األســباض وانتخــاض اجمل

 جملس إدارة جديدة.
 (28مادة )

ينتخب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتوويت السري، وجيـوز أن 
يشــرتط ي ع ــد الشــركة انتخــاض عــدد ال جيــاوز نوــف أعضــاء جملــس 

 اإلدارة األول من بأ م سسي الشركة.
 (29مادة )

لس اإلدارة ابالقرتاع السري رربيسا  للمجلـس وانرببـا للـرربيس ينتخب جم
وميثل رربيس جملس اإلدارة الشركة ي عالقاهتـا مـع ال ـري وأمـام ال ضـاء 
إىل جانب االختواصات األخرم املبينة ابلع د، ويعت  توقيعه كتوقيـع 
ــع قــرارات اجمللــس  جملــس اإلدارة ي عالقــة الشــركة ابل ــري، وعليــه تنفي

بتوصــياته، وحيــل انربــب الــرربيس حمــل الــرربيس عنــد غيابــه، أو  وأن يت يــد
 قيام مانع لديه من ممارسة اختواصاته.
 (30مادة )

جيــوز أن يكــون للشــركة رربيســا  تنفيــعاي يعينــه جملــس اإلدارة مــن أعضــاء 
اجمللــس أو مــن غــريهم ينــاط بــه إدارة الشــركة وحيــدد اجمللــس هووــاته 

 وصالحياته ي التوقيع عن الشركة.
 (31ادة )م

جمللس اإلدارة ان يوزع العمل بأ أعضاربه وف ا لطبيعة أعمال الشركة،  
كما جيوز للمجلس ان يفوض أحد أعضاربه او جلنة من بأ أعضاربه او 
احـدا مــن ال ـري ي ال يــام بعمــل معـأ او أكثــر او االشـراف علــ  وجــه 
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مـــــــن وجـــــــوه نشــــــــاط الشـــــــركة او ي ممارســــــــة بعـــــــض الســــــــلطات او 
 نوطة ابجمللس.   االختواصات امل

 (32مادة )
جيوز لكل مساهم سواء كان شخوا طبيعيا او اعتباراي تعيـأ ممثلـأ لـه 
ي جملس إدارة ابلشركة بنسبة ما ميلكه من أسـهم فيهـا ويسـتنزل عـدد 
أعضاء جملس اإلدارة املختارين هبعه  الطري ة من جمموع أعضاء جملس 

لمسـامهأ الـعين  ـم ممثلـون ي اإلدارة العين يتم انتخاهبم ، وال جيوز ل
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهأ االخرين ي انتخاض ب ية أعضاء 
جملـــس اإلدارة إال ي حـــدود مـــا زاد عـــن النســـبة املســـتخدمة ي تعيـــأ 
ممثليـــه ي جملـــس اإلدارة ، وجيـــوز جملموعـــة مـــن املســـامهأ ان يتحـــالفوا 

جملــس اإلدارة وذلــ) بنســبة فيمــا بيــنهم تعيــأ ممثــل أو أكثــر عــنهم ي 
 ملكيتهم جمتمعة.

ويكون   الء املمثلأ مـا لععضـاء املنتخبـأ مـن اصح ـوق والواجبـات، 
ويكــــون املســــاهم مســــ وال عــــن أعمــــال ممثليــــة  ــــاه الشــــركة وداربنيهــــا 

 ومسامهيها. 
 (33مادة )

ال يكــون اجتمــاع جملــس اإلدارة صــحيحا اال اذا حضــرة نوــف عــدد 
 ل عدد اصحاضـرين عـن  ال ـة، وجيـوز االتفـاق علـي األعضاء عل  أال ي

نســبة او عـــدد اكــ ، واالجتمـــاع ابســتخدام وســـاربل االتوــال اصحديثـــة 
 واختاذ قرارات ابلتمرير مبواف ة مجيع أعضاء اجمللس. 

وجيــب ان جيتمــع جملــس اإلدارة ســت مــرات علــ  األقــل خــالل الســنة 
 الواحدة، وجيوز االتفاق عل  عدد مرات أكثر. 

 (34ة )ماد
تــــدون حماضــــر اجتماعــــات جملــــس اإلدارة وتوقــــع مــــن قبــــل األعضــــاء 
اصحاضرين وامأ سر اجمللـس، وللعضـو الـعي مل يوافـ  علـ  قـرار اختـعه 

 اجمللس أن يثبت اعرتاضه، ي حمضر االجتماع. 
 (35مادة ) 

إذا شـــ ر مركـــز عضـــو ي جملـــس اإلدارة، خلفـــه فيـــه مـــن كـــان حـــاربزا 
ــــــر األصــــــوات مــــــن امل ــــــعين مل يفــــــوزوا بعضــــــوية علــــــ  أكث ســــــامهأ ال

ــــــه، ويكمــــــل  ــــــه مــــــن يلي ــــــانع لديــــــه خلف ــــــس اإلدارة، وإذا قــــــام م جمل
 العضو اجلديد مدة سلفه ف ط. 

امــا إذا بل ــت املراكــز الشــاغرة ربــع املراكــز األصــلية، فانــه يتعــأ علــ  
جملــــس اإلدارة دعــــوة اجلمعيــــة العامــــة للمســــامهأ لتجتمــــع ي ميعــــاد 

 ر مركز، وتنتخب من ميع املراكز الشاغرة. شهرين من اتريخ ش ر آخ
 (36مادة )

 جيب أن تتوافر ي من يرشأل عضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:
 أن يكون متمتعا أبهلية التورف. -1
أال يكون قد سـب  اصحكـم عليـه ي جنايـة بع وبـة م يـدة للحريـة او -2

لشــــرف او ي جرميـــة افــــالس ابلت وــــري او التــــدليس او جرميــــة هلــــة اب
األمانــة او بع وبــة م يــدة للحريــة بســبب هالفتــه ألحكــام هــعا ال ــانون 

 مامل يكن قد رد له اعتباره.
أن يكون مالكا بوفة شخوية او الشخ  العي ميثلها لعدد مـن -3

 أسهم الشركة.

وإذا ف ــــــد عضــــــو جملــــــس اإلدارة أاي مــــــن الشــــــروط املت دمــــــة زالــــــت 
 عنه صفة العضوية.

 (37مادة )
العضــوية ي جملــس إدارة الشــركة ضــمن اصحــد األقوــ  لعــدد ال تــدخل 

 من قانون الشركات.  234العضوايت املشار اليها ابملادة 
وجيـــــوز للشـــــخ  ان يكـــــون رربـــــيس جملـــــس إدارة ألكثـــــر مـــــن شـــــركة 

 مسامهة م فلة.
 (38مادة )

ال جيوز لرربيس او عضو جملس اإلدارة، ولو كان ممثال لشخ  طبيعـي 
ــه حبكــم منوــبة ي  او اعتبــاري ان يســت ل املعلومــات الــيت وصــلت إلي

 اصحوول عل  فاربدة لنفسه او ل ريه. 
وجيوز لعضو جملس اإلدارة التورف ي أسـهمه ابلشـركة ا نـاء عضـويته 
ابجمللـــس وذلـــ) دون اإلخـــالل ب يـــود التوـــرف ي األســـهم املنوـــوص 

 عليها ي قانون الشركات او ع د الشركة او هعا النظام. 
 (39مادة )

ــــس اإلدارة أن يفوــــحوا إىل املســــامهأ ي غــــري  ال جيــــوز ألعضــــاء جمل
اجتماعـــات اجلمعيـــة العامـــة او إىل ال ـــري عمـــا وقفـــوا عليـــه مـــن أســـرار 
الشــركة بســـبب مباشــرهتم إلدارهتـــا وإال وجـــب عــز م ومســـاءلتهم عـــن 

 تعويض األضرار النا ة عن املخالفة. 
 (40مادة )

من أعضاء اجمللس، ان جيمع بأ ال جيوز لرربيس جملس اإلدارة او ألي 
عضوية جملس إدارة شركتأ متنافستأ، او ان يشرتك ي أي عمل مـن 
شـــانه منافســـة الشـــركة او ان يتجـــر صحســـابة او صحســـاض غـــريه ي أحـــد 
فروع النشـاط الـعي تزاولـه الشـركة، وإال كـان  ـا ان تطالبـه ابلتعـويض 

أجريـت صحسـاض الشـركة، او ابعتبار العمليات اليت زاو ا صحسابه كأهنـا 
 ما مل يكن ذل) مبواف ة اجلمعية العامة العادية. 

 (41مادة )
ال جيوز ت دير جمموع مكافآت رربيس وأعضاء جملس اإلدارة أبكثر مـن 
عشرة ابملاربة من الربأل الواي بعد اسـتنزال االسـتهالك واالحتياطيـات 

ســامهأ وتوزيــع ربــأل ال ي ــل عــن عســة ابملاربــة مــن راس املــال علــ  امل
 )وجيوز االتفاق عل  نسبة أعل (.

وجيوز توزيع مكافأة سنوية ال تزيد عل  ستة آالف دينار كوييت لرربيس 
جملس اإلدارة ولكل عضو مـن أعضـاء هـعا اجمللـس مـن اتريـخ أتسـيس 
الشــركة صحــأ ت يــ  األرابح الــيت تســمأل  ــا بتوزيــع املكافــآت وف ــا ملــا 

 ــرار يوــدر عــن اجلمعيــة العامــة نوــت عليــه الف ــرة الســاب ة. وجيــوز ب
للشـــــركة اســـــتثناء عضـــــو جملـــــس اإلدارة املســـــت ل مـــــن اصحـــــد األعلـــــ  

 للمكافآت املعكورة )إذا كان ي الشركة أعضاء مست لون(.
ويلتــزم جملــس اإلدارة بت ــد  ت ريــر ســنوي يعــرض علــ  اجلمعيــة العامــة 
ان العاديـة للشــركة للمواف ــة عليــه علــ  ان يتضـمن علــ  وجــه دقيــ  بيــا

مفوال عن املبالد واملنافع واملزااي الـيت حوـل عليهـا جملـس اإلدارة أاي  
 كانت طبيعتها ومسماها.

 (42مادة )
ـــه ممثـــل ي جملـــس اإلدارة أو لـــرربيس أو أحـــد  ال جيـــوز ان يكـــون ملـــن ل
أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيعيـة او ازواجهـم او 
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ة مباشــرة او غــري مباشــرة ي الع ــود اقــارهبم مــن الدرجــة الثانيــة موــلح
والتورفات اليت ت م مع الشركة او صحساهبا اال إذا كان ذل) برتخي  

 يودر عن اجلمعية العامة العادية.
 (43ماد )

ـــرربيس  ال جيـــوز للشـــركة أن ت ـــرض أحـــد أعضـــاء جملـــس ادارهتـــا أو. ال
التنفيـــعي أو أزواجهـــم أو اقـــارهبم حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أو الشـــركات 
التابعة  م، مامل يكن هناك تفويض من اجلمعية العامة العادية للشـركة، 
وكــل توــرف يــتم ابملخالفــة لــعل) ال ينفــع ي مواجهــة الشــركة، وذلــ) 

 دون إخالل حب وق ال ري حسن النية. 
 (44مادة )

رربيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون  اه الشركة واملسامهأ وال ري 
اءة اســتعمال الســلطة، وعــن كــل هالفــة عــن مجيــع أعمــال ال ــش واســ

 لل انون أو لع د الشركة، وعن اخلطأ ي اإلدارة.
ــــة العامــــة  وال حيــــول دون اقامــــة دعــــوم املســــ ولية اقــــرتاع مــــن اجلمعي
ـــــــــس اإلدارة  ـــــــــس اإلدارة وال جيـــــــــوز ألعضـــــــــاء جمل ـــــــــراء ذمـــــــــة جمل إبب
ـــــــة العامـــــــة اخلاصـــــــة  االشـــــــرتاك ي التوـــــــويت علـــــــ  قـــــــرارات اجلمعي

ـــــراء ذمـــــته ـــــة إبب ـــــ  مبنفع ـــــيت تتعل م مـــــن املســـــ ولية عـــــن إدارهتـــــم او ال
ــــارهبم مــــن الدرجــــة االو) او خبــــالف  خاصــــة  ــــم او ألزواجهــــم أو أق

 قاربم بينهم وبأ الشركة. 
 (45مادة )

تكــــون املســــ ولية املنوــــوص عليهــــا ي املــــادة الســــاب ة إمــــا مســــ ولية 
شخوــية تلحــ  عضــوا ابلــعات، وامــا مشــرتكة فيمــا بــأ أعضــاء جملــس 

إلدارة مجيعا، وي اصحالة االخرية يكون األعضاء مسـ ولأ مجيعـا علـي ا
وجه التضامن أبداء التعويض، إال من اعـرتض علـ  ال ـرار الـعي رتـب 

 املسئولية وا بت اعرتاضه عل  الضر. 
 (46مادة )

للشــركة أن ترفــع دعــوم املســ ولية علــ  أعضــاء جملــس اإلدارة بســبب 
را  للشــركة فــإذا كانــت الشــركة ي دور األخطــاء الــيت تنشــأ عنهــا أضــرا

 التوفية تو) املوف  رفع الدعوم. 
 (47مادة )

ــة عــن الشــركة ي  لكــل مســاهم أن يرفــع دعــوم املســ ولية منفــردا  نياب
حالة عدم قيام الشـركة برفعهـا، وي هـعه اصحالـة جيـب اختوـام الشـركة 
اه لـيحكم  ــا ابلتعـويض إن كــان لـه م ــتض. وجيـوز للمســاهم رفـع دعــو 

الشخوية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أصح  به ضررا . وي ع ابطـال كـل 
 اتفاق ي تضي ب ري ذل).

 اجلمعية العامة   -ض
 (48مادة )

تنع د اجلمعية العامة العادية السنوية بناء عل  دعوة من جملس اإلدارة 
خــالل االشــهر الثال ـــة التاليــة النتهــاء الســـنة املاليــة وذلــ) ي الزمـــان 

ن الــعين يعينهمــا جملــس اإلدارة، وللمجلــس أن يــدعو اجلمعيــة واملكــا
العامــة لالجتمــاع كلمــا دعــت الضــرورة لــعل) وعلــ  جملــس اإلدارة ان 
يوجــه دعــوة اجلمعيــة لالجتمــاع بنــاء علــي طلــب مســبب مــن عــدد مــن 
ــة مــن راس مــال الشــركة، أو بنــاء علــي  املســامهأ ميلكــون عشــرة ابملارب

ل عســة عشــر يومــا مــن اتريــخ طلــب مراقــب اصحســاابت، وذلــ) خــال

 الطلب، وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع. 
ويســـــري علـــــ  اجـــــراءات دعـــــوة اجلمعيـــــة العامـــــة ونوـــــاض اصحضـــــور 
والتوــــويت األحكــــام اخلاصــــة ابجلمعيــــة التأسيســــية املنوــــوص عليهــــا 

 وتعديالته.    2016لسنة  1ب انون الشركات رقم 
 (49مادة )

أاي كان عدد أسهمه ح  حضـور اجلمعيـة العامـة، ويكـون لكل مساهم 
له عدد من األصوات يساوم عدد األصـوات امل ـررة لـعات الفئـة مـن 
األســـهم، وال جيـــوز للمســـاهم التوـــويت عـــن نفســـه أو عمـــن ميثلـــه ي 
املساربل اليت تتعل  مبنفعة خاصة له، او خبالف قاربم بينه وبأ الشركة، 

خيـالف ذلـ)، وجيـوز للمسـاهم ان يوكـل وي ع ابطال كل شـرط أو قـرار 
غــريه ي اصحضــور عنــه وذلــ) مب تضــ  توكيــل خــاص او تفــويض تعــده 

 الشركة  عا ال رض.
وجيــوز ملــن يــدعي ح ــا علــ  األســهم يتعــارض مــع مــا هــو اثبــت ي ســجل 
مســامهي الشــركة أن يت ــدم إىل قاضــ  األمــور الوقتيــة الستوــدار أمــر علــ  

ع عليهـا مـن التوـويت ملـدة حيـددها ال اضـي عريضة حبرمـان األسـهم املتنـاز 
اآلمـر او صحــأ الفوـل ي موضــوع النـزاع مــن قبـل الكمــة املختوـة وذلــ) 

 وف ا لإلجراءات امل ررة ي قانون املرافعات املدنية والتجارية.
 (50مادة )

خيضــــــع التوــــــويت علــــــ  املرشــــــحأ لعضــــــوية جملــــــس اإلدارة لنظــــــام 
مســـاهم قـــدرة توـــويتية بعـــدد  التوـــويت الرتاكمـــي، والـــعي ميـــنأل كـــل

األســـهم الـــيت ميلكهـــا، حبيـــث حيـــ  لـــه التوـــويت هبـــا ملرشـــأل واحـــد أو 
 توزيعها بأ من خيتارهم من املرشحأ دون تكرار  عه األصوات.

 (51مادة )
ـــه أو مـــن  ـــيس جملـــس اإلدارة او انربب ـــة العامـــة ررب ـــرأس اجتمـــاع اجلمعي ي

اجلمعيــة العامـة مــن ينتدبـه جملـس اإلدارة لــعل) ال ـرض او مــن تنتخبـه 
 املسامهأ أو من غريهم. 

 (52مادة )
مـع مراعـاة أحكـام ال ـانون ختـت  اجلمعيـة العامـة العاديـة ي اجتماعهـا 
الســنوي ابختــاذ قــرارات ي املســاربل الــيت تــدخل ي اختواصــاهتا وعلــ  

 وجه اخلووص ما يلي:
اليـة ت رير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املا) للسـنة امل-1

 املنتهية.
 ت رير مراقب اصحساابت عن البياانت املالية للشركة.-2
ت ريــــر أبيــــة هالفــــات رصــــدهتا اجلهــــات الرقابيــــة واوقعــــت بشــــأهنا -3

 جزاءات عل  الشركة .
 البياانت املالية للشركة.  -4
 اقرتاحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرابح.  -5
 إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.   -6
 انتخاض أعضاء جملس اإلدارة او عز م وتديد مكافاهتم.  -7
تعيأ مراقب حسـاابت الشـركة، وتديـد أتعابـه او تفـويض جملـس  -8

 اإلدارة ي ذل).
ت ريــر التعــامالت الــيت متــت او ســتتم مــع األطــراف ذات الوــلة،  -9

 وتعرف األطراف ذات الولة طب ا ملبادئ الاسبة الدولية.   
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 (53مادة)
ز ب ــرار يوــدر عــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة اقالــة رربــيس او جيــو 

عضـو او أكثـر مـن أعضـاء جملـس اإلدارة او حـل جملـس إدارة الشــركة 
وانتخاض جملس جديـد وذلـ) بنـاء علـ  اقـرتاح ي ـدم بـعل) مـن عـدد 

 من املسامهأ ميلكون ماال ي ل عن ربع رأس مال الشركة املودر.
اإلدارة، وتععر انتخاض جملـس جديـد ي  وعند صدور قرار حبل جملس

ذات االجتماع يكون للجمعية أن ت ـرر إمـا أن يسـتمر هـعا اجمللـس ي 
تســـيري أمـــور الشـــركة إىل حـــأ انتخـــاض اجمللـــس اجلديـــد أو تعيـــأ جلنـــة 
إداريــة م قتــه تكــون مهمتهــا األساســية دعــوة اجلمعيــة العامــة النتخــاض 

 نها.اجمللس اجلديد، وذل) خالل شهر من تعيي
 (54مادة )

ال جيـــوز للجمعيـــة العامـــة العاديـــة مناقشـــة موضـــوعات غـــري مدرجـــة ي 
جـــدول األعمـــال إال إذا كانـــت مـــن األمـــور العاجلـــة الـــيت طـــرأت بعـــد 

 إعداد اجلدول أو تكشفت ي أ ناء االجتماع.
أو إذا طلبــت ذلــ) إحــدم اجلهــات الرقابيــة أو مراقــب اصحســاابت أو 

ســة ابملاربــة مــن رأس مــال الشــركة، وإذا عــدد مــن املســامهأ ميلكــون ع
ـــبعض املســـاربل  ـــة املعلومـــات املتعل ـــة ب ـــاء املناقشـــة عـــدم كفاي ـــأ أ ن تب
املعروضة، تعأ أتجيل االجتماع مدة ال تزيد عـن عشـرة أايم عمـل إذا 
طلب ذل) عدد مـن املسـامهأ ميثلـون ربـع أسـهم رأس املـال املوـدر، 

  إجراءات جديدة للدعوة.وينع د االجتماع امل جل دون اصحاجة إىل
 (55مادة )

علــــ  جملــــس اإلدارة تنفيــــع قــــرارات اجلمعيــــة العامــــة مــــامل تكــــن تلــــ) 
 ال رارات هالفة لل انون او ع د التأسيس او هعا النظام.

ـــة  وعلـــ  جملـــس اإلدارة إعـــادة عـــرض ال ـــرارات املخالفـــة علـــ  اجلمعي
 فة. العامة ي اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه املخال

 (56مادة )
تســـري علـــ  اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة األحكـــام املتعل ـــة ابجلمعيـــة 
 العامة العادية مع مراعاة األحكام املنووص عليها ي املواد التالية. 

 (57مادة )
 تمع اجلمعية العامة غري العادية بناء عل  دعوة من جملـس اإلدارة أو 

عســة عشــر ابملاربــة مــن بنــاء علــ  طلــب مســبب مــن مســامهأ ميثلــون 
رأس مال الشركة املودر أو من وزارة التجـارة والوـناعة، وجيـب علـ  
جملــس اإلدارة أن يــدعو اجلمعيــة العامــة غــري العاديــة لالجتمــاع خــالل 

  ال أ يوما من اتريخ ت د  الطلب. 
وإذا مل ي م جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنوـوص 

الساب ة ت وم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة عسة  عليها ابلف رة
 عشر يوما من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها ي الف رة الساب ة. 

 (58مادة )
ال يكـــون اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة صـــحيحا مـــا مل حيضـــره 
مسامهأ ميثلـون  ال ـة أرابع رأس مـال الشـركة املوـدر، فـإذا مل يتـوافر 

النوــــاض وجهــــت الــــدعوة إىل اجتمــــاع اثن يكــــون صــــحيحا إذا هــــعا 
 حضره من ميثل أكثر من نوف رأس املال املودر. 

وتوــــدر ال ــــرارات أبغلبيــــة تزيــــد علــــ  نوــــف جممــــوع أســــهم رأســــال 
 الشركة املودر. 

 (59مادة )
مــع مراعـــاة االختواصــات األخـــرم الــيت يـــن  عليهــا ال ـــانون ختـــت  

 ابملساربل التالية:اجلمعية العامة غري العادية 
 تعديل ع د الشركة.  -1
بيع كـل املشـروع الـعي قامـت مـن أجلـه الشـركة او التوـرف فيـه  -2

 أبي وجه آخر. 
 حل الشركة او اندماجها أو تو ا أو ان سامها.  -3
 زايدة رأس مال الشركة أو ختفيضه.  -4

 (60مادة )
انفـعا إال بعـد  كل قرار يودر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون

اختـــاذ إجـــراءات الشـــهر، وجيـــب اصحوـــول علـــ  مواف ـــة وزارة التجـــارة 
 والوناعة إذا كان ال رار متعل اّ ابسم الشركة او أغراضها أو رأسا ا.

 (61مادة )
جيــوز لكــل مســاهم إقامــة الــدعوم بــبطالن أي قــرار يوــدر عــن جملــس 

هالفا لل انون أو ع د اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية او غري العادية 
ـــه اإلضـــرار مبوـــاحل  أتســـيس الشـــركة أو هـــعا النظـــام أو كـــان ي وـــد ب

 الشركة، واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.
وكما جيوز الطعن عل  قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت 
يكــون فيهــا اجحـــاف حب ــوق األقليــة ويـــتم الطعــن مــن قبـــل عــدد مـــن 

ميلكـــون عســـة عشـــر ابملاربـــة مـــن راس مـــال الشـــركة  مســـامهي الشـــركة
 املودر، وال يكونوا ممن واف وا عل  تل) ال رارات.

 (62مادة )
ــون شــركاهتا  –علــ  ســبيل التضــامن –تكــون الشــركة مســ ولة  عــن دي

 التابعة ي حالة توافر الشروط التالية:
 .عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء مبا عليها من التزامات -1
أن تتملــ) الشــركة ي الشــركة التابعــة نســبة مــن رأس ما ــا متكنهــا  -2

مــن الــتحكم ي تعيــأ غالبيــة أعضــاء جملــس اإلدارة او املــديرين او ي 
 ال رارات اليت تودر عن اإلدارة. 

أن تتخـــع الشـــركة التابعـــة قـــرارات او ت ـــوم بتوـــرفات تســـتهدف  -3
مبولحة الشركة التابعة  مولحة الشركة املالكة واملسيطرة عليها وتضر

او داربنيها، وتكون هي السـبب الرربيسـي ي عـدم قـدرة الشـركة التابعـة 
علـــ  الوفـــاء مبـــا عليهـــا مـــن التزامـــات، وذلـــ) كلـــه مـــامل تكـــن الشـــركة 

 ال ابضة مسئوله عن ديون الشركة التابعة استنادا إىل سبب آخر. 
 حساابت الشركة

 (63مادة )
أول أبريل وتنتهي ي آخر مارس من كـل  تبدأ السنة املالية للشركة من

عام ويستث  من ذل) السنة املالية األوىل فتبدأ من اتريخ قيد الشركة 
 ي السجل التجاري وتنتهي ي آخر مارس من السنة املالية التالية.

 (64مادة )
ي تطع سنواي ب رار يودر مـن اجلمعيـة العامـة العاديـة بنـاء علـ  اقـرتاح 

ة ال ت ـــل عـــن عشـــرة ابملاربـــة مـــن األرابح الوـــافية جملـــس اإلدارة، نســـب
 لتكوين احتياطي إجباري للشركة.

وجيـــــــــــوز للجمعيـــــــــــة وقـــــــــــف هـــــــــــعا االقتطـــــــــــاع إذا زاد االحتيـــــــــــاطي 
اإلجبــــــــاري علــــــــ  نوــــــــف راس مــــــــال الشــــــــركة املوــــــــدر وال جيــــــــوز 
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ــــــة خســــــاربر الشــــــركة او  ــــــاري إالي ت طي ــــــاطي االجب اســــــتخدام االحتي
أ بنســــــبة ال تزيــــــد عــــــن عســــــة لتــــــأمأ توزيــــــع أرابح علــــــ  املســــــامه

ابملاربـــــة مـــــن رأس املـــــال املـــــدفوع ي الســـــنوات الـــــيت ال تســـــمأل فيهـــــا 
أرابح الشــــــركة بتوزيــــــع هــــــعه النســــــبة وذلــــــ) بســــــبب عــــــدم وجــــــود 

 احتياطي اختياري يسمأل بتوزيع هعه النسبة من األرابح.
وجيــب أن يعــاد اىل االحتيــاطي اإلجبــاري مــا اقتطــع منــة عنــدما تســمأل 

لســنوات التاليــة، مــامل يكــن هــعا االحتيــاطي يزيــد علــ  بــعل) أرابح ا
 نوف رأس املال املودر. 

 (65مادة )
ــــــس  ــــــن األرابح غــــــري الوــــــافية نســــــبة حيــــــددها جمل ي تطــــــع ســــــنواي م
ــــــب اصحســــــاابت الســــــتهالك موجــــــودات  اإلدارة بعــــــد أخــــــع رأي مراق
الشــــركة او التعــــويض عــــن نـــــزول قيمتهــــا، وتســــتعمل هــــعه األمـــــوال 

آلالت واملنشـــــــــآت الالزمـــــــــة او إلصـــــــــالحها، وال لشـــــــــراء املـــــــــواد وا
 جيوز توزيع هعه األموال عل  املسامهأ. 

 (66مادة )
جيــب علــ  اجلمعيــة العامــة العاديــة أن ت ــرر اقتطــاع نســبة مــن األرابح 
ملواجهـــــة االلتزامـــــات املرتتبـــــة علـــــ  الشـــــركة مبوجـــــب قـــــوانأ العمـــــل 

ســاعدة عمــال والتأمينـات االجتماعيــة، وجيــوز إنشــاء صـندوق خــاص مل
 الشركة ومستخدميها. 

 (67مادة )
ــــة  ــــة العادي ــــة العام جيــــوز أن ي تطــــع ســــنواي، ب ــــرار يوــــدر مــــن اجلمعي
بنــــاء علــــ  اقــــرتاح جملــــس اإلدارة نســــبة ال تزيــــد عــــن العشــــرة ابملاربــــة 
ــــــــــاري خيوــــــــــ   ــــــــــاطي اختي مــــــــــن األرابح الوــــــــــافية لتكــــــــــوين احتي

 لعغراض اليت تددها اجلمعية. 
 (68مادة )

ية العامـة بنـاء علـ  اقـرتاح جملـس اإلدارة أن تـوزع ي هنايـة جيوز للجمع
الســنة املاليــة أرابحــا علــ  املســامهأ ويشــرتط لوــحة هــعا التوزيــع أن 
يكون من أرابح ح ي ية، ووف ا للمبادئ الاسبية املتعـارف عليهـا وأال 

 ميس هعا التوزيع رأس املال املدفوع للشركة. 
 مراقب اصحساابت

 (69مادة )
ــــــواردة ب ــــــانون الشــــــركات رقــــــم  تطبــــــ   1/2016أحكــــــام املــــــواد ال

 .233حىت  227وتعديالته وهي املواد من رقم 
 (70مادة )

ـــة جممعـــة  ـــة، ميزاني ـــة كـــل ســـنة مالي ـــ  الشـــركة ان تعـــد ي هناي جيـــب عل
وبيـــــاانت ابألرابح واخلســـــاربر  ـــــا وجلميـــــع شـــــركاهتا التابعـــــة مشـــــفوعة 

 ملعايري الاسبية الدولية. ابإليضاحات والبياانت وف ا ملا تتطلبه ا
 ان ضاء الشركة وتوفيتها

 (71مادة )
 266تن ضي الشركة أبحد األمور املنووص عليهـا ي املـواد مـن رقـم 

 من قانون الشركات وتعديالته والربحته التنفيعية.  277حىت 
 (72مادة )

 278 ـري توــفية الشـركة علــ  النحــو املبـأ أبحكــام املـواد مــن رقــم 
 قانون الشركات وتعديالته والربحته التنفيعية  من 295حىت 

 (73مادة )
وتعديالتــــــــــه  1/2016تطبــــــــــ  أحكــــــــــام قــــــــــانون الشــــــــــركات رقــــــــــم 

ـــــد  ـــــ  خـــــاص ي ع  ـــــرد بشـــــأنه ن ـــــامل ي ـــــة ي كـــــل م ـــــه التنفيعي والربحت
 التأسيس أو ي هعا النظام. 

 (74مادة )
تفظ نسخة أصلية من هعا الع د مبركز الشركة الرربيسي وعل  موقعها 

إللكرتوين، كما تفظ نسخة أصلية من هعا امللف مبلف الشركة لدم ا
 اإلدارة املختوة بوزارة التجارة والوناعة. 

 (75مادة )
 ي ر امل سسون ابآليت:

ــوا جبميــع األســهم، وأودعــوا ال ــدر الــعي يوجــب  أوال : أبهنــم قــد اكتتب
 .ال انون أداءه من قيمتها ي أحد البنوك اللية تت تورف الشركة

 اثنيا : أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة.
اثلثا : حفظ األوراق واملستندات امل يدة لإلقرارات املت دمة الـعكر مـع 

 الرر الرسي.
 الطرف األول                الطرف الثاين               الطرف الثالث

 الطرف اخلامس     الطرف الرابع                              
 ومبا ذكر ترر هعا الع د وبعد تالوته عل  اصحاضرين وقعوه.

 املو  ة/ منرية علي إبراهيم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 48 – قاعة –  7/5/2018  ابملزاد العلين وذل) يوم األ نأ املواف
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 44/2016صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن:

 منوور حممد عبدهللا مجعه  -1
 جاسم حممد عبدهللا مجعه -2
 خالد حممد عبدهللا مجعه-3
 علي حممد عبدهللا مجعه-4
 حياة حممد عبدهللا مجعه-5
 ليلي حممد عبدهللا مجعه-6
 امينة حممد عبدهللا مجعه-7
 مجيلة حممد عبدهللا مجعه-8

 ضـــــــــــد :
 عمران حممد عبدهللا مجعه-1
 امحد حممد عبدهللا مجعه-2

 أوال: أوصاف الع ار:
ومساحته  25منزل  6شارع  3ي ع الع ار مبنط ة العمرية قطعة  -

 .3354/1992وصوف ابلو ي ة رقم وامل 2م 600
الع ار ي ع عل  شارع واحد ومكون من دور ارضي + أول  -

 ومكسي من اخلار  ابلطابوق اجلريي لون وردي 
 يوجد ابلع ار ملح أ  -
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غرف كما يوجد  3الدور األرضي يتكون من ) صالة + محام +  -
 محام خارجي ي ع ابصحوش ( 

 محام + مطبخ امللح  األول يتكون من غرفة +  -
امللح  الثاين عبارة عن غرفتأ بس ف خرساين وغرفتأ + مطبخ  -

 + محام بس ف كرييب 
 غرفة + صالة + محام  3الدور األول يتكون من  -
التكييف وحدات منفولة واألرضيات من السريامي) والشبابي)  -

 من األملونيوم لون حلييب
 اثنيا: شروط املزاد: 
ـــدأ املـــزاد اب ـــثمن األساســـي قـــدره أوال: يب ـــان وتســـعة  269325ل ماربت

وســتون الــف و المثاربــة وعســة وعشــرون دينــارا  ويشــرتط للمشــاركة ي 
املزاد سداد عس ذلـ) الـثمن علـ  األقـل مبوجـب شـي) موـدق مـن 
البنـــ) املســـحوض عليـــه أو مبوجـــب خطـــاض ضـــمان مـــن احـــد البنـــوك 

 لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
ن يعتمــد ال اضــي عطــاءه أن يــودع حــال انع ــاد جيــب علــ  مــ اثنيا: 

 جلسة البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع  اثلثا: 

عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 
 به البيع .اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا 

رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي 
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .

سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

هعه الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
شر عن البيع ي وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والن

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينش -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
ن نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة ال انون إذا كان م

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230كام املادة أبح
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 48 – قاعة – 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املواف  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 81/2016صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 أمحد حممد انصر املطر -1املرفوعة مـــــــــــــــــن: 

 خالد حممد انصر املطر -2
 ضــــد :

 انصر حممد انصر املطر -1
 حامد حممد انصر املطر -2
 ة حممد انصر املطر عاربش-3
 انتوار حممد انصر املطر -4

 أوال: أوصاف الع ار:
 6الواقـــع مبنط ـــة بيـــان قطعـــة  5294/1982ع ـــار الو ي ـــة رقـــم  -

ـــــزل رقـــــم  2جـــــادة  5شـــــارع  138قســـــيمة رقـــــم  هطـــــط رقـــــم  8من
 2م 750ومساحتة  30321م/
هو منزل سكن خاص وي ع علـ  شـارع واحـد جيـاوره علـ  اجلـانبأ  -

رمليـــة وهـــو مكـــون مـــن دور ارضـــي وربـــع دور علـــوي جـــريان وســـاحة 
 وملح  وللمنزل مدخل واحد التكييف سنرتال ويوجد سلم واحد.

غـرف نـوم ومحـام ومطـبخ الـدور االرضـي مكـون مـن  4الل  حيوي  -
صـاليت اســت بال ومحـام بــه م اسـل ومطــبخ وغرفـة نــوم ومحامهـا وغــرفيت 

 جلوس 
 مطبخ الربع دور العلوي حيوي غرفيت نوم ومحام و  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
ـــار كـــوييت  ـــف دين ـــثمن االساســـي قـــدره ســـتماربة أل ـــدأ املـــزاد ابل أوال: يب
ـــثمن علـــ  األقـــل  ـــ) ال ويشـــرتط للمشـــاركة ي املـــزاد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب شـي) موـدق مـن البنـ) املسـحوض عليـه أو مبوجـب خطــاض 

 ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
ب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة اثنيا: جي

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 رسا به البيع. اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
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خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

في هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ف
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

هعه  الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
ر عن البيع ي وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنش

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد إنه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينشر هعا  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
لكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة إذا كان من نزعت م

ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة 
 املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  

عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 
من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230ة أبحكام املاد

 .2008لسنة  9رقم 
 رربيس الكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 
 48 – ةقاعـ – 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املوافـ  

وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -
 1بيوع/ 93/2017صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 

 املرفوعة مــن: ور ة املرحوم / عبدالنيب مجعه غلوم دشيت وهم 
 امحد عبدالنيب مجعه غلوم دشيت -1
 أمنه عبدالنيب مجعه غلوم دشيت -2
 نيب مجعه غلوم دشيتأيوض عبدال -3
 حييي عبدالنيب مجعه غلوم دشيت -4
 انصر عبدالنيب مجعه غلوم دشيت -5

 ضــــــــــــــــــــــــد: 
 زليخة ذايض عبدهللا حسأ -1
 زكية مجعه غلوم دشيت  -2
 زينب مجعه غلوم دشيت -3
 عبدالكر  مجعه غلوم دشيت -4
 خالد مجعه غلوم دشيت -5
 شيترقية مجعه غلوم د -6
 زهره مجعه غلوم دشيت -7
 سكينه مجعه غلوم دشيت -8
 سريه مجعه غلوم دشيت-9

 معوومة مجعه غلوم دشيت-10
 ور ة املرحوم / حسن مجعه غلوم دشيت وهم:  -11
 مر  حسن مجعه دشيت  -1
 كو ر حسن مجعه دشيت   -2

 حسأ مجعه غلوم دشيت -12
 أوال: أوصاف الع ار:

أ  11الواقع ىف حو) قسيمة رقم  2009/ 604ع ار الو ي ة رقم  -
عبارة عن بيت سكن  140( شارع 12)حاليا رقم  117قطعة رقم 

خاص ي ع عل  شارع واحد والتكسية اخلارجية حجر جريي لون 
 أصفر ع ار قد  يتكون من دور أرضي وأول وسطأل.

من املخطط رقم  2م 375الع ار مهجور وغري مست ل ومساحته  -
 218309م/
 : شروط املزاد: اثنيا

د.ك أربعماربــــة  461700أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن األساســــي قــــدره 
ويشــرتط للمشــاركة ي   -وواحــد وســتون ألفــا  وســبعماربة دينــار كــوييت 

املزاد سداد عس ذلـ) الـثمن علـ  األقـل مبوجـب شـي) موـدق مـن 
البنـــ) املســـحوض عليـــه أو مبوجـــب خطـــاض ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 نفيع بوزارة العدل.لواحل إدارة الت
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 سة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .اجلل
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

وحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس م
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه  الثمن العي كان قد رسا به عليه
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
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سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي  وأتعاض الاماة
 الوحف اليومية.

اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 ية للجهالة.اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد أنه عاين الع ار معاينة انف

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ي اجلريدة الرسية طب ا  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266للمادة 

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

املرافعات إنه " إذا   من قانون 276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة ال انون 

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 
  ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
غراض السكن اخلاص عمال أبحكام ال ساربم أو البيوت املخووة أل

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوفة فيمـا يلـي 

 48 – قاعة –  7/5/2018األ نأ املواف  ابملزاد العلين وذل) يوم 
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 165/2017صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــن: موض  خلف الدريعي 

 ضــــــد: ور ة املرحوم / محود خليفة الدريعي الشمري 
 دريعي خليفه محود خليفة ال -1
 لطيفة محود خليفة الدريعي -2
 أفراح محود خليفة الدريعي -3
 هيا محود خليفة الدريعي -4
 خلف محود خليفة الدريعي -5
 عبد العزيز محود خليفة الدريعي -6
 منار محود خليفة الدريعي -7
 سارة محود خليفة الدريعي -8
 وسية محود خليفة الدريعي -9

ـــ  -10 ـــة العامـــة لشـــئون ال وـــر بوـــفتها وصـــية عل  مـــدير عـــام ا يئ
ـــــدريعي ، حممـــــد محـــــود  ـــــه محـــــود ال ـــــدريعي ، دان ال وـــــر ر  محـــــود ال

 الدريعي 
 وكيل وزارة العدل بوفته -11

 أوال: أوصاف الع ار:
 153مبنط ــة ال وــر قســيمة  14316/2001ع ــار الو ي ــة رقــم  -

  2م  600ومســــاحته  2قطعــــة رقــــم  31552مــــن املخطــــط رقــــم م/
الــف دينــار كــوييت وذلــ) ابملــزاد العلــين بــثمن أساســي قــدره ) اربعماربــة 

 د.ك "(  400000"
قمنــا ابالنت ــال اىل الع ــار موضــوع الــدعوم  24/3/2016جبلســة  -

منزل  3جادة رقم  3شارع رقم  2الكاربن ىف منط ة ال ور قطعة رقم 
حبضور وارشاد وكيل املدعية وحضر السيد خبري الدرايـة أ/  153رقم 

 خالد اخلضري ومتت املعاينة عل  النحو التا) 
 600ار موضوع الدعوم عبارة عن بيت سكن خاص مساحته الع  -

 مرت مربع 
 ادوار 3يتكون الع ار من عدد  -
 موقع الع ار عل  شارع وساحه جانبية وسكه  -
 التكسيه اخلارجية للع ار حجر وميزايي) اللون ابيض وبي   -
 مل تتمكن اخل ة من معاينة الع ار من الداخل لعدم وجود أحد  -
أبن الع ار يسـكنه املـدعي عليهـا ا/ وسيـة سـعود أفاد وكيل املدعية  -

 عبد هللا واوالدها وهم املست لأ واصحاربزين للع ار 
 اثنيا: شروط املزاد: 

ـــثمن االساســـي قـــدره /  ـــة  360000أوال: يبـــدأ املـــزاد ابل د.ك  المثارب
ويشرتط للمشـاركة ي املـزاد سـداد عـس   -وستون الف دينار كوييت 
وجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض ذلــ) الــثمن علــ  األقــل مب

عليــه أو مبوجــب خطــاض ضــمان مــن احــد البنــوك لوــاحل إدارة التنفيــع 
 بوزارة العدل.

اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

من كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــث
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
الية حكم برسو املزاد خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة الت

عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 

أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
الت رسوم ن ل سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحا

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية .
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اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
ابلكمة الكلية البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض 

 أية مسئولية . 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277كم طب ا للمادة النط  ابصح

من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 

  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل "
 ملحوظة هامة :

عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  حيظر  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
ن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي تعل

 48 – قاعـة – 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املوافـ  
 وذل) تنفيعا   –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 211/2017صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــن: 

 حنان فرحان خلف هلف.  -1
 حممد عبد هللا عبد اصحميد الوايد. -2

 ضد:
 عبد هللا رمضان عبد هللا كاظم.  -1
 مشعل جراح يوسف الرومي. -2
 وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل الع اري والتو ي  بوفته. -3

 أوال: أوصاف الع ار:
 12م مبنط ة الساملية قسيمة رق 2015لسنة  136ع ار الو ي ة رقم 

 2م 825ومساحته  22قطعة رقم  19778من املخطط رقم م/
 وذل) ابملزاد العلين. 

ــــة مــــن عســــة  - ــــارة عــــن عمــــارة اســــتثمارية مكون ــــداعي عب ع ــــار الت
ادوار ومعلــــــ  ومكســــــوة ابصحجــــــر وت ــــــع علــــــ  شــــــارع واحــــــد وت ــــــع 

 امامها ساحة ع  الشارع. 
افة اىل ش   بواقع ش تأ لكل دور ابالض 10تتكون العمارة من  -

 ش تأ ابملعل  ي الدور األرضي. 
 يوجد حمل ابلعمارة غري مش ول وقت املعاينة.  -
ــــــــة مــــــــن الســــــــكان وعــــــــددها  - شــــــــ    5مت معاينــــــــة الشــــــــ   اخلالي

ـــــث  6و 5ابلـــــدور الثـــــاين وشـــــ ة  4و 3وارقامهـــــا شـــــ ة  ابلـــــدور الثال
 ابلدور الرابع.  8وش ة 

تكون الش ة من مجيع الش   العشرة متما لة ابملكوانت حيث ت -
 غرف ومحامأ ومطبخ والتكييف مركزي.  3صالة و

 يوجد موعد ابلعمارة.  -
مت معاينة ش ة ابلسطأل مكونة من غرفة وهزن ومطبخ ومحام وهي  -

 غري مست لة. 
مت معاينة هزن ابلدور األرضي من اخللف والس ف من الكرييب  -

ري مستخدم وهي عبارة عن غرفة يوجد هبا اغراض ومحام ومطبخ غ
 )املكان مهجور(. 

قرر املدعي عليه أبن األغراض املوجودة ابملخزن ابلدور األرضي  -
 خت  املدعي عليه الثالث ابلدعوم الفرعية. 

 حيث قام خبري الدراية أبخع املالحظات الالزمة.  -
فإن ع ار  27/11/1993م ر   20150مبوجب ع د بيع رقم  -

من املخطط  13قسيمة  22قطعة التداعي والكاربن ي شرق حو) 
ووصفه بناية مل) السيدة /  2م 825ومساحته  19778رقم م/

مث أصبأل مبوجب و ي ة إ بات متل)  –حوة ابراهيم جاسم اخلضر 
ابإلرث وتسجيل حكم مرسي مزاد صادر من إدارة التسجيل الع اري 

يتبأ أن الع ار موضوع  7/1/2015م ر   136بوزارة العدل رقم 
من املخطط  13قسيمة رقم  22والكاربن مبنط ة الساملية قطعة  النزاع
ووصفه بناية استثمارية مل)  2م 825ومساحته  19778رقم م/

% لكل واحد منهم مث  25اطراف التداعي مشاعا  بينهم بواقع 
اصبأل بعد ذل) مبوجب ع د إ بات متل) وبيع مستح  مشاع صادر 

م ر   3793رقم  عن إدارة التسجيل الع اري بوزارة العدل
%  25مل) اطراف التداعي مشاعا  بينهم بواقع  21/5/2015

% للمدع   12,5% للمدع  عليه و  37,5لكل من املدعيأ و 
عليه الثالث ابلدعوم الفرعية ) حافظة مستندات املدعيأ جبلسة 

20/12/2016 ) 
وف ا  ل وانأ بلدية الكويت يتععر فرز و نيب ع ار التداعي بأ  -
 طراف النزاع. أ

 اثنيا : شروط املزاد: 
ـــثمن األساســـي قـــدره  د.ك مليـــون  1,035000أوال : يبـــدأ املـــزاد ابل

وعسة و ال ون ألف دينار كوييت   ويشرتط للمشـاركة ي املـزاد سـداد 
عـــس ذلـــ) الـــثمن علـــ  األقـــل مبوجـــب شـــي) موـــدق مـــن البنـــ) 
 املســحوض عليـــه أو مبوجـــب خطـــاض ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لوـــاحل

 إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا : جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا : فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداع 

ي نفـــس  عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.

رابعا : ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا : إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
زايدة العشر عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع 

موحواب  إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 
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 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
سادسا : إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال  ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  عل  ذمته عل  أساس 

ان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه الثمن العي ك
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

.ك د 200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اثمنا : ينشر هعا اإلعالن تطبي ا  لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 ين الع ار معاينة انفية للجهالةاتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد أنه عا

 تنبيه:
 266ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا  للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا  للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276املادة تن  الف رة األخرية من  -3

إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  

البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال  أبحكام  ال ساربم أو
 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

( 48) قاعـــة 7/5/2018 نـــأ املوافـــ  اد العلـــين وذلـــ) يـــوم االابملـــز 
ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم 

 .1بيوع/ 210/2015الكمة الوادر ي الدعوم رقم: 
 املرفوعة مـن: عاربشة أمحد حممد أمحد.

 ضــــــــد:
 جاسم أمحد حممد الكندري.  -1
 الكوييت )خوم مدخل(.  بن) االربتمان -2

 أوال: أوصاف الع ار:
 24منزل  27شارع  7ي ع الع ار ي منط ة ال وور قطعة  -

 .7166/2002واملوصوف ابلو ي ة رقم  2م 400ومساحته 
 الع ار ي ع عل  شارع واحد ودورين وسرداض.  -
 الدور األرضي عبارة عن صاالت مفتوحة + مطبخ + محامأ + غرفة. -

 غرف + محامأ.  3ول مكون من صالة + غرفة ماسرت + الدور األ -
 السرداض عبارة عن صاالت وغرفة.  -
 التكييف عبارة عن تكييف مركزي.  -
 التكسية من املوزايي).  -

 اثنيا: شروط املزاد: 
ــثمن أساســي قــدره  ــان وســبعة  277020أوال: يبــدأ املــزاد ب د.ك ماربت

ط للمشـاركة ي املـزاد سـداد وسبعون الفا وعشرون دينارا كويتيا ويشرت 
عـــس ذلـــ) الـــثمن علـــ  األقـــل مبوجـــب شـــي) موـــدق مـــن البنـــ) 
املســحوض عليـــه أو مبوجـــب خطـــاض ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لوـــاحل 

 إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 رسوم التسجيل.البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات و 
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 لعشر. البيع مع زايدة ا
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
ل إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية سادسا: إذا مل ي م املزايد األو 

ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 ار. املتخلف مبا ين   من مثن الع 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
ت اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءا

البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة.
 تنبيه:
 266ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1

 من قانون املرافعات. 
ابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ حكم رسو املزاد ق- 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات إنه "إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
 ار لواصحه أبجرة املثل".ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجي

ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 
املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن 
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من قانون الشركات التجارية  230اخلاص عمال أبحكام املادة 
 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن بيع ع ار ابملزاد العلينإعالن ع
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 48 –قاعة  – 2/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم األربعاء املواف  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 2بيوع/ 230/2015صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن:     حممد عبدهللا حممد عابدين

  ضــــــــــد:
 هدم امحد حممد العوضي  -1
 بن) الكويت الدو)  -2
 بن) االربتمان الكوييت -3

 أوال: أوصاف الع ار:
 6مبنط ة الزهـراء قطعـة  8883/2000الع ار موصوف ابلو ي ة رقم 

ة عن سكن وتبأ أن الع ار عبار  308قسيمة  13منزل  613شارع 
، ومكـون مـن دوريـن 2م 375خاص ي ع عل  شارع واحد ومسـاحته 

وربـــع والبنـــاء حـــديث والتكييـــف مركـــزي ويتكـــون الـــدور األرضـــي مـــن 
صالة كبرية وغرفتأ ومحـامأ وغرفـة طعـام ومطـبخ وهـزن وغرفـة سـارب  
ومحامها ويتكـون الـدور األول مـن عـس غـرف نـوم منهـا غرفـة رربيسـية 

ون الـــدور الربــع الثـــاين مــن غرفـــة خادمــة ومحـــام ومحــامأ وصـــالة ويتكــ
 وغرفة غسيل وهزن كرييب والكساء اخلارجي سيجما 

 اثنيا: شروط املزاد: 
ــدأ املــزاد ابلــثمن األساســي قــدره  دينــارا  كويتيــا   275562/-أوال: يب

ـــثمن علـــ  األقـــل  ـــ) ال ويشـــرتط للمشـــاركة ي املـــزاد ســـداد عـــس ذل
وض عليـه أو مبوجـب خطــاض مبوجـب شـي) موـدق مـن البنـ) املسـح

 ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 

لـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس عـــس ا
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .

رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر  عليه إال

موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
دة فورا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزاي

الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وروفات إجراءات التنفيع وم دارها وتسجيل امللكية وم
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 سعا:  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالةات

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 رافعات . من قانون امل 277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه " إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة ال انون 

 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة  املثل " 
 ملحوظة هامة :

ردية املشاركة ي املزاد  حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الف 
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 48 – قاعـة –2/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم األربعاء املوافـ  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 2بيوع/ 163/2016رقم صحكم الكمة الوادر ي الدعوم 
 املرفوعة مــن: سيحة مداد سرم العازمي

  ضـــــد:
 أوال : ور ة املرحوم / حجي علي حممد اخلرين  وهم :

 ن وم فهيد مجعان الرشيدي  -1
 حممد حجي علي حممد اخلرين  -2
 مبارك حجي علي حممد اخلرين  -3
 عهود حجي علي حممد اخلرين  -4
 ماجد حجي علي حممد اخلرين  -5
 علي حممد اخلرين علي حجي  -6
 ساره حجي علي حممد اخلرين  -7
ن وم فهيد مجعان الرشيدي بوفتها وصيا عل  أبناء املرحوم /  -8

 حجي علي حممد اخلرين 
 روان حجي علي حممد اخلرين -أ

 حوة حجي علي حممد اخلرين -ض
 ن وم فهيد الرشيدي بوفتها وصيا عل  بنتها ال اصر / منرية حجي- 
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 أوال: أوصاف الع ار:
 19شـارع  – 5قطعـة  –الع ار موضـوع النـزاع والكـاربن مبنط ـة هديـة 

  20منزل  –
الع ــــار موضــــوع النـــــزاع عبــــارة عــــن قســـــيمة ســــكن خــــاص مســـــاحته 

حسب الو ي ة ومكون مـن سـرداض ودور ارضـي وأول  2م 387,50
وحيده جريان من  ال ة جهات حيث يطل عل  شارع داخلي والواجهة 

مــداخل موزعــة علــ   3تبــأ وجــود  الرربيســية مشــطوفة جهــة الشــمال
 الواجهة الرربيسية والتكسية اخلارجية من اصحجر والتكييف سنرتال 

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشــرتط  279000/-أوال:يبــدأ املــزاد ابلــثمن األساســي قــدره  

للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 
مبوجب خطاض ضمان من احـد  مودق من البن) املسحوض عليه أو

 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 

األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس عـــس الـــثمن علـــ  
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
م ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر عليه إال إذا ت د

موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .

سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فور 

الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200ات إجراءات التنفيع وم دارها وتسجيل امللكية وموروف
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 سعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالةات

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 رافعات . من قانون امل 277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 

 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
ية املشاركة ي املزاد  حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفرد

عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 
من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رربيس الكمة الكلية                                                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع حوة من ع ار ابملزاد العلين

تعلــــن إدارة الكتــــاض ابلكمــــة الكليــــة عــــن بيــــع   حوــــة مــــن الع ــــار 
املوصـــــوف فيمـــــا يلـــــي ابملـــــزاد العلـــــين وذلـــــ) يـــــوم االربعـــــاء املوافـــــ  

ابلـدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة   - 48 –قاعة  – 2/5/2018
لوادر ي الدعوم رقم وذل) تنفيعا صحكم الكمة ا –التاسعة صباحا  

 2بيوع/ 157/2015
 املرفوعة مـن: حسن عل  حممد علي 

 حسأ علي محزة إساعيل -1ضـــــــــــــــــــــــــــد:
 زهره علي حممد إساعيل )خوم مدخل( -2
 بن) االربتمان الكوييت )خوم مدخل(  -3
 علي محزة إساعيل إبراهيم )خوم مدخل( -4

 أوال: أوصاف الع ار:
 5شارع أبو هريره جادة  12ي ع الع ار مبنط ة الساملية قطعة  -

واصحوة  21885/1994الو ي ة رقم  192قسيمة  49منزل 
 % مشاعا ومساحته ألف مرت مربع. 25املعروضة للبيع 

الع ار عبارة عن بنايتأ متالص تأ ومتطاب تأ من  ال ة أدوار  -
ديوانية + مطبخ ووصف كل منهما يتكون من دور ارضي + صالة + 

 + غرفة + محام والدور األول من  الث غرف + صالة + محامأ 
غرف + محامأ + مطبخ والتكييف  3الدور الثاين يتكون من  -

 .1997مركزي والبناء جمدد عام 
 اثنيا: شروط املزاد: 

دينـــار كـــوييت  154912.5أوال: يبـــدأ املـــزاد ابلـــثمن االساســـي قـــدره 
ويشرتط للمشاركة ي املزاد سداد عـس ذلـ) للحوة املعروضة للبيع 

الثمن عل  األقل مبوجب شي) مودق من البن) املسحوض عليـه أو 
مبوجــب خطــاض ضــمان مــن أحــد البنــوك لوــاحل إدارة التنفيــع بـــوزارة 

 العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 ات ورسوم التسجيل.البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروف
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 دة العشر. البيع مع زاي
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   90               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية سادسا: إذا مل ي م املزايد 

ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 الع ار املتخلف مبا ين   من مثن 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اءات اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجر 

البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 
 أية مسئولية. 

 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة
ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ  حكم رسو املزاد- 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 

إجيار لواصحه أبجرة  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د
 املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال أبحكام 

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

( 48قاعــة ) 2/5/2018ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم األربعــاء املوافــ  
ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم 

 .2بيوع/ 5/2015م رقم: الكمة الوادر ي الدعو 
 املرفوعة مـن: طارق خليفة أمحد اجلاسم.

 ضـــــــــــد: عبد الرزاق عبد هللا هوشان املاجد.  
 أوال: أوصاف الع ار:

 20منزل  - 21شارع  - 2ي ع الع ار ي منط ة العديلية قطعة  -
 .2م 847ومساحته  7985/2007واملوصوف ابلو ي ة 

وزاوية وهو حبالة قدمية مكون من سرداض  الع ار ي ع عل  شارعأ -
ودورين وملح أ مكتسي ابلطابوق ومكيف بوحدات عادية وهو 
 مست ل لالجيار السرداض والدور األرضي كاان م ل أ وقت املعاينة. 

الدور األول به ش نت الش ة الواقعة ابجلهة اليسرم م جرة مببلد  -

  محام + مطبخ + بلكونة.د.ك والش ة مكونة من غرفتأ + صالة +  270
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك ويشــــرتط  769500/-أوال: يبــــدأ املــــزاد بــــثمن أساســــي قــــدره 
للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 
مودق من البن) املسحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من أحـد 

 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة  اثنيا:

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 قد رسا به البيع. اجللسة عل  أساس الثمن العي كان
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

د ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزا
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

ي هعه  الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
 سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

والنشر عن البيع ي وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن 
 الوحف اليومية.

اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة.

 تنبيه:
 266ر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينش -1

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات إنه "إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

زعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة كان من ن
  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل".
ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 
املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن 

من قانون الشركات التجارية  230ملادة اخلاص عمال أبحكام ا
 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 

 رربيس الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوفة فيمـا يلـي 

( 52قاعــة ) 3/5/2018ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم اخلمــيس املوافــ  
ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم 

 .3بيوع/ 244/2016الكمة الوادر ي الدعوم رقم: 
 املرفوعة مــن: 

 مجيلة ملي  رشيد املطريي.  -1
 سرية ملي  رشيد املطريي. -2

 ضــد:
 رشيد ملي  رشيد املطريي. -1
 فرحان ملي  رشيد املطريي. -2
 ملي  رشيد املطريي. مساعد -3
 عاربشة ملي  رشيد املطريي. -4
 أفراح ملي  رشيد املطريي. -5
 سلوم ملي  رشيد املطريي. -6
 ليلية ملي  رشيد املطريي. -7
 جراح ملي  رشيد املطريي. -8
 عادل ملي  رشيد املطريي. -9

 عل  ملي  رشيد املطريي. -10
 سره حسون م وك العنزي. -11
 ويد.نوريه حنون ز  -12

 أوال: أوصاف الع ار:
قسيمة رقم  11منزل  19شارع  2ي ع الع ار مبنط ة الرابية قطعة  -

املوصوف  2م357ومساحته  27076من املخطط رقم م/ 155
 .5684/1992ابلو ي ة رقم 

الع ار ي ع عل  شارع واحد وهو بيت حكومي ومكون من دورين  -
 واجلهات من اصحجر اجلريي لون أبيض.

 يتكون من دورين: الع ار -
 2غرف + عدد  4الدور األرضي يتكون من ديوانية + عدد  -1

 محام + صالة + مطبخ. 
 محام + مطبخ.  2غرف وعدد  3الدور االول مكون من عدد  -2
 التكييف عادي. -

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشــــــرتط  160380أوال: يبــــــدأ املــــــزاد بــــــثمن أساســــــي قــــــدره 

د عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) للمشاركة ي املزاد سدا
مودق من البن) املسحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من أحـد 

 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن 

عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.

رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
زايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد خامسا: إذا أودع امل

عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
جللسة التالية سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي ا

ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل سابعا : يتحمل الراسي 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 

أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية  البيع وعل  مسئوليتهم دون
 أية مسئولية. 

 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة.
 تنبيه:
 266ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1

 من قانون املرافعات. 
م من اتريخ حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أاي- 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات إنه "إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل".
ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 
املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن 

من قانون الشركات التجارية  230اخلاص عمال أبحكام املادة 
 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابملزاد العلينإعالن عن بيع ع ارات 
تعلن إدارة الكتـاض ابلكمـة الكليـة عـن بيـع الع ـارات املوصـوفة فيمـا 

 – قاعــة 3/5/2018يلــي ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم اخلمــيس املوافــ  
وذلـ)  –ابلدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3بيوع/ 43/2017تنفيعا صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
رفوعـة مـــن: حوـه غـازي محـود املطـريي عـن نفسـها وبوـفتها وصـية امل

 عالية ( –عل  قور املرحوم / عواد مزيد قنيفع املطريي ) مزيد 
 ضـد: 
 فيول عواد مزيد املطريي  -1
 سارة عواد مزيد املطريي  -2
 أبرار عواد مزيد املطريي -3
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 أنفال عواد مزيد املطريي -4
 عالية عواد مزيد املطريي -5
 مها عواد مزيد الوعالن  -6
ســند مزيــد قنيفــع املطـــريي عــن نفســه وبوـــفته وصــيا علــ   لـــث  -7

 املرحوم / مزيد قنيفع املطريي 
 مرزوق مزيد قنيفع املطريي  -8
 فارس مزيد قنيفع املطريي  -9

 ور ة املرحوم / اصحميدي مزيد قنيفع املطريي  -10
 سند مزيد قنيفع املطريي  -1
 قنيفع املطرييمرزوق مزيد  -2
 صيته مزيد قنيفع املطريي -3
 حوة مزيد قنيفع املطريي -4
 حسينة مزيد قنيفع املطريي -5
 فارس مزيد قنيفع املطريي-6
 وضحة مزيد قنيفع املطريي -7

 صيته مزيد قنيفع املطريي -11
 حوة مزيد قنيفع املطريي -12
 حسينة مزيد قنيفع املطريي -13
مزيد قنيفع املطريي وهم أمها طفلة فريتان ور ة املرحومة /غزوة  -14

حلبيـــد وزوجهـــا انصـــر عبـــدالرمحن قنيفـــع الـــوعالن واوالدهـــا منه/فهـــد 
ومزيــــد وألطــــاف وفجــــر وأنــــور وبشــــاير البــــال أ وعبــــدالرمحن وحوــــه 

 ال اصرين بوالية أبيهم .
 وضحة مزيد قنيفع املطريي -15
 انيف مزيد قنيفع املطريي -16

 أوال: أوصاف الع ارات:
شارع  2ي ع الع ار االول ي ع ىف منط ة جليب الشيو  قطعة  -

مواصفاته كالتا) و ي ة رقم  16قسيمة  120خالد االشهب وشارع 
5219/1983  

الع ار ي ع عل  شارعأ بطن وظهر إحدامها شارع رربيسي واآلخر  -
فرعي ، ومكون من جزربأ االول عبارة عن حوطة استثمارية واجلزء 

 عن بنايتان متالص تان .اآلخر عبارة 
ومبساحة  31/5/1983امل رخة  5219الع ار مطاب  للو ي ة  -

% من الع ار  50مرتا  مربعا  وميتل) مورث أطراف الدعوم  1521
والنوف االخر مملوك السيد ) حممد ضيدان الدفيلي  املطريان ( غري 

 طرف ابلدعوم . 
 ع عل  الشارع اجلزء االول وهي اصحوطة االستثمارية والىت ت -

منها  6حمالت عل  الواجهة حيث إن  7الرربيسي يوجد هبا عدد 
م ل ة وغري مست لة والل األخري ي دي للحوطة ابلكامل وهبا ملح  

غرف ومحام وأفاد اصحضور أبن هعا اجلزء من ال سيمة  4مكون من 
 خي  مور هم .

وىل مكونة اجلزء الثاين وه  عماراتن متالص تان حيث إن البناية األ -
ادوار والعماراتن  3من دورين ونوف والبناية الثانية مكونة من 

 د.ك  984150م جراتن يبدأ املزاد ابلثمن االساسي وقدره 
قسيمة  2الع ار الثاين ي ع الع ار مبنط ة صباح الناصر قطعه  -

 2م500ومساحته  7019/1983واملوصوف ابلو ي ة رقم  190
 9و 101و 3شارع 

غرف وصالة  3السرداض مكون من  -1يتكون من : الع ار  -
 واألرضيات من السريامي) والتكييف وحدات.

محام وصاله وأرضية  2غرف و  3الدور األرضي مكون من  - 2 -
 الوالة من الرخام والتكييف مركزي.

غرف وصالة ومطبخ تضريي  5الدور األول مكون من  -3 -
امي) والتكييف محامات وغرفة غسيل واألرضيات من السري 3و

 مركزي.
غرف وصالة ومطبخ تضريي  5الدور الثاين مكون من  -4 -
محامات وغرفة غسيل واألرضيات من السريامي) والتكييف 3و

 مركزي.
 السطأل مكون من غرفة هزن والتكييف وحدات. -5 -
 محام وهزن واملطبخ الرربيسي.2امللح  مكون من ديوانية و-6 -
 د.ك 342630سي م داره / يبدأ املزاد بثمن اسا -
 اثنيا: شروط املزاد:  -

أوال: يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن االساســــي املبــــأ قــــرين كــــل ع ــــار ويشــــرتط 
للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 
مودق من البن) املسحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من أحـد 

 .البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 العي كان قد رسا به البيع . اجللسة عل  أساس الثمن
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس  موحواب إبيداع كامل
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

 ة وال يعتد ي هعه الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
اإلعالن والنشر عن البيع ي  وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف

 الوحف اليومية .
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة
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ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1يه: تنب
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

 من قانون املرافعات انه " 276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 

 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
عمال أبحكام  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 . 2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 – ةقاعـــ – 3/5/2018ابملـــزاد العلـــين وذلـــ) يـــوم اخلمـــيس املوافـــ  
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 3بيوع/ 48/2016تنفيعا صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن:  

 صيته جعيالن مرزوق الرشيدي  -1
 حوة جعيالن مرزوق الرشيدي -2
 مرزوق جعيالن مرزوق الرشيدي -3
 نوير جعيالن مرزوق الرشيدي -4
 ق الرشيديهيا جعيالن مرزو  -5
 فالح جعيالن مرزوق الرشيدي -6
 صبأل جعيالن مرزوق الرشيدي -7
ـــــوف  -8 ـــــد ن ـــــرزوق الرشـــــيدي وهـــــم: خال ـــــة املرحـــــوم / محـــــود م ور 

 عبد العزيز ومجيعهم من ور ة املرحوم جعيالن مرزوق 
 دليل جعيالن مرزوق الرشيدي -9

 ضــــــــــــــــــــــــــــــد:
 امحد جعيالن مرزوق الرشيدي -1
 مرزوق الرشيديدالل جعيالن  -2
 بدر جعيالن مرزوق الرشيدي -3
 شريفة جعيالن مرزوق الرشيدي -4
 أمال ابراهيم عطية ابراهيم  -5
 حليمة جعيالن مرزوق الرشيدي -6
 نوال جعيالن مرزوق الرشيدي -7
 مدير عام بن) التسليف واالدخار بوفته  -8

 أوال: أوصاف الع ار:
الواقـــع ىف منط ـــة الفـــردوس  13291/1993ع ـــار الو ي ـــة رقـــم  -
 4/ ع م قطعة رقم 2من املخطط رقم م/أ/ت ت / 132سيمة رقم ق

 2م301ومساحته  12منزل  7جادة  1شارع 

 1شـارع  5الع ار موضوع الدعوم ي ـع ىف منط ـة الفـردوس قطعـة  -
  12منزل  7جادة 

وهـو عبـارة  2م 301مساحة الع ار كما هـو اثبـت بو ي ـة التملـ)  -
ريي وي ــع علــ  عــن بيــت ســكن خــاص مكســو مــن اخلــار  ابصحجــر اجلــ

شارعأ ) بطن وظهـر ( واالول شـارع داخلـي وهـو الـعي عليـه عنـوان 
واآلخر شارع رربيسي يفوـل منط ـة الفـردوس عـن  1البيت شارع رقم 

 منط ة صباح الناصر حيث يوجد بأ البيت والشارع ارتداد كبري . 
صــالة  2البيــت مكــون مــن دوريــن الــدور االرضــي مكــون مــن عــدد  -

محـام غسـيل وديوانيـة ابخللــف  2بخ وهـزن وعـدد غرفـة ومطـ 2وعـدد 
 مع محامها.

 3شـ ة كـل شـ ة مكونـة مـن عـدد  2الدور االول مكـون مـن عـدد  -
 غرف ومطبخ ومحام واحد 

 حالة البيت جيدة وتكييف البيت بواسطة الوحدات  -
بســ ال املــدع  عليهــا االوىل عمــن يســكن حاليــا ىف البيــت أفــادت  -

ابناؤه وخادم، وابنهـا بـدر ف ـط، وكالمهـا اهنا هي وابنها امحد وزوجته و 
 ىف الش   ي الدور االول وأن مجيع البنات يسكن مع ازواجهن 

 اثنيا: شروط املزاد: 
ــدأ املــزاد ابلــثمن االساســي قــدره /  د.ك ويشــرتط  164025أوال: يب

للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 
يه أو مبوجب خطاض ضمان من أحـد مودق من البن) املسحوض عل

 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 

علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس عـــس الـــثمن 
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.

رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
 دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر عليه إال إذا ت

موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فور 

الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200إجراءات التنفيع وم دارها  وتسجيل امللكية وموروفات
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 
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 أية مسئولية. 
 ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالةاتسعا: 
ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات.  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة 

 املثل " 
 ملحوظة هامة:

كة ي املزاد حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشار  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 
 .2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
ر املوصوف فيما يلي تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ا

 52 – قاعــة 3/5/2018ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم اخلمــيس املوافــ  
وذلـ) تنفيـعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسـعة صـباحا   -

 3بيوع/ 238/2016صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــن: وضحه حمسن حممد علي 

 ضـد:
 ي علي سامل عبدا ادي املر  -1
 نورة سامل عبدا ادي املري  -2
 عبدهللا سامل عبدا ادي املري  -3
 سعيد سامل عبدا ادي املري  -4
 دالل سامل عبدا ادي املري -5

 أوال: أوصاف الع ار:
من املخطط رقم  222ي ع الع ار ي منط ة الفحيحيل قسيمة رقم  -
رقم واملوصوف ابلو ي ة  2م 600ومساحته  1قطعة رقم  27028م/

361/1997  . 
الع ار عبارة عن بيت ي ع عل  شارعأ بطن وظهر والتكسية  -

 اخلارجية طابوق جريي 
غرف +  3الدور األرضي يتكون من صالة + غرفة طعام + عدد  -

 محام + ديوانية + محام + غرفة خدم خارجية + مطبخ  2عدد 
 محامات + ممر  3غرف +  6الدور األول يتكون من عدد  -
 سطأل ليس به بناء ال -

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك  المثاربـة أربعـة  324000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

وعشــرون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس 
ذلــ) الــثمن علــ  األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض 

إدارة التنفيــع عليــه أو مبوجــب خطــاض ضــمان مــن أحــد البنــوك لوــاحل 
 بوزارة العدل.

اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
نفـــس  عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاءه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

ة العشر عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايد
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

سا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه الثمن العي كان قد ر 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
عاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي وأت

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 الع ار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين 

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

ــــرة األخــــرية مــــن املــــا -3 ــــن  الف  ــــانون املرافعــــات  276دة ت مــــن ق
ــــــه   ــــــه ســــــاكنا  ي الع ــــــار ب ــــــي في ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ان
كمســــتأجر ب ــــوة ال ــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر ع ــــد 

 إجيار لواصحه أبجرة املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
بيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال أبحكام ال ساربم أو ال

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 . 2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
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 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 – قاعــة –  3/5/2018علــين وذلــ) يــوم اخلمــيس املوافــ  ابملــزاد ال
وذلـ)  –ابلدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3بيوع/ 63/2016تنفيعا صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــن: عادل حابس املطريي

 ضـــد:
 مال) عبدالرسول سري هندال  -1
 ي فهاد انصر سعد العجم -2
 بن) االربتمان الكوييت -3

 أوال: أوصاف الع ار:
منزل  – 94شارع  – 3ي ع الع ار ي منط ة خيطان قطعة  -

واملوصوف ابلو ي ة رقم  12299732وبرقم آ) 133
19124/2002  

الع ار عبارة عن قسيمة سكنية مكونة من دور ارضي وأول وسطأل  -
ن وظهر ومساحتها ومكسوه ابصحجر ابللون البي  وت ع عل  شارع بط

 مرت مربع  400
 2الدور األرضي : مكون من ديوانية + صالة + م لط + عدد  -1

 محام  4مطبخ + عدد  2غرفة + عدد 
 محام  4غرفة + عدد  7الدور األول مكون من عدد  -2
 التكييف سنرتال مركزي  -3
 ال يوجد موعد  -4

 اثنيا: شروط املزاد: 
ساسي قدره ماربتان ومثاين ومثانون الف دينار  أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األ

كــوييت   ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس ذلــ) الــثمن علــ  
األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض عليــه أو مبوجــب 

 خطاض ضمان من احد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
ال انع اد جلسة اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع ح

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل  رابعا: ي حالة إيداع

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 

داع كامل قيمته . ويلزم املزايد اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبي
 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 

سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 
 الوحف اليومية .

منا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات اث
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

لرسية طب ا للمادة ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة ا -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

ــــادة  -3 ــــرة األخــــرية مــــن امل ــــن  الف  ــــانون املرافعــــات  276ت مــــن ق
ــــــه ســــــاكنا  ي الع ــــــار ب ــــــ ــــــه " إذا كــــــان مــــــن نزعــــــت ملكيت ــــــه  ان ي في

كمســــتأجر ب ــــوة ال ــــانون ويلتــــزم الراســــي عليــــه املــــزاد بتحريــــر ع ــــد 
 إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال أبحكام 

 9تجارية املضافة ابل انون رقم من قانون الشركات ال 230املادة 
 . 2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 – قاعــة –  3/5/2018ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم اخلمــيس املوافــ  
وذلـ)  –التاسـعة صـباحا  ابلدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة   - 52

  3بيوع/ 81/2017تنفيعا صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــن:    م  عل  فهد عل  سامل اصحمدان

  ضــــــــــــــــــــــــد:
 أوال : ور ة املرحومة / هيا حممد عبدالسن الرقيعي وهم 

 فيول عل  فهد سامل اصحمدان -1
   فهد سامل اصحمدان وهم ور ة املرحوم/سامي عل -2
 م  علي محود الرشيد -أ

 طالل سامي علي اصحمدان -ض
 شوق سامي علي اصحمدان  - 
 علي سامي علي اصحمدان -د
 حممد علي فهد سامل اصحمدان  -3
 وليد عل  فهد سامل اصحمدان  -4
 فتوح عل  فهد سامل اصحمدان  -5
 فوزية عل  فهد سامل اصحمدان -6
 عاربشة عل  فهد سامل اصحمدان -7
 انتوار عل  فهد سامل اصحمدان -8
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اثنيا: املمثل ال انوين لبن) االربتمان الكوييت بوفته )بن) التسليف 
 واالدخار ساب ا(.

 أوال: أوصاف الع ار:
الكاربن ىف منط ة األندلس قطعة  3667/1989ع ار الو ي ة رقم  -
وهو عبارة عن  33781(  هطط رقم م/79( قسيمة )1( شارع )3)

ع واحـــد وواجهتـــه مـــن اصحجـــر األردين ومســـاحته منـــزل ي ـــع علـــ  شـــار 
 9/9/1989امل رخة  3667واملوصوف ابلو ي ة رقم  2م 500

 الع ار موضوع الدعوم مكون من دور أرضي + أول + ملح   -
 محامات + مطبخ  3غرف +  4األرضي مكون من صالة +  -
األول مطاب  للدور األرضي ما عدا وجود قاطع ابلوـالة ، امللحـ   -

  ديوانيــة + م اســل + محــام + غرفــة خــادم مــع محامهــا + حيتــوم علــ
 مطبخ.

نظـــام التكييـــف مركـــزي وامللحـــ  عـــادي والشـــبابي) مـــن األملونيـــوم  -
 والزجا .

 اثنيا: شروط املزاد: 
ـــــــثمن األساســـــــي قـــــــدره ))  ـــــــدأ املـــــــزاد ابل د.ك ((  234000أوال: يب

ـــثمن علـــ  األقـــل  ـــ) ال ويشـــرتط للمشـــاركة ي املـــزاد ســـداد عـــس ذل
شـي) موـدق مـن البنـ) املسـحوض عليـه أو مبوجـب خطــاض  مبوجـب

 ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
امال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــ

عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

ة حكم برسو املزاد خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالي
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 

د للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم أح
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
الت رسوم ن ل سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحا

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 

ابلكمة الكلية  البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة
ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 

 من قانون املرافعات .  266
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات .  277صحكم طب ا للمادة النط  اب
من قانون املرافعات " إذا كان  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة ال انون 
 ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
ل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  حيظر ع 

عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 
من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رربيس الكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين

تعلــن إدارة الكتــاض ابلكمــة الكليــة عــن الع ــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 
 – قاعـــة – 3/5/2018ابملـــزاد العلـــين وذلـــ) يـــوم اخلمـــيس املوافـــ  

وذلـ)  –ابلدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52
 3بيوع/  68/2016صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم  تنفيعا

 املرفوعة مــن: رقية عبدالكر  علي حممد 
 ضــــــــــــــــــــــــــــد:

 ت ي عبدالكر  علي حممد-1
 مر  هاشم علي حممد -2
 عبدالكر  ت   عبدالكر  علي حممد -3
 هتاين ت ي عبدالكر  علي حممد -4
 دالكر  علي حممدعبدالرضا ت ي عب -5
 زهرة ت ي عبدالكر  علي حممد-6
 فاطمة ت ي عبدالكر  علي حممد-7
 غدير ت ي عبدالكر  علي حممد-8
 زينب ت ي عبدالكر  علي حممد-9

 أوال: أوصاف الع ار:
الواقع ي الرميثية وميثل الو ي ة  3336/1988ع ار الو ي ة رقم -

منزل  11شارع  1م قطعة رق 26585من املخطط رقم م / 39رقم 
 2م 750غ ض ومساحته  101منوذ   11
ي ع الع ار عل  شارع واحد ومكسي ابخلار  ابصحجر ذات لون بي  -

وهو مكون من دورين ) ارضي وأول ( كما توجد غرفة كرييب ابلسطأل 
يوجد ابجلهة اليسرم من الع ار ملح   2م 750ومساحة الع ار 

دور األرضي من مطبخ صالة حيتوم عل  أقفاص صحيواانت ويتكون ال
غرف ومحام ونظام التكييف  4مفتوحة مكونة من جهتأ وديوانية و 

فيه وحدات كما يوجد در  ي دي إىل الدور األول ويوجد ابجلهة 
 2اخللفية من املنزل ملح  خارجي للخدم حيتوي عل  مطبخ وهزن و 

محام وحوش ص ري وحيتوم أيضا عل  غرفة كرييب لوهنا  2غرف و 
بي  كما حيتوم اصحوش عل  در  ابخللف ي دي للدور األول أيضا 
ويتكون الدور األول من ش تأ حيث تتوم الش ة األوىل واليت 
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محام  2مدخلها ابصحوش اخللفي عل  مطبخ وصالة و الث غرف و 
وتكيفها مركزي ويسكن فيها املدعي عليه اخلامس عل  حسب إفادته 

( 2سب إفادته أما ابلنسبة للش ة رقم )وانه هو من قام ببناربها عل  ح
فتبأ إهنا م فلة وقام املدع  عليه اخلامس بوصفها للخ ة وه  
مكونة من اربع غرف ومحام وصالة ومطبخ ونظام التكييف فيها 

 وحدات 
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك  ويشــرتط  387000أوال: يبــدأ املــزاد ابلــثمن األساســي قــدره / 
سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) للمشاركة ي املزاد 

مودق من البن) املسحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من احـد 
 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.

اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع  اثلثا: 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد خامسا: إذا 

عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
امال ي اجللسة التالية سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن ك

ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
حمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل سابعا :  يت

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 

مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية البيع وعل  
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة
ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

ناف خالل سبعة أايم من اتريخ حكم رسو املزاد قابل لالستئ- 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 

ه أبجرة ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصح
 املثل " 

 ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

( 48) قاعــة 2/5/2018ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم األربعــاء املوافــ  
ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم 

 .2بيوع/ 160/2015الكمة الوادر ي الدعوم رقم: 
 املرفوعة مــن: 

 نورة جباد انصر العطيفة.  -1
 م  جباد انصر العطيفة.  -2

 ضـد: ور ة املرحوم / جباد انصر فارس العطيفة وهم:
 سعديه حسن زكي حسن.  -1
 حممد جباد انصر العطيفة. -2
 هدم جباد انصر العطيفة. -3
 هند جباد انصر العطيفة. -4
 العطيفة.مجيلة جباد انصر  -5
 هنادي جباد انصر العطيفة. -6
 موضي جباد انصر العطيفة. -7
 فاطمة جباد انصر العطيفة. -8
 هن  جباد انصر العطيفة. -9

 أمحد جباد انصر العطيفة. -10
 أوال: أوصاف الع ار:

 1قسيمة  2شارع  3ي ع الع ار ي منط ة الوليبخات قطعة  -
ملوصوف ابلو ي ة رقم وا 2م 600ومساحته  26935املخطط رقم م/

3400/1982. 
الع ار دور أرضي قد  اإلنشاء والواجهات من الطابوق املوبوغ  -

والتكييف وحدات واألرضيات من الكاش وي ع عل  ساحة كبرية + 
صاالت + ديوانية +  4غرف +  6بطن وظهر ويتكون الدور من 

محامات ويوجد حمل مستأجر كموب ة  5مطبخ +  2غرفة خادمة + 
  ع عل  الشارع الرربيسي. ت

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك  المثاربــة وعســة  315000أوال: يبـدأ املــزاد بــثمن أساسـي قــدره 

عشر ألف دينار كوييت ويشرتط للمشاركة ي املـزاد سـداد عـس ذلـ) 
الثمن عل  األقل مبوجب شي) مودق من البن) املسحوض عليـه أو 

 إدارة التنفيع بوزارة العدل.مبوجب خطاض ضمان من أحد البنوك لواحل 
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل. 
 اثلثا: فإن مل يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كامال وجب عليه إيداع
نفـــس  عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي
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 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

العشر  عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه  الثمن العي كان قد رسا
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي  وأتعاض

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 عاينة انفية للجهالة.اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار م

 تنبيه:
 266ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
قانون املرافعات إنه" إذا  من 276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل".
ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 

ألغراض السكن  املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة
من قانون الشركات التجارية  230اخلاص عمال أبحكام املادة 

 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 
 رربيس الكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين

تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 
 (48) قاعـــة 7/5/2018م اال نـــأ املوافـــ  ابملـــزاد العلـــين وذلـــ) يـــو 

ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم 
 .1بيوع/ 252/2017الكمة الوادر ي الدعوم رقم: 

 املرفوعة مــن: مليعه حممود اغاربي هببهاين. 
 ضـــــــــد:

 عبد اللطيف عبد الرضا عسكر قبازرد. -1
 وين لبن) االربتمان الكوييت.املمثل ال ان -2

 أوال: أوصاف الع ار:
مبنط ــة ضــاحية صــباح الســامل  1994/ 16274ع ــار الو ي ــة رقــم: 

ومســــاحته  7رقــــم  36962مــــن املخطــــط رقــــم م/ 21قســــيمة رقــــم 
 .2م 395,50

 2م 395الع ـــار موضـــوع النـــزاع عبـــارة عـــن فـــيال ســـكنية مبســـاحة  -
 ل عل  شارع واحد. مكونة من دورين أرضي ودور أول وملح  وتط

 الكسوة اخلارجية سيجما ي الواجهة ف ط وابخللف حجر جريي.  -
 امللح  مكون من مطبخ وغرفة خادمة حبمام. -
ــارة عــن صــاالت مفتوحــة وغرفــة طعــام وديوانيــة  - الــدور األرضــي عب

 محامات.  3وعدد 
 محامات.  4غرف نوم وصالة ومطبخ تضريي و 5الدور األول مكون من  -
رشــد املــدعي عــن األعمــال الــيت أحــد ها ابلع ــار وهــو إدخــال جــزء أ -

 من اصحوش إىل املنزل وعمل قواطع طابوق وأس ف خرسانة وأملنيوم وديكور.
 صبد واجهة املنزل اخلارجية سيجما.  -
 .2م 7,5ومحام مبسطأل  2م32بناء غرفة ابلدور األول مبسطأل  -
 عمل مبطخ تضريي ابلدور األول.  -

 روط املزاد: اثنيا: ش
أوال: يبدأ املزاد بثمن أساسي قدره ماربتان وعسة و ال ـون ألـف دينـار  
كـــوييت ويشـــرتط للمشـــاركة ي املـــزاد ســـداد عـــس ذلـــ) الـــثمن علـــ  
األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض عليــه أو مبوجــب 

 خطاض ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة اثنيا: جيب عل

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 به البيع. اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

عه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي ه
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
 الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
ن البيع ي وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر ع

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
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 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة.
 تنبيه:
 266عالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينشر هعا اإل -1

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات إنه "إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

ته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة كان من نزعت ملكي
  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل".

ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 
املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن 

من قانون الشركات التجارية  230اخلاص عمال أبحكام املادة 
 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 

 رربيس الكمة الكلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 48 – قاعـة – 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املوافـ  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 175/2015صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مــــــــــــن: مدير عام بن) االربتمان الكوييت بوفته

  ضـــــــد:
 حياة موس  عبدهللا العبيدان  -1
 امحد عيد براز املطريي -2
 اف مزيد شريف حامد ضي-3
 منر عيد براز املطريي  -4

 أوال: أوصاف الع ار :
الكاربنة بناحية صباح الناصر  15985/1998ع ار الو ي ة رقم 

من املخطط رقم  54قسيمة  43منزل  29شارع رقم  1قطعة رقم 
من املخطط رقم م  54قسيمة  2م 750ومساحته  32738م/
 احل  32738/
مكون من بيتأ متولأ ومكسي الع ار ي ع عل  شارع واحد و -

 ابصحجر األول ابألمام واآلخر ابخللف. 
تبأ أن البيت اخللفي م ل  ا ناء املعاينة وأنه مهجور وهو مكون -

من دورين وملح  وله مدخل جانيب حيث قرر وكيل املدع  عليه 
الثاين أبن الدور األرضي واألول متما الن والتكييف فيه مركزي حيث 

غرف وصالة ومطبخ ومحامأ وقرر أبن امللح   3من يتكون الدور 
 مكون من غرفتأ وصالة ومطبخ ومحامأ والتكييف مكيفات شباك . 

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ماربتـــان  230000أوال: يبـــدأ املـــزاد ابلـــثمن األساســـي وم ـــداره 

و ال ــون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس 
األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض  ذلــ) الــثمن علــ 

عليــه أو مبوجــب خطــاض ضــمان مــن أحــد البنــوك لوــاحل إدارة التنفيــع 

 بوزارة العدل.
اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
طــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد ع

عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 
 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .

رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 
 البيع مع زايدة العشر. 

جللسة التالية حكم برسو املزاد خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي ا
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 

 يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس ومل
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
مجيع اصحاالت رسوم ن ل سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 

الكتاض ابلكمة الكلية  البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد أنه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة
ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه " إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة ال انون 

 املثل "  ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة
 ة :ملحوظة هام

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال أبحكام 

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لينإعالن عن بيع ع ار ابملزاد الع
تعلــن إدارة الكتــاض ابلكمــة الكليــة عــن الع ــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 48 –قاعـة  – 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املوافـ  
وذل) تنفيعا   –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -
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 1بيوع/ 336/2014صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 سرم نعمة شاي العنزي.املرفوعة مـن: ي

  ضـــــد:
 .خالد نعمة شاي العنزي. 1
 .يوسف نعمة شاي العنزي. 2
 .خلود نعمة شاي العنزي. 3
 .آمنة نعمة شاي العنزي. 4

 أوال: أوصاف الع ار:
الواقـــع بضـــاحية جبـــابر العلـــي  8153/2005ع ـــار الو ي ـــة رقـــم  -

طعـة رقـم ق 36969مـن املخطـط م/ 203السامل الوباح قسيمة رقم 
ومســاحتها  36969مــن املخطــط رقــم م/ 19منــزل  – 23شــارع  3

 مرتا  مربعا .  392
 2م 392ع ــار النــزاع عــن بيــت ســكن خــاص، ي ــع علــ  مســاحة  -

 حسب الو ي ة. 
الع ار بطن وظهر، الواجهة األساسية له ت ع عل  طري  املل) فهد  -

ي ــع  ومــن اخللــفالســريع مباشــرة ولــه ارتــداد عبــارة عــن حدي ــة كبــرية 
 عل  شارع داخلي، كما ي ع عل  سكة جانبية، وله مدخالن. 

الع ار قد ، مكسو مـن اخلـارجي ابصحجـر اجلـريي والتكييـف عـادي  -
 )شباك(. 

 اثنيا : شروط املزاد: 
د.ك ماربتان وسبعة  237510أوال : يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

ــون الفــا  وعســماربة وعشــرة داننــري كويتيــة ويشــرت  ط للمشــاركة ي و ال 
املزاد سداد عس ذلـ) الـثمن علـ  األقـل مبوجـب شـي) موـدق مـن 
البنـــ) املســـحوض عليـــه أو مبوجـــب خطـــاض ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
اثنيا : جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 

 ورسوم التسجيل.البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات 
اثلثــا : فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.
رابعا : ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 دة العشر. البيع مع زاي
خامسا : إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب  إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.
يد األول إبيداع الثمن كامال  ي اجللسة التالية سادسا : إذا مل ي م املزا

ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد 

 مثن الع ار.  املتخلف مبا ين   من
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 
 الوحف اليومية.

رين إلجراءات اثمنا : ينشر هعا اإلعالن تطبي ا  لل انون وبطلب املباش
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد أنه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا  للمادة  -1 

 من قانون املرافعات. 
رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ حكم - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا  للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
 بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل "  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد

 ملحوظة هامة:
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال  أبحكام 

 9من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون رقم  230املادة 
 .2008لسنة 

 ة الكليةرربيس الكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوفة فيمـا يلـي 

 48 – قاعة –  7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم األ نأ املواف  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 43/2018كمة الوادر ي الدعوم رقم صحكم ال
 املرفوعة مــن: عيده رديين فالح ا اجري

 ضـــــــد:
 خالد مطل  نعري ا اجري  -1
 سامل مطل  نعري ا اجري -2
 فايزة مطل  نعري ا اجري -3
 أفراح مطل  نعري ا اجري -4
 مفرح مطل  نعري ا اجري -5
 دريع مطل  نعري ا اجري -6
 مشاري مطل  نعري ا اجري -7
 لطان مطل  نعري ا اجريس -8
 عادل مطل  نعري ا اجري -9

 حممد مطل  نعري ا اجري -10
 أمحد مطل  نعري ا اجري -11
 سعد مطل  نعري ا اجري -12
 هزاع مطل  نعري ا اجري -13
 بطحاء مطل  نعري ا اجري -14
 هوية مطل  نعري ا اجري -15
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 سعاد مطل  نعري ا اجري -16
 اندية مطل  نعري ا اجري -17
 نوره مطل  نعري ا اجري -18
 توار مطل  نعري ا اجريان -19
 أماين مطل  نعري ا اجري -20
 هتاين مطل  نعري ا اجري -21
 اميان مطل  نعري ا اجري -22

 أوال: أوصاف الع ار:
مبنط ـــــة الوـــــليبخات منـــــوذ  د  3564/1992ع ـــــار الو ي ـــــة رقـــــم 

ومســاحته  4قطعــة رقــم  26935مــن املخطــط رقــم م/ 145قســيمة 
 2م 600

  ي ع بأ سكتأ داخليتأ أحدهم عأ النزاع عبارة عن بيت عريب قد
مرصــف و اآلخــر عبــارة عــن ســاحة رمليــة و يتكــون الع ــار مــن دوريــن 
ـــدخول مـــن املـــدخل الرربيســـي للـــدور  ـــي  مت ال تكســـيه حجـــر جـــريي ب
ـــة و محـــام كمـــا يوجـــد ملحـــ   ـــ  صـــالتأ و غرف األرضـــي و حيتـــوي عل
يتكــون مــن غــرفتأ و مطــبخ و محــام و صــالة كمــا يوجــد ملحــ  آخــر 

مطبخ و محام و مطـل علـ  حـوش كمـا يتكـون الـدور األول مـن  عبارة
صالة و  الث غرف و محامأ و مطبخ كما توجد غرفة خادمة ابجلهـة 

 2م 300االخرم و أشار املدعي عليه العاشر أن مسـاحة هـعا اجلـزء 
و تعـــعر علـــ  اخلـــ ة دخـــول ال ســـم اآلخـــر حيـــث أفـــاد املـــدعي عليـــه 

 لأ اجلـزء اآلخـر دون غـريهم مـن التاسع أن بعض املدع  عليهم مست
ــة لــعل) يوــعب عليــه متكينــا مــن الــدخول و أشــار وجــود عــس  الور 
ش   مست له من عدد عسة أشـخاص مـن املـدع  علـيهم مـع أسـرهم 
كمــا أن ت ســيمة الشــ   الداخليــة ختتلــف عــن األخــرم ، كمــا حيتــوي 
عـــأ النـــزاع عـــن ديوانيـــة خارجيـــة تتكـــون مـــن م اســـل و محـــام و هـــي 

لة من قبل بعض املدع  علـيهم وهـم )سـلطان، مشـاري، مفـرح، مست 
عادل، دريع( وهم الـعين يسـت لون الشـ   ي ال سـم الثـاين ، و أشـار 
أبن ال سم العي مت معاينته تسكن فيه املدعيـة واملـدعي علـيهم )سـامل، 

 فايزه( ، و اضافه اىل ذل) أبن نظام التكييف وحدات منفولة .
 اثنيا: شروط املزاد: 

وال: يبــدأ املــزاد ابلــثمن االساســي قــدره / ماربتــان وســبعون الــف دينــار  أ
كــوييت ، ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس ذلــ) الــثمن علــ  
األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض عليــه أو مبوجــب 

 خطاض ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
 اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .
اثلثا:  فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 

أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد اجللسة 
 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 

سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

ي  وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع
 الوحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينشر هعا اإلعال -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
ته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة إذا كان من نزعت ملكي

  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل "
 ملحوظة هامة :

حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد   
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230 أبحكام املادة
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاض ابلكمــة الكليــة عــن الع ــار املوصــوف فيمــا يلــي 

 48 –قاعـة  - 7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم اال نأ املوافـ  
وذل) تنفيعا   –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 342/2017صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن: سري حسين بيدس عن نفسه وبوفته وكيال  عن: 

 غسان حسين بيدس. -1
 واربل حسين بيدس.-2
 هتاف حسين بيدس.-3
 هيام حسين بيدس.-4

 ــد:ضـــــــ
 هيفاء حسين بيدس.  -1
 هالة حسين بيدس.-2

 أوال: أوصاف الع ار:
الواقع جنوض الرابية الرحاض  26191/1994ع ار الو ي ة رقم 
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 6شارع  2قطعة رقم  36970هطط رقم م/ 324قسيمة رقم  11
 .2م 400ومساحته  18منزل 
الع ار موضوع النزاع ي ع عل  شارعأ بطن وظهر وساحة جانبية -

ون من دور أرضي ودور أرضي ودور أول وملح  ابلدور الثاين ومك
 والواجهات اخلارجية من اصحجر اجلريي لون أصفر. 

الع ار موضوع النزاع مكون من دور أرضي ودور أول وملح  -
 ابلدور اثين كالتا): 

 3غرف وعدد  3الدور األرضي مكون من صالون وصالة وعدد -
 دورات مياه ومطبخ. 

دورات مياه  3غرف وعدد  3ول مكون من صالة وعدد الدور األ-
 ومطبخ له مدخل منفول. 

 امللح  ابلدور الثاين مكون من غرفة ومحام ومطبخ. -
 التكييف ي عأ النزاع مركزي. -
 ارضيات الدور األرضي من السريامي). -

 اثنيا: شروط املزاد: 
مثاربة وأربعة د.ك  ال 324000أوال: يبدأ املزاد ابلثمن األساسي قدره 

وعشــرون ألــف دينــار كــوييت ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس 
ذلــ) الــثمن علــ  األقــل مبوجــب شــي) موــدق مــن البنــ) املســحوض 
عليــه أو مبوجــب خطــاض ضــمان مــن أحــد البنــوك لوــاحل إدارة التنفيــع 

 بوزارة العدل.
 اثنيا : جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة

 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا : فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع.
ؤه عس الثمن عل  األقل ي جل رابعا : ي حالة إيداع من اعتمد عطا

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا : إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب  إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 أساس هعا الثمن.اجللسة عل  
سادسا : إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال  ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا  عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 

قيمته. ويلزم املزايد اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل 
 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 

سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 
 الوحف اليومية.

هعا اإلعالن تطبي ا  لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات اثمنا : ينشر 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد أنه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266للمادة  ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا   -1 

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا  للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

ر ب وة إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأج
 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة:
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد عل  
ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال  أبحكام 

 9فة ابل انون رقم من قانون الشركات التجارية املضا 230املادة 
 .2008لسنة 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

( 48) قاعـــة 7/5/2018ابملـــزاد العلـــين وذلـــ) يـــوم اال نـــأ املوافـــ  
اسعة صباحا  وذلـ) تنفيـعا صحكـم ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة الت
 .1بيوع/ 136/2016الكمة الوادر ي الدعوم رقم: 

 املرفوعة مــن: بدر عطيه ج  حممد.
 ضـــــــد: ور ة املرحوم / أديب حممد عمر السري وهم: 

 فاتأ حممد عمر السري.-1
 سهام حممد عمر السري.-2
 فريد حممد عمر السري.-3
 اتاد حممد عمر السري.-4
 ف اد حممد عمر السري.-5
 فواز أديب حممد عمر السري.-6

 أوال: أوصاف الع ار:
قســيمة  12مبنط ــة اجلابريــة قطعــة  6523/2011ع ــار الو ي ــة رقــم 

 .33775هطط رقم  2م750مساحته  171
مت االنت ال ملعاينة ع ـار الـدعوم إبرشـاد املـدعي والسـيد خبـري الدرايـة 

منــزل  6شــارع  12اجلابريــة قطعــة  عبــد الــرمحن اصحبيــب وذلــ) مبنط ــة
وتبـــأ أن الع ـــار ســـكن خـــاص وي ـــع علـــ  شـــارع داخلـــي وســـكة  12

ومل تــتمكن اخلــ ة مــن معاينــة الع ــار مــن الــداخل  2م 750ومســاحته 
حيـــث ســـألت اخلـــ ة الســـيد خبـــري الدرايـــة عـــن إمكانيـــة ت ـــدير الع ـــار 

  ار.فأجاض ابإلجياض حيث مت ت دير السعر األساس حسب سعر سوق الع
 اثنيا: شروط املزاد: 

ــــار كــــوييت    ــــف دين ــــة أل ــــدره اربعمارب ــــثمن أساســــي ق ــــدأ املــــزاد ب أوال: يب
ـــثمن علـــ  األقـــل  ـــ) ال ويشـــرتط للمشـــاركة ي املـــزاد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب شـي) موـدق مـن البنـ) املسـحوض عليـه أو مبوجـب خطــاض 

 ضمان من أحد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة  اثنيا: جيب
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 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل.
اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 رسا به البيع.اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد 
رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

ي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد فف
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن.

سادسا: إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم أحد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 

هعه الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار. 
سابعا : يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 
ر عن البيع ي وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنش

 الوحف اليومية.
اثمنا: ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية. 
 اتسعا: ي ر الراسي عليه املزاد أنه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة.

 تنبيه:
 266اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  ينشر هعا -1

 من قانون املرافعات. 
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات.  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات إنه "إذا  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

لكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة كان من نزعت م
 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل".
ملحوظة هامة: حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية 
املشاركة ي املزاد عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن 

من قانون الشركات التجارية  230اخلاص عمال أبحكام املادة 
 .2008لسنة  9املضافة ابل انون رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوفة فيمـا يلـي 

 48 – ةقاع –  7/5/2018ابملزاد العلين وذل) يوم األ نأ املواف  
وذل) تنفيعا  –ابلدور الثاين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا    -

 1بيوع/ 328/2016صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
املرفوعة مــن: البن) االهلي املتحـد ش.م.ك ) بنـ) الكويـت والشـرق 

 االوسط ساب ا (
 ي ضــــــــــــــــــــــــد: عبدهللا عبدالوهاض امحد الدوسر -1
 ابتسام جواد عبدالسن ال طان -2
 بن) االربتمان الكوييت ) بن) التسليف واالدخار ساب ا(-3

 أوال: أوصاف الع ار:
ـــار الو ي ـــة رقـــم   386قســـيمة  1ابل ـــرين قطعـــة  7077/2015ع 

مبنط ـــة 2م 400ومســـاحته  36953مـــن املخطـــط م / 1قطعـــة رقـــم 
أن الع ـــار وتبـــأ  386قســـيمة  3منـــزل  18شـــارع  1ال ـــرين قطعـــة 

 2م 400سكن خاص من بيوت الدخل الدود النموذجية ومسـاحته 
وي ع علـ  شـارع واحـد ومكـون مـن دوريـن وأفـاد السـيد خبـري الدرايـة 
أبنـــه ســـي وم بت يـــيم الع ـــار بعـــد اطالعـــه علـــ  تفاصـــيله مـــن املســـتأجر 

 حسب السعر الساربد ي سوق الع ار . 
 اثنيا: شروط املزاد: 

ابلثمن االساسي قدره / ماربتان وعسة وعشرون الـف  أوال: يبدأ املزاد
دينــار كــوييت   ويشــرتط للمشــاركة ي املــزاد ســداد عــس ذلــ) الــثمن 
ـــه أو  ـــ) املســـحوض علي ـــ  األقـــل مبوجـــب شـــي) موـــدق مـــن البن عل
 .مبوجب خطاض ضمان من احد البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل

أن يودع حال انع اد جلسة  اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل  رابعا:  ي

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 

يدة ي نفس موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزا
 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .

سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 

ري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد اجللسة أبي عطاء غ
 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 

سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 
 اليومية .الوحف 

اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة ينشر هعا اإلعالن عن البي -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
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 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  
  ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل "

 ملحوظة هامة :
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

ون الشركات التجارية املضافة ابل انون من قان 230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع ع ار ابملزاد العلين
تعلــن إدارة الكتــاض ابلكمــة الكليــة عــن الع ــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 52 –قاعـة  -3/5/2018ابملزاد العلـين وذلـ) يـوم اال نـأ املوافـ  
وذل) تنفيعا  –ين ب ور العدل الساعة التاسعة صباحا  ابلدور الثا  -

 3بيوع/ 123/2015صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن : موضي سامل محد املسباح 

  ضــــــد:
 حممد امحد عبداملل) رجب  -1
 مدير التسجيل الع اري والتو ي  ) بوفته (  -2

 أوال: أوصاف الع ار:
قطعة  12539/2006سلوم الو ي ة رقم  الع ار الكاربن ي منط ة -

 2م 564مبساحة  33810من املخطط رقم م/ 13قسيمة  9رقم 
الع ار مثار النزاع يطل عل  شارع فرعي واحد وله مدخالن  -1

 والع ار ابلكامل م جر 
أدوار متكررة ارضي وأول واثين  3الع ار مكون من بناية من  -2

 وملح  وديوانية 
 غرف وصالتأ ومطبخ  4الع ار مكون من الدور األرضي من  -3
محامات وغرفة خادمة ومحامها أن االصباغ وبعض من الديكور  4و 

د.ك  750قام به املستأجر اصحا) إبفادة املدع  أبنه م جر شهراي ض 
) سبعماربة وعسون دينارا  كويتيا  ( حسب الع د امل دم منه جبلسة 

 وملدة سنة . 1/6/2013املعاينة اتريخ بداية الع د من 
محامات ومطبخ وصالتأ  3غرف و  4الدور األول مكون من  -4

د.ك ) اربعماربة وعسون دينارا  كويتيا  (  450م جر أيضا شهراي ض 
حسب الع د امل دم منه جبلسة املعاينة اتريخ بداية الع د من 

 وملدة سنة . 1/9/2011
صالتأ محامات ومطبخ و  3غرف و  4الدور الثاين مكون من  -5

(  )  المثاربة وعسون دينارا  كويتا  د.ك  350م جر أيضا شهراي ض 
حسب الع د امل دم منه جبلسة املعاينة اتريخ بداية الع د من 

 وملدة سنة  1/1/2011
 السطأل به غرفة خزاانت املياه والسخان ف ط  -6
امللح  مكون من غرفة وصالة ومحام ومطبخ وأيضا م جر شهراي  -7

د.ك ) سبعأ دينارا  كويتيا  ( وحسب  70املدع  ض  حسب إفادة

 د.ك ) ماربة وعسون دينارا  كويتيا  (  150إفادة املدعي عليها ض 
وواجهة الع ار من اصحجر وأرشد املدع  جبلسة املعاينة أبن الع د  -8

موضوع ع د امل اولة اخلاصة ابلرتميم ف ط نفعت بعض االعمال 
ض خشب وعدد ابض مدخل رربيسي اب 13ابلدور األرضي وه  عدد 

للبيت ) املونيوم ( وابض الديوانية املونيوم وواجهة الع ار الرربيسية 
ف ط تلبيس حجر مشطوف مع الديوانية وشبابي) املونيوم ومحاية 

محام ابلبيت مع متديداهتا مع   11للدور األرضي ف ط وتركيب عدد 
األرضي ف ط من  كافة مسلتزماهتا والدم يب الكهرابء وارضيات الدور

سم  واالصباغ اصحالية ابلدور 60سم * 60السريامي) صيين ) رخام ( 
األرضي منفعة من قبل املستأجر وتركيب املدخل الرربيسي للع ار مع 

سم وتركيب سخان مركزي واتنكي واعمال  25رفع السور ابرتفاع 
 الديكور ي األرضي ف ط والديوانية

 اثنيا: شروط املزاد: 
د.ك ويشــــرتط  495720أ املــــزاد ابلــــثمن االساســــي قــــدره أوال: يبــــد

للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 
مودق من البن) املسحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من أحـد 

 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.
لسة اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد ج
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

اثلثــا: فــإن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
طاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل رابعا: ي حالة إيداع من اعتمد ع

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا ت دم ي هعا اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر 
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 أساس هعا الثمن .اجللسة عل  
سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 
ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس 
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 

يمته . ويلزم املزايد اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل ق
 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 

سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 
د.ك  200وتسجيل امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها 

وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 
 الوحف اليومية .

هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات  اثمنا:  ينشر
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ا للمادة ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
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 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3

أجر ب وة إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمست
 ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيظر عل  مجيع الشركات وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

ضافة ابل انون من قانون الشركات التجارية امل 230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية                                                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  ع ار  ابملزاد العلين
تعلن إدارة الكتاض ابلكمة الكلية عن بيع الع ار املوصوف فيما يلي 

 – قاعــة –  3/5/2018ملوافــ  ابملــزاد العلــين وذلــ) يــوم اخلمــيس ا
وذلـ)  –ابلدور الثـاين ب وـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحا    - 52

 3بيوع/ 238/2015تنفيعا صحكم الكمة الوادر ي الدعوم رقم 
 املرفوعة مـن: ابسه رزقان انفع انفل 

ســـــامل حممـــــد حســـــنأ حممـــــد عـــــن نفســـــه وبوـــــفته  .1ضــــــــــــــــــــــــــــــد:
 عن ابنته ) سعاد ( و) 
 .بسايل سامل حممد حسنأ 2
 .جاسم سامل حممد حسنأ حممد 3

 أوال: أوصاف الع ار:
ــــة رقــــم  - ــــع ىف منط ــــة ضــــاحية  14204/2000ع ــــار الو ي  الواق

مـــن  2ال ســـيمة رقـــم  8الشـــارع االول جـــادة  9صـــباح الســـامل قطعـــة 
 37691الدور الثاين من املخطط رقم م/ A1منوذ   68البناية رقم 
  2م 176,400ومساحته 

عــأ النــزاع ت ــع ىف الــدعوم االول ىف بنايــة حكوميــة حيــث يوجــد  -
 ش تأ ىف الدور 

 العأ م ل ة قامت املدعية بوصف العأ من الدخل كالتا) :  -
صـالة +  2محـام +  2تتكون العأ من دورين االرضي يتكـون مـن  -

 مطبخ 
 دمة غرف + غرفة خا 4محام +  2الدور االول يتكون من  -
ــديكورات  - نظــام التكييــف وحــدات واالرضــيات مــن الســريامي) وال

 مجيعها من اجلبس عدا غرفة واحدة 
أفــــادت املدعيــــة ابنــــه مت اغــــالق مجيــــع البلوكــــات وادخا ــــا ضــــمن  -

 مسطأل العأ 
مبوجب  2م 7,45البلكونه مبسطأل  2م 168,95الش ة مبسطأل  -

ــــــت رقــــــم  ــــــع صــــــادر مــــــن حكومــــــة الكوي املــــــ ر   14204ع ــــــد بي
27/11/2000 
ــه ميكنــه ت ــدير قيمــة العــأ مــن واقــع  - ــة أبن أفــاد الســيد خبــري الدراي

 الوصف واملسطأل واملعاينة من اخلار  
 اثنيا: شروط املزاد: 

د.ك  ويشـــرتط 108000أوال:يبـــدأ املـــزاد ابلـــثمن االساســـي قـــدره / 
للمشاركة ي املزاد سداد عس ذل) الثمن عل  األقـل مبوجـب شـي) 

سحوض عليه أو مبوجب خطاض ضمان من احـد مودق من البن) امل
 البنوك لواحل إدارة التنفيع بوزارة العدل.

اثنيا: جيب عل  من يعتمد ال اضي عطاءه أن يودع حال انع اد جلسة 
 البيع كامل الثمن العي اعتمد واملوروفات ورسوم التسجيل .

اثلثا:  فـإن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاؤه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع 
عـــس الـــثمن علـــ  األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــ  ذمتـــه ي نفـــس 

 اجللسة عل  أساس الثمن العي كان قد رسا به البيع .
رابعا:  ي حالة إيداع من اعتمد عطاؤه عس الثمن عل  األقل ي جل 

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن ي اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

يه إال إذا ت دم ي هعه اجللسة من ي بل الشراء مع زايدة العشر عل
موحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هعه اصحالة تعاد املزايدة ي نفس 

 اجللسة عل  أساس هعا الثمن .
سادسا:  إذا مل ي م املزايد األول إبيداع الثمن كامال ي اجللسة التالية 

د املزايدة فورا عل  ذمته عل  أساس ومل يت دم احد للزايدة ابلعشر تعا
الثمن العي كان قد رسا به عليه ي اجللسة الساب ة وال يعتد ي هعه 
اجللسة أبي عطاء غري موحوض إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد 

 املتخلف مبا ين   من مثن الع ار 
سابعا :  يتحمل الراسي عليه املزاد ي مجيع اصحاالت رسوم ن ل 

د.ك  200امللكية وموروفات إجراءات التنفيع وم دارها وتسجيل 
وأتعاض الاماة واخل ة ومواريف اإلعالن والنشر عن البيع ي 

 الوحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هعا اإلعالن تطبي ا لل انون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعل  مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاض ابلكمة الكلية 

 مسئولية .  أية
 اتسعا :  ي ر الراسي عليه املزاد انه عاين الع ار معاينة انفية للجهالة

ينشر هعا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرسية طب ا للمادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266

حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النط  ابصحكم طب ا للمادة 

من قانون املرافعات إنه "  276تن  الف رة األخرية من املادة  -3
إذا كان من نزعت ملكيته ساكنا  ي الع ار ب ي فيه كمستأجر ب وة 
ال انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير ع د إجيار لواصحه أبجرة 

 املثل " 
 ملحوظة هامة :

وامل سسات الفردية املشاركة ي املزاد  حيظر عل  مجيع الشركات  
عل  ال ساربم أو البيوت املخووة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابل انون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رربيس الكمة الكلية 
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 )إعالن حور ورا ة( 
لسيد/ سعد عبد هللا العنزي ت دم لدم إدارة التو ي ات الشرعية ا

عبد هللا ضحي  –وحضر معه شاهدان ومها / حممد سليمان بندر 
العنزي وطلب عمل حور ورا ة للمرحومة/ رشدية ظاهر قاسم 

واحنور ار ها ي  10/8/2017توفيت بتاريخ ]كويتية اجلنسية[ اليت 
 ف ط من غري وراث –ضحي العنزي البال ة  ابنتها / عالية عبد السن

  ا سوم من ذكر.
واإلدارة تعلن ذل) ملدة أسبوعأ من اتريخ النشر ابجلريدة الرسية بعدد واحد 

إدارة  –ف ط فمن له أي اعرتاض عل  ما ذكر فليت دم لدم وزارة العدل 
التو ي ات الشرعية مبداي  اعرتاضه وبعد مضي املدة املشار إليها عالية سوف 

 ووص وللبيان نعلن.تتخع اإلجراءات املتبعة هبعا اخل
 مدير إدارة التو ي ات الشرعية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )إعالن حور ورا ة( 

 ابجلريدة الرسية 
ت دمت لدم إدارة التو ي ات الشرعية السيدة/ عزيزة عيس  
عبدالعزيز اخلضري وحضر معها شاهدين ومها / إبراهيم فاحل سليمان 

ل حور ورا ة للمرحومة/ سعد سعيد اجلميعان وطلبت عم –السامل 
بدرية إبراهيم البحريي ]كويتية اجلنسية[ اليت توفيت بتاريخ 

واحنور ار ها ي أختها بناهتا / عزيزه و فوزية وحوه  12/3/2018
ف ط من غري  –وهنادي البال أ بنات/ عيس  عبدالعزيز اخلضري 

 وراث  ا سوم من ذكر.
النشر ابجلريدة الرسية  واإلدارة تعلن ذل) ملدة أسبوعأ من اتريخ

بعدد واحد ف ط فمن له أي اعرتاض عل  ما ذكر فليت دم لدم وزارة 
إدارة التو ي ات الشرعية مبداي  اعرتاضه وبعد مضي املدة  –العدل 

املشار إليها عالية سوف تتخع اإلجراءات املتبعة هبعا اخلووص 
 وللبيان نعلن.

 مدير إدارة التو ي ات الشرعية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حور ورا ة
ت ـــدمت لـــدم إدارة التو ي ـــات الشـــرعية الســـيدة/ ســـعاد حممـــد أمحـــد 
ماجد )كويتية اجلنسية( وحضر معها شاهدان ومها /بدر داود سليمان 
املهنا )كوييت اجلنسية( وحيـىي حممـد عثمـان طليحـي )موـري اجلنسـية( 
وطلبــت عمــل حوــر ورا ــة للمرحومــة/ عاربشــة حســن ماجــد )كويتيــة 

واحنوـر إر هـا ي ابنتهـا/  11/2/2006سية( اليت توفيـت بتـاريخ اجلن
 سعاد حممد أمحد ماجد البال ة ف ط من غري وراث  ا سوم من ذكر.
واإلدارة تعلــن ذلــ) ملــدة أســبوعأ مــن اتريــخ النشــر ابجلريــدة الرسيــة 

 بعددين متتاليأ.
 إدارة -فمن له أي اعـرتاض علـ  مـا ذكـر فليت ـدم لـدم وزارة العـدل 

التو ي ات الشرعية مبداي  اعرتاضه وبعد مضي املدة املشار إليهـا عاليـه 
 سوف تتخع اإلجراءات املتبعة هبعا اخلووص وللبيان نعلن.

 مدير إدارة التو ي ات الشرعية 

 إعالن عن املتوفأ 
تـوفأ املـودع عن اسـاء املتعلن اإلدارة العامة للتنفيع " بوزارة العدل " 
   م مبالد ابإلدارة واملوضحة اساربهم أدانه.

 كشف أبساء املتوفأ لإلعالن ابجلريدة الرسية
 رقم امللف االســـــــــم م
 284/2018 مبارك حييان سامل العازمي 1
 285/2018 حممد سيف حممد سيف العجمي  2
 286/2018 عاربشة داود سليمان الرقم  3
 287/2018 لي الشماع امينه سيد ع 4
 288/2018 لولوه جاسم صاحل املسباح  5
 289/2018 ماجد جابر فيحان شراين العنزي  6
 290/2018 دالل راشد عبدالرزاق الوهيب 7
 291/2018 عيس  حممد عيس  البلوشي 8
 292/2018 حمسن حممود عبداللطيف نعيم  9
 293/2018 سحان عبدالرمحن سحان السمحان  10
 294/2018 موطف  كمال سليمان امحد  11
 295/2018 عمر حممود خالد  12
 296/2018 حبيب عتي  جزاع الوليلي 13
 297/2018 عبدهللا خالد محد راشد العجمي 14
 298/2018 امحد عيد فرحان العدواين 15
 299/2018 غنيم رغيان مطل  اصحسيين 16
 300/2018 عبدهللا حممد غلوم غريب 17
 301/2018 مر  حممد عبدالرحيم كرمستجي 18
 302/2018 حممد عبدالرمحن مطل  اخلالدي 19
 303/2018 حممد عيس  حممد البلوشي 20
 304/2018 شعيل منوور اثمر 21
 305/2018 عبد العزيز مجال عبد العزيز 22
 306/2018 سعد غنام محد 23
 307/2018 خالد صاحل مسعود 24
 308/2018 راهيم الدويسانخالد صاحل اب 25
 309/2018 حامد رمضان أبو زور 26
 310/2018 حممد عيس  علي بو انشي 27
 311/2018 مدحت عبد الفتاح علي امل ربل 28
 312/2018 السيد عبد اصحميد حممد املنزالوي 29
 313/2018 حممد حمسن عبد الستار 30
 314/2018 مشاري ماجد جابر العنزي 31

من مجيع وزارات الدولة ذات االختواص.. ومن مجيع البنوك فريج   
والشــركات وســاربر األفــراد ممــن لــه حــ  أو عليــه ديــن للمــعكورين أدانه 

 مراجعة قسم الرتكات ابإلدارة أ ناء الدوام الرسي.
( يوما  من اتريخ نشر هعا اإلعالن ابجلريدة الرسيـة 15وذل) خالل )

ري مســئولة عــن أي توــرف ابلرتكــة ومبضــي هــعه املــدة تكــون اإلدارة غــ
 للمستح أ  ا. 

 رربيــس اإلدارة العامة للتنفيع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (159/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ فارس حممد العتال.
طالبـــــا إصــــــدار )عـــــوض مف ــــــود(  27/3/2018 بكتابـــــه املــــــ ر  ي

ــــــم:  ــــــة رقــــ م الكاربنـــــة ي الســـــاملية  2006لســـــنة  5210عـــــن الو ي ـ
 19380: م/هطط رقـم234قطعة رقم:  18قسيمة رقم: 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   107               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

 فارس حممد فارس العتال وحنان حممد فارس العتال. :واملسجلة ابسم
يرج  ممن تكون حبوزته الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري / قسم الفوظات مبداي 

ريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة معلوماته خالل أسبوعأ من ات
الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مف ود( املطلوض وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (160/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ جاسم حممد بدر املطوع.
إصــــــدار )عـــــوض مف ــــــود( طالبـــــا   27/3/2018 بكتابـــــه املــــــ ر  ي
 م  1960لسنة  4751عن الو ي ــة رقـــــم : 

   3+1 :الكاربنة ي : حو)       قسيمة رقم  
 8624: م/هطط رقـم

 : حممد البدر املطوع. واملسجلة ابسم
يرج  ممن تكون حبوزته الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 

/ قسم الفوظات مبداي أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري 
معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 
الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2018/  161إعالن رقم )

 مطرية منوور سعد الرشيدي. ت دمت إلينا السيدة/
طالبة إصدار )عوض مف ود( عن  27/3/2018 بكتاهبا امل ر  ي
م الكاربنة ي: العارضية قسيمة  2009لسنة  4509الو ي ــة رقـــــم: 

 29687: م/هطط رقـم1قطعة رقم:  23رقم: 
 مطرية منوور سعد الرشيدي وآخرين. :واملسجلة ابسم

 ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا يرج  ممن تكون حبوزته الو ي
أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 
الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مف ود( املطلوض وللبيان نعلن.
 لتسجيل الع اري مدير إدارة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2018/   162إعالن رقم ) 

 ت دمت إلينا السيدة/ نورة هادي حممد العجمي.
طالبـــــة إصـــــدار )عـــــوض مف ـــــود(  26/3/2018 بكتاهبـــــا املـــــ ر  ي
 م   2002لسنة  8653عن الو ي ــة رقـــــم : 

   648 :الكاربنة ي : الوباحية              قسيمة رقم 
 25021: م/هطط رقـم           1 قطعة رقم :

 : ضاحية حممد جمهر وآخرون. واملسجلة ابسم
ــــه أيــــة معلومــــات  ــــة املــــعكورة أو لدي يرجــــ  ممــــن تكــــون حبوزتــــه الو ي 

بشـــــأهنا أن يت ـــــدم إىل إدارة التســـــجيل الع ـــــاري / قســـــم الفوظـــــات 
مبــــداي معلوماتــــه خــــالل أســــبوعأ مــــن اتريــــخ نشــــر هــــعا اإلعــــالن ي 

ـــــــدة الرس ـــــــد ان ضـــــــاء املهلـــــــة اجلري ـــــــإن اإلدارة ســـــــت وم بع ـــــــة وإال ف ي
 إبصدار )عوض املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل الع اري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (163/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ عبد العزيز منوور املشعل.
طالبا  إصدار )عوض مف ود( عن  26/3/2018 بكتابه امل ر  ي

م الكاربنة ي: كيفان قسيمة رقم:  1970لسنة  910 ــة رقـــــم: الو ي
 17-1/2/4: ت .م/هطط رقـم 5قطعة رقم:  19

 : منوور علي إبراهيم املشعل. واملسجلة ابسم
يرجــــــــــ  ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الو ي ــــــــــة املــــــــــعكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يت ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / 

ت مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعأ مـــــــــــن قســـــــــــم الفوظـــــــــــا
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــعا اإلعــــــــــالن ي اجلريــــــــــدة الرسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــت وم بعــــــــــــــد ان ضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (164/2018إعالن رقم )

 الشرهان.ت دمت إلينا السيدة/ سارة حممد أمحد 
 طالبة إصدار )عوض مف ود( عن الو ي ــة  25/3/2017 بكتاهبا امل ر  ي

 م 2016لسنة  1069رقـــــم : 
 الكاربنة ي : )مدينة صباح األمحد البحرية(

 A2/37500: م/(           هطط رقـم142) :قسيمة رقم 
 : حممد أمحد جاسم الشرهان. واملسجلة ابسم

لو ي ــــــــــة املــــــــــعكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة يرجــــــــــ  ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه ا
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يت ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / 
قســـــــــــم الفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعأ مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــعا اإلعــــــــــالن ي اجلريــــــــــدة الرسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــت وم بعــــــــــــــد ان ضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،
 إدارة التسجيل الع اري  مدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (165/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ سامل حممد السويلم السليمان، بكتابه امل ر  ي
طالبا إصدار )عوض مف ود( عن الو ي ــة رقـــــم:  26/3/2018

 60  قسيمة رقم:  -م الكاربنة ي: ال رين  1997لسنة  4196
 .37046: م/هطط رقـم

 سامل حممد السويلم السليمان. :سجلة ابسموامل
يرج  ممن تكون حبوزته الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري / قسم الفوظات مبداي 
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معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 
ن ضاء املهلة إبصدار )عوض الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ا

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن.
 مدير إدارة التسجيل الع اري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (166/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ فاضل حسأ جراغ.
 طالبا إصدار )عوض مف ود( عن الو ي ــة  26/3/2018 بكتابه امل ر  ي

 اربنة ي : بيانم         الك 1994لسنة  22761رقـــــم : 
 4قطعة رقم :        147 :قسيمة رقم 
 33355: م/هطط رقـم

 : جراغ أمحد جزاغ قاسم وحسأ جراغ أمحد جزاع. واملسجلة ابسم
يرجــــــــــ  ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الو ي ــــــــــة املــــــــــعكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يت ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / 

ه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعأ مـــــــــــن قســـــــــــم الفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــ
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــعا اإلعــــــــــالن ي اجلريــــــــــدة الرسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــت وم بعــــــــــــــد ان ضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 مف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2018/    167إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ بدر خالد الرويشد.
طالبا  إصدار )عوض مف ود( عن  27/3/2018 ر  يبكتابه امل  

 م الكاربنة ي: العارضية 2007لسنة  17108الو ي ــة رقـــــم: 
 33779: م/هطط رقـم1قطعة رقم :  149قسيمة رقم: 

 : أمحد خالد أمحد الرويشد وشركاربه. واملسجلة ابسم
يرجــــــــــ  ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الو ي ــــــــــة املــــــــــعكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 

شـــــــــــأهنا أن يت ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / معلومـــــــــــات ب
قســـــــــــم الفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعأ مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــعا اإلعــــــــــالن ي اجلريــــــــــدة الرسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــت وم بعــــــــــــــد ان ضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل الع اري   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (168/2018إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ جاسم حممد بدر املطوع، بكتابه امل ر  ي
طالبا إصدار )عوض مف ود( عن الو ي ــة رقـــــم:  27/3/2018

هطط  - 2قسيمة رقم:  -م الكاربنة ي: حو)  1959لسنة  644
 .7208: م/رقـم

 حممد بدر املطوع. :واملسجلة ابسم
الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا  يرج  ممن تكون حبوزته

أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 

الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض 
 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن.

 إدارة التسجيل الع اري مدير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2018/  169إعالن رقم ) 

 ت دم إلينا السيد/ يوسف عبد هللا املاجد.
طالبا  إصدار )عوض مف ود( عن  28/3/2018 بكتابه امل ر  ي
 م    الكاربنة ي : هدية 2017لسنة  9035الو ي ــة رقـــــم : 

 29700: م/قـمهطط ر     1قطعة رقم :      116 :قسيمة رقم 
 : الشيخ/ علي خالد اجلابر الوباح. واملسجلة ابسم

يرجــــــــــ  ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الو ي ــــــــــة املــــــــــعكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يت ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / 
قســـــــــــم الفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعأ مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــعا اإلعــــــــــالن ي اجلريــــــــــدة الرسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــت وم بعــــــــــــــد ان ضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2018/  170إعالن رقم )

 ت دم إلينا السيد/ عبد هللا سعدي ليلي مسعيد.
طالبا  إصدار )عوض مف ود( عن  28/3/2018 بكتابه امل ر  ي

 م     الكاربنة ي: اجلابرية 1997لسنة  8143ــم: الو ي ــة رقـــ
 ض33479: م/هطط رقـم 9قطعة رقم:   637قسيمة رقم: 
 سعدي ليلي حممد مسعيد، ونوره سلطان أمحد ساملأ. :واملسجلة ابسم

يرج  ممن تكون حبوزته الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
/ قسم الفوظات مبداي  أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري

معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 
الرسية وإال فإن اإلدارة ست وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مف ود( املطلوض وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل الع اري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2018/ 171إعالن رقم ) 

   محد إبراهيم املزين.ت دمت إلينا السيدة/ م
طالبة إصدار )عوض مف ود( عن  28/3/2018 بكتاهبا امل ر  ي
 م     الكاربنة ي : قرطبة 2000لسنة  14122الو ي ــة رقـــــم : 

 32992: م/هطط رقـم   1قطعة رقم :     398 :قسيمة رقم 
 : م  محد إبراهيم املزين. واملسجلة ابسم

و ي ـــــــــة املــــــــعكورة أو لديـــــــــه أيــــــــة معلومـــــــــات يرجــــــــ  ممــــــــن تكـــــــــون حبوزتــــــــه ال
ـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل الع ـــــــــــاري / قســـــــــــم الفوظـــــــــــات  بشـــــــــــأهنا أن يت 
مبــــــــداي معلوماتــــــــه خــــــــالل أســــــــبوعأ مــــــــن اتريــــــــخ نشــــــــر هــــــــعا اإلعــــــــالن ي 
اجلريـــــــــــــدة الرسيـــــــــــــة وإال فـــــــــــــإن اإلدارة ســـــــــــــت وم بعـــــــــــــد ان ضـــــــــــــاء املهلـــــــــــــة 

 إبصدار )عوض املف ود( املطلوض وللبيان نعلن،،،
 إدارة التسجيل الع اري مدير 
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 (2018/ 172إعالن رقم )
 ت دم إلينا السيد/ عبد اللطيف املسعود.

طالبا  إصدار )عوض مف ود( عن  28/3/2018 بكتابه امل ر  ي
 م   الكاربنة ي: الفيحاء 2006لسنة  12760الو ي ــة رقـــــم: 
 28388: م/هطط رقـم2قطعة رقم:  75قسيمة رقم: 

 عبد اللطيف علي حممد املسعود وشركاربه. :ملسجلة ابسموا
يرج  ممن تكون حبوزته الو ي ة املعكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يت دم إىل إدارة التسجيل الع اري / قسم الفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعأ من اتريخ نشر هعا اإلعالن ي اجلريدة 

ت وم بعد ان ضاء املهلة إبصدار )عوض الرسية وإال فإن اإلدارة س
 مف ود( املطلوض وللبيان نعلن،

 مدير إدارة التسجيل الع اري 
 

 وزارة املالية 
  -ألواح مضخات مياه -بلور -إعـالن عن بيع كويل

أبواض  -ابيبات حناس وحديد -أجهزة كهرابربية -كهرابربية
  -ماكينة تكييف -ماتور أحجام هتلفة -وشبابي) متنوعة

بوكس كهرابء وأاثث  -معدات وأجهزة مطبخية -اتكشاف
أسرة مستشف  مع ملح اهتا ومواد  -آالت تووير -متنوع

 متنوعة أخرم ابملزاد ابلظرف املختوم
 -كهرابربيـة  -ألواح مضخات ميـاه -بلور -تعلن وزارة املالية عن كويل

 -أبــواض وشــبابي) متنوعــة -ابيبــات حنــاس وحديــد -أجهــزة كهرابربيــة
معــدات وأجهـــزة  -كشــافات  -ماكينــة تكييــف -هتلفــة مــاتور حجــام

ـــــة ـــــوع -مطبخي ـــــوكس كهـــــرابء و أاثث متن أســـــرة  -آالت توـــــوير -ب
مستشف  مع ملح اهتا ومواد متنوعة أخرم لـدم وزارة الوـحة ابملـزاد 

 -ابلظرف املختوم وف  البياانت التالية:
زارة مكـان استـالم كراسـة الشـروط وعــرض املشاركــة ي املــزاد : و  -1

الشـئون املاليـة مــن اتريــخ  –قسم اصحفظ املركزي وامللفـات  -الوحة 
ويتـــم تسليـــم الواثربــ  م ابــل رســـم  12/4/2018حــىت  8/4/2018

( دينــارا غــري قابلــة للــرد تدفـــع ي صــندوق وزارة الوــحة، 25وقــدره )
 -علما أبنه سيتم بيع و ي تأ منفولتأ ومها:

ألـــواح مضـــخات  -بلـــور -كويـــل  (: و ي ـــة بيـــع1724مـــزاد رقـــم ) -أ
أبـــواض  -ابيبـــات حنـــاس وحديـــد -أجهـــزة كهرابربيـــة -كهرابربيـــة  -ميـــاه

 -كشـافات  -ماكينـة تكييـف -ماتور حجام هتلفـة -وشبابي) متنوعة
 بوكس كهرابء ومواد متنوعة. -معدات وأجهزة مطبخية

 -آالت توـــوير -(: و ي ـــة بيــع أاثث متنـــوع1725مــزاد رقـــم ) -ض
 لح اهتا ومواد متنوعة أخرم.أسرة مستشف  مع م

ـــــة : ) -2 ـــــخ املعاين ـــــن 5اتري ـــــارا  م  – 8/4/2018( أايم عمـــــل اعتب
12/4/2018   . 

 وقت املعاينة : أ ناء الدوام الرسي.
(: قسم 1724مزاد رقم ) -مكـان است بال الراغبأ ي املعاينة: أ -3

 منط ة حو) الوحية   -الشئون ا ندسية 
 ط ة حو) الوحية(: من1725مزاد رقم ) -ض
 اتريخ ومكان ت د  العروض وفتأل املظاريف : -4
  ت ديـــم العــروض يــوم ع ــــد املــزاد مــن الساعـــة العاشـــرة صباحـــا  حــىت

لــدم وزارة   18/4/2018الثانيـــة عشـــرة ظهـــرا  يــوم األربعــاء املوافـــ  
إدارة شـ ون  –الدور الثالـث – 12بلوك – جممـع الوزارات  –املـاليـة 
ـــة عـــروض بعـــد  –زين العامـــة التخـــ ـــل أي ـــن ت ب ـــع املركـــزي ول قســـم البي

 . الساعة الثانية عشرة ظهرا  
  فتأل املظاريف وع د املزاد ي متام الثانيـة عشـرة والنوـف ظهـر يــوم

 -جممع الوزارات  -لدم وزارة املالية  18/4/2018األربعاء املواف  
 . 18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك 
 لشيكات املودقة / الكفالة املورفية ابسم وزارة الوحة .ت دم ا 

 شروط خاصة للمزادين:
ـــا   -1 ـــد كويتي ـــدا  ي الســـجل  –فـــردا  أو شـــركة  –أن يكـــون املزاي م ي

التجاري ولدم غرفة  ارة وصـناعة الكويـت ، وجيـوز أن يكـون أجنبيـا  
 بشرط أن يكون له شري) أو وكيل كوييت اتجر بع د مو   .

 لعفراد الكويتيأ املشاركة ي املزاد .يسمأل  -2
الستالم كراسـة الشـروط  للمزاد : يرجـ  االتوـال ابلسـيدة/ زينـب  -

 .24622342حسأ اغا ، هاتف : 
(: الســــيد / عبــــد 1724مــــزاد رقــــم ) -مســــ و) موقــــع املعاينــــة: أ -

 . 60332382املنعم، هاتف: 
: (: الســــــــيد/ خلــــــــف املطــــــــريي، هــــــــاتف1725مــــــــزاد رقــــــــم ) -ض

99036008 
 (22481979م رر جلنة البيع املركزي لدم وزارة املـالية / هاتف ) 
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 وكيل وزارة املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابلظرف املختوم  مواد متنوعة ابملزادإعـالن عن 

 –مظـالت  –ات ووحـدات تكييـف شـ   9تعلن وزارة املاليـة عـن بيـع 
بــرادات وســخاانت ومــواد  –ابيبــات حديــد وحنــاس  –أملنيــوم  –أاثث 

ــوم وفــ  البيــاانت  متنوعــة لــدم جامعــة الكويــت ابملــزاد ابلظــرف املخت
 -التالية:

مكـــــان استـــــالم كراســـــة الشـــــروط وعـــــرض املشاركـــــة ي املـــــزاد :  -1
املاليـــة مــــن اتريــــخ  مبـــ  إدارة الشـــئون –اخلالديـــة  –جامعــة الكويـــت 

ويتـــم تسليـــم الواثربــ  م ابــل رســـم  12/4/2018حــىت  8/4/2018
( دينارا  غري قابلـة للـرد تدفــع ي صـندوق جامعـة الكويـت 20وقدره )

 علما  أبنه سيتم بيع و ي تأ منفولتأ ومها :
 ش ات . 9( : و ي ة بيع 1722مزاد ) –أ  
أاثث  –مظالت  –ييف ( : و ي ة بيع وحدات تك1723مزاد ) –ض 
 برادات وسخاانت ومواد متنوعة. –ابيبات حديد وحناس  –أملنيوم  –
ـــــة : ) -2 ـــــخ املعاين ـــــن 5اتري ـــــارا  م  – 8/4/2018( أايم عمـــــل اعتب

12/4/2018   . 
 وقت املعاينة : من الساعة التاسعة صباحا  حىت الثانية عشرة ظهرا  .

http://www.mof.gov.kw/
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ادين: هــازن إدارة شــئون مكـــان اســت بال الــراغبأ ي املعاينــة للمــز -3
 الشويخ. -هزن السكراض  –التخزين 

 اتريخ ومكان ت د  العروض وفتأل املظاريف : -4
  ت ديـم العروض يوم ع ــد املزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا  حىت

لدم وزارة   16/4/2018الثانيـة عشـرة ظهـرا  يوم اال نأ املوافـ  
إدارة ش ون  –الدور الثالث – 12بلوك – جممـع الوزارات  –املـاليـة 

قسم البيع املركزي ولن ت بل أية عروض بعد  –التخزين العامة 
 . الساعة الثانية عشرة ظهرا  

  فتأل املظاريف وع د املزاد ي متام الثانيـة عشـرة والنوـف ظهـر يــوم
 -جممـع الـوزارات  -لدم وزارة املالية  16/4/2018األ نأ املواف  

 . 18قاعة رقم  –الدور الثاين  - 18بلوك 
 . ت دم الشيكات املودقة / الكفالة املورفية ابسم جامعة الكويت 

 شروط خاصة للمزادين :
ـــا   -1 ـــد كويتي ـــدا  ي الســـجل  –فـــردا  أو شـــركة  –أن يكـــون املزاي م ي

التجاري ولدم غرفة  ارة وصـناعة الكويـت ، وجيـوز أن يكـون أجنبيـا  
 وكيل كوييت اتجر بع د مو   . بشرط أن يكون له شري) أو

 يسمأل لعفراد الكويتيأ املشاركة ي املزاد . -2
علــــ  املتزايــــد أن يرفــــ  شــــهادة اســــتيفاء نســــبة العمالــــة الوطنيــــة  -3

الوـــادرة مـــن وزارة الشـــئون االجتماعيـــة و العمـــل قبـــل التوقيـــع علـــ  
و قرار  2000لسنة  19( من ال انون رقم 6الع د وف ا لن  املادة )

ناقوات املركزية ي هعا اخلووص، مع ت د  صور املسـتندات جلنة امل
ــة ضــمن  ــة علــ  مــا ســب  و صــورة شــهادة دعــم العمال الالزمــة و الدال

 أوراق املزاد.
الســـتالم كراســــة الشــــروط  للمـــزادين : يرجــــ  االتوــــال ابلســـيد /  -

 24987736يع وض عبدهللا الكندري ، هاتف : 
 24987945ابلسيد / علي جعفر هاتف : 

مســـــ ول موقـــــع املعاينـــــة للمـــــزادين :  يرجــــــ  االتوــــــال ابلســـــيد /  -
 24984474موطف  أنور أسامة  ، هاتف : 

 م رر جلنة البيع املركزي لدم وزارة املـالية   /  
 ( 22481979هاتف )  

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنرتنت
 ليةوكيل وزارة املا

 

 ديوان الاسبة
 إعالن 
 (2018-1/2019عن طرح املمارسة رقم )

 بشأن االشرتاك ي برانم  مكافحة الفريوسات
MacAfee Endpoint Protection – Advanced (Suit Gold Support 

Level) 
 (2018-1/2019يعلن ديوان الاسبة عن طرح املمارسة رقم )

 الكفالة السعر اإلقفال الطرح
 % 2 د.ك 75/- 17/4/2018 8/4/2018

 ص 10:00الساعة :    18/4/2018 االجتماع العلين لفض املظاريف

وذلـــ) طب ـــا للشـــروط واملواصـــفات الـــواردة ي واثربـــ  املمارســـة والـــيت 
ميكــنكم اصحوــول عليهــا مــن قســم التوريــدات مب ــر الــديوان الكــاربن ي 

ســي ويــتم ( أ نــاء ســاعات الــدوام الر 102شــارع  -)الشــويخ اإلداريــة 
الــدفع عــن طريــ  جهــاز الكــي نــت؛ وتشــمل العطــاءات التــأمأ األو) 
ســـواء خطـــاابت ضـــمان أو شـــيكات موـــدقة مـــن البنـــ) وتمـــل اســـم 
الشركة أو امل سسة امل دمة واجلهة املستفيدة ديوان الاسـبة، علـ  أن 
يتم إرفاق شهادة دعم العمالة الوطنية مع العطاءات وإال سوف يعتـ  

 غيا.العطاء ال
ـــــــــــــــوان الاســـــــــــــــبة الرســـــــــــــــي  - مالحظـــــــــــــــة: متابعـــــــــــــــة موقـــــــــــــــع دي
(www.sabq8.com) .ألي مستحداثت تتم عل  املمارسة 
 

 ا يئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
 إعالن )متديد(

تعلن ا يئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة عن طرح املمارسة العامة رقم 
وذل) حسب الشروط واملواصفات املبينة ي   ،3/2017-2018

كراسة الشروط وواثرب  املمارسة واليت ميكن اصحوول عليها من موقع 
الدور األول(  –ا يئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة )قسم املشرتايت 

شارع بريوت م ابل مدرسة البيان  ناربية الل ة(  – 11قطعة  –)حو) 
صباحا حىت  8تبارا من الساعة وذل) ي مواعيد الدوام الرسية اع

 الواحدة ظهرا وف ا للتا): 
قيمة  اتريخ األقفال اسم املمارسة رقم املمارسة

 الكراسة
الكفالة 
 األولية

ممارسة استئجار  3/2017-2018
ابصات ومركبات 
 متنوعة للهيئة

م 12/4/2018
االجتماع 
التمهيدي 

 م9/4/2018

200 
 د.ك

% من 2
قيمة العطاء 
صاصحة ملدة 

يوما من  90
 اتريخ العطاء

فعل  الشركات وامل سسات املتخووة ت د  عطاءها مستوفية كافة 
املستندات داخل مظاريف م ل ة ابلشمع األمحر مرف  هبا شهادة 
استيفاء نسبة العمالة الوطنية صاصحة ملدة سنة وتسلم املظاريف مب ر 

ال املزايدة ا يئة ولن ت بل أي عطاءات ترد بعد املوعد الدد إلقف
وسوف يستبعد أي ممارسة غري مرف  هبا أصل أو صورة إيوال قيمة  
كراسة الشروط والكفالة األولية وشهادة دعم العمالة الوطنية، علما 
أبنه سوف يتم ع د اجتماع متهيدي مب ر إدارة الشئون اإلدارية الكاربن 

سوف ي الدور األول وسواء حضر املزايد هعا االجتماع أم مل حيضر ف
 يكون ملزما بكل ما يسفر عنه االجتماع من قرارات وتوصيات.

مالحظة )جيوز للهيئة إل اء املمارسة دون إبداء األسباض ودون أدىن 
 اعرتاض من قبل املمارس(

 

 ا يئة العامة للوناعة
 إعالن

 ألعمال فليت شركة/تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم إليها السادة 
طـالبأ إجـراء التعـديالت املـعكورة أدانه ي ) و .ش .)ش األلومنيـوم

 السجل الوناعي.

http://www.mof.gov.kw/
http://www.sabq8.com/
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 .201586رقم ترخي  حرفة صناعية: 
 نوع النشاط: أعمال األملنيوم.

تت االسم التجاري: مونع فليت ألعمال األملنيوم مطعمة مباديت اليـو 
 يب ي سي وأعمال االستانلس ستيل وأعمال اصحدادة.

 .2017-6-5( بتاريخ: 5733سجل: )رقم واتريخ ال يد ي ال
اســـــم  - 5حمـــــل: - 1446قســــيمة: - 1قطعـــــة:  -منط ــــة: الـــــري 

 املال): ا يئة العامة للوناعة.      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم اليها

منوــــور جاســــم امحــــد  -الســــادة / شــــركة البــــافيال ألعمــــال النجــــارة 
 ماألستاذ وشركاه ذ.م.

 طالبأ قيد املعكورين أدانه ي السجل الوناعي
 202329رقم الرتخي  للحرفة الوناعية: 

 نوع النشاط: أعمال النجارة
 تت االسم التجاري: البافيال ألعمال النجارة

  2018-03-29( بتاريخ: 6083رقم واتريخ ال يد ي السجل:)
 العامة للوناعة     الوناعية الثانية   اسم املال): ا يئة -منط ة: الشويخ

         3الدور :االرضي        حمل:         153قطعة :أ     قسيمة::
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم اليها

 السيد/ مجعه رضا مجعه عباس
 طالبأ إجراء قيد ي السجل الوناعي

 29669رقم الرتخي : 
 العهيب ألعمال اصحدادة تت االسم التجاري: التوفي 

 2016-5-22الوادر بتاريخ:  5695رقم ال يد ي السجل: 
 املعد: ألعمال اصحدادة

منط ة: الشويخ الوناعية الثالثة        اسم املال): ا يئة العامة 
 دور:  االرضي         14حمل:    36للوناعة قطعة :ض    قسيمة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ئة العامة للوناعة أبنه ت دم اليهاتعلن ا ي
 السيد/ حسن علي ضيف هللا املطريي

 طالبأ إجراء التعديالت املعكورة أدانه ي السجل الوناعي
 200941رقم ترخي  اصحرفة الوناعية: 
 نوع النشاط: أعمال النجارة

 تت االسم التجاري: مونع ملسات الكويت ألعمال النجارة
 2016-11-29( بتاريخ: 5616جل: )رقم واتريخ ال يد ي الس

الوناعية الثانية   اسم املال): ا يئة العامة للوناعة -منط ة: الشويخ
            5حمل:         82قطعة: أ    قسيمة:

 

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم اليها

 السيد / يوسف محاد الشويعي
 ورين أدانه ي السجل الوناعيطالبأ قيد املعك

 202222رقم ترخي  اصحرفة الوناعية: 
 نوع النشاط: أعمال الطباعة

 تت االسم التجاري: شركة مطبعة برستي / يوسف محاد الشويعي
 2018-04-01( بتاريخ: 6084رقم واتريخ ال يد ي السجل:)

 ناعة     الوناعية الثالثة اسم املال): ا يئة العامة للو-منط ة: الشويخ
 الدور: األرضي              151-150قطعة:       قسيمة::

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم اليها السادة/ شركة منارة الشيخ 
 زهره حممد عبدهللا الشيخ وشريكها -للتجارة العامة وامل اوالت

 ي السجل الوناعي طالبأ اجراء التعديالت املعكورة أدانه
 27155رقم ترخي  اصحرفة الوناعية: 
 نوع النشاط: ألعمال االملنيوم

 تت االسم التجاري: مونع منارة الشيخ ألعمال االملنيوم
 2011-11-22( بتاريخ: 3984رقم واتريخ ال يد ي السجل: )

الدور: األرضي  29منط ة: الشويخ الوناعية الثانية قطعة: أ قسيمة: 
 اسم املال): ا يئة العامة للوناعة                      ابلكامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم إليها السادة/ شركة الناصر 
انصر سري الناصر وشركاه طالبأ اجراء حمو ال يد  –املتحدة التجارية 

 ي السجل الوناعي
 29499رقم الرتخي : 

 سم التجاري: الو بلس لعملنيومتت اال
 2015-2-17الوادر بتاريخ:  112399رقم ال يد ي السجل: 
 املعد: ألعمال االملنيوم
الدور:      3حمل:     133قسيمة:      1منط ة: الري  قطعة:

 األرضي  
 اسم املال): ا يئة العامة للوناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
لوناعة أبنه ت دم إليها السادة شركة/ اصحرم العاملية تعلن ا يئة العامة ل

للزجـــــا  وال اويـــــز/ مســـــاعد ســـــاير الشـــــمري وشـــــريكه طـــــالبأ قيـــــد 
 املعكورين أدانه ي السجل الوناعي.

 .202343رقم ترخي  اصحرفة الوناعية: 
 نوع النشاط: تونيع اجملاري ا واربية.

  واربية.تت االسم التجاري: مونع اصحرم لتونيع اجملاري ا
 .2018-4-2( بتاريخ: 6085رقم واتريخ ال يد ي السجل:)
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ــــري  ــــدور: األرضــــي  - 410قســــيمة: - 1قطعــــة: -منط ــــة: ال  -ال
 اسم املال): ا يئة العامة للوناعة.     - 10حمل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم إليها السيد/ حممد حسأ حممد 
 ريي طالبا  تعديل ال يد ي السجل الوناعي املط

 200175رقم الرتخي : 
مونع ام اند اتش إلنتا  الليف اخلاص تت االسم التجاري: 
 ابالستحمام أبنواعه
 23/11/2015الوادر بتاريخ: 

 انتا  الليف اخلاص ابالستحمام أبنواعهاملعد: 
 يالدور: األرض  4حمل:   299قسيمة:  1قطعة:  الريمنط ة: 

 اسم املال): ا يئة العامة للوناعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم إليها

أمحد -شركة رواربع الثراي ألعمال االملنيوم واملطابخ اجلاهزة السادة/ 
 عبدهللا الفودري وشريكه

 طالبأ تعديل قيد ي السجل الوناعي 
 ٢٧٣٩٥رقم الرتخي : 

 مونع رواربع الثراي ألعمال االملنيوم واصحدادةتت االسم التجاري: 
 ٢٥/٠٦/٢٠١٢الوادر بتاريخ: 

 أعمال األملنيوم وأعمال اصحدادةاملعد: 
    الوناعية الثانية –الشويخ منط ة: 

 اسم املال): ا يئة العامة للوناعة 
 دور: األرضي          3حمل:     57قطعة :د     قسيمة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن ا يئة العامة للوناعة أبنه ت دم إليها
 السيد/ سعود عبدالعزيز عبدهللا ال طان  
 طالبا قيد بدل فاقد لرتخي  حرفة صناعية

 28983رقم الرتخي : 
 تت االسم التجاري: منجرة األهرامات   

 17/7/2014الوادر بتاريخ: 
 املعد: أعمال النجارة

 لري    اسم املال): ا يئة العامة للوناعة  منط ة: ا
 دور: األرضي 1 حمل:     1652 قسيمه     1قطعه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلـــن ا يئـــة العامـــة للوـــناعة أبنـــه ت ـــدم اليهـــا الســـادة / شـــركة ممـــاس 
للهندسة والويانة واخلدمات طالبأ إصدار بـدل فاقـد: ال سـيمة رقـم 

 نط ة )شرق األمحدي(. ( مب9( قطعة )20)

يرجـــ  ممـــن يكـــون حبوزتـــه ع ـــد ال ســـيمة املـــعكورة أعـــاله أو لديـــه أي 
معلومــــات بشــــأنه أن يت ــــدم إىل م ــــر ا يئــــة العامــــة للوــــناعة )الــــدور 

قســم الرتاخــي  والســجل الوــناعي( خــالل أســبوعأ مــن  -األرضــي
ر اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن ا يئة سـت وم بعـد ان ضـاء املهلـة إبصـدا

 بدل فاقد عن الع د املطلوض.
 

ا يئة العامة للعناية بطباعة ونشر ال رآن 
 الكر  والسنة النبوية وعلومهما

 1/2018/2019إعالن عن طرح املمارسة رقم 
 بشأن توفري اخواربيأ نظم وفنيأ

ترغب ا يئة العامة للعناية بطباعة ونشر ال رآن الكر  والسنة النبوية 
مارسة املعكورة أعاله، وذل) حســـــب الشـــــــروط وعلومهما ي طرح امل

-2018-1واملـــــــواصفات الـــواردة ي واثرب  املمارسة رقم )    
( بشأن توفري  أخواربيأ نظم وفنيأ للعمل لدم إدارة مركز 2019

 نظم املعلومات اب يئة.
ة وميكن اصحوول عل  كراسة الشروط واملواصفات من م ر ا يئة العام

للعناية بطباعة ونشر ال رآن الكر  والسنة النبوية وعلومهما مب ر ا يئة 
املدرسـة املباركيـة  –شارع سعود بن عبـد العزيـز  5مبنط ة ال بلة قطعة 

إدارة الش ون اإلدارية واملالية التابعة للهيئة ،وذل) خــــــــــــالل سـاعات 
 ط عسـة وسـبعون د.ك )ف 75الدوام الرسي م ابل دفع مبلد وقدره 

ـــارا مـــن صـــباح يـــوم  ـــ) اعـــــتـبــــ ـــرد وذلــــ ـــر قابــل للــــــــــ دينــارا ال غــري( غـيـ
ــــــ   وآخـــــر موعـــــد لت ـــــد  العطـــــاءات ي  8/4/2018األحـــــد املوافـ

املظـاريف امل ـل ة مبـ ر ا يئة العامة للعناية بطباعة ونشر ال رآن الكر  
اعة الثانيـة عشـرة مـن يـوم األحـد املوافـ  والسنة النبوية وعلومهما الس

،علــ  أن يــودع املمــارس مــع عطاربــه أتمينــا أوليــا قــدره  29/4/2018
%( مـــن قيمـــة العطـــاء )ابســـم ا يئـــة العامـــة للعنايـــة بطباعـــة ونشـــر 2)

ال ـــرآن الكـــر  والســـنة النبويـــة وعلومهمـــا( ال غـــري  ي صـــورة خطـــاض 
، لية بدولة الكويتضمان معتمد أو شي) مودق من أحد البنوك ال

 90وينب ي أن يكون ساري املفعـول طـوال مـدة سـراين العطـاء وهـي )
 يوما( من آخر موعد لت د  العطاءات .

 

 ا يئة العامة لل وم العاملة
 إعالن

 -1عن طرح املمارسة العامة رقم: ق ع )
ت د  خدمات املراسلأ ل انم  ( 2018/2019

 هاز التنفيعي للدولةإعادة هيكلة ال وم العاملة واجل
تعلـــن ا يئــــة العامــــة لل ـــوم العاملــــة عــــن إجـــراء ممارســــه عامــــة لتنفيــــع 
األعمال املعكورة أعاله وتدعو كل من تنطب  عليهم الشروط املعكورة 

والربحته التنفيعية  2016( لسنة 49ي قانون املناقوات العامة رقم )
لشراء ابجلهات بشأن نظم ا 2017( لسنة 2وتعميم وزارة املالية رقم )



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   113               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

العامــــة علــــ  أن يكــــون املمــــارس شــــركة أو م سســــة موــــنفة ي ذات 
 اجملال.

وميكن اصحوول عل  واثرب  املمارسة من إدارة اخلدمات العامة وشـئون 
خلـف  2املخازن مب ر ا يئة العامة لل ـوم العاملـة ابجلابريـة قطعـة رقـم 

 .بن) اخللي 
بدء تل   
 العطاءات

املوعد النهاربي لت د  
 العطاءات

التأمأ 
 االبتداربي 

قيمة  الكفالة
 الكراسة 

9/4/2018 1/5/2018 1850 
 د.ك

صاصحة ملدة 
 يوما  90

 د.ك 50

االجتماع 
 التمهيدي

 مب ر  16/4/2018الساعة العاشرة صباحا من يوم اال نأ املواف  
الكاربن مب ر ا يئة العامة لل وم إدارة اخلدمات العامة وشئون املخازن 

 خلف بن) اخللي . 2لة ابجلابرية قطعة رقم العام
الوقــت النهــاربي لت ـــد  العطــاءات هـــو الســاعة الواحـــدة ظهــرا مـــن  -

 اليوم الدد أعاله.
يــتم دفــع امل ابــل الن ــدي املــعكور أعــاله بواســطة شــي) موــدق او  -

 بطاقة كي نت.
ت دم العطاءات لدم م ر مكتب املـدير العـام للهيئـة العامـة لل ـوم  -
 2ملة الكاربن مب ر ا يئة العامـة لل ـوم العاملـة ابجلابريـة قطعـة رقـم العا

 خلف بن) اخللي  ولن يلتفت إىل أي عطاء يرد بعد ذل) املوعد.
جيب ت د  شهادة نسبة العمالة الوطنية صاصحة ملدة سـنة مـن ت ـد   -

 العطاءات.
اينة عل  املت دم للممارسة االطالع عل  واثرب  املمارسة وإجراء املع -

للموقع وتسليم مجيع األسئلة واالستفسـارات املتعل ـة ابملمارسـة كتابيـا 
خالل االجتماع التمهيدي ولن ي بل أي استفسار بعد ذل) وىف حالة 
ختلف أي من املت دمأ للممارسة يكون ملزما بتنفيع مجيع بنود ما يتم 
االتفـــاق عليـــه أ نـــاء االجتمـــاع التمهيـــدي دون أن يكـــون لـــه اصحـــ  ي 

برانم  إعادة هيكلة ال وم  -الرجوع عل  ا يئة العامة لل وم العاملة 
 .العاملة واجلهاز التنفيعي للدولة أبي مطالبات مادية أو مدد زمنية إضافية

 يشرتط صحضور االجتماع التمهيدي اصطحاض االيت:  -
 ايوال الشراء األصلي. -1
 تفويض ابصحضور وصورة البطاقة املدنية للمفوض. -2
الساعة  2/5/2018تفتأل مظاريف العطاءات يوم األربعاء املواف   -

الواحــدة والنوــف ظهــرا  وي املكــان املبــأ بواثربــ  املمارســة ي جلســة 
 علنية حبضور م دمي العطاءات أو من ميثلهم.

املمارسة غري قابلة للتجزربة وال ت بل عروض بديلة وبنظام املظروف  -
 الواحد )الفين واملا)(.

يومــا اعتبــارا مــن اتريــخ اإلغــالق  90وتســري العطــاءات ملــدة  هــعا -
( د.ك وينب ــي أن تكــون صــاصحة طــوال 1850وتبلــد الكفالــة االوليــة )

 سراين العطاء ابسم ا يئة العامة لل وم العاملة. 
 يعت  هعا اإلعالن جزءا ال يتجزأ من واثرب  املمارسة. -
ئــة العامــة لل ــوم العاملــة ملزيــد مــن املعلومــات يتعــأ زايرة موقــع ا ي -

 عل  الشبكة العاملية.
 املدير العام للهيئة العامة لل وم العاملة 

 هيئة أسواق املال
 إعالن عن ف دان بطاقة وحدات

تعلـن هيئـة أسـواق املـال عـن ف ـدان بطاقـة وحـدات ي صـندوق الــدار 
 لعوراق املالية.

دهللا الدخيل نورية علي عببناء عل  الطلب امل دم من السيدة/  وذل)
 حسب البيان التا):

 الوحداتعدد  رقم املشرتك رقم الشهادة االســم

 3,795 243 993 نورية علي عبدهللا الدخيل

يرجـــ  ممـــن يعثـــر عليهـــا أو لديـــه أيـــة معلومـــات بشـــأهنا مراجعـــة وحـــدة 
مسامهي الشركات والونادي  االستثمارية م ر مكتب جرانت  ورنتون 

شــركاهم الكــاربن ي منط ــة ال بلــة، شــارع فهـــد ال طــامي والعيبــان و  -
ـــــــــوك  ـــــــــري بل ـــــــــدور التاســـــــــع )هـــــــــاتف:  Aالســـــــــامل، الســـــــــوق الكب ال

( خـــــالل أوقـــــات الـــــدوام 22438451فـــــاكس:  22443900/9
صــــباحا وحــــىت  8:00الرسيــــة مــــن األحــــد إىل اخلمــــيس مــــن الســــاعة 

 عورا. 3:00الساعة 
الن ي وذلـــ) خـــالل عســـة عشـــر يومـــا  اعتبـــارا  مـــن اتريـــخ نشـــر اإلعـــ

جريـــدة الكويـــت اليـــوم، وإال فـــإن الشـــركة ســـت وم بعـــد ان ضـــاء املهلـــة 
 إبصدار شهادة بدل فاقد للمشرتك املعكور أعاله.

 

 اإلدارة العامة لإلطفاء
 إعـــالن
 (4/2018/2019عن متديد إغالق املمارسة رقم )

تعلن اإلدارة العامة لإلطفاء عن متديد إغالق املمارسة رقم 
توريد وتركيب وصيانة اللوحات االرشادية ( 4/2018/2019)

 للمراكز واملباين التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء.
فعل  السادة التجار املتخووأ ي هعا اجملال مراجعة قسم الاسبة " 
الوندوق " ابإلدارة العامة لإلطفاء الدور الثالث للحوول عل  

 د.ك( 75/  --دره )املواصفات اخلاصة هبعه املمارسة م ابل رســم وقـ
 -غري قابلة للرد  –عسة وسبعون دينارا  كويتيا  ف ط ال غري 

 موطحبأ معهم املستندات التالية: 
 صورة من السجل التجاري. - 1 
 صورة شهادة غرفة  ارة وصناعة الكويت. - 2 
 صورة من إيوال التسجيل لدم جلنة املناقوات املركزية.  - 3 
فاء نسبة العمالة الوطنية لدم الشركات غري صورة شهادة استي - 4 

اصحكومية الوادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل والواصحة ملدة 
 سنة مع العطاء.

تسليم العطاءات ل سم املناقوات والع ود ابإلدارة العامة لإلطفاء  - 5 
 مبنط ة مبارك العبد هللا )غرض مشرف( املب  الرربيسي الدور االول.

 2018/  4/  15أبن آخر موعد لت د  العروض يوم االحد املواف  علما 
 ظهرا . 1.00الساعة 

 مدير الشئون املالية 
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 اإلدارة العامة للجمارك
 2018لسنة  50تعميم مجركي رقم 
الوادر  2017/  910بشأن أمر عل  عريضة رقم 

ة العامة وامل اوالت ابعتبارها لوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل شركة / جنوا للتجار 
الوكيل اصحوري والوحيد لتوزيع كافة املنتجات اليت تمل اســــــــــم 

 العالمات التجارية الواردة ي التعميم 
 مدير عام اجلمارك: 

وبناء  2012لسنة  171إصحاقا إىل التعميم اجلمركي الوادر رقم 
تنفيع رقم ملف  2017لسنة  910عل  أمر اصحجز التحفظي رقم 

(، والوادر عن إدارة التنفيع بوزارة العدل بتاريخ 173828830)
 370، وامل يد لدينا بواردة السجل العام رقم 21/12/2017

 وال اضي منطوقة: 17/1/2018بتاريخ 
" أنمـــر مبنـــع دخـــول أيـــه بضـــاربع تمـــل العالمـــة التجاريـــة أو املنتجـــات 

ـــة بوـــدر هـــعا الطلـــب عـــ  ـــواردة ابجلـــدول املبين  املنافـــع إىل داخـــل ال
الكويــت غــري الــيت تــرد مــن خــالل الشــركة الطالبــة والــتحفظ تــت يــد 
، “امل دم ضده عل  ما يكون موجود منها ابملنافع أو ما يـرد مسـت بال 

 وهي كالتا): 
1) Dr.organic . ) (د/ أورجاني ( 
2) Hairburst   ) هــــــري بورســــــت (international 

limited . 
3) ONE iss research س ريسريش أوواي هون ابر ( ) إس إ 
4) Holland & barret  هوالنــد أنــد ابريــت انرتانشــيوانل (

 ليمتد ( .
5) No CARBS COMPANY AB 

SWEDEN . ) شركة نوك اريس إيه يب ( 
6) NORDIC NATURAL ( S U .S.A )  (

 نوردي) انتشرالز ( .
7) BETANCOURT NUTRITION   بيتان (

 كورت نيوتريشن ( .
8) HEALTHY & FIT ي اند فيت ( .) هيلث 
9) SOLGAR . ) سوجلر ( 

10) NATURAL ORGANIC  ) انشورال اورجينس ( 
11) ULTIMATE NUTRITION  التيمات (

 نيوتريشن ( .
12 )GASPARI NUTRITION  جاسباري (

 نيوتريشن ( .
13 )DIAMOND NUTRITION INC  داميونـد (

 نيوتريشن اي ان سي ( .

14 )LABRADA NUTRITION . البرادا ( 
15 )NUTREX RESEARCH  نيوتريكس ريسريتش ( 
16 )NUTRABOUCS . ) نوترابوليكس ( 
17 )VITOL . ) فيتول ( 
18 )USP LABS . ) يو اس البس الشركة ( 
19 )PHARMA FREAK . ) (فارما فري ( 
20 )BPI CUTLER . ) كتلر يب يب أي ( 
21 )NEW WHEY . ) نيو واي ( 
22 )KIRKMAN . ) كري كمان ( 
23 )COUNTY LIFE . ) كنتريي اليف ( 
24 )MUSCLE TECH  ) ماصـل يت ( IOVATE 

HELTH SCIENCES . 
25 )forward foods llc DETOUR  فوروارد فـودز (

 ال سي ديتور ( .
لعا يرج  من السادة املديرين العلم واإليعاز للمختوأ لديهم الت يد  

دالـــة علـــ  كـــل مبــا جـــاء أعـــاله مـــع موافـــاة اإلدارة فــورا  ابملســـتندات ال
حجز عن أي بضاربع من املعكورة أعاله مع تديـد مواصـفاهتا وكمياهتـا 
وأنواعهـــا وذلـــ) حـــىت يتســـ  لنـــا إخطـــار إدارة كتـــاض الكمـــة الكليـــة 

 من قانون املرافعات املدنية والتجاريـــة  234بوزارة العدل طب ا  للمادة 
 21/12/2017للعلم والعمل مبوجبه من اتريخ 

 2018/  3/  26 صدر بتاريخ:
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 

 اإلدارة العامة للطريان املدين
 إعالن

 عن أتهيل شركات متخووة لت د  اخلدمات 
 األرضية والفنية ي مطار الكويت الدو)  

تعـلن اإلدارة العــامة للطريان املـدين عن متديد فرتة إقفال كراسة أتهيل 
دمات األرضية والفنية ي مطار الكويت شركات متخووة لت د  اخل

 الدو) .
 1علما  أبن آخــر موعـد لت د  العــروض سيــكون ي متــام الساعة )

( بدال من يوم 31/7/2018املواف  ))الثالاثء( ظهرا ( من يوم 
( ويرفض أي عرض بعد هعا 29/4/2018)األحد( املواف  )

  املوعد.
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 اجلهاز املركزي للمناقوات العامة 
 تنويه
 1/9/2015/2016بشأن املناقوة رقم : ا م م/

ن ل اجهزة ومعدات وآليات واملواد والكيماوايت وحمتوايت املكاتب 
 للمركز اصحكومي للفحوصات وضبط اجلودة واالحباث

نتبـــاه الســــادة اكـــزي للمناقوــــات العامـــة أن يســــرتعي يـــود اجلهــــاز املر 
ن أربــ  املناقوــة املــعكورة أعــاله اىل الــعين حوــلوا علــ  واثاملناقوــأ 

، 9/4/2018موعد الـزايرة امليدانيـة للمركـز اصحكـومي بكيفـان اتريـخ 
ــــــــاريخ  ــــــــة للمركــــــــز اصحكــــــــومي بوــــــــبحان بت ــــــــزايرة امليداني وموعــــــــد ال

10/4/2018. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 RFP-2032104بشأن املناقوة رقم : 

اعمال انشاء و هيز مواقع عمل للويانة والورشة املركزية واعمال 
  CONSTRUCTION OFال الكويت االانبيب ي مش

MAINTENANCE AND CENTRAL 
WORKSHOPS AND PIPING YARDS 

IN NORTH KUWAIT 
نتبـــاه الســــادة اكـــزي للمناقوــــات العامـــة أن يســــرتعي يـــود اجلهــــاز املر 

املناقوــأ الــعين حوــلوا علــ  واثربــ  املناقوــة املــعكورة أعــاله اىل أن 
كمـا جـاء ي  ولـيس 12/4/2018موعد االجتماع التمهيدي بتاريخ 

 (.  1385عدد ) 25/3/2018اعالن كويت اليوم بتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 HO/GS/0395رقم  املناقوة

الع د الشامل خلدمة الزراعة والنظافة ملواي الشركة واندي بيت 
 الوطنية

 -شركة البرتول الوطنية الكويتة  -
يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقوــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة 

 قيمـة نوأاملناقوأ إىل أن هعه املناقوة قابلة للتجزربة عل  جمموعتأ 
ـــأمأ االو) للمجموعـــة االوىل هـــو  ـــأمأ  62000الت د .ك وقيمـــة الت

 د.ك  .  100000االو) للمجموعة الثانية هو 
من اجلريـدة  1386ور ي العدد رقم وليس كما جاء ي اإلعالن املنش

 .1/4/2018الرسية الوادر بتاريخ 
 االمأ العام املساعد للجهاز املركزي للمناقوات

 تنويه
 10/2017/2018بشأن املناقوة رقم 

( آلة تووير مستندات ماركة 101)أعمال صيانة عدد )
 )توشيبا(ابإلدارات املختلفة لوزارة الكهرابء واملاء( 

 -وزارة الكهرابء واملاء -
يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقوــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة 
املناقوأ إىل أن املوعد الدد لالجتماع التمهيدي هـو ي يـوم اال نـأ 

 صباحا . 10 الساعة 16/4/2018املواف  
من اجلريـدة  1386وليس كما جاء ي اإلعالن املنشور ي العدد رقم 

 .1/4/2017الرسية الوادر بتاريخ 
 االمأ العام املساعد للجهاز املركزي للمناقوات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه

 34/2016/2017بشأن املناقوة رقم 
أعمال اإلصالح والويانة للرافعات الس فية ي كل من حمطات ضخ )

 املياه الرربيسية وحمطات الكلورين املختلفة( 
 -واملاء وزارة الكهرابء -

يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقوــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة 
املناقوأ إىل أن املوعد الدد لالجتماع التمهيدي هـو ي يـوم اال نـأ 

 صباحا. 10 الساعة 16/4/2018املواف  
من اجلريـدة  1386وليس كما جاء ي اإلعالن املنشور ي العدد رقم 

 .1/4/2017الرسية الوادر بتاريخ 
 االمأ العام املساعد للجهاز املركزي للمناقوات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طرحإعالن 

 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح المناقوة
 2016 /   7261   و ك مرقم 

توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد 
ال وى الكهرباربية وت طير المياهبناء علي طلبوزارة الكهرباء و 

 الماء
الجهاز المركزي ويمكن الحوول عل  و ارب  المناقوة من 

 للمناقوات العامة.
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 90صاصحة ملدة  ك.د250 13-5-2018 8-4-2018
 ا  يوم

يمبن  الوزارة وذل) ف 25-04-2018صباحا يوم االربعاء المواف   10
 قاعة ةالرربيسي جنوب السر

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة   -
 ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد  -
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الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 
 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 

ن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو يتم دفع الم ابل ال -
 بطاقة كي نت 

هعه المناقوة م تورة عل  الشركات المتخووة في هعا  -
 المجال 

 قابلة للتجزربة  -
يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة من  -

قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع 
 ت ديم العطاء. 

 49من قانون المناقوات العامة رقم  48المادة وف ا لن   -
 والت  تن  عل  :  2016لسنة 

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب   -
 المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين  -
 ات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . حيث أنه يح  للشرك

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة من البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 من و ارب  المناقوة.  أال يتجز ايعتبر هعا اإلعالن جزء -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 ألمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامةا

 مرف  جدول التأمين األولي لكل بند عل  حدة_ -
قيمة التأمين  وصف البند مسلسل

 األولي
 62000 البند االول 1
 15000 البند الثاني 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن طرح 

 المناقوةيعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح 
مشروع توميم و ترخي  و انشاء  /2016/2015/30رقم م ع

و مدرسة متوسطة  7)وصيانة مدرسة بنين بمنط ة صباح الناصر ق)
التابعة لمنط ة الفروانية  (1)بنات بمنط ة صباح الناصر ق 

 بنظام تسليم المفتاح -التعليمية
 الرتبيةبناء علي طلب وزارة 

قوة من الجهاز المركزي ويمكن الحوول عل  و ارب  المنا
 للمناقوات العامة.

 الم رر الموعد الطرح
 العطاءات إليداع

 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 100000 د.ك3500 8-7-2018 8-4-2018
 د.ك

 90صاصحة ملدة 
 يوم

 جلسة
 استفسارات

 25-04-2018 المواف  االربعاء يوم صباحا 10
 والمخازن التوريدات ادارة م ر في وذل)

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد  -
العطاءات الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من 

 المستندات المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي)  -

 مودق أو بطاقة كي نت . 
هعه المناقوة محدودة عل  الشركات المندرجة تحت  -

 احدى التونيفات اآلتية 
 األعمال المدنية واالنشاربية ) الفئة الثالثة ( ***
 غير قابلة للتجزربة  -
يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة  -

من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع 
 ت ديم العطاء. 

من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة  -
 والت  تن  عل  :  2016لسنة  49

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 ن يمثلهم " المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو م

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين  -
الراغبين حيث أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض 

 المظاريف . 
وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض  -

العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المدنية. صورة من البطاقة  1.-المستندات التالية :

صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.
 العامة. 

نه يجب إحضار إحضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فف  حال  3.
كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 
 المناقوة.  من و ارب  أال يتجز ا  يعتبر هعا اإلعالن جزء -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة  -

  WWW.CAPT.GOV.KW.العالمية 
 األمين العام المساعد لشئون المناقوات
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 إعالن طرح
 اقوةيعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح المن

أعمال ترميم و صيانة و أعمال انشاربية  2018/2017/14رقم  
ص يرة في المنشآت و المراف  العاربدة لبلدية الكويت بمحافظة 

 حولي
 الكويت بلدية طلب علي بناء

 المركزي الجهاز من المناقوة و ارب  عل  الحوول ويمكن
 .العامة للمناقوات
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 .ك 15000 .كد1000 8-7-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
  ا  يوم

 في وذل) 08-05-2018 المواف  الثال اء يوم 10 جلسة استفسارات
 الخيمه رأس نادي بجوار الكويت بلدية

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو يتم دفع الم ابل -

 بطاقة كي نت 
هعه المناقوة محدودة عل  الشركات المندرجة تحت احدى -

 التونيفات اآلتية 
 الفئة الرابعة ( -األعمال المدنية واالنشاربية ) الفئة الثالثة  ***
 غير قابلة للتجزربة -
من قبل  يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة-

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  -
 و من يمثلهم " المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أ

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 1.المستندات التالية
 صورة من البطاقة المدنية.  .1

صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.
 العامة. 

ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 المناقوات لشئون المساعد العام األمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن طرح 

 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح المناقوة
أعمال ترميم وصيانة واعمال انشاربية  2018/2017/17رقم 

ص يرة في المنشآت والمراف  العاربدة لبلدية الكويت بمحافظة 
   الفروانية

 الكويت طلب بلدية علي بناء
ويمكن الحوول عل  و ارب  المناقوة من الجهاز المركزي 

 للمناقوات العامة.
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 .ك 15000 د.ك1000 8-7-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
 يوم 

جلسة 
 استفسارات

 وذل) 08-05-2018 المواف  الثال اء يوم صباحا 10
 في
  االنشاءات ادارة مبن  الكويت بدلية في

لوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من ا-
 اليوم المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 دي المعكور المطلوب ت ديمها مع العطاء. يتم دفع الم ابل الن
 أعالة بواسطة شي) مودق أو بطاقة كي نت . 

هعه المناقوة محدودة عل  الشركات المندرجة تحت احدى -
 التونيفات اآلتية 

 الفئة الرابعة ( -األعمال المدنية واالنشاربية ) الفئة الثالثة  ***
 غير قابلة للتجزربة -
من قبل يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 من يمثلهم " المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو 

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 



 م 4/2018/ 8 -هـ  1439 جبر  22األحد                   118               والستون     الرابعةالسنة  1387 الكويت اليوم العدد

 قة المدنية. صورة من البطا 1.-المستندات التالية :
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد لشئون المناقوات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن طرح
 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح

 RFQ-2032276رقم  المناقوة
 18-8/5و  13-8/3تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 

 SUPPLY OF & CASINGإلصالح اآلبار الطباشيرية 
& COUPLING SIZES 13-3/8 & 18-

5/8FOR WORKOVER 
CRETACEOUS WELLS  

 بناء علي طلب شركة نفط
 المركزي الجهاز من المناقوة و ارب  عل  الحوول ويمكن

 .العامة للمناقوات
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 90صاصحة ملدة  .كد500 13-5-2018 8-4-2018
  ا  يوم

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من -
 اليوم المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو -

 بطاقة كي نت 
 قابلة للتجزربة -
الوطنية الوادرة من قبل يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  -
  دمي العطاءات أو من يمثلهم " المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -

 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 
وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض -

العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 صورة من البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :

صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.
 العامة. 

ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 
 من و ارب  المناقوة.  أال يتجز ا  جزءيعتبر هعا اإلعالن -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة

 مرف  جدول التأمين األولي لكل بند عل  حدة_
قيمة التأمين  وصف البند مسلسل

 األولي

 170000 المجموعة االول  1
 15000 المجموعة الثانية 2
 62000 المجموعة الثالثة 3
 850000 المجموعة الرابعة 4
 23000 المجموعة الخامسة 5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طرح إعالن

 المناقوة طرح عن العامة للمناقوات المركزي الجهاز يعلن
 ميناء صفاة في الوهاري  وإصالح صيانةCB/ 1401    رقم
  الكويتية الوطنية البترول شركة طلب علي بناء المحلي والتسوي  عبدالله
 المركزي الجهاز من المناقوة و ارب  عل  الحوول ويمكن

 .العامة للمناقوات
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 100000 .كد3500 8-7-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
  ا  يوم

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو -

 بطاقة كي نت . 
 محدودة عل  الشركات المعكورة بالكشف المرف   -
 غير قابلة للتجزربة -
استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة من قبل  يجب ت ديم شهادة-
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وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

تنسي  مع قسم فض وعل  الشركات الراغبة بالحضور ال-
طاءات واحضار العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض الع

 المستندات التالية
 صورة من البطاقة المدنية.  1. 

صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.
 العامة. 

ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 
 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -

.WWW.CAPT.GOV.KW  
  _األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة

 مرف  الشركات المحدودة
 شركة اتحاد الم اولين ) كويت ( ذ م م-
 ذ م م شركة طارق ال انم للتجارة العامة والم اوالت-
 مساهمة عامة /شركة الوناعات الهندسية الث يلة وبناء السفن -
 والم اوالت ذ م مشركة الم وع للهندسة -
 ذ م م شركة سبي) الخلي  للتجارة العامة والم اوالت-
 شركة مجموعة اجام المحدودة ذ م م-
 شركة اس بي سي للتجارة العامة والم اوالت ذ م م-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن طرح

 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح المناقوة
اعمل الويانة الكهرباربية  /2018/2017/12ش أ م  /ع ـ رقم ه

الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة للتعليم 
 التطبي ي والتدريب)المنط ة الثانية(

 بناء علي طلب الهيئة العامة للتعليم التطبي ي والتدريب 
ويمكن الحوول عل  و ارب  المناقوة من الجهاز المركزي 

 للمناقوات العامة.

 الم رر دالموع الطرح
 إليداع
 العطاءات

 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

د.ك  6000 .كد300 8-7-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
 يوم 

 وذل) 08-05-2018 المواف  الثال اء يوم 10 استفسارات جلسة
 بالشويخ والويانة الهندسية الشئون فيادارة

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)جب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 لمطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو -

 بطاقة كي نت 
هعه المناقوة محدودة عل  الشركات المندرجة تحت احدى -

 التونيفات اآلتية 
 أعمال كهرباربية ) الفئة الرابعة ( ***
  /2018/2017/12ش أ م  /ع ـ ه-
 غير قابلة للتجزربة -
الة الوطنية الوادرة من قبل يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العم-

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 ر م دمي العطاءات أو من يمثلهم " المناقوة ف  جلسة علنية بحضو

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 ةالمستندات التالي
 صورة من البطاقة المدنية.  1.
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -
لمزيد من المعلومات يرجي -

 WWW.CAPT.GOV.KWزيارة.
 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة
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 إعالن طرح
 المناقوةيعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح 

 2017/2018  /17/  م م/  ز ـرقمه
 بمنط ة متخووة عمالة بواسطة اعمال تنفيع و خدمات ت ديم

 الزراعة لشئون العامة الهيئة طلب علي بناء الزراعية العبدلي
 السمكية والثروه

 المركزي الجهاز من المناقوة و ارب  عل  الحوول ويمكن
 .العامة للمناقوات
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 د.ك15000 .كد1000 8-7-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
 يوم 

جلسة 
 استفسارات

 02-05-2018 المواف  االربعاء يوم صباحا 10
 المدير انربب  بمكتب االجتماعات في قاعة وذل)
 العام

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو -

 بطاقة كي نت . 
 هعه المناقوة م تورة عل  الشركات امتخووة في هعا المجال -
 غير قابلة للتجزربة -
يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة من قبل -

ع ت ديم وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة م
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو من يمثلهم " 

ن الراغبين حيث يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوي-
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة من البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :
ركزي للمناقوات صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز الم 2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات بتفويض كتاب خطي من 
 يراه لحضور الجلسة. من 
 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -

الشبكة العالمية لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي -
.WWW.CAPT.GOV.KW  

 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن طرح 
 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح 

 2018/2017/3/مناقوة رقم 
ويمكن الحوول عل  و ارب  المناقوة من الجهاز المركزي  

 للمناقوات العامة.
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 د.ك2000 .ك75 8-5-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
 يوم 

 وذل) 22-04-2018 االحدالمواف  يوم صباحا العاشره جلسة استفسارات
 لالوقاف العامة باالمانة في

الوقت النهاربي لت ديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم 
 المحدد باإلعالن أعاله الم رر إليداع العطاءات. 

نسخة من كامل العطاءات  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد -
الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من المستندات 

 المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي) مودق أو -

 بطاقة كي نت 
 هعه المناقوة بين الشركات المتخووة في هعا المجال -
 غير قابلة للتجزربة -
ادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة من قبل يجب ت ديم شه-

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة لمده سنة مع ت ديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة -
 والت  تن  عل  :  2016

تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  
 المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقوين الراغبين حيث -
 أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

تنسي  مع قسم فض وعل  الشركات الراغبة بالحضور ال-
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة من البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

د توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات كتاب خطي من المعتم
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة. -
 لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية-
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 العامة للمناقوات المركزي للجهاز المساعد العام األمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن طرح

 يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن طرح 
 (ع)ع2016 /8   ز ب رقم مناقوة

 الزكاة طلببيت علي بناء الزكاة لبيت البريد بأعمال ال يام
ويمكن الحوول عل  و ارب  المناقوة من الجهاز المركزي 

 للمناقوات العامة.
 الم رر الموعد الطرح

 العطاءات إليداع
 (قفالاإل تاريخ)

 الكفالة السعر

 د.ك 3500 د.ك150 8-5-2018 8-4-2018
 90صاصحة ملدة 
  ا  يوم

 اليوم من ظهرا الواحدة الساعة هو العطاءات لت ديم النهاربي الوقت
 .العطاءات إليداع الم رر أعاله باإلعالن المحدد

نسخة من كامل  (2)يجب عل  المناق  ت ديم عدد  -
العطاءات الم دمة شامال كافة و ارب  المناقوة وغيرها من 

 المستندات المطلوب ت ديمها مع العطاء. 
يتم دفع الم ابل الن دي المعكور أعالة بواسطة شي)  -

 مودق أو بطاقة كي نت . 
هعه المناقوة عل  الشركات المتخووة لل يام باعمال  -

 البريد لبيت الزكاة 
 غير قابلة للتجزربة  -
يجب ت ديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الوادرة  -

لمده سنة مع من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الوالحة 
 ت ديم العطاء. 

من قانون المناقوات العامة رقم  48وف ا لن  المادة  -
 والت  تن  عل  :  2016لسنة  49
تفتأل مظاريف العطاءات ف  الوقت والمكان المبينين ف  و ارب  -

 المناقوة ف  جلسة علنية بحضور م دمي العطاءات أو من يمثلهم " 
المناقوين  يعتبر هعا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور -

الراغبين حيث أنه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض 
 المظاريف . 

وعل  الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 صورة من البطاقة المدنية.  1.-المستندات التالية :
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقوات  2.

 العامة. 
ف  حال حضور غير الشخ  المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقوات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هعا اإلعالن جزء ال يتجزء من و ارب  المناقوة.  -

زيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة لم -
  WWW.CAPT.GOV.KW.العالمية 

 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطرحعن إعالن 

 المسب  للمناقوات المحدودة عل  قاربمة شركات 
 يعلن الجهاز المركزى للمناقوات العامة عن طرح

اعمال صيانة واصالح  /2018/2017/22المناقوة رقم و ك م 
ك.ف  11/33/132كيبالت المحوالت ذات الض ط العالي جهد 

 وكيبالت ال يادة
واالعمال المدنية المتعل ة به بناء عل  طلب وزارة الكهرباء و 

 الماء
يود الجهاز المركزي للمناقوات العامة أن يسترع  انتباه السادة 

من ال انون رقم  (16)المناقوين إل  أنه واستنادا إل  ن  المادة 
اله عل  سوف يتم طرح المناقوة المعكورة أع 2016لسنة  (49)

 (30)بعد مدة  (8)الشركات المعكورة بالكشف المرف  وعددها 
 يوم عل  االقل من تاريخ نشر هعا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويح  لكل ذى مولحة لم يرد اسمه ف  هعه ال اربمة التظلم امام 
المجلس من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من 

ية وبعد سداد الرسم المحدد نشر هعا اإلعالن بالجريدة الرسم
 (2017/114).بال رار الوزارى رقم 

 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة
 مرف  الشركات المحدودة _

 عن وكيال الم اول إسم
شركة ذا كونتراكتور للتجارة العامة 

 والم اوالت ذ م م 
VISCAS 

CORPORATION 

شركة عبدالله الحمد الو ر 
 واخوانه ش. ت

 Exsym Corporationشركة 
Japan / 

 & PRESSMAN CABLE شركة صالأل جمال وشركاه 
SYSTEMS LIMITED 

شركة اوالد عبد العزيز عبد 
 المحسن الراشد ذ م م

NEXANS FRANCE/ 
FRANCE 

 SUMITOMO ELECTRIC شركة الم اوالت الكهرباربية ذ م م
INDUSTRIES LTD 

JAPAN 
شركة كي سي سي للهندسة 

 مساهمة م فلة  /والم اوالت 
 

شركة ران) للتجارة العامة 
 والم اوالت ذ م م

TAIHAN ELECTRIC 
WIRE CO.LTD SOUTH 

KOREA 
م سسة وارة العهبية للتجارة العامة 

 والم اوالت
china national cable 

engineering corporation 
peoples republic of china 
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 النــــــــإع
انشاء و انجاز و صيانة  2017/2016/32بشأن المناقوة رقم 

 مبن  موظفي ردم النفايات بمنط ة الجهراء
 -بلدية الكويت  -

يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن تأجيل موعد ت ديم 
-05-2018إلي يوم الثال اء المواف   عطاءات المناقوة المعكوره أعاله

 17-04-2018بدال من يوم الثال اء المواف   15
 عد للجهاز المركزي للمناقوات العامةاألمين العام المسا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النــــــــإع

صيانة و  /2018/2017/20م خ ع  /المناقوة رقم ص  بشأن
اصالح و توسعة نظام تل ي البالغات و توجيه سيارات االسعاف 

 الطوارئ الطبية بادارة
 -وزارة الوحة  -

يعلن الجهاز المركزي للمناقوات العامة عن تأجيل موعد ت ديم 
-04-2018عطاءات المناقوة المعكوره أعالهإلي يوم الثال اء المواف  

 01-04-2018بدال من يوم االحد  المواف   17
 األمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقوات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النــــــــإع

 1/9/2015/2016 م م ا رقم المناقوة بشأن
 ومحتويات والكيماويات والمواد وآليات ومعدات اجهزة ن ل 

 واالبحاث الجودة وضبط للفحوصات للمركزالحكومي المكاتب
 - العامة األش ال وزارة -

 ت ديم موعد تأجيل عن العامة للمناقوات المركزي الجهاز يعلن
-04-2018 المواف  الثال اء يوم أعالهإلي المعكوره المناقوة عطاءات

 10-04-2018 المواف  الثال اء يوم من بدال 24
 العامة للمناقوات المركزي للجهاز المساعد العام األمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 النــــــــإع

 1/2017/2018 ب ع ـه رقم المناقوة بشأن
 للبيئة العامة للهيئة سيارات الستئجار
 - البيئة العامة الهيئة -

 العين المناقوين السادة العامة للمناقوات المركزي الجهاز يدعو
 إستالم إل  يبادروا أن أعاله المعكورة المناقوة و ارب  عل  حولوا

 معهم موطحبين - الجهاز م ر من(  تمهيدي اجتماع محضر) 
 المناقوة شراء إيوال

 العامة للمناقوات المركزي للجهاز المساعد العام األمين

 إعالن 
عن الطرح املسب  للمناقوات الدودة عل  قاربمة 

 شركات
يعلن اجلهاز املركزي للمناقوات العامة عن طرح 

تزويد  6/2017/2018و ك و / -املناقوة رقم :
( حمطات 2وتركيب معدات املراقبة والتحكم لعدد )

ك.ف العارضية استعمال  11/132تويل رربيسية 
 5عة حكومي والعارضية قط

يود اجلهاز املركزي للمناقوات العامة أن يسرتع  انتباه السادة 
( 49( من ال انون رقم )16املناقوأ إىل أنه واستنادا إىل ن  املادة )

، سوف يتم طرح املناقوة املعكورة أعاله عل   2016لسنة 
( شركات بعد مدة 6الشركات املعكورة ابلكشف املرف  وعددها )

 قل من اتريخ نشر هعا اإلعالن ابجلريدة الرسية.( يوما عل  األ30)
وحي  لكل ذي مولحة مل يرد اسه ي هعه ال اربمة التظلم أمام اجمللس 

( يوما تبدأ من 30من قرار االستبعاد أو عدم إدراجه وذل) ملدة )
اتريخ نشر هعا اإلعالن اجلريدة الرسية وبعد سداد الرسم الدد 

 (.4/2017ابل رار الوزاري رقم )
 األمأ العام للجهاز املركزي للمناقوات العامة

 كشف الشركات امل هلة
 الوكيل اللي م اول الع د الرربيسي  ت
1 SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 
GERMANY 

شركة سيمنس  
لاللكرتوانت واخلدمات 

 الكهرابربية
2 GRID SOLUTIONS SAS – 

FRANCE 
شركة أوالد عبدالعزيز 

 دعبدالسن الراش
3 ABB GLOBAL MARKETING F 

Z – LLC  إماراتية 
شركة ايه يب يب للت نيات 

 ا ندسية
4 MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION JAPAN  
شركة كهرابء الشرق 

 األوسط
5 TOSHIBA CORPORATION 

JAPAN 
شركة جمموعة عل  ال امن 
واوالده للتجارة العامة 

 وامل اوالت
6 HITACHI د ال امن شركة يوسف امح

 واوالده
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 إعالن
 عن الطرح املسب  للمناقوات الدودة عل  قاربمة شركات 
 يعلن اجلهاز املركزي للمناقوات العامة عن طرح 

 54/2017/2018و ك و /  -طرح املناقوة رقم :
، 400أعمال استبدال عوازل اخلطوط ا واربية جهد )

( ك ف ي مناط  متفرقة من دولة 132، 300
  ملناط  اجلنوبيةا –الكويت 

 وزارة الكهرابء واملاء
يود اجلهاز املركزي للمناقوات العامة أن يسرتعي انتباه السادة 

( 49( من ال انون رقم )16املناقوأ إىل أنه واستنادا إىل ن  املادة )
، سوف يتم طرح املناقوة املعكورة أعاله عل   2016لسنة 

( شركات بعد مدة 3الشركات املعكورة ابلكشف املرف  وعددها )
 ( يوما عل  األقل من اتريخ نشر هعا  اإلعالن ابجلريدة الرسية.30)

وحي  لكل ذي مولحة مل يرد اسه ي هعه ال اربمة التظلم أمام اجمللس 
( يوما تبدأ من 30من قرار االستبعاد أو عدمإدراجه وذل) ملدة )

م الدد اتريخ نشر هعا اإلعالن اجلريدة الرسية وبعد سداد الرس
 (.4/2017ابل رار الوزاري رقم )

 الوكيل اللي م اول الع د األساسي م
 MITSA International –شركة متسا العاملية  1

LTD 
شركة دايناكو للتجارة 

 العامة
 IMCO –شركة امكو للهندسة واالنشاءات  2

Engineering and Construction 
Company 

 شركة حملية

 High Line –السبانية شركة هاي الين ا 3
Division Spain 

شركة ابور جريد 
للتجارة العامة 
 وامل اوالت

 األمأ العام للجهاز املركزي للمناقوات العامة
 

 بلدية الكويت
 35/2018إعـــالن 

 ت دم للبلدية صاحب الرخوة التالية
 شركة البستان العهيب التجارية االسم التجاري

 د الفئـــة
 1000795 رقم ال يد

بطلب إل اء إجازة امل اوالت الوادرة له ومطالبا  بسحب الكفالة 
 تونيفها ابلفئة املعكورة.املورفية املودعة لدم البلدية نظري 

( ي شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19بناء  عل  املادة )
تونيف وترخي  م او) أعمال البناء وا دم ي بلدية الكويت واليت 

  أنه للم اول أن ي دم طلبا  للبلدية إبل اء ترخيوه قبل تن  عل
وللجنة املنووص عليها ابملادة األوىل انتهاء مدته أو إل اء تسجيله 

من هعه الالربحة أن تودر قرارها بعل) بعد استيفاء الشرطيأ 
 اآلتيأ:

 انتهاء امل اول من مجيع األعمال املتعاقد عليها -1
من اتريخ نشر هعا الطلب ي ( عسة عشر يوما  15ان ضاء ) -2

 اجلريدة الرسية.
ويرتتب عل  إل اء الرتخي  أو التسجيل رد الكفالة املورفية امل دمة 

 ( من هعا ال رار.10من امل اول مع مراعاة الف رة األخرية من املادة )
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات ا اه امل اول املعكور 

والت البناء امل مة بينهم ومل تنته بعد، أو أعاله نظري ع ود م ا
حجوزات قضاربية لواصحهم بسبب أعمال م اوالت هالفة أو 
مستح ات انشئة عن ع د امل اولة، أن ي وموا مبراجعة قسم امل اولأ 
إبدارة األنظمة ا ندسية خالل مدة أقواها عسة عشر يوما  من 

 م  ا بعد املدة امل ررة.اترخيه، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات ت د
 مدير عام البلدية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 36/2018إعـــالن رقم 
 ت دم للبلدية صاحب الرخوة التالية

 شركة ال مر األول للتجارة العامة وامل اوالت  االسم التجاري
 د الفئـــة

 1000566 رقم ال يد
ا  بسحب الكفالة بطلب إل اء إجازة امل اوالت الوادرة له ومطالب

 املورفية املودعة لدم البلدية نظري تونيفها ابلفئة املعكورة.
( ي شأن 161/2009( من قرار البلدية رقم )19بناء  عل  املادة )

تونيف وترخي  م او) أعمال البناء وا دم ي بلدية الكويت واليت 
 تن  عل  أنه للم اول أن ي دم طلبا  للبلدية إبل اء ترخيوه قبل
انتهاء مدته أو إل اء تسجيله وللجنة املنووص عليها ابملادة األوىل 
من هعه الالربحة أن تودر قرارها بعل) بعد استيفاء الشرطيأ 

 اآلتيأ:
 انتهاء امل اول من مجيع األعمال املتعاقد عليها -1
( عسة عشر يوما  من اتريخ نشر هعا الطلب ي 15ان ضاء ) -2

 اجلريدة الرسية.
تب عل  إل اء الرتخي  أو التسجيل رد الكفالة املورفية امل دمة ويرت 

 ( من هعا ال رار.10من امل اول مع مراعاة الف رة األخرية من املادة )
وعليه فإن البلدية تناشد من له أية مطالبات ا اه امل اول املعكور 
أعاله نظري ع ود م اوالت البناء امل مة بينهم ومل تنته بعد، أو 

ات قضاربية لواصحهم بسبب أعمال م اوالت هالفة أو حجوز 
مستح ات انشئة عن ع د امل اولة، أن ي وموا مبراجعة قسم امل اولأ 
إبدارة األنظمة ا ندسية خالل مدة أقواها عسة عشر يوما  من 

 اترخيه، والبلدية لن تنظر أبية مطالبات ت دم  ا بعد املدة امل ررة.
 مدير عام البلدية
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 الكويت جامعة
 إعالن

 عن طرح املمارسات ال ابلة للتجزربة التالية:

 الونف رقم املمارسة م
اجلهة 
 الطالبة

 املبلد
قيمة 
التأمأ 
 األو)

موعد 
 اإلغالق

1 
46/2018-

2019 

توريد 
مستهلكات 
ملخت  طب 
 االسنان

كلية 
طب 
 االسنان

75 
 د.ك

2 %
من قيمة 
 العطاء

1/5/2018 

2 
68/2018-

2019 
  توريد مواد
 كيماوية

كلية 
 الطب

75 
 د.ك

2 %
من قيمة 
 العطاء

1/5/2018 

3 
74/2018-

2019 

توريد وتركيب 
وتش يل معدات 
هت  طب 
 االسنان

كلية 
طب 
 االسنان

75 
 د.ك

2 %
من قيمة 
 العطاء

1/5/2018 

4 
86/2018-

2019 

توريد وتركيب 
وتش يل أجهزة 

 علمية

كلية 
 الويدلة

75 
 د.ك

2 %
من قيمة 
 العطاء

1/5/2018 

5 
ممارسة خارجية 

5/2018-
2019 

توريد 
مستهلكات 
 ملخت  الريبوت

كلية 
ا ندسة 
 والبرتول

75 
 د.ك

2 %
من قيمة 
 العطاء

1/5/2018 

 عن طرح املمارسات غري ال ابلة للتجزربة التالية :

 الونف رقم املمارسة م
اجلهة 
 الطالبة

 املبلد
قيمة 
التأمأ 
 األو)

موعد 
 اإلغالق

1 
51/2018-

2019 
وريد  ت

 كيماوايت

كلية 
العلوم 
 اصحياتية

75 
 د.ك

600 
 د.ك

1/5/2018 

2 
92/2018-

2019 
توريد قطع 
 غيار آالت

إدارة 
 االحباث

75 
 د.ك

600 
 د.ك

1/5/2018 

3 
96/2018-

2019 

توريد قطع 
غيار جهاز 
 علمي

مركز 
الت ييم 
 وال ياس

75 
 د.ك

600 
 د.ك

1/5/2018 

4 
138/2018-

2019 
توريد  

 كيماوايت

كلية 
ا ندسة 
 والبرتول

75 
 د.ك

600 
 د.ك

1/5/2018 

وميكن اصحوول عل  مستندات املمارسات اعتبارا  من يوم األحد  -1
واألايم التالية أ ناء الدوام الرسي وذل) من  8/4/2018املواف 

  ( ابخلالدية. 36إدارة املشرتايت) قسم شئون املوردين ( مبب  )
م الثالاثء املواف  آخر موعد لت د  العطاءات هو يو  -2
ظهرا  ولن يلتفت إىل العطاءات الىت  12:00، الساعة1/5/2018

 ترد بعد هعا املوعد وسوف يتم فض العطاءات جبلسة علنية . 
لعدد )  CDجيب ت د  العطاء كامال  هتوما  خبتم الشركة عل   -3
 نسخ ( .  3
 جيب ت د  املستندات التالية لكل من :  -4
 التأمأ اإلبتداربي . -لية صي ة العطاء والتعهد .    النسخة األص -
 التسعرية األصلية ملو  عل  صفحتها األوىل طوابع الشراء . -
 صورة عن شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية الوالحية . -
 املظروف املخو  للممارسة . -

 وسوف يستبعد العطاء ي حال عدم إرفاق املستندات املطلوبة .
العطاءات ىف صندوق قاعة اجتماعات األمناء وتوضع  -5

 ابخلالدية . –املساعدين 

 مالحظة :
سحب املمارسات للشركات املتخووة ىف هعا اجملال عل  أن تكون 

 8:00مسجلة لدم قسم شئون املوردين ابجلامعة وذل) من الساعة 
ظهرا  مع احضار بطاقة التسجيل لعام  12:00صباحا  وحىت الساعة 

2018. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن جامعة الكويت عن طرح املزايدة التالية:

 املواصفات م
اجلهة 
 الطالبة

نسبة التأمأ 
 االبتداربي

 املبلد
موعد 
 اإلغالق

مزايدة رقم  1
7/2018-2019 

بشأن است الل وإدارة 
موقع كافترياي امل مترات 
ابلشويخ لت د  خدمة 
ال هوة واملشروابت 
الساخنة طب ا  

 فات العاملية.للمواص

ادارة 
 الت عية

ال ت ل عن 
2% 

75 
 د.ك

8/5/2018 

وميكن اصحوول عل  مستندات املزايدة اعتبارا مـن يـوم األحـد املوافـ  
واألايم التاليــــة أ نــــاء الــــدوام الرســــي وذلــــ) مــــن إدارة   8/4/2018

املشرتايت ) قسم شئون املوردين ( مبب  اإلدارة ابخلالدية وآخر موعد 
عطـــــاءات هـــــو الساعــــــة الثانيـــــة عشـــــرة ظهـــــرا  يــــــوم الـــــثالاثء لت ـــــد  ال

ولن يلتفت إىل العطاءات اليت ترد بعد هـعا املوعـد مـع  8/5/2018
العلـــم أن الرســـوم املـــعكورة غـــري قابلـــة للـــرد وللجامعـــة اصحـــ  ي إل ـــاء 

 املزايدة دون ذكر األسباض .
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ــــاء  توضــــع العطــــاءات بوــــندوق املمارســــات ب اعــــة اجتماعــــات األمن
 ساعدين ابخلالدية.امل

 مالحظـــة : 
الســاعة  25/4/2018يــوم األربعــاء أملوافــ   التمهيــدياالجتمــاع  -
 عاشرة والنوف صباحا إبدارة الت عية ابخلالدية.ال
ســحب مســتندات للشــركات املســجلة لــدم اجلامعــة وذلــ) بشــرط  -

أن تكــون مســجلة لـــدم جلنــة املناقوــات املركزيـــة مــع إحضــار كـــارت 
 .2018معة الكويت لعام التسجيل جبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن جامعة الكويت عن إعادة طرح املزايدة التالية:

 املواصفات م
اجلهة 
 الطالبة

 املبلد
موعد 
 اإلغالق

نسبة 
 التأمأ
 االبتداربي

مزايدة رقم  1
18/2018-

بشأن  2019
است الل وإدارة 

  SHموقع فيال 
ابلشويخ كفرع بنكي 
لت د  اخلدمات 

ورفية مع توفري امل
( مكاربن 10عدد )

 سحب ا)

إدارة 
 املشرتايت

-
/75  

 د.ك

8/5/2018 2% 
من 
ال يمة 
 االمجالية
 للعطاء

وميكن اصحوول عل  مستندات املزايدة اعتبارا  مـن يـوم األحـد املوافـ  
ــــ) مــــن إدارة  8/4/2018 ــــدوام الرســــي وذل ــــاء ال ــــة أ ن واألايم التالي

مبب  اإلدارات ابخلالدية وآخر موعد  املشرتايت )قسم شئون املوردين(
لت ـــــد  العطـــــاءات هـــــو الساعــــــة الثانيـــــة عشـــــرة ظهـــــرا  يــــــوم الـــــثالاثء 

ولن يلتفت إىل العطاءات اليت ترد بعد هعا املوعد مع   8/5/2018
العلـــم أن الرســـوم املـــعكورة غـــري قابلـــة للـــرد وللجامعـــة اصحـــ  ي إل ـــاء 

 املزايدة دون ذكر األسباض.
ب اعة اجتماعات األمناء  اءات بوندوق املمارساتتوضع العط -

 ابخلالدية.املساعدين 
 مالحظـــة : 

سحب مستندات املزايـدة للشـركات املسـجلة لـدم اجلامعـة وذلـ)  -
ــة مــع إحضــار   ــة املناقوــات املركزي بشــرط أن تكــون مســجلة لــدم جلن

 .2018كارت التسجيل جبامعة الكويت لعام 
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ألجلمكتب توفية معامالت األسهم اب
 إعـــالن

ن م سسـة تســوية املعــامالت عــشــركة االستشـارات املاليــة الدوليــة مـدعأ ف ــدان سـندات ال ســيمة الرابعـة اخلاصــة هبــم والوـادرة السـادة  ت ـدم إلينــا
. (42/1988رقـم )واليت حل حملها مكتب توفية معامالت األسهم ابألجل، مبوجـب املرسـوم ابل ـانون  املتعل ة أبسهم الشركات اليت متت ابألجل

 وبياهنا كما يلي: ـ
 
 عدد اصحو  رقم السند م عدد اصحو  رقم السند م

 حوة مشاركة 157396 1/1363 26 حوة مشاركة 117 9/41 1
 حوة مشاركة 25734 1/1364 27 حوة مشاركة   1501 10/61 2
 حوة مشاركة 245708 3/1186 28 حوة مشاركة   1172 1/1311 3
 حوة مشاركة 740 3/1187 29 ة مشاركةحو 22785 4/1086 4
 حوة مشاركة 33379 3/1188 30 حوة مشاركة 219227 143/1030 5
 حوة مشاركة 34 4/1113 31 حوة مشاركة 26006 145/1005 6
 حوة مشاركة 2999 4/1114 32 حوة مشاركة 11133 157/1074 7
 حوة مشاركة 52279 4/1115 33 حوة مشاركة 29712 178/1217 8
 حوة مشاركة 262332 4/1116 34 حوة مشاركة 12857 180/197/1007 9
 حوة مشاركة 601 12/1053 35 حوة مشاركة 11345 186/187/1004 10
 حوة مشاركة 29132 13/1046 36 حوة مشاركة 51471 215/1012 11
 حوة مشاركة 19783 13/1047 37 حوة مشاركة 9642 222/1008 12
 حوة مشاركة 19557 47/1025 38 ة مشاركةحو 15331 230/1053 13
 حوة مشاركة 89962 47/1026 39 حوة مشاركة   132980 1/1355 14
 حوة مشاركة 74844 84/1008 40 حوة مشاركة 15762 3/1173 15
 حوة مشاركة 117856 140/1145 41 حوة مشاركة 26985 4/1106 16
 حوة مشاركة 62000 178/1273 42 حوة مشاركة 88788 14/1026 17
 حوة مشاركة 42718 180/197/1010 43 حوة مشاركة 117342 47/1022 18
 حوة مشاركة 145 212/1004 44 حوة مشاركة 13504 66/1004 19
 حوة مشاركة 496 1/223 45 حوة مشاركة 121683 139/1029 20
 حوة مشاركة 354 2/182 46 حوة مشاركة 22855 157/1080 21
 حوة مشاركة 4802 4/113 47 حوة مشاركة 73802 178/1263 22
 حوة مشاركة 2078 5/87 48 حوة مشاركة 19032 239/1023 23
 حوة مشاركة 4663 7/44 49 حوة مشاركة 25314 1/1361 24
  حوة مشاركة 24400 1/1362 25

 م ابعرتاضه إىل هعا املكتب مب ره الكاربن ـ مبجمع لعا يرج  ممن له اعرتاض أن يت د ه السندات،وحيث إن املكتب بودد إصدار بدل فاقد عن هع
 ـ الدور األرضي، خالل عسة عشر يوما  من اتريخ نشر هعا اإلعالن. 16الوزارات ـ بلوك 
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 امل سسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

 عن مزايدات طرح أراضي بنوك فضاء لإلجيار 
 )مزايدة ابلظرف امل ل (

الســكنية عــن طــرح أراضــي بنــوك فضــاء  تعلــن امل سســة العامــة للرعايــة
لإلجيار بنظام املزايدة ألعل  مبلد دعم مادي م دم للم سسة وال يمـة 

 اإلجيارية لعراضي وذل) للمواقع التالية:

املساحة  النشاط املوقع م
 )مرت مربع(

اصحد األدىن 
لل يمة االجيارية 
 الشهرية )د.ك(

مدينة صباح األمحد، الضاحية  1
 (6قطعة رقم ) –( Aاألوىل )

 بن)
 

300 
 

2,212.500 
)ألفان وماربتان 
وإ   عشر دينار 
كوييت وعسماربة 
 فلس ال غري(

مدينة صباح األمحد، الضاحية  2
 (5قطعة رقم ) –( Cالثالثة )

مدينة جابر األمحد، الضاحية  3
(N1 )– ( 5قطعة رقم) 

مدينة جابر األمحد، الضاحية  4
(N2 )– ( 6قطعة رقم) 

 شروط املزايدة:
أن يكون املت دم من البنوك املرخ   ا ابلعمل ي دولة الكويت  -1

 ولدية ترخي   اري ساري املفعول ويكون مزاوال  فعليا  للنشاط املطلوض.
ميكن اصحوول عل  كراسة الشروط من م ر امل سسة العامة  -2

م ابل  -إدارة تطوير املشاريع  –الدور الثالث  –للرعاية السكنية 
د.ك( )ف ط ماربتان وعسون دينارا  كويتيا  ال غري(  250مبلد وقدره )

يدفع عل  صورة شي) مودق صادر من بن) معتمد لدم دولة 
الكويت غري قابل للرد وذل) اعتبارا  من يوم )األحد( املواف  

وحىت هناية دوام يوم )اخلميس( املواف   08/04/2018
( 1:00صباحا  وحىت الساعة)( 9:00من الساعة ) 12/04/2018
 ظهرا .

تودع العطاءات ابملظروف امل ل  من قبل م دمي العطاءات  -3
 –ابلوندوق املخو  لعل) مب ر امل سسة العامة للرعاية السكنية 

إدارة تطوير املشاريع، ويكتب عليه من اخلار   –الدور الثالث 
متضمنا  موضوع العطاء واسم م دم العطاء واملوقع املطلوض اجياره

 املستندات املطلوبة ي هعا اإلعالن.
آخــــــر موعــــــد لت ـــــــد  العطــــــاءات هــــــو يـــــــوم األربعــــــاء املوافـــــــ   -4

ـــــت 1:00الســـــاعة ) 25/04/2018 ـــــة الكوي ( ظهـــــرا  بتوقيـــــت دول
 )اتريخ اإلقفال(، ويرفض أي عطاء ي دم بعد هعا املوعد.

يرف  بكل عطاء أتمأ ابتداربي غري مشروط وغري قابل لإلل اء  -5
 1,500لواحل امل سسة العامة للرعاية السكنية ب يمة مبلد وقدره )

د.ك( )ف ط ألف وعسماربة دينار كوييت ال غري( عل  صورة شي) 
مودق أو خطاض ضمان غري مشروط وغري قابل لإلل اء وابلل ة 
العربية صادر من بن) معتمد لدم دولة الكويت، كما ينب ي أن يكون 

( يوما اعتبارا من اتريخ 90ملفعول ملدة )التأمأ االبتداربي ساري ا
اإلقفال )أو أي مدة أخرم يتم اخطار املزايدين هبا من قبل 
امل سسة(، هعا وسوف يستبعد العطاء غري املوحوض ابلتأمأ 

االبتداربي، علما أبن هعا التأمأ سوف يرد للمزايدين بعد قيام املزايد 
اإلجراءات وتوقيع الع د الفاربز )العي رست عليه املزايدة( ابستكمال 

 مع امل سسة.
سوف يتم اختيار العطاء املت دم أبعل  دعم مادي للم سسة  -6

وال يمة اإلجياريه الشهرية لعرض امل دم عليها، وأن يكون مبلد الدعم 
املادي عل  صورة شي) واحد مودق صادر من بن) معتمد لدم 

 دولة الكويت.
 سسة خالل أسبوعأ من اتريخ يلتزم املزايد الفاربز مبراجعة امل -7

إخطاره بعل) إلمتام اإلجراءات الالزمة وتوقيع الع د، تعت  مشاركته 
ابملزايدة مل اه ويوبأل مبلد التأمأ االبتداربي ح ا  خالوا  للم سسة 

 دون اعرتاض من املتزايد، عل  ان يتم رد مبلد الدعم امل دم منه.
 املستندات املطلوبة:

 تجارية سارية املفعول للنشاط املطروح.صورة الرخوة ال -1
 صورة اعتماد التوقيع ساري املفعول. -2
 كراسة الشروط معبئة ومعتمدة وموقعة وهتومة من قبل م دم العطاء. -3
 وصل شراء كراسة الشروط. -4

 مالحظات:
  حي  للم سسة إل اء املزايدة و/أو إعادة طرحها و/أو رفض أي

ء األسباض ودون أية مسئولية عل  عطاء م دم دون اصحاجة إلبدا
 امل سسة أبي صورة كانت  اه ال ري أو أي من اجلهات املت دمة.

  يعت  هعا اإلعالن جزءا ال يتجزأ من واثرب  املزايدة ومكمال ومتمما
  ا.

 بن) االربتمان الكوييت
 إعــالن

يعلن بن) االربتمان الكوييت عن اخلطة السنوية للمناقوات 
 (، كالتا):2018/2019ة املالية )واملمارسات للسن

 نوع الطرح اسم املشروع م
 - ديد خدمات مايكروسوفت للدعم الفين 1

Premier ملدة سنة 
 عامة

-EMC Backup Trueشراء تراخي   2
Up ملدة سنة 

 عامة

  Oracle ACS Serversت د  خدمات  3
 ملدة سنة

 عامة

 عامة ة سنةصيانة و ديد تراخي  قواعد البياانت  ملد 4
 infrastructure-phase 1صيانة  5

maintenance  &support   ملدة
 سنة

 عامة

املرحلة األوىل من  هيز املب  الرربيسي جبنوض  6
 السرة لبن) االربتمان الكوييت

 عامة

 عامة بتجديد تراخي  أوراكل 7
 عامة ع د أتجري أجهزة كمبيوتر 8
من صيانة ع د الويانة الشامل لفروع البن)  9

مراف  البن) من تكييف ومواعد وخدمات 
 أخرم ملدة سنة

 عامة

 عامةع د الضيافة واملتضمن أعمال الضيافة ملوظفي  10
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البن) من مشروابت ساخنة وابردة وماء ملدة 

 سنة
ع د األمن واملتضمن ت د  خدمات اصحراسة  11

 لفروع البن) ملدة  الث سنوات
 عامة

ولة وأعمال أخرم واملتضمن ع د النظافة واملنا 12
 ت د  أعمال النظافة واملناولة ملدة سنة

 عامة

مشروع إشادة وأت يث وصيانة مب  فرع البن)  13
 اجلديد مبنط ة الع يلة مبحافظة األمحدي

حمدودة عل  
الشركات 
 امل هلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

رقــــــم ة يعلــــــن بنــــــ) االربتمــــــان الكــــــوييت عــــــن إعــــــادة طــــــرح املمارســــــ
( خبووص صيانة نظام اجلـرد واألصـول الثابتـة 2019/2018-16)

الـواردة بواثربـ  املمارسـة  حسب الشـروط واملواصـفاتوشراء ملح اهتا 
 -اإلدارة املاليــة  -والــيت ميكــن اصحوــول عليهــا مببــ  البنــ) الرربيســي 

 الدور الثاين. 
األوقات فعل  السادة الشركات الراغبة ي االشرتاك مراجعة البن) ي 

ـــة مـــن الســـاعة ) ظهـــرا(  12:00صـــباحا وحـــىت الســـاعة  8:00التالي
د.ك(  75/-الستالم كراسة الشروط واملواصفات م ابل رسـم قـدره )

ــارا كويتيــا ال غــري  ــل للــرد  -عســة وســبعون دين موــطحبأ -غــري قاب
 معهم املستندات التالية:

 صورة عن السجل التجاري.  -1
 وصناعة الكويت. صورة عن شهادة غرفة  ارة -2
 صورة عن إيوال التسجيل لدم جلنة املناقوات املركزية. -3
صورة من شهادة تديد نسب العمالة الوطنية الوـادرة عـن وزارة  -4

 الشئون االجتماعية والعمل.
أن يكون له خ ة ساب ة ي ت ـد  اخلدمـة موضـوع العطـاء ال ت ـل  -5

 عن  الث سنوات ي جهات حكومية مما لة.
سـجال مفوـال ابألعمــال الـيت توالهـا فيمــا  م ـدم العطــاءأن ي ـدم  -6

 هو مطلوض منه، وذل) بشهادات مو  ة من اجلهات املعنية.
أن يكون مسجال لدم اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات وأن  -7

 يرف  بعطاربه شهادة بعل) معتمدة ومعاصرة لتاريخ طرح املناقوة.
 هـل مـن ذوي اخلـ ة املهنيـة والدرايـة ن يكون لديه فري  عمـل مأ -8

 . الكاملة بطبيعة العمل املطلوض
يرف  مع العطاء كفالة بنكية غري مشروطة ي صورة شي) مودق  -9

أو كتــاض ضــمان مـــن أحــد البنـــوك املعتمــدة ي الكويـــت لوــاحل بنـــ) 
علـ  أن  /ألفـي دينـار كـوييت ال غـري"- 2000االربتمان الكوييت مببلد 

ة  ال ـــة أشـــهر علـــ  األقـــل مـــن اتريـــخ آخـــر موعـــد تكـــون صـــاصحة ملـــد
 الستالم العطاءات وال تدفع عنها فواربد.

 .CDترف  نسخة من العطاءات عل  قرص  -10
تعنون العطاءات ابلظرف املختوم ابسم السيد/ مـدير عـام بنـ)  -11

االربتمــان الكــوييت وتــودع بوــندوق جلنــة الشــراء البنــ) ابإلدارة املاليــة 
ظهــرا مــن يــوم  1:00لكــوييت مبوعــد أقوــاه الســاعة لبنــ) االربتمــان ا

 .29/4/2018اخلميس املواف  
 مالحظة:

 للبن) اصح  ي إل اء املمارسة بدون ذكر األسباض. -
 جيب أن تكون مجيع املستندات سارية الوالحية. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

( 1/2018/2019رقــم )يعلــن بنــ) االربتمــان الكــوييت عــن طــرح املمارســة 
 OpenTexخبوـــــــــــوص صـــــــــــيانة ودعـــــــــــم فـــــــــــين وبـــــــــــرام  

(LiveLink)   الـــواردة بواثربـــ   وذلـــ) حســـب الشـــروط واملواصـــفات
اإلدارة املاليــة  –املمارســة والــيت ميكــن اصحوــول عليهــا مببــ  البنــ) الرربيســي 

 .الدور الثاين –
ـــ) ي األوقـــات  ـــة ي االشـــرتاك مراجعـــة البن ـــ  الســـادة الشـــركات الراغب فعل

ظهــرا( الســتالم  12:00صــباحا وحــىت الســاعة  8:00الســاعة ) التاليــة مــن
ــــل رســــم قــــدره ) د.ك.( عســــة  75/-كراســــة الشــــروط واملواصــــفات م اب

موـــــطحبأ معهـــــم  -غـــــري قابـــــل للـــــرد  –وســـــبعون دينـــــارا كويتيـــــا ال غـــــري 
 املستندات التالية:

 صورة عن السجل التجاري.  -1
 صورة عن شهادة غرفة  ارة وصناعة الكويت. -2
 ن إيوال التسجيل لدم جلنة املناقوات املركزية.صورة ع -3
ـــة الوـــادرة عـــن وزارة  -4 ـــة الوطني ـــد نســـب العمال صـــورة مـــن شـــهادة تدي

 الشئون االجتماعية والعمل.
ان يكــون لــه خــ ة ســاب ة ي ت ــد  اخلدمــة موضــوع العطــاء ال ت ــل عــن  -5

  الث سنوات ي جهات حكومية مما لة.
ألعمــال الــيت توالهــا فيمــا هــو ســجال مفوــال اب م ــدم العطــاءأن ي ــدم  -6

 مطلوض منه ، وذل) بشهادات مو  ة من اجلهات املعنية.
ن يكــــون لديــــه فريــــ  عمــــل م هــــل مــــن ذوي اخلــــ ة املهنيــــة والدرايــــة أ -7

   .الكاملة بطبيعة العمل املطلوض
أن يكــــون مســــجال لــــدم اجلهــــاز املركــــزي لتكنولوجيــــا املعلومــــات وأن  -8

 عاصره لتاريخ طرح املمارسة . يرف  بعطاءه شهاده بعل) معتمدة وم
يرف  مع العطاء كفالة بنكيـة غـري مشـروطة ي صـورة شـي) موـدق أو    -9

كتــاض ضــمان مــن أحــد البنــوك املعتمــدة ي الكويــت لوــاحل بنــ) االربتمــان 
علــ  أن تكــون صــاصحة  /ألفــي دينــار كــوييت ال غــري"- 2000الكــوييت مببلــد 

د الســتالم العطــاءات وال ملــدة  ال ــة أشــهر علــ  االقــل مــن اتريــخ آخــر موعــ
 تدفع عنها فواربد.

 .CDترف  نسخة من العطاءات عل  قرص  -10
ـــون العطـــاءات ابلظـــرف املختـــوم ابســـم الســـيد/ مـــدير عـــام بنـــ)  -11 تعن

االربتمــان الكــوييت وتــودع بوــندوق جلنــة الشــراء البنــ) ابإلدارة املاليــة لبنــ) 
اخلمــــيس  ظهــــرا مــــن يــــوم  1:00االربتمـــان الكــــوييت مبوعــــد أقوــــاه الســــاعة 

29/04/2018. 
 مالحظة:

 .للبن) اصح  ي إل اء املمارسة بدون ذكر األسباض 
 جيب أن تكون مجيع املستندات سارية الوالحية 
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 بيت الزكاة
 إعـالن

عن نتيجة أتهيل الشركات املتخووة ي جمال إدارة الافظ الع ارية 
 لبيت الزكاة

ة ي جمـال إدارة يعلن بيت الزكاة عن نتيجة أتهيل الشركات املتخوو
 الافظ الع ارية لبيت الزكاة.

العدد رقم  2/2018/ 11إصحاقا  لإلعالن املنشور يوم األحد
مت دمة  8شركات من أصل 7واف  بيت الزكاة عل  أتهيل عدد 1379
 وهي: 

 الشركة املتحدة إلدارة املراف . -1
 شركة العمران للتطوير الع اري. -2
 الع اري. الشركة األوىل لالستثمار -3
 شركة أعيان الع ارية. -4
 بن) الكويت الدو). -5
 ر . –شركة إدارة األمالك الع ارية  -6
 شركة وفرة الع ارية. -7

 وعدم أتهيل شركة اصحياة الدولية الع ارية. )بسبب(
   9عـــــدم تديـــــد بنـــــد إدارة ع ـــــارات ال ـــــري حيـــــث حـــــددت الشـــــركة إدارة / 1

  اري.-استثماري-سكيندون تديد العدد والنوع  حمافظ
ــــــــ  خســــــــاربر  /2 ــــــــوحظ ت ي ــــــــة للشــــــــركة ل ــــــــاانت املالي مبراجعــــــــة البي
 .31/12/2016ي

مـع اعتبـار أن فـرتة الــتظلم للشـركة املسـتبعدة هــي اسـبوعان مـن اتريــخ 
 نشر هعا اإلعالن.

مكتـب  –جنوض السرة، جممع الـوزارات –بيت الزكاة  -لالستفسار: 
 االستثمار

 1120-1127يداخل 175مركز االتوال  
 

 م سسة املوانئ الكويتية
 إعالن

 2018/2019   -  1املمارسة رقم م م ك / 
 بشأن صيانة وإصالح أجهزة التكييف والت يد

مبيناربي الشويخ والدوحة وبواابت املناط  التخزينية 
 التابعة  ا ي م سسة املوانئ الكويتية

وتـــدعو  عاليـــه، تعلـــن م سســـة املـــوانئ الكويتيـــة عـــن طـــرح املمارســـة
الشركات وامل سسات املتخووـة ي جمـال األعمـال حمـل املمارسـة إىل 
ت ـــد  عطاءاهتـــا وف ـــا  للشـــروط واملواصـــفات الفنيـــة واألحكـــام املبينـــة 
ــــكن اصحوــــول عليهـــا مـــن إدارة املمارســـات  ــــيت ميـ بواثربـــ  املمارســـة وال
رع ابمل سسة الكاربنة ابلطاب  الثالث من مبين جممع املوانئ الكاربن بشـا

 75/-مجــال عبــد الناصــر مبنط ــة الشــويخ وذلــ) نظــري مبلــد وقــدره )
 -د.ك( عسة وسبعون دينارا  كويتيا  غري قابل للرد مع مراعاة اآليت: 

-.جيب عل  املمارس أن ي دم مع عطاربـه أتمينـا  أوليـا  مبلـد وقـدره )1
د.ك( ألفان دينار كوييت ال غـري ي صـورة شـي) موـدق أو  2,000/

غري مشروط وخاٍل من أية تفظات وغري قابل للرجـوع خطاض ضمان 
فيه وصاحل لعداء أبكمله صـادر مـن أحـد البنـوك املعتمـدة لـدم دولـة 
الكويـت ابسـه ولوـاحل م سسـة املـوانئ الكويتيـة وعلـ  أن يكـون هـعا 
ـــأمأ صـــاصحا  ملـــدة ســـراين العطـــاء ، ويســـتبعد كـــل عطـــاء ال يكـــون  الت

ال جيــوز رد التأمينــات األوليــة إال بعــد موــحواب  بكامــل هــعا التــأمأ ، و 
( يومــا  مــن اتريــخ إقفــال املمارســة أو عنــدما ي ــوم املمــارس 90مــرور )

الفاربز بت د  التأمأ النهاربي وتوقيـع الع ـد مـا مل يـتم إل ـاء املمارسـة أو 
الطلــب مــن املمارســأ متــددي مــدة ســراين عطــاءاهتم ابملمارســة ، ولــن 

ـــد علـــ  ـــة فوارب ـــداربين  تـــدفع امل سســـة أي ـــأمأ وال جيـــوز ل مبلـــد هـــعا الت
 املمارس اصحجز عل  مبل ه.

.يلتزم املمارس أن يرف  مـا يفيـد ال يـد ي كـٍل مـن السـجل التجـاري 2
ووزارة التجارة والوناعة واجلهاز املركزي للمناقوات العامة مع إرفاق 
شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنيـة صـادة مـن اجلهـة املختوـة قـانوان  

ة املفعول وقت ت د  العطاء مع ت د  املستندات الرسية الثبوتية ساري
األخرم الدالـة علـ  صـحة كافـة البيـاانت واملعلومـات الـواردة ابلعطـاء 

 امل دم من املمارس.
.يلتزم املمارس أن يوقع العطاء امل دم ي هعه املمارسة من الشخ  3

الـيت ختولـه ذلـ) أو  املخول قانوان  واصحاربز لكافة الوالحيات ال انونيـة
وي حال ذل) يـتم إرفـاق املسـتندات  –إن وجد  –من وكيله املعتمد 

الرسيــة املثبتــة لــعل) ، فــإذا كــان شــركة وجــب علــ  موقــع العطــاء أن 
يرفـــ  بـــه مـــا يثبـــت أنـــه مفـــوض مـــن الشـــركة ي ذلـــ) وحـــاربز لكافـــة 
الوــــالحيات ال انونيــــة هبــــعا اخلوــــوص ، وجيــــب أن يرفــــ  املمــــارس 

املثبتة لساب ة اخل ة ي جمال األعمال حمل املمارسة صـادرة  الشهادات
من اجلهات املتعاقد معها واملبأ هبا مدم رضاء هعه اجلهات عن أداء 
املمـــــارس والتزامــــــه إبزـــــاز األعمــــــال واخلـــــدمات وف ــــــا  لالشــــــرتاطات 
واملواصفات الفنية اخلاصـة هبـعه األعمـال واخلـدمات وتكـون مسـتوفية 

ات الــددة بواثربــ  هــعه املمارســة ، علــ  أن تكــون للمــدد واالشــرتاط
 هعه الشهادات معتمدة ومو  ة وت بلها م سسة املوانئ الكويتية .

.يلتزم املمارس الفاربز وقبل التوقيع عل  الع د بت د  أتمينا  هناربيـا  ي 4
صــورة خطــاض ضــمان غــري مشــروط وخــاٍل مــن أيــة تفظــات غــري قابــل 

كملــه صــادر مــن أحــد البنــوك املعتمــدة للرجــوع فيــه وصــاحل لــعداء أب
لـــدم دولـــة الكويـــت ابســـه ولوـــاحل امل سســـة مببلـــد وقـــدره مـــا نســـبته 

( من ال يمة اإلمجالية للع د بوفة أتمـأ وضـمان لتنفيـع كافـة 10)%
التزاماته امل ررة ابلع د عل  أن يكون ساري املفعول من وقت إصداره 

شــهادة االســتالم النهاربيــة  إىل مــا بعــد انتهــاء تنفيــع الع ــد وبعــد صــدور
ـــداربين  لععمـــال حمـــل الع ـــد ، وال تـــدفع عـــن مبل ـــه فواربـــد وال جيـــوز ل
الطرف الثاين اصحجز عل  مبلد التأمأ ، وحي  للطرف األول أن خيوم 
ــــه ال رامــــات والتعويضــــات واملوــــاريف الــــيت تســــتح  علــــ   مــــن قيمت

إنــعار أو  املمــارس الفــاربز مبوجــب هــعا الع ــد دون اصحاجــة إىل تنبيــه أو
االلتجاء إىل ال ضاء أو إ بات حدوث الضرر العي يعت  حم  ا  ي كل 
األحـــوال ودون أن يكـــون للممـــارس الفـــاربز أو البنـــ) حـــ  االعـــرتاض 
علـــ  هــــعا اخلوـــم ، وي حالــــة اخلوـــم اجلزربــــي أو اخلوـــم الكلــــي أو 
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ن وــان مبلــد التــأمأ جيــب علــ  املمــارس الفــاربز تكملــة قيمــة التــأمأ 
ـــنفس مبلـــد وشـــروط التـــأمأ الســـاب  امل ـــررة  أو ت ـــد  أتمـــأ جديـــد ب

وذل) خالل عشرة أايم عمل من اتريخ إخطـاره بـعل) مبوجـب كتـاض 
موصــ  عليــه بعلــم الوصــول ، فــإذا مل ي ــم بــعل) فمــن حــ  امل سســة 
تكملة هعا التأمأ خوما  من مستح ات املمارس الفاربز لديها ، فـإذا 

و مل ت ـط مسـتح اته قيمـة التــأمأ مل تكـن لـه مبـالد مسـتح ة الوـرف أ
امل ـــررة أو عجـــز عـــن تكملـــة التـــأمأ خـــالل املهلـــة املشـــار إليهـــا حيـــ  
للم سســة فســخ الع ــد أو التنفيــع علــ  اصحســاض وذلــ) بعــد إخطــاره 
مبوجــــب كتــــاض موصــــ  عليــــه بعلــــم الوصــــول دون حاجــــة الختــــاذ أيــــة 
إجــراءات قضــاربية مــع حفــظ حــ  امل سســة ي الرجــوع علــ  املمــارس 

 الفاربز ابلتعويض عن األضرار املرتتبة عل  ذل).
.يب   العطاء انفع املفعول وغري جاربز الرجوع فيه من وقت توـديره 5

( تسـعأ يومـا ، وال يعتـد أبي 90حىت هناية فرتة سراينه والددة مبـدة )
تعديل ي األسـعار بعـد ت ـد  العطـاء، وإذا تعـعر علـ  امل سسـة البـت 

دة الـــددة لســـرايهنا فيـــتم متديـــد مـــدة ســـراين ي العطـــاءات خـــالل املـــ
العطاءات ملدة مما لة ويتم  ديد خطاابت الضمان )التأمينات األولية( 
امل دمــة مــن املمارســأ، ويســتبعد عطــاء كــل ممــارس ال ي بــل مــد مــدة 

 سراينه.
.علـــــ  املمارســـــأ املشـــــاركأ ي هـــــعه املمارســـــة حضـــــور االجتمـــــاع 6

عي سيع د ي متام الساعة العاشرة صـباحا  التمهيدي مب ر امل سسة وال
ب اعــــة االجتماعــــات    2018/  4/ 19مــــن يــــوم اخلمــــيس املوافــــ  

الكاربنة ابلدور السابع مببين جممع املـوانئ التـابع للم سسـة  ، علـ  أن 
يوطحب ممثل املمارس صورة ضوربية من ايوال شراء واثربـ  املمارسـة 

ان  صحضــــور االجتمــــاع الوــــادر مــــن امل سســــة ومــــا يفيــــد تفويضــــه قــــانو 
التمهيـــدي للممارســـة وإبـــداء االستفســـارات اخلاصـــة ابملمـــارس خـــالل 
االجتمـــاع التمهيـــدي وذلـــ) مبوجـــب كتـــاض رســـي معتمـــد صـــادر مـــن 
ــــل ال ــــانوين للشــــركة او امل سســــة  جانــــب م ــــدم العطــــاء أو مــــن املمث
املمارســة ، وعلــي الســادة املمارســأ االلتــزام مبــا ســيتم مناقشــته خــالل 

مـــاع التمهيـــدي حيـــث يعتـــ  هـــعا االجتمـــاع جـــزءا  ال يتجـــزأ مـــن االجت
مســــتندات هــــعه املمارســــة ويســــري ي مواجهــــة م ــــدمي العطــــاءات ، 
ويلتزم املمارسون ابلنتارب  والتوصيات وااليضاحات اليت يتم اعتمادهـا 
من جانـب امل سسـة خـالل االجتمـاع التمهيـدي أو مـن خـالل املعاينـة 

اق علي موعد وأمـاكن اجراربهـا خـالل االجتمـاع امليدانية اليت يتم االتف
ــة امليدانيــة  التمهيــدي ، ويتوجــب علــي مجيــع املمارســأ حضــور املعاين
وابــداء االستفســارات والتســاؤالت الفنيــة الــيت قــد تتبــدي  ــم خــالل 
هــعه املعاينــة علــ  أن يــتم ت ــدميها كتابــة  للم سســة للــرد عليهــا بشــكل 

أي ممــارس ي هـــعا الشــأن حيـــث  رســي ، وال يعتـــد أبي ادعــاء يدعيـــه
تعتــ  هــعه املعاينــة أهنــا متــت وانفيــة للجهالــة ، علمــا  أبنــه ســيتم تعمــيم 
األســــــــئلة واالستفســــــــارات والــــــــردود عليهــــــــا والنتــــــــارب  والتوصــــــــيات 
وااليضاحات الـيت يـتم التوصـل اليهـا خـالل االجتمـاع التمهيـدي ومـن 

ب م سسـة املـوانئ خالل املعاينة امليدانية وذل) بعد االعتماد من جان
الكويتية عل  مجيـع املمارسـأ قبـل موعـد إقفـال املمارسـة وذلـ) وف ـا  
لآلليــــة االجراربيــــة وال واعــــد الســــارية املطب ــــة لــــدي امل سســــة ي هــــعا 

 الشأن.

.يلتــزم امل ــاول بشــراء مــا حيتاجــه مــن مــواد وأدوات وأجهــزة وآالت 7
الــوطين وف ــا   وبضــاربع مــن املنتجــات الوطنيــة أو املنتجــات ذات املنشــأ

ووف ـــــا  ألحكـــــام الالربحـــــة  2016لســــنة  49ألحكــــام ال ـــــانون رقـــــم 
 .2017لسنة  30التنفيعية لل انون املعكور الوادرة ابملرسوم رقم 

ي  2016( لسـنة 49.يلتزم املمارسون بكافة أحكام ال انون رقـم )8
 30شــأن املمارســات العامــة والربحتــه التنفيعيــة الوــادرة ابملرســوم رقــم 

وبكافـــة ال ـــوانأ واللـــواربأل والـــنظم وال ـــرارات الســـارية  2017 لســـنة
ــــة واملنظمــــة  ــــة املعني ــــدي امل سســــة واجلهــــات اصحكومي واملعمــــول هبــــا ل
لععمـــال حمـــل املمارســـة وعلـــ  األخـــ  وزارة األشـــ ال العامـــة حيـــث 
تعت  مجيعها متممة ومكملة للشروط الواردة بواثرب  املمارسـة وع ـدها 

 .وجزءا  ال يتجزأ منها
.املمارسة مطروحة ف ط عل  الشركات و امل سسات املتخووـة ي 9

جمـــال أعمـــال التكييـــف واملوـــنفأ لـــدي اجلهـــاز املركـــزي للمناقوـــات 
)تكييــف فئــة اثنيــه أو اثلثــه( ، وجيــب أن يتــوفر لــديهم خــ ة ســاب ة ي 
جمـــال األعمـــال املـــعكورة بفـــرتة ال ت ـــل عـــن عـــس ســـنوات مـــع ت ـــد  

ملثبتـة ملـدة اخلـ ة املطلوبـة وكـعل) ت ـد  شـهادات املستندات الرسية ا
اخل ة املعتمـدة واملبـأ هبـا مـدي رضـاء اجلهـات املتعاقـد معهـا املمـارس 
عن أداربه لععمال واخلدمات خالل فرتة التعاقد معه ، علي أن تكون 
هـــعه الشـــهادات معتمـــدة ومو  ـــة وت بلهـــا م سســـة املـــوانئ الكويتيـــة 

ات واملواصــفات املطلوبــة األخــرم والــواردة ومســتوفية لكافــة االشــرتاط
 بواثرب  املمارسة.

ــة وغــري مســموح فيهــا بت ــد  عــروض 10 ــة للتجزرب .املمارســة غــري قابل
 بديلة.
.يتم إيداع العطاءات وف ا  للضوابط واألحكـام املبينـة بواثربـ  هـعه 11

ــــة  املمارســــة ي صــــندوق العطــــاءات اخلــــاص مب سســــة املــــوانئ الكويتي
ة املمارســات ابمل سســة ابلطــاب  الثالــث مــن مبــين جممــع الكــاربن ي إدار 

املوانئ التابع للم سسة ي موعد أقواه الساعة الواحدة ظهرا  من يوم 
 -(  ال ـأ يومـا  30وذلـ) خـالل ) 2018/  5/  8الثالاثء املوافـ  
مـــن اإلعـــالن عـــن املمارســـة واملنشـــور ابجلريـــدة الرسيـــة  -حبـــد أقوـــي 

لموعد املبأ ابإلعالن املنشور ابجلريـدة الرسيـة )الكويت اليوم( وف ا  ل
 " الكويت اليوم" عن هعه املمارسة.

.لــــن يلتفـــــت إىل أي عطـــــاءات تــــرد بعـــــد هـــــعا املوعــــد مهمـــــا كانـــــت 12
األســباض، كمــا لــن يلتفــت إىل أي ت يــري أو تعــديل أو ختفــيض ي األســعار 

) وال جيـوز بعد ت د  العطاء وال يعتد أبي ادعاء يدعيه املمارس حيـال ذلـ
ــــة او أو نف ــــات أو موــــروفات أو  ــــالد مالي ــــة امل سســــة بثمــــة مب ــــه مطالب ل
تعويضات نتيجة أليـة أعمـال أو إجـراءات قـد تكبـدها أ نـاء اعـداد العطـاء 
امل ــدم مــن قبلــه ي هــعه املمارســة أو أ نــاء إجــراء الــزايرة امليدانيــة للمواقــع 

اض علـي كـل مـا ت ـدم حمل األعمال اخلاصـة ابملمارسـة ، وال حيـ  لـه االعـرت 
 أبي وجه من الوجوه وأبي صورة من الوور حاال  أو مست بال .

 مدير عام امل سسة     
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 شركة الن ل العام الكويتية
 إعالن

تعلـن شــركة الن ــل العـام الكويتيــة عــن رغبتهــا ي طــرح املناقوــة العامــة 
( عبارة لشركة 2توميم وبناء وتوريد عدد )ب( اخلاصة 5/2018رقم )

ن ـــل العــــام الكويتيـــة طب ــــا  للشـــروط واملواصـــفات العامــــة واخلاصـــــة ال
 الواردة بكراسة شروط املناقوة.

وميكـــن اصحوـــول علـــ  كراســـة شـــروط املناقوـــة مـــن صـــندوق الشـــركة 
الكاربن مبب  اإلدارة الرربيسي )ابملرقاض( شارع عبد العزيز محد الوـ ر 

 الدور األرضي.-

 اإلقـفــال الطرح
سعر كراسة 

 الكفالة البنكية وطالشر 

 د.ك 250 2/5/2018   2/4/2018 
 90% صاصحة ملدة 5

 يوما
( 18/4/2018املوافـــ  )األربعـــاء ســـيع د االجتمـــاع التمهيـــدي يـــوم 

( الســــــاعة العاشــــــرة صــــــباحا  مببــــــ  اإلدارة 00:10بتمــــــام الســــــاعة )
 الرربيسي ابملرقاض ب اعة االجتماعات ابلدور الرابع.

( 2/5/2018( املـواف  ))األربعاء طــاءات يــومآخر موعد لتسـليم الع
( الكاربن ابلدور الرابع ابمل ر الرربيسي للشركة بتــمام 3ابلوندوق رقم )

 ( الثانـية عشر ظــهرا . 12:00الساعة )
ملزيـــد مـــن االستفســـار عـــن اجلانـــب الفـــين يرجـــ  االتوـــال علـــ  أرقـــام 

 ا واتف التالية:
 +96522328887   إدارة الن ل البحري   مباشر -

 + 96522328656مباشر 
 +96522328870فاكس 

ملزيد من االستفسار عن اجلانب ال انوين يرج  االتوال عل  أرقام 
 ا واتف التالية:

 + 96522328454   مباشر  إدارة املناقوات والع ود -
 +96522328870 فاكس

E-mail: enders&auctions@kptc.com.kw 
 

البرتولية  شركة صناعة الكيماوايت
(PIC) 

اخلطة السنوية لع ود التوريد وامل اوالت واخلدمات 
 2018-2019للسنة املالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التاريخ املتوقع  األعمال م
 للطرح

التعاقد مع مستشار ما) إلجراء عدة دراسات لت ييم فرص  1
 May 2018 االستحواذ عل  مشاريع قاربمة

Septemb دراسات طارربة خاصة صحاجة العمل 2
er 2018 

 February أو تطوير اصحاليأ ISOمتطلبات تطبي  نظام إداري جديد  3
2019 

 July 2018 أعمال اصحراسة ملراف  وموانع الشركة 4

صيانة وتش يل نظام التحكم واملراقبة  لطات املياه اخلارجة من  5
 May 2018 املوانع

6 Action 13 transfer pricing project February 
2019 

 Platts S&P Global May 2018 ديد االشرتاك ي نشرة  7
8 ICIS Market Reports ديد االشرتاك ي نشرة  May 2018 

( لفرص استثمارية ملونع DFSدراسة جدوم اقتوادية ) 9
 للبرتوكيماوايت إلنتا  العطرايت

Decemb
er 2018 

10 
اعة ومنتجات ( لت ييم صنPFSدراسة جدوم اقتوادية مبدربية )

 الح ه / متخووة ملوانع العطرايت
 (Specialties/Derivatives ) 

Decemb
er 2018 

11 
ت ييم أصول ودراسات الفح  الناي للجهالة لفرصة استحواذ 

 عل  مشروع قاربم
 حماسبية وضريبية ( -فنية و ارية  -) دراسة مالية 

Decemb
er 2018 

12 PIC Data Center Revamp Project June 2018 

13 Gateway Protection Appliances April 
2018 

14 Firewalls Upgrade April 
2018 

15 UPS Maintenance Mge Galaxy 4 UPSS 
Units - HO and DRS Renewal May 2018 

16 ISO 27031 IRBC Readiness Assessment June 2018 
17 ORACLE Software & License Renewal May 2018 

18 Minitab 18 Statistical Software Multi-
user-Licenses Renewal May 2018 

19 Laboratory Information Management 
System-LIMS Licenses Renewal May 2018 

20 Develop ICT Implementation 
Roadmap June 2018 

 June 2018 دراسة إعادة هيكلة الداربرة 21

 August عمل الداربرة تديث أنظمة 22
2018 

دراسة واقتناص الفرص املتاحة عن طري  فري  البحث والتطوير ي  23
 الداربرة

August 
2018 

 April دراسة مالية لفرصة استثمارية ي كوراي اجلنوبية 24
2018 

 April دراسة فنية و ارية لفرصة استثمارية ي كوراي اجلنوبية 25
2018 

 April ضريبية لفرصة استثمارية ي كوراي اجلنوبيةدراسة حماسبية و  26
2018 

 June 2018 دراسة مالية لفرصة استثمارية ي الوأ 27
 June 2018 دراسة فنية و ارية لفرصة استثمارية ي الوأ 28
 June 2018 دراسة حماسبية وضريبية لفرصة استثمارية ي الوأ 29
 July 2018 ثمارية ي أمريكا الشماليةدراسة فنية وتسوي يه  لفرصة است 30

 April دراسة جدوم اقتوادية وفنية لفرصة استثمارية جديدة 31
2018 

32 
ت ييم أصول ودراسات الفح  الناي للجهالة لفرصة استحواذ 

 عل  مشروع قاربم
 حماسبية وضريبية( -فنية و ارية  -)دراسة مالية 

April 
2018 

املة للمنتجات البرتوكيماوية تديث دراسات تسوي ية ش 33
 )االولفينات(

March 
2018 

 April عمالة مساندة لفري  الع ود 34
2018 

 April األعمال املساندة للداربرة التجارية 35
2018 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  73478. حتــت ر ــم  15/11/2005  . واملســيلة 38. ال
ـــاري   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا 62354بـــر م   ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9لع ــــة  . الــــواردة ف74106. حتــــت ر ــــم  12/12/2005 
ـــاري  62358بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
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الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  73478. حتــت ر ــم  15/11/2005  . واملســيلة 38. ال
ـــاري   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا 62354بـــر م   ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9لع ــــة  . الــــواردة ف74106. حتــــت ر ــــم  12/12/2005 
ـــاري  62358بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
يـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التيار  اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  74107. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 16. ال
ـــاري  62359بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  74108. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 25. ال
ـــاري   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا 62360بـــر م   ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة ف74109. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 35لع ــة  . ال
ـــاري  62361بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التيا اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  74110. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  62362بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
ر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــ 13013

الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 
ــواردة فلع ــة  74111. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 35. ال

ـــاري  62363بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245. و نوا ـــــــا       أمحـــــــد العــــــــ.د اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  74112. حتــت ر ــم  12/12/2005  . واملســيلة 35. ال
ـــاري  62364بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

اة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصع 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  79314. حتــت ر ــم  02/09/2006  . واملســيلة 36. ال
ـــاري  67280بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمد ت ــــــــر ة  جــــــــتقـــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  79315. حتــت ر ــم  02/09/2006  . واملســيلة 38. ال
ـــاري  .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج 71101بـــر م   . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9. الــــواردة فلع ــــة  81839. حتــــت ر ــــم  19/12/2006 
ـــاري  71160بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   الشـــر ة  الكـــة اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  81840. حتــت ر ــم  19/12/2006  . واملســيلة 38. ال
ـــاري  71161بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

 يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  81841. حتــت ر ــم  19/12/2006  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  71162بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245و نوا ـــــــا        أمحـــــــد العــــــــ.د. اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  84537. حتــت ر ــم  07/04/2007  . واملســيلة 38. ال
ـــاري69793بـــر م     .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  84538. حتــت ر ــم  07/04/2007  . واملســيلة 41. ال
ـــاري  68205بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  84539. حتــت ر ــم  07/04/2007  . واملســيلة 38. ال
ـــاري  69661بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  84540. حتــت ر ــم  07/04/2007  . واملســيلة 41. ال
ـــاري  69201بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  89040. حتــت ر ــم  11/10/2007  . واملســيلة 41. ال
ـــاري  79108بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  89041. حتــت ر ــم  11/10/2007  . واملســيلة 41. ال
ـــاري  79109بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9. الــــواردة فلع ــــة  89042. حتــــت ر ــــم  11/10/2007 
ـــاري  .  ـــشج  جوجـــل 79110بـــر م   اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  89043  . حتــت ر ــم11/10/2007  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  79111بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  89704. حتــت ر ــم  07/11/2007  . واملســيلة 41. ال
ـــاري  79113بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

يت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكو  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  89705. حتــت ر ــم  07/11/2007  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  79114بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسم جــــــــ تقـــــــد ت ــــــــر ة
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9. الــــواردة فلع ــــة  89706. حتــــت ر ــــم  07/11/2007 
ـــاري  .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  ج79115بـــر م   وجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9ردة فلع ــــة  . الــــوا98047. حتــــت ر ــــم  23/09/2008 
ـــاري  88030بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة  اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  98048. حتــت ر ــم  23/09/2008  . واملســيلة 35. ال
ـــاري  88031بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  98049. حتــت ر ــم  23/09/2008  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  88032بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9. الــــواردة فلع ــــة  98050. حتــــت ر ــــم  23/09/2008 
ـــاري  88033بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  98051. حتــت ر ــم  23/09/2008  . واملســيلة 35. ال
ـــاري  88034بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  98052. حتــت ر ــم  23/09/2008  . واملســيلة 42. ال
ـــاري  88035بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملســــيلة 9. الــــواردة فلع ــــة  99264. حتــــت ر ــــم  13/11/2008 
ـــاري  91512بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  101456. حتــت ر ــم  18/02/2009  . واملســيلة 9. ال
ـــاري  .  ـــشج  جوجـــل ا88038بـــر م   ىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  101457. حتت ر م  18/02/2009 

ـــاري  88039 بـــر م  .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  101458. حتت ر م  18/02/2009 
ـــاري  88040بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013

ـــ الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــرب بطل
ــواردة فلع ــة  101459. حتــت ر ــم  18/02/2009  . واملســيلة 9. ال

ـــاري  88041بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  101460. حتت ر م  18/02/2009 
ـــاري  88042بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  101461. حتت ر م  18/02/2009 
ـــاري  .  ـــ88043بـــر م   شج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  109760. حتــت ر ــم  18/02/2010  . واملســيلة 9. ال
ـــاري  94133بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  117566. حتت ر م  12/01/2011 
ـــاري  96510بـــر م   .  ـــشج  جوجـــل اىلـــج . ااج  جوجـــل ا  ا  ســـ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             136                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  117567. حتــت ر ــم  12/01/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  102972بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  117568. حتــت ر ــم  12/01/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  103818بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  121963. حتــت ر ــم  29/06/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  103105بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  121964. حتت ر م  29/06/2011 
ــاري  103106بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  121965. حتت ر م  29/06/2011 
ــاري  103107بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  121966. حتت ر م  29/06/2011 
ــاري  .  ــشج  جوجــ103108بــر م   ل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  121967 م  . حتت ر 29/06/2011 
ــاري  103109بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  122002. حتــت ر ــم  03/07/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  109102بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
سـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل ت 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  122003. حتت ر م  03/07/2011 
ــاري  109103بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 36. الواردة فلع ـة  122004. حتت ر م  03/07/2011 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا115806بــر م     ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  122005. حتت ر م  03/07/2011 
ــاري  109104بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  122006. حتــت ر ــم  03/07/2011  . واملســيلة 3. ال
ــاري  115807بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 20. الواردة فلع ـة  122007. حتت ر م  03/07/2011 
ــاري  109105بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
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الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 
. واملسـيلة 36. الواردة فلع ـة  123931. حتت ر م  27/09/2011 

ــاري  105765بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  123932. حتت ر م  27/09/2011 
ــاري  105766بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  123933. حتت ر م  27/09/2011 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل 105767بــر م   ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42فلع ـة   . الواردة123934. حتت ر م  27/09/2011 
ــاري  105768بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
لتياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ا اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  124850. حتــت ر ــم  27/10/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  106018بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
 ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  الصعاة، الكويت. و يل تسـييل 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  124851. حتت ر م  27/10/2011 
ــاري  106019بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        أمحـــــــد اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 36. الواردة فلع ـة  124852. حتت ر م  27/10/2011 
ــاري   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا 106020بــر م   ســ . بت

 31/01/2018 . 

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ة . واملسـيل42. الواردة فلع ـة  124853. حتت ر م  27/10/2011 
ــاري  106021بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
تـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت ب اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  125120. حتــت ر ــم  03/11/2011  . واملســيلة 9. ال
ــاري  106578بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 11. الواردة فلع ـة  125121. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل 106579بــر م   ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 16فلع ـة   . الواردة125122. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106580بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
لتياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ا اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 25. الواردة فلع ـة  125123. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106581بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
ل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـيي 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 28. الواردة فلع ـة  125124. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106582بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245د العــــــــ.د. و نوا ـــــــا       أمحـــــــ اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  125125. حتت ر م  03/11/2011 
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ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا106583بــر م     ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  125126. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106584بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  125127. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106585بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  125128. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106586بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 11. الواردة فلع ـة  125129. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106587بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 16. الواردة فلع ـة  125130. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106588بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 25. الواردة فلع ـة  125131. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106589بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 28. الواردة فلع ـة  125132م  . حتت ر 03/11/2011 
ــاري  106590بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  125133. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106591بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  الصعاة، 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  125134. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106592بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسم ت ــــــــر ة  جــــــــتقـــــــد

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  125135. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج106593بــر م    . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  125136. حتت ر م  03/11/2011 
ــاري  106594بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  126705. حتــت ر ــم  10/01/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  107348بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  127785. حتت ر م  28/02/2012 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             139                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ــاري   .  ــشج  جوجــل109834بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  128105. حتت ر م  08/03/2012 
ــاري  109835بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  129403. حتت ر م  18/04/2012 
ــاري  108214بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  129616. حتــت ر ــم  26/04/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  107552بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
عاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الص 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  129617. حتت ر م  26/04/2012 
ــاري  107553بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  129618. حتت ر م  26/04/2012 
ــاري   .  ــشج  جوجــل107554بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  129619م  . حتت ر 26/04/2012 
ــاري  107555بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013

 ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 
. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  129620. حتت ر م  26/04/2012 

ــاري  107556بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  129911. حتت ر م  06/05/2012 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل 107557بــر م   ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة130466. حتــت ر ــم  27/05/2012  . واملســيلة 9فلع ــة   . ال
ــاري  107402بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
تياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ال اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  130467. حتت ر م  27/05/2012 
ــاري  107403بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  131349. حتــت ر ــم  27/06/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا109324بــر م     ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  131576. حتــت ر ــم  04/07/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  114272بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
عاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الص 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  131577. حتت ر م  04/07/2012 
ــاري  114273بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  131578. حتت ر م  04/07/2012 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جو 114274بــر م   جــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42ردة فلع ـة  . الوا131579. حتت ر م  04/07/2012 
ــاري  114275بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــ اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  132898. حتــت ر ــم  26/08/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  114068بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
ييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـ 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  132899. حتت ر م  26/08/2012 
ــاري  114069بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245محـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا       أ اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  133486. حتــت ر ــم  19/09/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  114075بــر م   ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  133487. حتت ر م  19/09/2012 
ــاري  114076بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  133488. حتت ر م  19/09/2012 

ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل 114077بــر م   ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41فلع ـة   . الواردة133489. حتت ر م  19/09/2012 
ــاري  114078بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
لتياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ا اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  133490. حتت ر م  19/09/2012 
ــاري  114079بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
ل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـيي 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  133491. حتت ر م  19/09/2012 
ــاري  114080بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245د العــــــــ.د. و نوا ـــــــا       أمحـــــــ اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39. الواردة فلع ـة  134225. حتت ر م  21/10/2012 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا114093بــر م     ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  134226. حتت ر م  21/10/2012 
ــاري  114094بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  134843. حتــت ر ــم  20/11/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  113947بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمـتقـــــــد ت ــــــــر ة  جـــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  134844. حتت ر م  20/11/2012 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  ج113948بــر م   وجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  134845. حتت ر م  20/11/2012 
ــاري  113949بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  134846. حتت ر م  20/11/2012 
ــاري  113950بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  134847. حتت ر م  20/11/2012 
ــاري  113951بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  134967. حتــت ر ــم  25/11/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  115829بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  134968. حتت ر م  25/11/2012 
ــاري   .  ــشج  جوجــل115830بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  134969م  . حتت ر 25/11/2012 

ــاري  115831بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  134970. حتت ر م  25/11/2012 
ــاري  115832بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  الصعاة، 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  135634. حتــت ر ــم  17/12/2012  . واملســيلة 9. ال
ــاري  118353بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  135635. حتت ر م  17/12/2012 
ــاري  118354بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  137842. حتــت ر ــم  03/03/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  121899بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم غيـــرتبطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  137843. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  121900بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  137844. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  121901بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمــــــــر ة  جــــــــ تقـــــــد ت
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  137845. حتــت ر ــم  03/03/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  121902بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  137846. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  121903بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  137847. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  121904بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  137848. حتــت ر ــم  03/03/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  121905بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  137849. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  121906بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  137850. حتت ر م  03/03/2013 
ــاري  . 121907بــر م    ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  140744. حتــت ر ــم  12/06/2013  . واملســيلة 9. ال

ــاري  121919بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  140745. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  121920بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  140746. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  121921بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  140747. حتــت ر ــم  12/06/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  .  ــشج  ج121922بــر م   وجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  140748ر م   . حتت12/06/2013 
ــاري  121923بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  140749. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  121924بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  140750. حتــت ر ــم  12/06/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  121925بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  140751  . حتت ر م12/06/2013 
ــاري  121926بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  140752. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  121927بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة،  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  140753. حتــت ر ــم  12/06/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  121928بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمــــــــر ة  جــــــــ تقـــــــد ت
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  140754. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري   .  ــشج  جوجــل اىلــج .121929بــر م   ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  140755. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  121930بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  140756. حتــت ر ــم  12/06/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  122057بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  140757. حتت ر م  12/06/2013 

ــاري  122058بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  140758. حتت ر م  12/06/2013 
ــاري  122059بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  142736. حتــت ر ــم  20/08/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري   .  ــشج  جوجــل122185بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  143356م  . حتــت ر ــ09/09/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  119470بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  143357. حتت ر م  09/09/2013 
ــاري  119471بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة،  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  146254. حتــت ر ــم  15/12/2013  . واملســيلة 9. ال
ــاري  120952بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  146255. حتت ر م  15/12/2013 
ــاري  120953بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  146256. حتت ر م  15/12/2013 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             144                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ــاري  120954بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ـــــب  ـــــربطل ـــــاري   اســـــم تغي ـــــ  أود ـــــت بت ـــــة ال الشـــــر ة  الكـــــة العت ـــــة التياري

. واملســيلة بــر م 9. الــواردة فلع ــة  146335. حتــت ر ــم  17/12/2013 
.  ــــــــشج  جوجـــــــــل اىلـــــــــج . ااج  جوجـــــــــل ا  ا  ســـــــــ . بتـــــــــاري  122272 
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 17/12/2013الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ـشج 122273. واملسـيلة بـر م  35. الواردة فلع ـة  146336حتت ر م  
 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 17/12/2013الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ـشج 122274. واملسـيلة بـر م  39. الواردة فلع ـة  146337حتت ر م  
 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 17/12/2013الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ـشج 122275. واملسـيلة بـر م  42. الواردة فلع ـة  146338حتت ر م  
 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 17/12/2013الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ــشج 122276. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  146339حتــت ر ــم  
 . 31/01/2018  ا  س . بتاري    جوجل اىلج . ااج  جوجل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39فلع ـة  . الواردة 146340. حتت ر م  17/12/2013 
ــاري  122277بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  146341. حتت ر م  17/12/2013 

ــاري  122278بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  148460. حتت ر م  18/02/2014 
ــاري  122302بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  148461. حتت ر م  18/02/2014 
ــاري  .  ــشج  جوجــ122303بــر م   ل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  163822 ــم  . حتــت ر 09/02/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  134643بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  163823. حتت ر م  09/02/2015 
ــاري  134644بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  163824. حتــت ر ــم  09/02/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  144537بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحــــــد العـــــــ.د. و نوا ــــــا        اسمتقــــــد ت ـــــــر ة  جـــــــ
 اســم تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. حتــت ر ــم 09/02/2015الشــر ة  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ـــــشج  جوجـــــل 144538. واملســـــيلة بـــــر م  42. الـــــواردة فلع ـــــة  163825 

 . 31/01/2018اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             145                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  166809. حتــت ر ــم  07/04/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  146601بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم غيـــرتبطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  166810. حتت ر م  07/04/2015 
ــاري  146602بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  166811. حتت ر م  07/04/2015 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل 146603بــر م   ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41فلع ـة   . الواردة166812. حتت ر م  07/04/2015 
ــاري  146604بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
لتياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ا اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  166813. حتت ر م  07/04/2015 
ــاري  146605بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
ل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، الكويت. و يل تسـيي 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  166814. حتت ر م  07/04/2015 
ــاري  146606بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  168733. حتــت ر ــم  25/05/2015  . واملســيلة 9. ال

ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا144903بــر م     ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  168734. حتت ر م  25/05/2015 
ــاري  144904بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  168735. حتت ر م  25/05/2015 
ــاري  144905بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  168736. حتــت ر ــم  25/05/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  144906بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  168737. حتت ر م  25/05/2015 
ــاري  144907بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  168738. حتت ر م  25/05/2015 
ــاري  144908بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  169091. حتــت ر ــم  03/06/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  144924بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
لكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الصعاة، ا 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  169092. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  144925بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمــــــــر ة  جــــــــ تقـــــــد ت
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  169093. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري   .  ــشج  جوجــل اىلــج .144926بــر م   ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  169094. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  144927بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  169095. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  144928بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  169096. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  144929بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  169097. حتــت ر ــم  03/06/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري   .  ــشج  جوجــل146626بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013

الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 
. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  169098م  . حتت ر 03/06/2015 

ــاري  146627بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  169099. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  146628بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  169100. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  146629بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  169101. حتت ر م  03/06/2015 
ــاري  .  ــشج  جوجــ146630بــر م   ل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  169102 م  . حتت ر 03/06/2015 
ــاري  146631بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــ اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  169104. حتــت ر ــم  03/06/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  144930بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحــــــد العـــــــ.د. و نوا ــــــا        اسمتقــــــد ت ـــــــر ة  جـــــــ

 اســم تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. حتــت ر ــم 03/06/2015الشــر ة  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   

.  ـــــشج  جوجـــــل 144931. واملســـــيلة بـــــر م  42. الـــــواردة فلع ـــــة  169105 
 . 31/01/2018 ا  ا  س . بتاري  اىلج . ااج  جوجل 
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 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 23/08/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ــشج 144795. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  171558حتــت ر ــم  
 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 23/08/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ـشج 144796. واملسـيلة بـر م  36. الواردة فلع ـة  171559حتت ر م  
 . 31/01/2018ا  ا  س . بتاري    جوجل اىلج . ااج  جوجل 

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 23/08/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ـشج 144797ملسـيلة بـر م  . وا42. الواردة فلع ـة  171560حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 23/08/2015د ـــت بتـــاري   الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أو  اســـم
.  ــشج 144798. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  171561حتــت ر ــم  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرا  ا  ســ . بطلــب الصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل 

. 23/08/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ـشج 144799. واملسـيلة بـر م  36. الواردة فلع ـة  171562حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  172986. حتــت ر ــم  08/10/2015  . واملســيلة 9. ال
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا145621بــر م     ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ـشج 147496. واملسـيلة بـر م  10فلع ـة  . الواردة 172987حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 08/10/2015تياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   الشـــر ة  الكـــة العت ـــة ال اســـم
.  ـشج 145622. واملسـيلة بـر م  42. الواردة فلع ـة  172988حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــر ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب  الصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل

. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ــشج 145623. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  172989حتــت ر ــم  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ـشج 145624. واملسـيلة بـر م  35. الواردة فلع ـة  172990حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ـشج 146318. واملسـيلة بـر م  42. الواردة فلع ـة  172991حتت ر م  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب ال
. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

.  ــشج 145625. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  172992حتــت ر ــم  
 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ

 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 
. 08/10/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم

. 145626بـــر م  . واملســـيلة 35. الـــواردة فلع ـــة  172993حتـــت ر ـــم  
 . 31/01/2018اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري     شج  جوجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  172994. حتت ر م  08/10/2015 
ــاري  146319بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13013 - 1245أمحـــد العــــ.د. و نوا ــــا        اسمتقـــد ت ــــر ة  جــــ
 تغيــرالصــعاة، الكويــت. و يــل تســييل  ــش ـــر ة  جوجــل ا  ا  ســ . بطلــب 

. 13/12/2015الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري    اســـم
.  ــشج 146828. واملســيلة بــر م  9. الــواردة فلع ــة  175578حتــت ر ــم  

 . 31/01/2018 جوجل اىلج . ااج  جوجل ا  ا  س . بتاري   
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  175579. حتت ر م  13/12/2015 
ــاري  146829بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  175580. حتت ر م  13/12/2015 
ــاري  146830بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  175581. حتت ر م  13/12/2015 
ــاري  .  ــشج  جوجــ147679بــر م   ل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  175582 م  . حتت ر 13/12/2015 
ــاري  146831بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
ر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــ اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  175583. حتت ر م  13/12/2015 
ــاري  146832بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  176831. حتــت ر ــم  21/01/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا149464بــر م     ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39فلع ـة  . الواردة 176832. حتت ر م  21/01/2016 

ــاري  149465بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  176833. حتت ر م  21/01/2016 
ــاري  149466بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177392. حتــت ر ــم  10/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  149150بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم غيـــرتبطلـــب 

. واملسـيلة 25. الواردة فلع ـة  177393. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149151بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177394. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149152بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 36. الواردة فلع ـة  177395. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149153بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  177396. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149154بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
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الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39. الواردة فلع ـة  177397. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149155بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177398. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149156بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177399. حتــت ر ــم  10/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  149157بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
عاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الص 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 25. الواردة فلع ـة  177400. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149158بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177401. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري   .  ــشج  جوجــل149159بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 36. الواردة فلع ـة  177402م  . حتت ر 10/02/2016 
ــاري  149160بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
 ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري  الشـــر  اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  177403. حتت ر م  10/02/2016 

ــاري  149161بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  الصعاة، 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39. الواردة فلع ـة  177404. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149162بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسم ت ــــــــر ة  جــــــــتقـــــــد

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177405. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  .  ــشج  جوجــل اىلــج149163بــر م    . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177413. حتــت ر ــم  10/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  149531بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
عاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الص 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177414. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149532بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177415. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149533بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177416. حتــت ر ــم  10/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  149534بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
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 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177417. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149535بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177418. حتت ر م  10/02/2016 
ــاري  149536بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177830. حتــت ر ــم  24/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري   .  ــشج  جوجــل149594بــر م   اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177831م  . حتت ر 24/02/2016 
ــاري  149595بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 39. الواردة فلع ـة  177832. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  149596بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 41. الواردة فلع ـة  177833. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  149597بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013

الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 
. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177834. حتت ر م  24/02/2016 

ــاري  149598بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 45. الواردة فلع ـة  177835. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  149599بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  177841. حتــت ر ــم  24/02/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  149602بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  177842. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  . 149603بــر م    ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  177843. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  149604بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  177844. حتت ر م  24/02/2016 
ــاري  149605بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  178061. حتــت ر ــم  03/03/2016  . واملســيلة 9. ال
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ــاري  149653بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت
 31/01/2018 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ

الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم غيـــرتبطلـــب 

. واملسـيلة 38. الواردة فلع ـة  178062. حتت ر م  03/03/2016 
ــاري  149654بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  178063. حتت ر م  03/03/2016 
ــاري  149655بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 35. الواردة فلع ـة  178465. حتت ر م  20/03/2016 
ــاري  149210بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  178466. حتت ر م  20/03/2016 
ــاري  .  ــشج  جوجــ149211بــر م   ل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  183870. حتــت ر ــم  28/09/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  154576بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
عاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . الص 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 10. الواردة فلع ـة  183871. حتت ر م  28/09/2016 
ــاري  154577بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

. واملسـيلة 42. الواردة فلع ـة  183872. حتت ر م  28/09/2016 
ــاري  154578بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
صعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ . ال 13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  185003. حتــت ر ــم  07/11/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  154670بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1245أمحـــــــد العــــــــ.د. و نوا ـــــــا        اسمتقـــــــد ت ــــــــر ة  جــــــــ
الصعاة، الكويت. و يل تسـييل  ـش ــر ة  جوجـل ا  ا  سـ .  13013
الشـــر ة  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   اســـم تغيـــربطلـــب 

ــواردة فلع ــة  185004. حتــت ر ــم  07/11/2016  . واملســيلة 9. ال
ــاري  153970بــر م   .  ــشج  جوجــل اىلــج . ااج  جوجــل ا  ا  ســ . بت

 31/01/2018 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــونان للتيــارع العا ــا و نوا ــا  العار ــية  طعــة  اســمتقــد ت ـــر ة او د ج

ــا.  – 251 بــ   – 1  يــناىل ، الكويــت. بطلــب لتيديــد  - كتــب  املبين
. 91306. حتـــت الـــر م  23/12/2008العت ـــة الـــت أود ـــت بتـــاري   

ــة   ــر م  30الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 75757. واملســيلة ب
القاىلوىليـــــــــــة للعت ـــــــــــة بتـــــــــــاري  . وتنت.ـــــــــــ   ـــــــــــ ة ا  ايـــــــــــة 30الع ـــــــــــة  

 13/12/2028 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـونان للتيـارع العا ـا و نوا ـا  العار ـية  طعـة  اسـمتقد ت ـر ة او د ج 
ــا.  – 251 بــ   – 1  يــناىل ، الكويــت. بطلــب لتيديــد  - كتــب  املبين

. 91305. حتـــت الـــر م  23/12/2008العت ـــة الـــت أود ـــت بتـــاري   
ــة  ــر م  30 الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 75756. واملســيلة ب

. وتنت.ـــــــــــ   ـــــــــــ ة ا  ايـــــــــــة القاىلوىليـــــــــــة للعت ـــــــــــة بتـــــــــــاري  30الع ـــــــــــة  
 13/12/2028 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 3/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75880. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90529 
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. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 3/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –ة للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو  تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملي 
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتــت الــر م 4/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   
.  ـش  نتيـاخ / 77734. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90534 

للعت ــــــة بتــــــاري  . وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة 3تــــــد اخ الع ــــــة  
 4/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 9/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 73855بـر م   . واملسـيلة3. الواردة فلع ـة  90607 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 9/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 29/12/2007 أود ـت بتـاري   بطلب لتيديد العت ة الـت
.  ـش  نتيـاخ / 73387. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90469 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 29/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتـت الـر م 28/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   

.  ـش  نتيـاخ / 79843. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90416 
وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري   .3تــــــد اخ الع ــــــة  

 28/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ـل الكويـت العامليـة للتيـارة العا ـة و نوا ـا  حـو  
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 28/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 70965. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90417 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 28/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. - ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 9/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75737. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90601 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 9/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –رة العا ـة و نوا ـا  حـو  تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيا 

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 9/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75740. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90604 
بتــــــاري   . وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة3تــــــد اخ الع ــــــة  

 9/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 28/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 73389. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90420 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 28/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتـت الـر م 28/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   

.  ـش  نتيـاخ / 73595. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90414 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 28/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 28/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 73593. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90411 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 28/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –ويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو  تقد ت ـر ة ا ل الك 

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 3/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 77187. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90526 
القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري   . وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة3تــــــد اخ الع ــــــة  

 3/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 76780. واملسـيلة بـر م  3 . الواردة فلع ـة 90479 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 29/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 4/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 77396. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90535 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3د اخ الع ــــــة  تــــــ
 4/12/2027. 
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 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ـل الكويـت العامليـة للتيـارة العا ـة و نوا ـا  حـو  

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75727. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90478 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 29/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتــت الــر م 3/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   
.  ـش  نتيـاخ / 78023. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90527 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 3/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 9/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75736. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90599 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3د اخ الع ــــــة  تــــــ
 9/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
حتــت الــر م . 4/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 75733. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90536 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 4/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 73391. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90477 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 29/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   

.  ـش  نتيـاخ / 73386. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90474 
وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري   .3تــــــد اخ الع ــــــة  

 29/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 82865. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90480 

. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  
 29/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -و ا - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتــت الــر م 3/12/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 77395. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90528 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 3/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –ارة العا ـة و نوا ـا  حـو  تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتي 
الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110

. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـش  نتيـاخ / 73384. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90476 

 ــــــة بتــــــاري  . وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت3تــــــد اخ الع ــــــة  
 29/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

الكويـــت. -ا و - -b1+A3+A2+A1احملـــل  – 17 بـــ   – 110
. حتـت الـر م 29/11/2007بطلب لتيديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   

.  ـش  نتيـاخ / 73385. واملسـيلة بـر م  3. الواردة فلع ـة  90475 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  3تــــــد اخ الع ــــــة  

 29/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــ29/1/2008العت ــــة ال . 91825ر م  . حتــــت ال
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 77410. واملســـيلة ب

 .29/1/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   3الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  29/1/2008العت ــــة ال . 91826. حتــــت ال
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 77411. واملســـيلة ب

 .29/1/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   3الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  14/1/2008العت ــــة ال . 91373. حتــــت ال
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 75044. واملســـيلة ب

 .14/1/2028 ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   . وتنت.   3الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  14/1/2008العت ــــة ال . 91376. حتــــت ال
ـــ ـــواردة فلع  ـــر م  3ة  ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 76632. واملســـيلة ب

 .14/1/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   3الع ة  



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             154                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ـر اع  تقد ت ـر ة الغنيم التيارية احملدودة ، سلي ان تالـد اـاا الغنـيم ـو

 – 44اا  41 ســـي ة  – طعـــا    –و نوا ـــا  الشـــوي  الصـــنا ية ال ال ـــا 
ار ــ  . بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   – 4حمــل ج  كتــب 

. واملســـيلة 35. الـــواردة فلع ـــة  39887. حتـــت الـــر م  19/5/1998 
. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 35.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  34334بـر م  

 .19/5/2028القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18 بـ   – 12 طعـا  –تقد ت ــر ة لـورو   جـرو   و نوا ـا  القبلـا  
. بطلب لتيديد العت ة الت أود ـت بتـاري    3 كتب  –الدور العاـر  –
. واملســـيلة 42. الـــواردة فلع ـــة  93345. حتـــت الـــر م  19/3/2008 

ا  ايـة . وتنت.ـ   ـ ة 42.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  75068بـر م  
 .19/3/2028القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت ـر ة ثري دي اىل انـيوان  للحلـو خ واملطـا م واملقـاه  و نوا ـا  

الـدور ال ـا ش . بطلـب  -802 كتـب  – 18املب   – 61 طعا  – حو  
. حتــــــت الــــــر م 17/2/2008لتيديــــــد العت ــــــة الــــــت أود ــــــت بتــــــاري   

.  ـش  نتيــاخ 75648. واملسـيلة بـر م  30دة فلع ـة  . الـوار 92286 
. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  30/ تـــــد اخ الع ـــــة  

 17/2/2028. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –تقد ت ـر ة الرؤ   ابيتـا  القابهـا  م م  .  قعلـة و نوا ـا  الشـر   
بطلــــب الــــدور ال الــــت  شــــر  كتــــب فلكا ــــل .  – 51 بــــ   – 6 طعــــا 

. حتــــــت الــــــر م 22/4/2008لتيديــــــد العت ــــــة الــــــت أود ــــــت بتــــــاري   
.  ـش  نتيــاخ 76800. واملسـيلة بـر م  36. الـواردة فلع ـة  94022 

. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  36/ تـــــد اخ الع ـــــة  
 22/4/2028. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  – ـا  تيطـان القد ـة تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا 

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 20 كتــب  – 15 بــ  – 22ـــار   – 29
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  30/6/2008العت ــــة ال . 86814. حتــــت ال

ــة   ــر م  29الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 74333. واملســيلة ب
 .30/6/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   29الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 طعـا  –تقد ت ـر ة  خر الكويـت للتيـارع العا ـة و نوا ـا  القبلـا  

الـــدور ال ـــال . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  – 10+9 كتـــب  -1 بـــ  
ــاري    ــر م  21/11/2007أود ــت بت . الــواردة فلع ــة 90208. حتــت ال

. 25ع ـــة  .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ ال72369. واملســـيلة بـــر م  25 
 .21/11/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 طعــا  –تقــد ت ـــر ة  خــر الكويــت للتيــارع العا ــة و نوا ــا  القبلــا 

الـــدور ال ـــال . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  – 10+9 كتـــب  -1 بـــ  
ــاري    ــر م  19/11/2007أود ــت بت ــة . الــوار 90115. حتــت ال دة فلع 

. 25.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  96333. واملســـيلة بـــر م  25 
 .19/11/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4 طعـا  –تقد ت ـر ة  خر الكويـت للتيـارع العا ـة و نوا ـا  القبلـا  

 ـــة الـــت الـــدور ال ـــال . بطلـــب لتيديـــد العت – 10+9 كتـــب  -1 بـــ  
ـــواردة فلع ـــة 92343. حتـــت الـــر م  19/2/2008أود ـــت بتـــاري    . ال

. 25.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  75887. واملســـيلة بـــر م  25 
 .19/2/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 – 4 طعـا  –تقد ت ـر ة  خر الكويـت للتيـارع العا ـة و نوا ـا  القبلـا  
الـــدور ال ـــال . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  – 10+9تـــب  ك -1 بـــ  

ـــواردة فلع ـــة 92345. حتـــت الـــر م  19/2/2008أود ـــت بتـــاري    . ال
. 25.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  76638. واملســـيلة بـــر م  25 

 .19/2/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 4 طعــا  –الكويــت للتيــارع العا ــة و نوا ــا  القبلــا تقــد ت ـــر ة  خــر 
الـــدور ال ـــال . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  – 10+9 كتـــب  -1 بـــ  

ـــواردة فلع ـــة 92432. حتـــت الـــر م  27/2/2008أود ـــت بتـــاري    . ال
. وتنت.ـ  3.  ش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  75886. واملسيلة بر م  3 

 .27/2/2028 ة بتاري     ة ا  اية القاىلوىلية للعت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

. الـواردة 91272. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   
. 3 ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة   .78025. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  

 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  14/1/2008العت ــــة ال . 91381. حتــــت ال
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 76783. واملســـيلة ب

 .14/1/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   3الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

. الـواردة 91273. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   
. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  75041. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  

 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  14/1/2008العت ــــة ال . 91382. حتــــت ال
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 73883. واملســـيلة ب

 .14/1/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   3 ة  الع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

الـواردة  .91271. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   
. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  75365. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  

 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   
ـــ   – 110 لتيديـــد  ا و . بطلـــب - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب

. الـواردة 91266. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   
. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  75040. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  

 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طعـة  –ا  حـو  تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـ 
ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب
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. الـواردة 91270. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   

. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  78024. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  
 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب
. الـواردة 91265. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   

. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  75039. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  
 .8/1/2028وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 20 كتــب  – 15 بــ  – 22ـــار   – 29
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  30/6/2008العت ــــة ال . 86816. حتــــت ال

ــة  الــو  ــر م  29اردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 74335. واملســيلة ب
 .30/6/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   29الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــد ت الشــر ة الكويتيــة اهلنديــا التياريــا ا م م و نوا ــا  تيطــان القد ــة  
  . بطلــب ا ر ـ - 20 كتـب  – 15 بـ  – 22ــار   – 29 طعـا  –

. حتــــــت الــــــر م 30/6/2008لتيديــــــد العت ــــــة الــــــت أود ــــــت بتــــــاري   
.  ـش  نتيــاخ 74334. واملسـيلة بـر م  29. الـواردة فلع ـة  86815 

. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  29/ تـــــد اخ الع ـــــة  
 30/6/2028. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  – نوا ـا  تيطـان القد ـة تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و  

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 20 كتــب  – 15 بــ  – 22ـــار   – 29
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  30/6/2008العت ــــة ال . 86820. حتــــت ال

ــة   ــر م  29الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 74336. واملســيلة ب
 .30/6/2028  . وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري 29الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 20 كتــب  – 15 بــ  – 22ـــار   – 29
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  20/4/1998العت ــــة ال . 39535. حتــــت ال

ــة   ــر م  30الــواردة فلع  نتيــاخ / تــد اخ .  ــش  31910. واملســيلة ب
 .20/4/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   30الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـة  –تقد ت ـر ة ا ل الكويت العاملية للتيارة العا ـة و نوا ـا  حـو   

ـــ   – 110 ا و . بطلـــب لتيديـــد  - 1أ+3أ+2أ+1الشـــقا  – 17 ب
. الـواردة 91267. حتت الر م  8/1/2008العت ة الت أود ت بتاري   

. 3.  ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  75364. واملســيلة بــر م  3فلع ــة  
 .8/1/2028ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   وتنت.     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 20 كتــب  – 15 بــ  – 22ـــار   – 29
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  10/9/2008العت ــــة ال . 97736. حتــــت ال

ــة  الــواردة فلع ــر م  29  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 85704. واملســيلة ب
 .10/9/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   29الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــد ت ـــر ة املــت  ســت يار وبجــر املر بــاخ واملكــارش و نوا ــا  الــري  

يديــد امليــناىل  فلكا ــل . بطلــب لت– 1823 بــ   – 1 طعــا  –الصــنا يا 
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  26/3/2008العت ــــة ال . 93348. حتــــت ال

ــة   ــر م  39الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 75669. واملســيلة ب
 .26/3/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   39الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـر اع تقد ت ـر ة الغنيم التيارية احملدودة ، سلي ان تالد ا  اا الغنيم ـو

 – 44اا  41 ســـي ة  – طعـــا    –و نوا ـــا  الشـــوي  الصـــنا ية ال ال ـــا 
ار ــ  . بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   – 4حمــل ج  كتــب 

. واملســـيلة 35. الـــواردة فلع ـــة  39887. حتـــت الـــر م  19/5/1998 
 ايـة . وتنت.ـ   ـ ة ا 35.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  34334بـر م  

 .19/5/2028القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت الشـر ة الكويتيـة اهلنديـا التياريـا ا م م  و نوا ـا  تيطـان القد ـة  
 - 20 كتــب  -جم ــا القهــا   – 15 بــ  – 22ـــار   – 29 طعــا  –

. 26/11/1997ا ر ـ  . بطلــب لتيديــد العت ـة الــت أود ــت بتــاري   
. 31905. واملســـيلة بـــر م  30. الـــواردة فلع ـــة  38297حتـــت الـــر م  

. وتنت.ــ   ــ ة ا  ايــة القاىلوىليــة للعت ــة 30 ــش  نتيــاخ / تــد اخ الع ــة  
 .26/11/2027بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت جم و ة حم د سلي ان السيد  ل  الر ـا   للتيـارع العا ـة و نوا ـا  

ا ر ــ  . بطلــب لتيديــد  - 53 كتـب  – 4بلــو   – 2 طعــا  – القبلـة 
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  18/3/2008العت ــــة ال . 93067. حتــــت ال

ــة   ــر م  35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 75888. واملســيلة ب
 .18/3/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   35الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اليـا ااـاهنع و نوا ـا  القبلــاتقـد ت  سسسـة ةـ ة و قـا  لل تبــ  الرج 

ــــ   – 8 طعــــا  ــــت  8حمــــل  – 18 ب ــــد العت ــــة ال ار ــــ  . بطلــــب لتيدي
ـــواردة فلع ـــة 89677. حتـــت الـــر م  5/11/2007أود ـــت بتـــاري    . ال

. 25.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  72318. واملســـيلة بـــر م  25 
 .5/11/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاخ و نوا ــا  العار ــية /  طعــا   /  بـــ  1تقــد ت ـــر ة ســلطان لل عرـو

/ املخــــنن فلكا ــــل . بطلــــب لتيديــــد العت ــــة الــــت أود ــــت بتــــاري  280
. واملســــيلة 25. الــــواردة فلع ــــة  92028. حتــــت الــــر م  7/2/2008 

ايـة . وتنت.ـ   ـ ة ا  25.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  76735بـر م  
 .7/2/2028القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20 كتــب  -
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38298حتت الر م   .22/11/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  31982بـر م  
 .22/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20 كتــب  -
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38295. حتت الر م  22/11/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  31903بـر م  
 .22/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  
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جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20 كتــب  -
املسـيلة . و 30. الـواردة فلع ـة  38296. حتت الر م  22/11/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  31906بـر م  
 .22/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20 كتــب  -
ملســـيلة . وا30. الـــواردة فلع ـــة  90539. حتـــت الـــر م  5/12/2007 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  77188بـر م  
 .5/12/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20 كتــب  -
املسـيلة . و 30. الـواردة فلع ـة  38383. حتت الر م  26/11/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  31904بـر م  
 .26/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طعـا  –تقد ت الشر ة الكويتية اهلنديا التياريا و نوا ـا  تيطـان القد ـة  

جم ـا القهـا   – لج ج امحد حم د القهـا  –15 ب  – 22ـار   – 29
ا ر ــ  . بطلـــب لتيديــد العت ــة الـــت أود ــت بتـــاري   - 20كتــب   -
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38297. حتت الر م  22/11/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  31905بـر م  
 .22/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –ير  ىلتـا  املطـاب  و نوا ـا  الـري الصـنا يا تقدم  صنا انار حم ـد السـا

ــــــــاري   1659 ســــــــي ة  ــــــــت أود ــــــــت بت ــــــــة ال ــــــــد العت  ــــــــب لتيدي . بطل
. واملسـيلة 20. الـواردة فلع ـة  90186. حتت الر م  20/11/2007 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 20.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  77390بـر م  
 .20/11/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقـــد ت ــــر ة اناـــر الســـاير العامليـــة للتيـــارع العا ـــة واملقـــاو خ و نوا ـــا  

. بطلـــــب  8دور  – 5-1 كتـــــب  – 25 بـــــ   – 2 طعـــــا  – الشـــــر  
. حتـــــت الـــــر م 20/11/2007لتيديـــــد العت ـــــة الـــــت أود ـــــت بتـــــاري   

.  ـش  نتيــاخ 78392. واملسـيلة بـر م  35. الـواردة فلع ـة  90194 
. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  35خ الع ـــــة  / تـــــد ا

 20/11/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـــد ت  سسســـة اللاحـــا لل تبـــ  ااـــاهنع وا حديـــا وا قارـــب واهلـــدا   
الــدور  – 44حمــل  – 24 بــ   – 6 طعــا  –والك اليــاخ و نوا ــا  القبلــا 

. حتـت 9/1/2008اري   ا ر   . بطلب لتيديد العت ة الت أود ت بتـ
.  ـــش 72605. واملســـيلة بـــر م  25. الـــواردة فلع ـــة  91286الـــر م  

. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتـاري  25 نتياخ / تد اخ الع ة  
 9/1/2028. 
 

 – 1 طعـــا  –تقــد ت ـــر ة اســاا لل قـــاو خ العا ــة و نوا ــا  الشــر   
. بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  كتـــب جـــند   . دور الرابـــا  – 3 بـــ  

ـــواردة فلع ـــة 37804. حتـــت الـــر م  29/9/1997أود ـــت بتـــاري    . ال
. 37.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  33301. واملســـيلة بـــر م  37 

 .29/9/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – ــا  الــري الصــنا يا تقــد ت ـــر ة اناــر حم ــد السايرلتتصــا خ و نوا 
 يـــناىل . بطلـــب  -ســـردا   – ا ـــل ار ـــ    – 1660 بـــ   – 1 طعـــا 

. حتـــــت الـــــر م 20/11/2007لتيديـــــد العت ـــــة الـــــت أود ـــــت بتـــــاري   
.  ـش  نتيــاخ 99392. واملسـيلة بـر م  38. الـواردة فلع ـة  90175 

. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  38/ تـــــد اخ الع ـــــة  
 20/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بـ   – 1 طعـا  –تقد ت ــر ة القا لـة لنقـل البهـارا و نوا ـا  املر ـا   
. بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت 5الــدور  – 1 كتــب  –  6أ+6

. 39. الــــواردة فلع ــــة  90176. حتــــت الــــر م  20/11/2007بتـــاري   
. وتنت.ـــ  39.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  77387واملســـيلة بـــر م  

 .20/11/2027 ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 طعـا  –تقد ت ـر ة اناـر حم ـد السايرا ستشـاريا و نوا ـا  املر ـا   
اخلـــا  . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت  - 5 كتـــب  –  6أ+6 بـــ   –

ــاري    ــر م  20/11/2007أود ــت بت . الــواردة فلع ــة 90192. حتــت ال
. 35.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  78390ســـيلة بـــر م  . وامل35 

 .20/11/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا و نوا ــا  الــري  –تقــدم  صــنا اناــر حم ــد الســاير لتصــنيا ا ــاري اهلواري
 الــــج القســــي ا / اهلي ــــة العا ــــا للصــــنا ا.  – 1659 ســــي ة  – 1 طعـــا 

. حتـت الـر م 20/11/2007ديد العت ة الـت أود ـت بتـاري   بطلب لتي
.  ـش  نتيــاخ 77912. واملسـيلة بـر م  11. الـواردة فلع ـة  90196 

. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  11/ تـــــد اخ الع ـــــة  
 20/11/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت ـر ة اورينتا  الدولية للتيـارع العا ـا واملقـاو خ و نوا ـا  الشـر   
الــدور ال الـــت. بطلــب لتيديـــد  – 18 كتـــب  – 16 بــ   – 6 طعــا  –

. 90937. حتـــت الـــر م  25/12/2007العت ـــة الـــت أود ـــت بتـــاري   
ــة   ــر م  35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 75621. واملســيلة ب

وتنت.ـــــــــــ   ـــــــــــ ة ا  ايـــــــــــة القاىلوىليـــــــــــة للعت ـــــــــــة بتـــــــــــاري  . 35الع ـــــــــــة  
 25/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــــد ت ـــــر ة  سسســــا حم ــــد اناــــر الســــاير واو دع و نوا ــــا   نطقـــــا  

الـــدور ا و . بطلـــب لتيديـــد العت ـــة  – 4 بـــ   – 2 طعـــا  –ا ســـوا  
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  7/12/1997ال ــــواردة 38502. حتــــت ال . ال

ـــة  .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة 31191. واملســـيلة بـــر م  35 فلع 
 .7/12/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   35 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــج  –ـــار  تــوىل   –تقــد ت ـــر ة الكويــت للنرا ــا و نوا ــا  حــو   

ـــــــــاري   ـــــــــت أود ـــــــــت بت ـــــــــة ال ـــــــــد العت  ـــــــــب لتيدي ـــــــــ . بطل محـــــــــد الرو 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             157                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38146لر م  . حتت ا28/10/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  38910بـر م  
 .28/10/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــج  –ـــار  تــوىل   –تقــد ت ـــر ة الكويــت للنرا ــا و نوا ــا  حــو   

ـــــــــاري   ـــــــــت أود ـــــــــت بت ـــــــــة ال ـــــــــد العت  ـــــــــب لتيدي ـــــــــ . بطل محـــــــــد الرو 
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38102. حتت الر م  27/10/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  38906بـر م  
 .27/10/2027  القاىلوىلية للعت ة بتاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــج  –ـــار  تــوىل   –تقــد ت ـــر ة الكويــت للنرا ــا و نوا ــا  حــو   

ـــــــــاري   ـــــــــت أود ـــــــــت بت ـــــــــة ال ـــــــــد العت  ـــــــــب لتيدي ـــــــــ . بطل محـــــــــد الرو 
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38101. حتت الر م  27/10/1997 

 ايـة . وتنت.ـ   ـ ة ا 30.  ـش  نتيـاخ / تـد اخ الع ـة  38907بـر م  
 .27/10/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لــج  –ـــار  تــوىل   –تقــد ت ـــر ة الكويــت للنرا ــا و نوا ــا  حــو   

ـــــــــاري   ـــــــــت أود ـــــــــت بت ـــــــــة ال ـــــــــد العت  ـــــــــب لتيدي ـــــــــ . بطل محـــــــــد الرو 
. واملسـيلة 30. الـواردة فلع ـة  38100. حتت الر م  27/10/1997 

. وتنت.ـ   ـ ة ا  ايـة 30اخ الع ـة  .  ـش  نتيـاخ / تـد 38909بـر م  
 .27/10/2027القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 

الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 
ـــــواردة فلع20679. حتـــــت الـــــر م  6/10/1987بتـــــاري    . 29 ـــــة  . ال

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  38906واملســـيلة بـــر م  
 .6/10/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 
الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 

. 29. الــــواردة فلع ــــة  20861. حتــــت الــــر م  16/12/1987   بتـــاري
. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19606واملســـيلة بـــر م  

 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 
الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 
. 29. الــــواردة فلع ــــة  20860. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19416واملســـيلة بـــر م  
 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر ـن  –اـعاة  20468ا     جتقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـ 

الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 
. 29. الــــواردة فلع ــــة  20859. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19415واملســـيلة بـــر م  
 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 

الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 

. 29. الــــواردة فلع ــــة  20858. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   
. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19414واملســـيلة بـــر م  

 .16/12/2027 اية القاىلوىلية للعت ة بتاري     ة ا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 
الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 
. 29. الــــواردة فلع ــــة  20857. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19413واملســـيلة بـــر م  
 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 
الكويـت. بطلـب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت  -اـعاة  13065الليدي 
. 29. الــــواردة فلع ــــة  20856. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19412واملســـيلة بـــر م  
 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر ـن  –اـعاة  20468تقد ت ـر ة الكويـت للنرا ـا و نوا ـا     ج 

 ـة الـت أود ـت الكويـت. بطلـب لتيديـد العت -اـعاة  13065الليدي 
. 29. الــــواردة فلع ــــة  20855. حتــــت الــــر م  16/12/1987بتـــاري   

. وتنت.ـــ  29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19411واملســـيلة بـــر م  
 .16/12/2027  ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-13 طعـا  –تقد ت ـر ة النواا  للتيارع واملقاو خ و نوا ـا  القبلـا  

 لـج جم ـا ــر ة ال ـويت التياريـا. بطلـب  –دور  ا ل  يـناىل   -13 ب  
. حتــــــت الــــــر م 6/12/1997لتيديــــــد العت ــــــة الــــــت أود ــــــت بتــــــاري   

.  ـش  نتيــاخ 33183. واملسـيلة بـر م  35. الـواردة فلع ـة  38499 
. وتنت.ـــــ   ـــــ ة ا  ايـــــة القاىلوىليـــــة للعت ـــــة بتـــــاري  35ع ـــــة  / تـــــد اخ ال

 6/12/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـد ت ــر ة  سـت الدوليــا للخـد اخ واملعـداخ وا ج.ـنع واملســتلن اخ  
الــــدور  – 7 كتــــب  – 1 بــــ  – 170 طعــــا  –الطبيــــا و نوا ــــا  حــــو  

. حتـت 14/9/2008الرابا. بطلب لتيديـد العت ـة الـت أود ـت بتـاري   
.  ـــش 82221. واملســـيلة بـــر م  44. الـــواردة فلع ـــة  97783الـــر م  

. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتـاري  44 نتياخ / تد اخ الع ة  
 14/9/2028. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –تقد ت ـر ة سـاتكو التياريـا الغداريـا و نوا ـا   نطقـا الـري الصـنا يا  

الــــدور امليــــناىل  فلكا ــــل. بطلــــب لتيديــــد  – 1726 ســــي ا  – 1 طعــــا 
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  12/8/2008العت ــــة ال . 97136. حتــــت ال

ــة   ــر م  29الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 82541. واملســيلة ب
 .12/8/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   29الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –تقد ت ـر ة سـاتكو التياريـا الغداريـا و نوا ـا   نطقـا الـري الصـنا يا  

الــــدور امليــــناىل  فلكا ــــل. بطلــــب لتيديــــد  – 1726 ســــي ا  – 1 طعــــا 
. الـواردة 92675. حتت الر م  5/3/2008العت ة الت أود ت بتاري   

ـــة   .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة 82532. واملســـيلة بـــر م  29فلع 
 .5/3/2028. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   29 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتي.يناخ التخصصيا للتيارع العا ـا واملقـاو خ تقد ت ـر ة اخلد اخ  

 كتــب  ا ــل املبــت. بطلــب لتيديــد  – 3م  – 6   –و نوا ــا  ا محــدي 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             158                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  10/7/2007العت ــــة ال . 87059. حتــــت ال

ــة   ــر م  35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 69911. واملســيلة ب
 .10/7/2027لقاىلوىلية للعت ة بتاري   . وتنت.    ة ا  اية ا35الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت ـر ة اخلد اخ والتي.يناخ التخصصيا للتيارع العا ـا واملقـاو خ  

 كتــب  ا ــل املبــت. بطلــب لتيديــد  – 3م  – 6   –و نوا ــا  ا محــدي 
ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  10/7/2007العت ــــة ال . 87057. حتــــت ال

ــة   ــر م  . و 35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 69909املســيلة ب
 .10/7/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   35الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت ـر ة اخلد اخ والتي.يناخ التخصصيا للتيارع العا ـا واملقـاو خ  

 كتــب  ا ــل املبــت. بطلــب لتيديــد  – 3م  – 6   –و نوا ــا  ا محــدي 
ــــاري   العت ــــ ــــت أود ــــت بت ــــر م  10/7/2007ة ال . 87058. حتــــت ال

ــة   ــر م  35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 69910. واملســيلة ب
 .10/7/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   35الع ة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســاملية تقـد ت ـــر ة ســيعت العامليــة للتيـارع العا ــا واملقــاو خ و نوا ــا   
ا و . بطلب لتيديد العت ـة - 10 كتب  – 14 ب   – 188 طعا  –

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  30/9/1997ال ــــواردة 37833. حتــــت ال . ال
ـــة   .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة 33110. واملســـيلة بـــر م  25فلع 

 .30/9/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   35 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الك.رفريـــا و قاو وـــا و نوا ـــا  الشـــوي   ألدواختقـــد ت ــــر ة بريـــدة لـــ 

الــدور ا ر ــ .  – 11حمــل  – 101+99 بــ   – طعــا    –الصــنا يا 
. حتــت الــر م 27/9/2007بطلــب لتيديــد العت ــة الــت أود ــت بتــاري   

.  ـش  نتيـاخ / 50921. واملسـيلة بـر م  9. الواردة فلع ـة  88763 
. وتنت.ــــــ   ــــــ ة ا  ايــــــة القاىلوىليــــــة للعت ــــــة بتــــــاري  9ة  تــــــد اخ الع ــــــ

 27/9/2027. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 105   –تقد ت الشر ة الليطاىليـا العامليـا للتعلـيم و نوا ـا  السـاملية  
حمــــل  كتــــب الوحيــــد ا ر ــــ . بطلــــب لتيديــــد العت ــــة الــــت  – 3 بــــ  

ــاري    ــر م  13/12/1997أود ــت بت ــة . الــوار 38528. حتــت ال دة فلع 
. 41.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  30298. واملســـيلة بـــر م  41 

 .13/12/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -11م  -9  –تقـــد ت ــــر ة ســـارا التياريـــا ا م م  و نوا ـــا  القبلـــة  
ـــد العت ـــة – 5دور  -503 كتـــب  ـــدو . بطلـــب لتيدي  بنـــج لكويـــت ال

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  5/12/2007ال ــــواردة 90542. حتــــت ال . ال
ـــة   .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة 75734. واملســـيلة بـــر م  11فلع 

 .5/12/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   11 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسـاملية تقد ت ـر ة اةادير املتحدة للتيـارة العا ـة واملقـاو خ و نوا ـا  ا 
الــــــدور ا و . بطلــــــب لتيديــــــد  3 كتــــــب  -13 بــــــ  – 20+21  –

ــــاري    ــــت أود ــــت بت ــــر م  10/6/2007العت ــــة ال . 86314. حتــــت ال
ــة   ــر م  25الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 70833. واملســيلة ب

 . 10/6/2027. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   25الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –. 6تقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا و نوا ــا  العار ــيا   

 ا ـــل القســـي ة. بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت   – 123 بـــ   – 2 طعـــا 

. الــــواردة فلع ــــة 20329. حتــــت الــــر م  7/7/1987أود ــــت بتــــاري   
. 30.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  21077. واملســـيلة بـــر م  30 

 .7/7/2027ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   وتنت.    ة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –. 6تقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا و نوا ــا  العار ــيا   
 ا ـــل القســـي ة. بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت   – 123 بـــ   – 2 طعـــا 

. الــــواردة فلع ــــة 20335. حتــــت الــــر م  7/7/1987أود ــــت بتــــاري   
. 29.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19056بـــر م   . واملســـيلة29 

 .7/7/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –. 6تقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا و نوا ــا  العار ــيا   
 ا ـــل القســـي ة. بطلـــب لتيديـــد العت ـــة الـــت   – 123 بـــ   – 2 طعـــا 

. الــــواردة فلع ــــة 20336. حتــــت الــــر م  7/7/1987أود ــــت بتــــاري   
. 30.  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ الع ـــة  19057. واملســـيلة بـــر م  30 

 .7/7/2027وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريســتون  – ريــدم درايــ   11951تقــد ت ـــر ة ليــدوا اىلــج و نوا ــا   
ـــــد الـــــو  خ  – 20190 رجينيـــــا  – املتحـــــدة ا  ريكيـــــة. بطلـــــب لتيدي

. 62235. حتـــت الـــر م  24/12/2003العت ـــة الـــت أود ـــت بتـــاري   
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  9ال .  ـــش  نتيـــاخ / تـــد اخ 51217. واملســـيلة ب

 .24/12/2023. وتنت.    ة ا  اية القاىلوىلية للعت ة بتاري   9الع ة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة واملقـــاو خ الك.رفريـــة وا ىلشـــارية و نوا ـــا تقـــد ت ــــر ة املنـــارة للتيـــار  
ار ـ . بطلـب لتيديـد  4حمل  – 161 ىب  - طعا   – تك لة الشوي  

. 38535. حتـــت الـــر م  16/12/1997العت ـــة الـــت أود ـــت بتـــاري   
ــة   ــر م  35الــواردة فلع  .  ــش  نتيــاخ / تــد اخ 31322. واملســيلة ب

ىليـــــــــــة للعت ـــــــــــة بتـــــــــــاري  . وتنت.ـــــــــــ   ـــــــــــ ة ا  ايـــــــــــة القاىلو 35الع ـــــــــــة  
 16/12/2027. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نـوان  الكـة  اسم تغيرتقد ت ـر ة ا ن بيويت لتي يل السيداخ بطلب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 24/8/2015العت 
.  شج ــر ة 135575. واملسيلة بر م  44. الواردة فلع ة  171599 

ــار   – 5 طعـة  –االون ا ن بيويت لتي يل السـيداخ و نوا ـا  السـامليا 
. اا ـــر ة ا ــن بيــويت لتي يــل 1دور  – 3/4حمــل  – 11921 بــ   – 3

 بـ   –ـار    رو بش العا   – 3 طعة  –السيداخ و نوا ا ج  الساملية 
 .7/2/2018الدور ال ال . بتاري    – 6+5+4ـقة  – 19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  الكــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة ســاتكو التياريــة الغداريــة بطلــب 

ـــــاري    ـــــ  أود ـــــت بت ـــــة التياريـــــة ال . حتـــــت ر ـــــم 21/11/2007العت 
.  ـــشج ــــر ة 68990. واملســـيلة بـــر م  30. الـــواردة فلع ـــة  80994 

 - 14املكتـب  – 57 بـ   – 6 طعـة  –ساتكو التيارية و نوا ا  القبلة 
 –امليــناىل . اا ـــر ة ســاتكو التياريــة الغداريــة و نوا ــا ج  الــري الصــنا ية 

ــــــــــ   – 1 طعــــــــــا  ــــــــــاري   – 1726 ب ــــــــــدور امليــــــــــناىل  فلكا ــــــــــل . بت ال
 24/1/2018. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الق ــة احملــدودة للتيــارة العا ــة  بطلــب  

. حتـــت ر ـــم 31/7/1999 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             159                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
.  ـــشج ــــر ة 37501. واملســـيلة بـــر م  29. الـــواردة فلع ـــة  43852 

وا وال املننليــــة و نوا ــــا  ألدواخالق ــــة البيهــــاد لبيــــا املــــواد الغداريــــة وا
ار ــ .  22حمــل  – 22 بــ   –جم ــا ـــر ة املخــانن الع و يــة  - اا.ــراد

 – 20 طعـا  –اا ـر ة الق ة احملدودة للتيـارة العا ـة و نوا ـا ج  اا.ـراد 
الســـــــــــــردا . بتـــــــــــــاري   - 29-28-23-22حمـــــــــــــلج  – 24 بـــــــــــــ  

 21/3/2018. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رهـاد  اسـمبـن   ـرن. للحلـو خ واملعينـاخ   جتقدم العطاطرى ا اـل  خ
 بدالســــيد . بطلــــب ىلقــــل  لكيــــة العت ــــة التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري  

ــواردة فلع ــة  149515. حتــت ر ــم  18/3/2014  . واملســيلة 30. ال
.  ـــــشج العطـــــاطرى ا اـــــل  خبـــــن   ـــــرن. للحلـــــو خ 122943بـــــر م  

 –.  و نوا ــا  حــو  واملعينــاخ   حســ   بــدالرنا  تهــر الشــايا طــاهر
احملــل ا ر ــ . اا العطــاطرى  – 79ـــار   – 18402 بــ   – 3 طعــا 

ـــن   ـــرن. للحلـــو خ واملعينـــاخ   ج  رهـــاد  بدالســـيد .  اســـما اـــل  خب
احملـــــل  – 79ـــــار   – 18402 بــــ   – 3 طعــــا  –و نوا ــــا ج  حــــو  
 .14/3/2018ا ر  . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــر تقـــد ت النصـــر بطلـــب 

ــــــواردة فلع ــــــة  138845. حتــــــت ر ــــــم  3/4/2013بتــــــاري    . 25. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116443واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع بطلــب  
. 28413. حتــــت ر ــــم  22/3/1994التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

.  ـــــشج  سسســـــة الـــــر ا 25697. واملســـــيلة بـــــر م  6الـــــواردة فلع ـــــة  
لل طاب  اااهنع و نوا ا ج   حو  ـار  توىل  جم ـا اللانيليـا  يـناىل  حمـل 

  حــو   الكويــت. اا ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع و نوا ــاج 16– 15
ـــاري   16 -15جم ـــا اللانيليـــا  يـــناىل  حمـــل  –ــــا  تـــوىل   الكويـــت.  بت

 19/4/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع بطلــب  
. 28414. حتــــت ر ــــم  22/3/1994التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

 ـــــشج  سسســـــة الـــــر ا  .25698. واملســـــيلة بـــــر م  6الـــــواردة فلع ـــــة  
لل طاب  اااهنع و نوا ا ج   حو  ـار  توىل  جم ـا اللانيليـا  يـناىل  حمـل 

الكويــت. اا ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع و نوا ــاج   حــو   16– 15
ـــاري   16 -15جم ـــا اللانيليـــا  يـــناىل  حمـــل  –ــــا  تـــوىل   الكويـــت.  بت

 19/4/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع بطلــب 
. 27915. حتــــت ر ــــم  4/12/1993التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

.  ـــــشج  سسســـــة الـــــر ا 25371. واملســـــيلة بـــــر م  6الـــــواردة فلع ـــــة  
 -   4 بــ   46لل طــاب  ااــاهنع و نوا ــا ج   حــو  ـــار  تــوىل   طعــا 

ـــ ـــر ا لل طـــاب  ااـــاهنع  16– 15حمـــل  -ناىل   ي ـــت. اا ــــر ة ال الكوي
 يــناىل  حمــل  -   4 بــ   – 46 طعــا  –و نوا ــاج   حــو  ـــا  تــوىل  

 .19/4/2017الكويت.  بتاري    16 -15
 

و نــوان  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الــود  الكويتيــة للتيــارع العا ــا بطلــب  
. حتــت ر ــم 29/12/2013اري    الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــ

.  ــشج ـــر ة 133737. واملســيلة بــر م  4. الــواردة فلع ــة  146726 
 طعـــا  –الـــود  الكويتيـــا للتيـــارع العا ـــا واملقـــاو خ و نوا ـــا ج   الســـاملية 

 يــناىل . اا ـــر ة الــود  الكويتيــا للتيــارع  - 1 كتــب  – 9 بــ   – 71
ـــــا  –العا ـــــا و نوا ـــــاج   حـــــو   ـــــ   – 218 طع ـــــب  – 7 ب  - 14 كت

 .27/11/2017السردا .  بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـة العت ــة  اسـم تغيــرتقـد ت  يتسوبيشـ    يكــا   وربوريشـش بطلـب  
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 129162. حتـــت ر ـــم  11/4/2012التياري

.  ــشج  يتسوبيشــ  رايــون 110448. واملســيلة بــر م  24الــواردة فلع ــة  
 .14/11/2017ا  يتسوبيش    يكا   وربوريشش بتاري    ولي تد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 25. الـــــواردة فلع ـــــة  105807. حتـــــت ر ـــــم  13/8/2009بتـــــاري   
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  84925واملســـــيلة بـــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  141399. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 25. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116447واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 25. الـــــواردة فلع ـــــة  182786. حتـــــت ر ـــــم  17/8/2016بتـــــاري   
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  149411واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
. 18. الـــــواردة فلع ـــــة  123003. حتـــــت ر ـــــم  14/8/2011بتـــــاري   

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  100394واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  179948. حتــــــت ر ــــــم  3/5/2016بتــــــاري    . 18. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  148753ر م  واملســــيلة بــــ

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  141408. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 14. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116450واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 18. الـــــواردة فلع ـــــة  182789. حتـــــت ر ـــــم  17/8/2016بتـــــاري   
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  149414واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             160                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  109429. حتــــــت ر ــــــم  7/2/2010بتــــــاري    . 18. ال
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  93945واملســـــيلة بـــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  113753حتــــــت ر ــــــم   .8/8/2010بتــــــاري    . 25. ال

.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  93663واملســـــيلة بـــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 28. الـــــواردة فلع ـــــة  99870. حتـــــت ر ـــــم  14/12/2009بتـــــاري   
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  85231  واملســـــيلة بـــــر م

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
. 25. الـــــواردة فلع ـــــة  105803. حتـــــت ر ـــــم  13/7/2009بتـــــاري   

.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  85291واملســـــيلة بـــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 28. الـــــواردة فلع ـــــة  104676. حتـــــت ر ـــــم  13/7/2009بتـــــاري   
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  85282واملســـــيلة بـــــر م  

 27/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  الكـــة ال اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  138840. حتــــــت ر ــــــم  3/4/2013بتــــــاري    . 25. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  113393واملســــيلة بــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  141410  . حتــــــت ر ــــــم3/7/2013بتــــــاري    . 28. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116452واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  141397. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 25. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ   ــــر   ــــش جم و ــــا 128476واملســــيلة بــــر م  
ـــــاري   ـــــر اع للتيـــــارع العا ـــــا واملقـــــاو خ اا النصـــــر بت ـــــيد ـو  يصـــــل الـر

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكة العت ة التيارية ال  أود ـت بتـاري   اسم تغيرتقد ت النصر بطلب 
. واملســــيلة 18. الــــواردة فلع ــــة  141409. حتــــت ر ــــم  3/7/2013 

.  ـــــــــــشج  ر نالنصرالر  ـــــــــــ  اا النصـــــــــــر بتـــــــــــاري  116451بـــــــــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكة العت ة التيارية ال  أود ـت بتـاري   اسم تغيرتقد ت النصر بطلب 

. واملســــيلة 25. الــــواردة فلع ــــة  109426. حتــــت ر ــــم  7/2/2010 
.  ـــــــــــــشج  ر نالنصرالر  ـــــــــــــ  اا النصـــــــــــــر بتـــــــــــــاري  92549بـــــــــــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  109427حتــــــت ر ــــــم   .7/2/2010بتــــــاري    . 25. ال

.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  93944واملســـــيلة بـــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ـــــــاري    . 25. الـــــــواردة فلع ـــــــة  54095. حتـــــــت ر ـــــــم  7/4/2002بت
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  48026واملســـــيلة بـــــر م  

 27/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ـــــــاري    . 25. الـــــــواردة فلع ـــــــة  54096حتـــــــت ر ـــــــم  . 7/4/2002بت

.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  48027واملســـــيلة بـــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا بطلـــب   ـــو خ لل ـــواد الغداري ـــرتقـــد ت  ر ـــن  ـــال ا ل  الكـــة  اســـم تغي

ـــــــاري    ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــة التياري ـــــــم 4/7/2017العت  . حتـــــــت ر 
.  شج ــر ة 156288. واملسيلة بر م  30فلع ة   . الواردة191809 

سو   ام ا لو خ لل واد الغداريـا وا اـارع فلق.ـوع واملكسـراخ اا ــر ة 
 .21/2/2018 ر ن  ال ا لو خ لل واد الغداريا بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نـوان  الكـة  اسـم تغيـرتقد ت ـر ة ىلورا البحر للتيارع العا ا بطلـب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 17/6/2003العت 
.  ـــشج ــــر ة 49911. واملســـيلة بـــر م  35. الـــواردة فلع ـــة  59950 

النيـارع والبنـاد وا ـدادع ا م م و نوا ـا ج   ا محـدي  ألدواخىلورا البحر 
ع ا ر ــ . اا ـــر ة ىلــورا البحــر للتيــار  - 4حمــل  -150 بـ   -9  –

الــــــدور  – 9 كتــــــب  – 62م  -9  –العا ــــــا و نوا ــــــاج   العحيحيــــــل 
 .4/2/2018الكويت .  بتاري    –اخلا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الر  ــيا /  ــر   ــش جم و ــة  يصــل  ألدواختقــدم  ر ــن النصــر الر  ــ  لــ

ـر اع للتيـارع العا ـا واملقـاو خ بطلـب  يد ـو  الكـة العت ـة  نـوان تغير الـر
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 182791. حتـــت ر ـــم  17/8/2016التياري

 3 بـ   –.  ـشج املبار يـا 149416. واملسـيلة بـر م  25الواردة فلع ـة  
ــــــا  – 15+14حمــــــل  – ــــــدور ا ر ــــــ  . ااج   القبل  – 2م  – 4   –ال

 .31/1/2018.  بتاري    35+34الدور 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر اع للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب تقــد ت جم و ــة   ــيد ـو  يصــل الـر

. 13/8/2008 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   تغير 
.  ـشج 78050. واملسيلة بر م  25. الواردة فلع ة  97144حتت ر م  
   –الدور ا ر ـ  . ااج   القبلـا  – 15+14حمل  – 3 ب   –املبار يا 

 .31/1/2018.  بتاري    35+34ر الدو  – 2م  – 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نـــوان  اســـمتغير تقـــد ت ــــر ة  ـــو   دو للحلـــو خ واملعينـــاخ بطلـــب  
. حتـــت ر ـــم 26/6/2014 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   

ــــواردة فلع ــــة  153309  .  ــــش ج 138180. واملســــيلة بــــر م  43. ال
ـــ   – 2 طعـــا  –ج   الســـامليا ــــر ة  ق.ـــم و طعـــم  ـــو   دو و نوا ـــا   ب



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             161                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ــــــو خ  1دور  – 2حمــــــل  – 007101 ا . ااج ـــــــر ة  ــــــو   دو للحل

 بــ   – 22ـــار   – 1 طعــا  –واملعينــاخ و نوا ــا ج   ةــر  ابــو  طــرع 
 .3/1/2018السردا  .  بتاري    - 10+9حمل  – 332

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اســم تغيــربطلــب  وا وال املننليــا  ألدواختقــد ت ـــر ة  ــالكون بلــ  لــ 

. حتـــت ر ـــم 18/6/2017 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ـــــر م  16. الـــــواردة فلع ـــــة  191350  .  ـــــشج 152102. واملســـــيلة ب

 ألدواخوا وال املننليــا اا ـــر ة  ــالكون بلــ  لــ ألدواخ ــالكون بلــ  لــ
 .6/12/2017وا وال املننليا بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اســم تغيــرـــر ة حمــتخ دىليــا للتيــارع العا ــا واملقــاو خ  بطلــب  تقــد ت 

. حتــت 6/3/1988و نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ــــشج 19873. واملســــيلة بــــر م  24. الــــواردة فلع ــــة  21257ر ــــم  

حمـل  – 1 بدا  يد  ل  القطان و نوا ا ج   املنطقا التاسعا التياريـا ر ـم 
الكويـــت. اا ــــر ة حمـــتخ دىليـــا للتيـــارع العا ـــا واملقـــاو خ  – 20ر ـــم 

الــدور ال ـــال.   – 701 كتـــب  – 2 بــ   – 7 طعـــا  –و نوا ــا   القبلــا 
 .4/1/2018بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــد ت  سسســا امحــد ةلــوم حــاج  حســش التياريــا  بطلــب ىلقــل  لكيــة  

. حتــت ر ــم 29/12/2013 الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  شج ــر ة 118033. واملسيلة بر م  35. الواردة فلع ة  146728 

ر  تـوىل  ــا –حمر  البحريش للتيارع العا ـا واملقـاو خ و نوا ـا ج   حـو  
. اا  سسســـا امحـــد ةلـــوم 14 كتـــب  –الـــدور ا و   –جم ـــا الطخـــيم  –

 كتــب  – 1املبــ   – 8 طعــا  –حــاج  حســش التياريــا و نوا ــا  القبلــا 
 .10/1/2018الكويت.  بتاري    -الدور ال ال  – 25+26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقد ت احواا الوسيط  ـر   ـش جم و ـا الوسـيط الدوليـا لتيـارع احـواا 

ــة الــ  أود ــت بتــاري   تغيــرالســباحا بطلــب   نــوان  الكــة العت ــة التياري
. واملسـيلة 28. الواردة فلع ـة  158341. حتت ر م  23/10/2014 

حمــل ج فلكا ــل  – 376 بــ   –.  ــشج  الــري الصــنا يا 126784بــر م  
حمـل  – 228 بـ   – طعا    –ا ر  . اا  الشوي  الصنا يا ال ال ا  –
 .8/1/2018 ر   .بتاري   ا - 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا للتيـــارع العا ـــا واملقـــاو خ بطلـــب   ـــرتقـــد ت ــــر ة جم و ـــا ا ويل  تغي

. حتــت 9/4/2017 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ــشج 152778. واملســيلة بــر م  35. الــواردة فلع ــة  189358ر ــم  

ا و . اا  4/  كتـــــــب  8بـــــــ  /   63+  64+  75 العحيحيـــــــل /   
ــــــــــــــدور  – 18 ســــــــــــــي ا  – 4 طعــــــــــــــا  – الشــــــــــــــر   ــــــــــــــاري   13ال .بت

 24/12/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت ــر ة دار اللسلـسع لتنمـيم املعـارا واملـسوراخ واملعسـكراخ  بطلـب 
ــــــر ــــــة التياريــــــة الــــــ  أود ــــــت بتــــــاري   اســــــم تغي و نــــــوان  الكــــــة العت 

. واملســــيلة 41. الــــواردة فلع ــــة  150946. حتــــت ر ــــم  6/5/2014 
خ لتنمـــيم املعـــارا واملـــسورا اللسلـــسة.  ـــشج  سسســـة دار 127159بـــر م  

املبـ   –ـار   بدهللا الع  ان  – 9 طعا –واملعسكراخ و نوا ا ج   حو  

امليــــناىل . اا ـــــر ة دار اللسلــــسع لتنمــــيم  – 19حمــــل ر ــــم  – 110068
–أ 1 – 68 طعــا  –املعــارا واملــسوراخ واملعســكراخ و نوا ــا ج   حــو  

 .20/12/2017 يناىل . بتاري    – 19 كتب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـر ة دار اللسلسع لتنميم املعـارا واملـسوراخ واملعسـكراخ  بطلـب  تقد ت 
ــــــر ــــــة التياريــــــة الــــــ  أود ــــــت بتــــــاري   اســــــم تغي و نــــــوان  الكــــــة العت 

. واملســــيلة 41. الــــواردة فلع ــــة  150947. حتــــت ر ــــم  6/5/2014 
لتنمـــيم املعـــارا واملـــسوراخ  اللسلـــسة.  ـــشج  سسســـة دار 126940بـــر م  

املبـ   –ـار   بدهللا الع  ان  – 9 طعا –ا ج   حو  واملعسكراخ و نوا 
امليــــناىل . اا ـــــر ة دار اللسلــــسع لتنمــــيم  – 19حمــــل ر ــــم  – 110068

ـــار  – 68 طعــا  –املعــارا واملــسوراخ واملعســكراخ و نوا ــا ج   حــو  
 .20/12/2017 يناىل . بتاري    – 19 كتب –أ 1املب   - الع  ان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة الكويتيــا اهلنديــا التياريــة ا م م بطلــب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 17/1/1998العت 
.  ــشج  دروانع 31969. واملســيلة بــر م  30. الــواردة فلع ــة  38766 

 بــدالرنا  /   ــارع  بـــدالرمحش البحــر / املنطقــا التياريـــا التاســعا / ــــار  
/ 15/  بــــ  22/ ــــار   29ااـــابر. اا  تيطـــان القد ـــا /  طعـــا  امحـــد

/ ا ر ـ .بتاري   20 لج ج امحـد حم ـد ا هـا  / جم ـا القهـا  /  كتـب 
 3/1/2018. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوان  تغيـــرالبنـــاد ا م م بطلـــب  ألدواختقـــد ت ــــر ة القـــوع اخلهـــراد    ن

. حتـــت ر ـــم 25/8/2004 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ــشج  الشــوي  53881. واملســيلة بــر م  6. الــواردة فلع ــة  65987 

ــد       –ار ــ . اا  الشــوي  الصــنا يا  71حمــل  -102 بــ   –اادي
 .4/7/2017ار   /  يناىل . بتاري    1حمل  – 46+45 ب   –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوان  تغيـــرالبنـــاد ا م م بطلـــب  ألدواختقـــد ت ــــر ة القـــوع اخلهـــراد    ن

. حتـــت ر ـــم 30/8/2004 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
  .  ــشج  الشــوي53499. واملســيلة بــر م  1. الــواردة فلع ــة  66026 

ــد       –ار ــ . اا  الشــوي  الصــنا يا  71حمــل  -102 بــ   –اادي
 .4/7/2017ار   /  يناىل . بتاري    1حمل  – 46+45 ب   –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الــر ا لل طــاب  ااــاهنع بطلــب  

. 69240. حتــــت ر ــــم  14/3/2005التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   
.  ـــــشج  سسســـــة الـــــر ا 57020. واملســـــيلة بـــــر م  6ة فلع ـــــة  الـــــوارد

جم ـــا اللانيليـــا. اا  -لل طـــاب  ااـــاهنع و نوا ـــا ج   حـــو  ــــار  تـــوىل  
جم ـــا  –ــــر ة الـــر ا لل طـــاب  ااـــاهنع و نوا ـــاج   حـــو  ــــا  تـــوىل  

 .16/7/2017اللانيليا.  بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة  اســـم تغيـــرتقـــد ت ــــر ة ابـــرا  الكويـــت لل ـــواد الغداريـــا بطلـــب  
ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 29/1/2015العت 

ـــــر م  30. الـــــواردة فلع ـــــة  163030  .  ـــــشج 136811. واملســـــيلة ب
 سسســة ابـــرا  الكويــت لل ـــواد الغداريــا  اا ــــر ة ابــرا  الكويـــت لل ـــواد 

 .11/7/2017الغداريا  بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة راىلــج للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب  
ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 26/9/2016العت 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             162                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  183779  .  ـــــشج 149351. واملســـــيلة ب

ــــــ  84 العحيحيــــــل /  طعــــــا  ــــــت 6+5/ احملــــــل 9/ املب ــــــدور ال ال .  اا ال
 يـناىل  .  16+15 كتب  -19م - طعا الهييج  –  ييج الطارراخ 

 .9/7/2017بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكة العت ة التيارية ال  أود ـت بتـاري   اسم تغيرتقد ت النصر بطلب 
. واملسـيلة 28. الواردة فلع ـة  124567. حتت ر م  19/10/2011 

 ـــــــــــ  اا النصـــــــــــر بتـــــــــــاري  .  ـــــــــــشج  ر نالنصرالر 104237بـــــــــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  113748. حتــــــت ر ــــــم  5/8/2010بتــــــاري    . 25. ال
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  93660واملســـــيلة بـــــر م  

 27/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرت النصـــر بطلـــب تقـــد  
ــــــواردة فلع ــــــة  183407. حتــــــت ر ــــــم  7/9/2016بتــــــاري    . 18. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  150335واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 25. الـــــواردة فلع ـــــة  182788. حتـــــت ر ـــــم  17/8/2016بتـــــاري   
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  149413واملســــيلة بــــر م  

 27/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  الكـــة ا اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  113752. حتــــــت ر ــــــم  8/8/2010بتــــــاري    . 25. ال

.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  93662واملســـــيلة بـــــر م  
 27/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

. 14. الـــــواردة فلع ـــــة  182787م  . حتـــــت ر ـــــ17/8/2016بتـــــاري   
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  149412واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  141401. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 18. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116449واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  141398. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 25. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116446واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
. 25. الـــــواردة فلع ـــــة  123010. حتـــــت ر ـــــم  14/8/2011بتـــــاري   

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  100290واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرتعـــددة للتيـــارع العا ـــة بطلـــب تقـــد ت ــــر ة اهلندســـا والتقنيـــاخ امل   تغي

. حتــت 19/8/2003 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ــــشج 50140. واملســــيلة بــــر م  35. الــــواردة فلع ــــة  60680ر ــــم  

. اا  املر ــا  99 ســي ة  – 12ـــار   – 1 طعــا  – الشــوي  الصــنا ية 
. الـدور KBTر   بـ 12 سـي ة  –ـار    ر بش اخلطا   – 3 طعا  –
 .25/4/2017. بتاري   2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـة  اسـم تغيـرتقد ت ــر ة السـدي للتيـارع العا ـا واملقـاو خ بطلـب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 10/4/2007العت 
.  ــشج  سسســة 71350. واملســيلة بـر م  25. الـواردة فلع ــة  84626 

 الســـــدي للتيـــــارع العا ـــــا واملقـــــاو خ اا ــــــر ة الســـــدي للتيـــــارع العا ـــــا
 .30/5/2017واملقاو خ بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا للتيـــارع العا ـــا   ـــونان العربي ـــر   ـــش ــــر ة ال تقـــد ت  طـــاير الطـــاووا  

 نـوان  الكـة العت ـة التياريـة الـ  أود ـت بتـاري   تغيـرواملقاو خ بطلب 
. واملسـيلة 43. الواردة فلع ـة  108635. حتت ر م  27/12/2009 

 – 16 بــ   – 25ـــار   – 65 طعــا  –.  ــشج  تيطــان 86591بــر م  
 – 13ـــار    ــان  بــ   – 9 طعــا  –احملــل الوحيــد ار ــ . اا  الســامليا 

 .16/5/2017احملل الوحيد ار  . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة  تغيرتقد ت ـر ة ايا اىلد ج  ملقاو خ  ا ا لل بال بطلب  
ـــــــاري    ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــة التياري ـــــــم 9/9/2014العت  . حتـــــــت ر 

ـــــر م  37. الـــــواردة فلع ـــــة  156626  .  ـــــشج 125031. واملســـــيلة ب
 13ا  طعـا . اا  القبل1الدور  11 كتب  – 3 ب   1 طعا  – املر ا  

 .28/5/2017الدور ال الت. بتاري    143 كتب  21 ب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نوان  الكة العت ـة  تغيرتقد ت ـر ة  وان  الكويت ملواد البناد بطلب  
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 83094. حتـــت ر ـــم  20/11/2007التياري

 –.  شج  الشـوي  الصـنا يا 69628. واملسيلة بر م  17الواردة فلع ة  
ــا  ــش  لــيج  –ـــار  النين ار ــ   16/28حمــل  – 56-57 بــ   –جم ــا ب

 –راد جم ــا ا  ـــ – 77الشــار   27+30 طعـــا  – يــناىل . اا  الســامليا 
 .30/5/2017الدور ال الت. بتاري    – 307 كتب –العنود الصباح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة  اســـم تغيـــرتقـــد ت ــــر ة جم و ـــا الشـــ.د العامليـــا لـــتن د بطلـــب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 24/5/2015العت 
يليـا .  شج ات140813. واملسيلة بر م  40. الواردة فلع ة  168686 

ـــــــاري   ـــــــتن د بت ـــــــا ل الشـــــــ.د الت ـــــــا اا ــــــــر ة جم و ـــــــا الشـــــــ.د العاملي
 30/5/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  تغيــرتقــد ت ـــر ة اخللــيج للتي.يــناخ واخلــد اخ التياريــا بطلــب  

. حتـــت ر ـــم 20/6/2007 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ــشج  القبلــا 73495م  . واملســيلة بــر 35. الــواردة فلع ــة  86528 
ـــا . اا  – لـــج امحـــد النقيـــب  – 15 بـــ   14 طعـــا  –  كتـــب   الراب



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             163                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 

. 2 لــج بــدر ســال العبــدالوها  الــدور – 25 بــ   -13 طعــا  – القبلــا 
 .30/5/2017بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـة العت ـة  اسـم تغيرتقد ت ـر ة  ع.د واالون مجرا للرجا  بطلب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 144155. حتـــت ر ـــم  2/10/2013التياري
.  شج ــر ة اـاا املسـج 116519. واملسيلة بر م  44الواردة فلع ة  

للتيــارع العا ــا واملقـــاو خ اا ـــر ة  ع.ـــد واــالون مجـــرا للرجــا  بتـــاري  
 30/5/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـة العت ــة  اســم تغيـرتقـد ت ــر ة دراجــون  ـروخ لل رطبــاخ بطلـب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 154920. حتـــت ر ـــم  11/8/2014التياري
.  شج ــر ة اـاا املسـج 124153. واملسيلة بر م  32الواردة فلع ة  

ــريكا / دراــون  ــروخ  للتيــارع العا ــا واملقــاو خ/ اناــر  طلــش العتيــر ـو
 .30/5/2017اا ـر ة دراجون  روخ لل رطباخ بتاري   لل طرفخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان  الكـــة  تغيـــرتقـــد ت ــــر ة نهـــرع  ر يللـــو للتيـــارع العا ـــا بطلـــب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 31/3/2014العت 
ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  150050  .  ـــــشج 120875. واملســـــيلة ب

 1الــدور  – 21 كتـب  -181008 بـ   – 1ا  طعـ – جليـب الشـيو  
 17 كتــب  –جم ـا تالــد  ا املطـري  – 24القطعــا  –ا. اا  املنقـ  

 .30/5/2017. بتاري   1الدور  يناىل   –
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نـــوان  الكـــة  اســـم تغيـــرتقـــد ت  و ـــو  يـــا لل ـــا و خ اخلعيعـــا بطلـــب  
ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 30/9/2013العت 

.  ــشج  ــاو  131678. واملســيلة بــر م  43. الــواردة فلع ــة  144108 
 ـــاو  يـــا لل ـــا و خ اخلعيعـــا  ـــر   ـــش ــــر ة  ـــود  يـــت  لـــتدارع املطـــا م 

الســـــردا . اا  و ـــــو  يـــــا  3حمـــــل  – 15م  -6  –و نوا ـــــا   القبلـــــا 
ور الـــد 10حمـــل  – 2م  – 5   –لل ـــا و خ اخلعيعـــا و نوا ـــا   العقيلـــا 

 .31/5/2017ا ر  . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقد ت ـر ة  ود  يت   دارع املطا م بطلـب  
. 143323. حتــــت ر ــــم  9/9/2013التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

ــة   ــر م  43الــواردة فلع   – 6  –.  ــشج  القبلــا 131677. واملســيلة ب
ـــدهللا الســـال  ـــب  –م   ا  –م  ب  –ادور ا ا . اا  الشـــر   – 18 كت

 .31/5/2017الدور ال ا ش. بتاري    1حمل – 46م – 7  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقــد ت ـــر ة او اي ســ  اىل برايســ  للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب  
. 14/10/2012 نوان  الكة العت ة التيارية ال  أود ت بتـاري    تغير

. 107877. واملسـيلة بـر م  35ع ـة  . الـواردة فل134048حتت ر ـم  
ـــــب  – 45م – 194 طعـــــا  – ـــــشج  حـــــو   ـــــال. اا  حما مـــــا  2 كت ال 

 – 4الـــدور  – 26 بـــ   –بـــر  الكويـــت  – 15   –القبلـــا  –العااـــ ا 
 .4/6/2017. بتاري   4A كتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان  تغيـــرتقـــد ت ــــر ة ســـويعتل اىل انــــيوان  للتيـــارع العا ـــا بطلـــب  

. حتـــت ر ـــم 13/7/1999 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ـشج  املر ـا  35350. واملسيلة بر م  42. الواردة فلع ة  43614 
. 406 كتــب – 4الــدور  –  ــارع ســو  الوطنيــا  –م  بــدهللا الســال  –

الرابــــــــــــا. بتــــــــــــاري   426 كتــــــــــــب  -101م  – 10   –اا  القبلــــــــــــا 
 7/6/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة بســتاجيوا للحلــو خ واملعينــاخ بطلــب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 29/2/2012العت 
ـــــر م  30. الـــــواردة فلع ـــــة  127799  .  ـــــشج 104210. واملســـــيلة ب

ار ـ  + سـردا  . اا  – 14حمل  – 228 ب   – 4 طعا  – ا ىلدل  
ـــ   – 54 طعـــا  – املنقـــ   ـــاري   -27حمـــل  -12 ب ـــدور ا ر ـــ . بت ال

 11/6/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت  سسسا ااا  بدالرمحش الشايا للتيارع العا ا واملقـاو خ بطلـب  
. 25/11/2013 نوان  الكة العت ة التيارية ال  أود ت بتـاري    تغير

. 116703م  . واملسـيلة بـر 35. الـواردة فلع ـة  145492حتت ر ـم  
سـردا . اا  -الـدور ا ر ـ   –أ  3 كتـب  – 1 بـ   – 1 شج  القبلـا 

 .13/6/2017 يناىل . بتاري    1 كتب  – 15م  – 11   – القبلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تقـــد ت ــــر ة رو   بيـــويت جـــرو  ملستحهـــراخ التي يـــل والك اليـــاخ  

ــــــ  أود ــــــت تغيــــــربطلــــــب  ــــــة ال بتــــــاري    نــــــوان  الكــــــة العت ــــــة التياري
. واملســــيلة 3. الــــواردة فلع ــــة  127435. حتــــت ر ــــم  13/2/2012 

 كتـب ر ـم  – 30 سـي ة  – 2 طعـا  –.  ـشج  الشـر  104394بر م  
 كتـــب  – 6 بـــ   – 6 طعـــا  – لـــج اـــاا املطـــو  . اا  الشـــر   – 7

 .20/6/2017 لج  بدهللا امحد ا يو  . بتاري    –ال الت  13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا للتيــارع العا ــا تقــد   ت  طعــم اورينتــا   ــر   ــش ـــر ة / اورينتــا  الدولي
 نـوان  الكـة العت ـة التياريـة الـ  أود ـت بتـاري   تغيـرواملقاو خ بطلب 

ــواردة فلع ــة  140395. حتــت ر ــم  27/5/2013  . واملســيلة 43. ال
امليــــناىل  +  – 15حمــــل  – 13   –.  ــــشج  الصــــا يا 117191بــــر م  

ا ر ــــ . بتــــاري   2حمــــل  –اي  5 بــــ   – 5   – الشــــعيبا  ار ــــ . اا
 2/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــد ت ـــر ة  ر ــن ا ىلم ــا املتطــورع لتج.ــنع وا ىلم ــا األ نيــا وتر يب.ــا  

و نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت  اســم تغيــرواــياىلت.ا بطلــب 
ــــــواردة فلع ــــــة  153008. حتــــــت ر ــــــم  19/6/2014بتــــــاري    . 9. ال

.  ــــــشج  ر ــــــن ا ىلم ــــــا املتطــــــورع لتج.ــــــنع 125435واملســــــيلة بــــــر م  
ـــا وتصـــليح.ا و نوا ـــا ج تيطـــان القد ـــا  ـــا وا لك وىلي  – 6   –الك.رفري

ــــر ة  ر ـــن ا ىلم ـــا املتطـــورع امليـــناىل . اا  - 31 كتـــب  -2412 بـــ  
 – 3م  – 63   –لتج.ـــنع وا ىلم ـــا األ نيـــا وتر يب.ـــا واـــياىلت.ا  حـــو  

 .22/6/2017ار  . بتاري    - 7حمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة المــاهر لــتكو والــديكور بطلــب  
. 126248. حتــت ر ــم  22/12/2011التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   

ــــة   ــــواردة فلع  ــــر م  20ال .  ــــشج ـــــر ة المــــاهر 103981. واملســــيلة ب
للتي.يــناخ املكتبيــا وا كو والــديكور اا ـــر ة المــاهر لــتكو والــديكور 

 .5/7/2017بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت ـر ة ا  و ـا الشـر يا اخلليييـا للتيـارع العا ـا واملقـاو خ ا م م   
ــــــ  أود ــــــت بتــــــاري   نــــــوان  الكــــــ تغيــــــربطلــــــب  ــــــة ال ة العت ــــــة التياري

. واملسـيلة بـر م 35. الـواردة فلع ـة  46463. حتت ر م  1/5/2000 
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 28م –  أ  -. 3 لــج ابــراهيم  ــوان القريشــ  . اا  الشــوي  الصــنا يا  
 .3/7/2017الدور ا ر  . بتاري    10حمل  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  141400. حتــــــت ر ــــــم  3/7/2013بتــــــاري    . 14. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  116448واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ــــــواردة فلع ــــــة  138847. حتــــــت ر ــــــم  3/4/2013بتــــــاري    . 25. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  113391واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ـــــــاري    . 25. الـــــــواردة فلع ـــــــة  24095. حتـــــــت ر ـــــــم  6/3/1990بت
.  ـــــشج  ر نالنصرالر  ـــــ  اا النصـــــر بتـــــاري  22290واملســـــيلة بـــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  الكـــة العت اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  
ـــاري    ـــواردة فلع ـــة  116679. حتـــت ر ـــم  13/12/2010بت . 25. ال

.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  101554واملســــيلة بــــر م  
 26/7/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت  اســـم تغيـــرتقـــد ت النصـــر بطلـــب  

ــــــواردة فلع ــــــة  138843  . حتــــــت ر ــــــم3/4/2013بتــــــاري    . 25. ال
.  ــــشج  ر نالنصرالر  ــــ  اا النصــــر بتــــاري  113394واملســــيلة بــــر م  

 26/7/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نــوان  تغيــرتقــد ت جم و ــة بــرو دنايــش للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب  
. حتــت ر ــم 14/12/2008 الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   

.  ـشج  الشـر  83613. واملسـيلة بـر م  35لواردة فلع ـة  . ا99970 
بـر   – 3 طعـا  –. اا ج  املر ا  17الدور  – 17 كتب  – 2 طعا  –

 .11/10/2017. بتاري   27الدور  –التياريا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـــد ت ــــر ة جيناىلـــج لل ختـــلاخ والعلـــوم الوراثيـــا بطلـــب بنقـــل  لكيـــا  
. حتـــت ر ـــم 30/4/2013  أود ـــت بتـــاري    الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ

ـــــر م  44. الـــــواردة فلع ـــــة  139661  .  ـــــشج 125387. واملســـــيلة ب
الـدارري  –أ  1 طعـا  –  ستوا  جلوف   د  لينيج. و نوا ا  ااابريـا 

الــدور  ــش ا و  اا العاـــر . اا ـــر ة جيناىلــج  – 198 ســي ا  –الرابــا 
 طعـا  –ــار  ابـش تلـدون  –ا   حـو  لل ختلاخ والعلـوم الوراثيـا و نوا ـ

 .3/10/2017م. بتاري    1دور  – 33 كتب  – 16915 ب   – 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت ـر ة  ا يل   ر العامليـة للتيـارع العا ـا بطلـب بنقـل  لكيـا  الكـة  
ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 27/1/2015العت 

ـــــر م  11. الـــــواردة فلع ـــــة  162723  .  ـــــشج 133766. واملســـــيلة ب
ـر ا. و نوا ـا  – ـر ة ر اية العارلا للتيارع العا ـة  حم ـد امحـد العو ـ  ـو

الدور ال الـت . اا ــر ة  ـا يل    314 كتب  –أ 9 ب   -9  –ة  القبل
 800435 بـ   – 9 طعـا  – ر العاملية للتيـارع العا ـا و نوا ـا  القبلـا 

الـــــدور ا و . بتـــــاري   – 69 كتـــــب  – 2بلـــــو   –ســـــو  ا   شـــــا  –
 16/8/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  تغيرم م بطلب تقد ت ـر ة س.ارا للتكيي  والتليد و قاو وا ا  

. حتـــت ر ـــم 28/2/2007 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ـشج  املنقـ  69651. واملسـيلة بـر م  11. الواردة فلع ـة  83535 
 طعــا  –. اا ج  ا محــدي 5174 ســي ة ر ــم  -25ـــار   – 4 طعــا  –
 .13/8/2017. بتاري   117-115 ب   – 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد ت ـر ة بر يار  ر للتيـارع العا ـا بطلـب بنقـل  لكيـا  الكـة العت ـة ت 

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 180590. حتـــت ر ـــم  23/5/2016التياري
ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  5ال .  ـــشج  ــــر ة ا ىلصـــا  144083. واملســـيلة ب

ــــا   ــــا . و نوا ــــا  املر  ــــة للتيــــارع العا  ــــا  –اخللييي  –أ 9 بــــ   -1 طع
الــدور الرابــا . اا ـــر ة بر يــار  ــر للتيــارع العا ــا و نوا ــا  – 1 كتــب 
ــدور  37احملــل ج  كتــب  – 0000 4املبــ   – 8 طعــا  – القبلــا  . 1ال
 .25/7/2017بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــد ت ـــر ة الييــاىلنا بوتيــج لل تبــ  ااــاهنع /  ــر   ــش ـــر ة وســت   

 نوان  الكة العت ة التياريـة  تغير ويت للتيارع العا ا واملقاو خ بطلب 
. الـــواردة 185890. حتـــت ر ـــم  11/12/2016الـــ  أود ـــت بتـــاري   

 – 71 طعــا  –.  ــشج  الســاملية 152013. واملســيلة بــر م  25فلع ــة  
 بـــ   – 5 طعـــا  –الـــدور امليـــناىل . اا ج  العقيلـــا  – 18حمـــل  – 9 بــ  
 .11/10/2017الدور ا و  . بتاري    – 9حمل  – 89

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسـم تغيـرتقد ت ـر ة هادي ااا ااا العي   لنقل البهارا  بطلب  

. حتـت 1/12/2014و نوان  الكة العت ة التيارية الـ  أود ـت بتـاري   
.  ــشج 130206. واملســيلة بــر م  39. الــواردة فلع ــة  160119ر ــم  

 –يو   سسســة هــادي اــاا العي ــ  لنقــل البهــارا و نوا ــا  جليــب الشــ
الــدور  يــناىل . اا ـــر ة هــادي  – 23حمــل  – 19007 بــ   – 1 طعــا 

 طعـــا  –اــاا اــاا العي ـــ  لنقــل البهـــارا و نوا ــا ج  جليـــب الشــيو  
 يـناىل  .  - 23 كتـب  –جم ا  .ـد سـعد الـدبي   – 19 ب  أ – 8+7

 .29/8/2017بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نــوان  تغيــرالعا ــا لل بــال بطلــب  تقــد ت ـــر ة  تــارا العامليــة لل قــاو خ 
. حتـــت ر ــــم 6/6/2016 الكـــة العت ـــة التياريـــة الــــ  أود ـــت بتـــاري   

ـــــر م  37. الـــــواردة فلع ـــــة  181176  .  ـــــشج 146541. واملســـــيلة ب
. اا 1الـدور  – 4 كتـب  – 1 بـ   –م  لـ  السـال  – 3   – القبلـا 

ـــــــــا  ـــــــــ   – 6 طعـــــــــا  – القبل اري  ســـــــــردا . بتـــــــــ 2 كتـــــــــب  – 66 ب
 31/1/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الكـة  اسـمتقد ت ـر ة جراىلد الدهبيا للتيـارع العا ـا واملقـاو خ بطلـب  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 18/2/2015العت 
.  شج ــر ة 138422. واملسيلة بر م  35. الواردة فلع ة  164540 

ـر اع اا جوهرع العراخ للتيارع العا ـا واملقـاو خ /  حم ـد سـعيد العنـني ـو
 .12/2/2017ج ـر ة جراىلد الدهبيا للتيارع العا ا واملقاو خ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تغيـرتقد ت ـر ة داود القريش  واو دع للتيارع العا ا واملقاو خ بطلـب 

. حتــت 19/6/2014 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             165                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
.  ــشج 136760. واملســيلة بــر م  35. الــواردة فلع ــة  152987ر ــم  

 . اا  القبلــا الــدور ا و  – 52 كتــب  – 60 بــ   – 8 طعــا  – القبلــا 
الـــــــــــــدور ا و . بتـــــــــــــاري   – 2 كتـــــــــــــب  – 6 بـــــــــــــ   – 9 طعـــــــــــــا  –
 12/2/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت  سسسة درع املبار يـا لل تبـ  ااـاهنع وا حديـا وا قارـب بطلـب  

. 20/5/2010بنقــل  لكيــا  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
. 90756. واملســيلة بــر م  18. الــواردة فلع ــة  111933حتــت ر ــم  

 بــ   – 4 ـشج   عــرا جبــل النــور للنو وتيـة . و نوا ــا  املر ــا  القبلــا   
امليــــــناىل  . اا  -  21حمــــــل  – لـــــج اهلي ــــــا العا ــــــا لتســــــت  ار  – 10

ـــــب و نوا ـــــا  ـــــا وا قار ـــــ  ااـــــاهنع وا حدي ـــــا لل تب  سسســـــة درع املبار ي
الســــــردا . بتــــــاري   3حمــــــل ر ــــــم  -22 بــــــ   – 8 طعــــــا  – املبار يــــــا 

 14/8/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا  الكـــة العت ـــة   تقـــد ت ــــر ة  طعـــم  يـــت اوبشـــش بطلـــب بنقـــل  لكي
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 119444. حتـــت ر ـــم  28/3/2011التياري

.  ــشج  طعــم  يــت اوبشــش 98445. واملســيلة بــر م  43الــواردة فلع ــة  
/ حمـل الوحيــد ا ر ــ  . 1/ م 118/  بــ  11و نوا ـا  ااابريــا /  طعـا 

/ 128/ ـــار  1اا ـــر ة  طعــم  يــت اوبشــش و نوا ــا  امل.بولــا/  طعــا 
 .26/3/2017الدورا ر  . بتاري    146و 145 ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقد ت ــر ة  ـ  لينـج للتيـارع العا ـا بطلـب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 182008. حتـــت ر ـــم  24/7/2016التياري
.  ــشج  جليــب الشــيو  / 146545. واملســيلة بــر م  36الــواردة فلع ــة  

دور او . اا  املنقـ  / القطعـا  23أ   /  كتـب  69/ املبـ  8/7 طعـا 
 يــناىل . بتــاري   22/ املكتــب 12/ جم ــا  ا تالــد املطــري / املبــ   54
 28/3/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تغيــرتقــد ت ـــر ة ا ىلشــاداخ العربيــا لل قــاو خ العا ــا لل بــال بطلــب  

. حتــت 17/6/2014 الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري    اســم
.  ــشج 125304. واملســيلة بــر م  37. الــواردة فلع ــة  125304ر ــم  

 ىلشـاداخ العربيــا ــر ة لسلـسع العروبــة لل قـاو خ العا ــا لل بـال اا ـــر ة ا
 .14/2/2017لل قاو خ العا ا لل بال بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نـوان  اسـم تغيـرتقد ت ـر ة ريسورن للتيارع العا ا واملقـاو خ بطلـب  
. حتـــت ر ــــم 7/4/2011 الكـــة العت ـــة التياريـــة الــــ  أود ـــت بتـــاري   

ــــــواردة فلع ــــــة  119741  ج .  ــــــش96694. واملســــــيلة بــــــر م  35. ال
/  4 سسسة ريسورن للتيارع العا ة واملقاو خ و نوا ـا ج   الشـر  /  طعـا 

. اا ج ــــر ة ريســـورن للتيـــارع العا ـــا واملقـــاو خ  و نوا ـــا      7 كتـــب 
. بتـــــــاري   14الشـــــــر  / ــــــــار  جـــــــابر املبـــــــار  / بـــــــر   شـــــــعل / دور 

 27/2/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نــوان  اســم تغيــرالعا ــا بطلــب تقــد ت ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع  
. حتـــت ر ـــم 29/7/2013 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   

.  ـشج بوبيـان 115325. واملسـيلة بـر م  4. الواردة فلع ـة  142179 
املتقد ة التيارية لتستراد والتصدير / هيـا  .ـدي  سـعر العي ـ  و نوا ـا 

الكويـــت .  -الكويـــت  – 51002العنطـــاا ر    – 117ج       ج 
 – 4  –اا ج ـــــر ة الكنــــاور املتحــــدع للتيــــارع العا ــــا و نوا ا العرواىليــــة 

 .20/2/2017ا. بتاري    1الدور  14 كتب  – 2508م -54م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نــوان  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا بطلــب  
. حتـــت ر ـــم 31/7/2013ي    الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــار 

ــــــواردة فلع ــــــة  142249  .  ــــــشج 115239. واملســــــيلة بــــــر م  4. ال
 سسســة بوبيــان املتقد ــة التياريــة لتســتراد والتصــدير / هيــا  .ــدي  ســعر 

 - 23 كتــب  – 25 بــ   – 54 طعــا  –العي ــ  و نوا ــا ج   املنقــ  
ــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا و ن ــةســردا  . اا ج ـــر ة الكن  -وا ا العرواىلي

ــــــــــــــــــــــدور  – 14 كتــــــــــــــــــــــب  -2508م  – 54  ــــــــــــــــــــــاري   1ال ا. بت
 20/2/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت ـر ة اهلـاجري العامليـة  ج.ـنع التكييـ  والتليـد و قاو وـا بطلـب  

. 11/11/2013 نوان  الكة العت ة التيارية ال  أود ت بتـاري    تغير
. 116695. واملسـيلة بـر م  11. الـواردة فلع ـة  145027حتت ر ـم  

. اا  العقيلــا 10 كتــب  –ســردا   – 45 3 بــ   – 4 ــشج  املنقــ   
 .31/1/2017. بتاري   5 كتب  – 7دور  – 24 ب   – 5  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرة الصـــابريا لل صـــا د والســـتل بطلـــب تقـــد ت ــــر   ـــوان  الكـــة  تغي  ن

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 26/5/2001العت 
.  ـشج  الشـر  38746. واملسـيلة بـر م  35. الواردة فلع ـة  50192 
ــة  كتــب  –الصــوابر  – ــونان العقاري ــال.  -201 لــج جم و ــا ال ــدور ال  ال

ــــــ   – 5اا  الشــــــر   طعــــــا  ــــــاري   11حمــــــل ر ــــــم  – 3 ب ــــــناىل . بت فملي
 17/1/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقـــد ت ــــر ة الغـــداد الصـــح  للتي.يـــناخ الغداريـــة بطلـــب بنقـــل  لكيـــا  

. حتـــت ر ـــم 11/7/2016 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  شج ــر ة 144330. واملسيلة بر م  29. الواردة فلع ة  181713 

ــــة للتيــــارع العا ــــة و نوا ــــا  تيطــــان التعــــاون الكويت ــــ   – 8 طعــــا  –ي  ب
الدور ال ال . اا ـر ة الغداد الصح  للتي.يـناخ  – 5 كتب  – 6101

ـــو  طـــرع   2حمـــل  – 228 بـــ   – 4 طعـــا  –الغداريـــة و نوا ـــا  ةـــر  اب
 .30/10/2017ار  . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـــة بطلـــب بنقـــل  لكيـــا تقـــد ت ــــر ة الغـــداد الصـــح  للتي.يـــناخ الغدار 
. حتـــت ر ـــم 11/7/2016 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   

.  شج ــر ة 144329. واملسيلة بر م  29. الواردة فلع ة  181712 
ــــة للتيــــارع العا ــــة و نوا ــــا  تيطــــان  ــــ   – 8 طعــــا  –التعــــاون الكويتي  ب

  للتي.يـناخ الدور ال ال . اا ـر ة الغداد الصح – 5 كتب  – 6101
ـــو  طـــرع   1حمـــل  – 228 بـــ   – 4 طعـــا  –الغداريـــة و نوا ـــا  ةـــر  اب

 .30/10/2017ار  . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقـــد ت ــــر ة الغـــداد الصـــح  للتي.يـــناخ الغداريـــة بطلـــب بنقـــل  لكيـــا  
. حتـــت ر ـــم 15/5/2014 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   

.  شج ــر ة 124777. واملسيلة بر م  35 ة  . الواردة فلع151466 
ــــة للتيــــارع العا ــــة و نوا ــــا  تيطــــان  ــــ   – 8 طعــــا  –التعــــاون الكويتي  ب

الدور ال ال . اا ـر ة الغداد الصح  للتي.يـناخ  – 5 كتب  – 6101
ـــو  طـــرع   1حمـــل  – 228 بـــ   – 4 طعـــا  –الغداريـــة و نوا ـــا  ةـــر  اب

 .30/10/2017ار  . بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة ا ــوا  املســيلا للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب  



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             166                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
. 13/12/2015و نـــوان  الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   

. 144129. واملسـيلة بـر م  35. الـواردة فلع ـة  175502حتت ر ـم  
 – 12 طعـا  – القبلـا  شج ــر ة ا ـوا  املسـيلا للتيـارع العا ـا و نوا ـا ج 

ــدور ا و   8احملــل ج  كتــب  –. 000أ10املبــ    –ـــار   لــ  الســال  ال
ســـــــردا  . اا ج ــــــــر ة ا ـــــــوا  املســـــــيلا للتيـــــــارع العا ـــــــا واملقـــــــاو خ 

الـــدور  – 2احملـــل ج  كتـــب  –أ 10املبـــ   – 12 طعـــا  –و نوا ا القبلـــا 
 .17/4/2017السادا. بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نـوان  الكـة  اسـم تغيـرر ة ابرا  الري  للتيارع العا ـا بطلـب تقد ت ـ 

ـــــاري    ـــــ  أود ـــــت بت ـــــة التياريـــــة ال . حتـــــت ر ـــــم 12/10/2015العت 
.  ـشج هيـل 138171. واملسـيلة بـر م  43. الواردة فلع ة  173104 

 – 93املبـ   – 5 طعـا  –ون عران لل ا و خ اخلعيعا و نوا ا ج  العقيلـا 
دور الســـردا  . اا ج ــــر ة ابـــرا  الريـــ  للتيـــارع العا ـــا  40-16احملـــل 

. 6الـــدور  2احملــل ج  كتـــب  – 24الب ـــ   – 5 طعـــا  –و نوا ا العقيلــا 
 .17/4/2017بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــا بطلــب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 106315ر ـــم  . حتـــت 14/9/2009التياري
.  ــشج ـــر ة اليســرع  اـــش 84466. واملســيلة بــر م  31الــواردة فلع ــة  

الكويـــت .  13033 –اـــعاع  3228للتيـــارع العا ـــا و نوا ـــا ج      
اا ج ــــر ة اليســـرع لتةديـــا  و نوا ا الشـــوي  الصـــنا يا ال ال ـــا  طعـــا  د. 

 .28/3/2017.+ ار  . بتاري   3حمل   91+  89 ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقـــد ت  صـــنا أطيـــب لتعب ـــا الب.ـــاراخ وا بـــو  واملكســـراخ / يوســـ   

و نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ   اســمتغير  يســم ســعد العلــ   بطلــب 
ـــاري    . الـــواردة فلع ـــة 155572. حتـــت ر ـــم  21/8/2014أود ـــت بت

ــر م  30  .  ــشج  صــنا أطيــب لتح ــي  وا.يــن 124730. واملســيلة ب
ب ت.ا / يوس   يسم سعد العل  و نوا ا ج  ةر  ابـو  طـرع املكسراخ وتع

الــــدور ا و  . اا ج  – 5حمــــل  – 271 ســــي ة  –. - طعــــا   –ا ر يــــا 
 صــنا أطيــب لتعب ــا الب.ــاراخ وا بــو  واملكســراخ / يوســ   يســم ســعد 

 315 سـي ة  – 1 طعـا  –العل  و نوا ا ةر  ابو  طـرع ا ر يـا القد ـة 
 .23/7/2017الدور السردا . بتاري    –فلكا ل  احملل السردا  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان  تغيـــرتقـــد ت الشـــر ة ا  ريكيـــة لتعلـــيم وتـــدريب الســـباحا بطلـــب  

. حتـــت ر ـــم 11/8/2016 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ـــــر م  41. الـــــواردة فلع ـــــة  182526  .  ـــــشج 147393. واملســـــيلة ب

 603 بــ   6. اا ج  حــو    198 يــناىل   كتــب  8 بــ   8 القبلــا   
 .3/7/2017. بتاري    2دور  3 كتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتيـاخ الور يـا والبتسـتيكية و شـتقاوا بطلـب تقد ت ـر ة تـو  ف  لل 

ـــــــاري   اســـــــمتغير  ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــوان  الكـــــــة العت ـــــــة التياري و  ن
ــواردة فلع ــة  183649. حتــت ر ــم  21/9/2016  . واملســيلة 16. ال

.  شج ـر ة جنا اىل انــيوان  التياريـا و نوا ـا ج   القبلـا 147768بر م  
ســـردا  .  اا ج ــــر ة  9ري  كتـــب جم ـــا محـــود العنيـــ 10 بـــ   12  

 –تــو  ف  لل نتيــاخ الور يــا والبتســتيكية و شــتقاوا  و نوا ــا ج  القبلــا 
ـــــدر ســـــال العبـــــدالوها   – 4م  – 11   . بتـــــاري   8 كتـــــب  – لـــــج ب
 2/4/2017. 
 

 الكـة العت ـة  اسـم تغيـرتقد ت ـر ة املت العامليـة للتيـارع العا ـا بطلـب  
ـــ  أود ـــة ال ـــاري   التياري . 169491. حتـــت ر ـــم  16/6/2015 ـــت بت
ــــة   ــــواردة فلع  ــــر م  35ال .  ــــشج  سسســــة املــــت 136723. واملســــيلة ب

العامليــــة للتيــــارع العا ــــا اا ج ـــــر ة املــــت العامليــــة للتيــــارع العا ــــا بتــــاري  
 11/4/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرتقـــد ت ــــر ة راحـــة الـــر ا للتيـــارع العا ـــا بطلـــب    نـــوان  الكـــة  تغي

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 26/1/2015العت 
ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  162328  .  ـــــشج 129605. واملســـــيلة ب

. اا ج 9دور  – 903 كتــب  – 27 بــ   – طعــا م اداري  – العرواىليــة 
دور ا و .  – 2 كتـــــــب  – 32املبـــــــ   – طعـــــــا م اداري  –اىليــــــة  العرو 

 .12/4/2017بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة  تغيـرتقد ت ـر ة برثش  للتيارع العا ـا و املقـاو خ بطلـب  
ـــــــاري    ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــة التياري ـــــــم 3/1/2012العت  . حتـــــــت ر 

ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  126537  .  ـــــشج 104381. واملســـــيلة ب
ــــار    ـــر بـــش اخلطـــا  /  ر ـــن الشـــي اد التيـــاري /  3    - املر ـــا  
 لـج ــر ة املـنا   2 ب   3الدور التاسا. اا ج  املر ا     2-1 كتب 
 .12/4/2017. بتاري   20الدور ر م  2+1العقاري /  كتب  للتطوير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا بطلـــب   ـــا لتجـــرع ااوال ـــرتقـــد ت ــــر ة للكـــة الداىل ـــوان  الكـــة  تغي  ن

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 11/8/2015العت 
.  ـشج  ابـو 136732. واملسـيلة بـر م  39. الواردة فلع ـة  171178 

 كتــب الوحيــد ا ر ــ . اا ج  ةــر   – 16 بــ   – 52طعــا   –حليعــا 
ا و  .  – 2احملــل  – 277املبــ   – 21ـــار   – 1 طعــا  –ابــو  طــرع 

 .12/4/2017بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا بطلـــب   ـــرنع لتجـــرع ااوال ـــرتقـــد ت ــــر ة ال ـــوان  الكـــة العت ـــة  تغي  ن
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 171179  . حتـــت ر ـــم11/8/2015التياري

ــة   ــواردة فلع  ــر م  39ال  طعــا  –.  ــشج  املنقــ  137828. واملســيلة ب
 طعــا  – يــناىل . اا ج  ةــر  ابــو  طــرع  20 كتــب  – 25املبــ   – 54
الــــــــــــدور ا و . بتــــــــــــاري   6احملــــــــــــل ج  كتــــــــــــب  – 277املبــــــــــــ   – 1
 12/4/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  اســم تغيــربطلــب تقــد ت ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا  

. حتـــت ر ـــم 29/7/2013 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ــــــواردة فلع ــــــة  142180  .  ــــــشج 115065. واملســــــيلة بــــــر م  4. ال

 سسســة بوبيــان املتقد ــة التياريــة لتســتراد والتصــدير / هيــا  .ــدي  ســعر 
 - 23ب  كتــ – 25 بــ   – 54 طعــا  –العي ــ  و نوا ــا ج   املنقــ  

 –ســردا  . اا ج ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا و نوا ا العرواىليــة 
ــــــــــــــــــــــب  – 2508م  – 54   ــــــــــــــــــــــدور  14 كت ــــــــــــــــــــــاري   1ال ا . بت
 20/2/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا بطلــب  

. حتـــت ر ـــم 29/7/2013 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ــــــواردة فلع ــــــة  142181  .  ــــــشج 115326. واملســــــيلة بــــــر م  4. ال

 سسســة بوبيــان املتقد ــة التياريــة لتســتراد والتصــدير / هيــا  .ــدي  ســعر 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             167                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 
 - 23 كتــب  – 25 بــ   – 54 طعــا  –العي ــ  و نوا ــا ج   املنقــ  

 – العرواىليــة ســردا  . اا ج ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا و نوا ا
ــــــــــــــــــــــب  – 2508م  – 54   ــــــــــــــــــــــدور  14 كت ــــــــــــــــــــــاري   1ال ا . بت
 20/2/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا بطلــب  

. حتـــت ر ـــم 29/7/2013 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ــــــواردة فلع ــــــة  142182  .  ــــــشج 115327. واملســــــيلة بــــــر م  4. ال

 سسســة بوبيــان املتقد ــة التياريــة لتســتراد والتصــدير / هيــا  .ــدي  ســعر 
 - 23 كتــب  – 25 بــ   – 54 طعــا  –العي ــ  و نوا ــا ج   املنقــ  

 –اا ج ـــر ة الكنــاور املتحــدع للتيــارع العا ــا و نوا ا العرواىليــة  ســردا  .
ــــــــــــــــــــــب  – 2508م  – 54   ــــــــــــــــــــــدور  14 كت ــــــــــــــــــــــاري   1ال ا . بت
 20/2/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  تغيـرتقد ت ـر ة برامي رنيداىل  للتيارع العا ا واملقـاو خ بطلـب  

. حتـــت ر ـــم 19/6/2014 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  153087  .  ـــــشج 125506. واملســـــيلة ب

ج  القبلـا  الدور الرابـا. اا – 432 كتب  – 101. م -    – املبار ية 
ــــــــــاري  509الــــــــــدور اخلــــــــــا    كتــــــــــب  –م الوطنيــــــــــا  – 10   – . بت
 1/3/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان  الكـــة  تغيـــرتقـــد ت ــــر ة امحـــد و ك ـــر ا   التياريـــا بطلـــب  

ـــــــاري    ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــة التياري ـــــــم 1/3/2009العت  . حتـــــــت ر 
ــــــواردة فلع ــــــة  101726  ج .  ــــــش81703. واملســــــيلة بــــــر م  35. ال

   –. اا ج  ـــر   18وحــدع – 2دور  – 5 ســي ة  – 5   – الشــر  
 .6/3/2017. بتاري   16وحدع  – 2دور  – 5 سي ة  – 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  تغيـرتقد ت ـر ة الوسم املتحـدع  عـر افر امليـاع واـياىلت.ا بطلـب  

. حتـــت ر ـــم 13/8/2014 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
ـــــر م  42. الـــــواردة فلع ـــــة  154979  .  ـــــشج 125314. واملســـــيلة ب

. اا ج  ا محــدي  11الــدور  – 29 كتــب  – 23م  – 5   – العقيلــا 
ـــــــــــــــــــاري   11 كتـــــــــــــــــــب  – 164+163م  -  9   – ا ر ـــــــــــــــــــ . بت
 12/3/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اســم تغيــرتقــد ت  سسســة العوارســيا لبيــا  طــا ةيــار الســياراخ بطلــب  

. حتـــت ر ـــم 22/4/2012 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ــــشج   104930. واملســـيلة بــــر م  12. الـــواردة فلع ــــة  129442 

 عرا العوارسيا لبيـا  طـا ةيـار السـياراخ. اا ج   سسسـة العوارسـيا لبيـا 
 .14/3/2017 طا ةيار السياراخ. بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان  الكـــة  تغيـــراتي الصـــح  للرجـــا  بطلـــب تقـــد ت  ع.ـــد بســـت  

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 10/6/2014العت 
.  شج   ابـو 121303. واملسيلة بر م  44. الواردة فلع ة  152588 

الـدور ال ــال. اا  – 6+5+4+3حمـل  – 10 بـ   – 60 طعـا  –حليعـا 

الــدور ا و . بتــاري   - 4-3-2-1حمــل  – 61م  – 4   –ج  املنقــ  
 14/3/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــة بطلــب  

. 107290. حتــت ر ــم  27/10/2009التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ــشج ـــر ة اليســرع  اـــش 85327. واملســيلة بــر م  32الــواردة فلع ــة  

الكويــت. اا  13033 –اــعاع  3228   للتيــارع العا ــا و نوا ــا   
ــر ة اليســرع لتةديــا و نوا ــا ج  الشـوي  الصــنا يا ال ال ــا  طعــا  د.  بــ  

 .28/3/2017. ار   . بتاري   3حمل   91اا  89 ش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــة بطلــب  
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 90319. حتـــت ر ـــم  25/11/2007التياري

.  ــشج ـــر ة اليســرع  اـــش 83868. واملســيلة بــر م  30الــواردة فلع ــة  
الكويــت. اا  13033 –اــعاع  3228للتيــارع العا ــا و نوا ــا      

ـــر ة اليســرع لتةديــا و نوا ــاج  الشــوي  الصــنا يا ال ال ــا  طعــا  د.  بــ  
 .28/3/2017 . + ار   . بتاري  3حمل   91اا  89 ش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـــوان تغير الك.رفريـــا و قاو وـــا بطلـــب  ألدواختقـــد ت ــــر ة بريـــدة لـــ 

. حتـــت ر ـــم 27/9/2007 الكـــة العت ـــة التياريـــة الـــ  أود ـــت بتـــاري   
.  ـــشج  جليـــب 50921. واملســـيلة بـــر م  9. الـــواردة فلع ـــة  88763 

ر ا و . اا الــدو  -4 كتـب  –أ    20 بـ   – 9+8+7   –الشـيو  
 – 11حمـــــل  – 101+99 بـــــ   – طعـــــا    –ج   الشـــــوي  الصـــــنا يا 
 .31/10/2017الدور ا ر   . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  الكــة  اســمتغير تقــد ت الشــر ة الليطاىليــا العامليــا للتعلــيم بطلــب  

ـــــاري    ـــــ  أود ـــــت بت ـــــة التياريـــــة ال . حتـــــت ر ـــــم 13/12/1997العت 
.  ـشج  اـاد  30298. واملسـيلة بـر م  41. الواردة فلع ـة  38528 

. 214 بـ   – 1م  – 1 طعا  – بدالوها  املطو . و نوا ا ج  سلوى 
 – 105   –اا ج  الشر ة الليطاىليا العامليا للتعلـيم. و نوا ـا ج  السـاملية 

 .5/11/2017حمل  كتب الوحيد ا ر  . بتاري    – 3 ب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــا ا م م بطلــــب    نــــوان  الكــــة العت ــــة تغير تقــــد ت ـــــر ة ســــارا التياري
. 90542. حتــــت ر ــــم  5/12/2007التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

ـــــواردة فلع ـــــة   ـــــشج  الشـــــر /جم ا 75734. واملســـــيلة بـــــر م  11ال   .
ــــار  الكبر/ طعــــا ــــر 3ا و ا /ـــــار   ب ــــب 6/دور17/ب . ااج 16/  كت

بنــج الكويــت الــدو .  – 5دور  -503 كتــب  -11م  -9  – القبلــة 
 .1/11/2017بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــا بطلـــب    نـــوان  الكـــة تغير تقـــد ت  سسســـة ا  ـــو خ الســـريعا التياري

ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 12/6/2013العت 



 م 8/4/2018 -هـ  1439رجب  22 األحد             168                   والستون    الرابعةالسنة  1387الكويت اليوم العدد 

ـــــر م  35. الـــــواردة فلع ـــــة  140771  .  ـــــشج 114424. واملســـــيلة ب
الدور ال الـت. ااج  جليـب  -12حمل ر م  -87 ب   -5 طعا -العقيلا 

الـــــدور  – 4احمللج كتـــــب  -40 -املبـــــ  أ – 7-8 طعـــــا  –الشـــــيو  
 .1/5/2017ا و . بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا بطلــب    نــوان  الكــة العت ــة تغير تقــد ت  سسســة اناــر اانيــرع التياري

. 140609. حتــــت ر ــــم  5/6/2013التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   
 طعـــا  -.  ـــشج  الشـــر 114422. واملســـيلة بـــر م  35الـــواردة فلع ـــة  

 طعـــة  -الـــدور ال الـــت. ااج  الشـــر  20 كتـــب ر ـــم  -6 بـــ  -البلـــوم
 .2/5/2017الدور ال الت. بتاري    20 كتب ر م -5 ب -البوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ  ـــة لنقـــل البهـــارا بطل ـــوان  الكـــة تغير ب تقـــد ت ــــر ة ااـــوهرع العاملي  ن

ـــــــاري    ـــــــ  أود ـــــــت بت ـــــــة ال ـــــــة التياري ـــــــم 7/2/2016العت  . حتـــــــت ر 
ـــــر م  39. الـــــواردة فلع ـــــة  177262  .  ـــــشج 147302. واملســـــيلة ب

-ا. ااج  العحيحيــل1الــدور-20 كتــب-21 بــ -54 طعــا - املنقــ 
 .30/4/2017ا ر  . بتاري    8احمللج كتب -9املب -62 طعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيـــرد ت ــــر ة اهلندســـا والتقنيـــاخ املتعـــددة للتيـــارع العا ـــة بطلـــب تقـــ 
. حتــت 19/1/2016 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   

.  ـــشج 144029. واملســـيلة بـــر م  9. الـــواردة فلع ـــة  176698ر ـــم  
. 7 كتــب  – 99 ســي ة  – 12ـــار   – 1 طعــا  – الشــوي  الصــنا ية 

احملــلجدور ال ــال فلكا ــل. بتــاري   – 12املبــ   – 3 طعــا  –اا  املر ــا  
 25/4/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــــد ت ـــــر ة رو   جــــت للتيــــارع العا ــــا بطلــــب ىلقــــل  لكيــــة العت ــــة  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 164760. حتـــت ر ـــم  23/2/2015التياري
.  شج ــر ة  ر ـن اخلالديـة 135362. واملسيلة بر م  30الواردة فلع ة  

ل حمــ -203 بــ   – 5 طعــا  –للتي.يــناخ الغداريــا و نوا ــاج  ا ىلــدل  
 – 2 طعــا  -. اا ـــر ة رو   جــت للتيــارع العا ــا  و نوا ــاج  الر عــ 1

 .9/5/2017م. بتاري    1الدور  -19 كتب  -82 ب  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقد ت حباري لنقل البهارا /  ر   ـش ــر ة أرا  الوطنيـة للتيـارع العا ـا  
ــــــ  أود ــــــت بتــــــاري   تغيــــــربطلــــــب  ــــــة ال  نــــــوان  الكــــــة العت ــــــة التياري

ــواردة فلع ــة  157212. حتــت ر ــم  22/9/2014  . واملســيلة 39. ال
 – 11 بــــ   – طعــــا ج م اــــاري  –.  ــــشج  العرواىليــــة 135324بــــر م  
 – 12املبــ   – طعــا م اداري  خ  –. اا  العرواىليــا 1الــدور – 7 كتـب 

 .8/5/2017الدور ال الت. بتاري    – 8احملل  ج  كتب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغيــرالبســام ملقــاو خ التكييــ  والتليــد بطلــب  اســمة جتقــد ت  سسســ 
. حتــت 26/3/2014 الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري    اســم
.  ــشج 119966. واملســيلة بــر م  11. الــواردة فلع ــة  149944ر ــم  

 اسـم  سسسة حم د محد البسام ملقاو خ التكيي  والتليـد. اا   سسسـة ج
 .4/5/2017تكيي  والتليد. بتاري   البسام ملقاو خ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرتقـــد ت ــــر ة اةـــادير املتحـــدة للتيـــارة العا ـــة واملقـــاو خ بطلـــب    تغي

. حتــت 10/6/2007 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ــــشج 70833. واملســــيلة بــــر م  25. الــــواردة فلع ــــة  86314ر ــــم  

ـــــ    – 21+20   - الســـــاملية ـــــب  -13ب ـــــال. اا  – 3 كت ـــــدور ال  ال
الــــدور ا و . بتـــــاري   3 كتــــب  -13 بــــ   – 21+20  – الســــاملية 

 22/10/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اــاا  بــدهللا الغــا   –تقــد ت ـــر ة بــدر الغــا  املتحــدع للتيــارة العا ــة  
ــر ارة بطلــب   نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   تغيــرـو

. واملســــيلة 35. الــــواردة فلع ــــة  169033. حتــــت ر ــــم  2/6/2015 
 كتـــــب  -28 بــــ   -51 طعــــا  –.  ــــشج  العرواىليــــة 137443بــــر م  

احملـــلج  -14املبـــ   -34 طعـــا  –الـــدور امليـــناىل . اا  العحيحيـــل  -11
 .10/5/2017الدور اخلا  . بتاري    – 5 كتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــــد ت ـــــر ة رو   جــــت للتيــــارع العا ــــا بطلــــب ىلقــــل  لكيــــة العت ــــة  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 164759. حتـــت ر ـــم  23/2/2015التياري
.  شج ــر ة  ر ـن اخلالديـة 135361. واملسيلة بر م  30الواردة فلع ة  

حمــل  -203 بــ   – 5 طعــا  –للتي.يــناخ الغداريــا و نوا ــاج  ا ىلــدل  
 طعـا  -ا ـر ة رو   جت للتيارع العا ا  و نوا اج  الر عـ  يناىل . ا-1
 .9/5/2017 يناىل . بتاري    - 1الدور  -19 كتب  -82 ب   – 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقد ت ـر ة جنا اىل انـيوان  التياريـا بطلـب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 112687. حتـــت ر ـــم  21/6/2010التياري
 طعـــا  –.  ـــشج  القبلـــة 100122. واملســـيلة بـــر م  16الـــواردة فلع ـــة  

ـــ   – 11 ـــة 30 كتـــب  – 4املب  -10املبـــ   – 12 طعـــا  –. اا  القبل
 .13/6/2017سردا . بتاري    9احملل ج  كتب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــــوان  الكــــة  تغيـــرتقـــد ت ـــــر ة اهلندســــا والتقنيـــاخ املتعــــددة بطلــــب  

ــــــة ــــــة التياري ــــــاري    العت  ــــــ  أود ــــــت بت . حتــــــت ر ــــــم 19/1/2016ال
ـــــر م  37. الـــــواردة فلع ـــــة  176699  .  ـــــشج 144030. واملســـــيلة ب

. 7 كتــب  -99 ســي ة  – 12ـــار   – 1 طعــا  – الشــوي  الصــنا ية 
احملل ج دور ال ال فلكا ـل . بتـاري   – 12 ب   – 3 طعا  –اا  املر ا  

 25/4/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نــــوان  الكــــة  تغيـــرر ة اهلندســــا والتقنيـــاخ املتعــــددة بطلــــب تقـــد ت ـــــ 
ـــــاري    ـــــ  أود ـــــت بت ـــــة التياريـــــة ال . حتـــــت ر ـــــم 29/12/2015العت 

ـــــر م  42. الـــــواردة فلع ـــــة  176251  .  ـــــشج 144023. واملســـــيلة ب
. 7 كتــب  -99 ســي ة  – 12ـــار   – 1 طعــا  – الشــوي  الصــنا ية 
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احملل ج دور ال ال فلكا ـل . بتـاري   – 12 ب   – 3 طعا  –اا  املر ا  
 25/4/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقد ت  سسسة بس ة الكويت لتسـتراد والتصـدير وو يـل فلع ولـا بطلـب 

. 2/9/2007 نــوان  الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري    تغيــر
.  ـشج 71980. واملسيلة بر م  30. الواردة فلع ة  88211حتت ر م  
ــــــــــــــري  13024ر   ج  –حــــــــــــــو   2363      ــــــــــــــت. اا  ال الكوي

ـــــــــــــاري  153الصنا ية/ ســـــــــــــي ة  ـــــــــــــناىل . بت ـــــــــــــب فلكا ـــــــــــــل /  ي /  كت
 21/12/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا بطلــب  

. 20329. حتـت ر ـم  7/7/1987العت ة التيارية ال  أود ت بتاري   
 251.  ـشج  القبلـة     21077. واملسيلة بـر م  30ة فلع ة  الوارد

ــــــــا  –الصــــــــعاة. اا  العار ــــــــيا الصــــــــنا ية  ــــــــاري  6ـــــــــار  – 2 طع . بت
 20/11/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا بطلــب  

. 20335. حتـت ر ـم  7/7/1987العت ة التيارية ال  أود ت بتاري   
 251.  ـشج  القبلـة     19056. واملسيلة بـر م  29الواردة فلع ة  

ــــــــا  –الصــــــــعاة. اا  العار ــــــــيا الصــــــــنا ية  ــــــــاري  6ـــــــــار  – 2 طع . بت
 20/11/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة الــناحم و ل.ــوترا للتيــارع العا ــا بطلــب 
. 20336. حتـت ر ـم  7/7/1987العت ة التيارية ال  أود ت بتاري   

 251.  ـشج  القبلـة     19057. واملسيلة بـر م  30الواردة فلع ة  
ــــــــا  –الصــــــــعاة. اا  العار ــــــــيا الصــــــــنا ية  ــــــــاري  6ـــــــــار  – 2 طع . بت

 20/11/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نــوان  الكــة  تغيــرتقــد ت ـــر ة ترا ــل  ييــت للســياحة والســعر بطلــب  
ــــــاري    ــــــ  أود ــــــت بت ــــــة ال ــــــة التياري . حتــــــت ر ــــــم 27/8/2014العت 

ـــــر م  39. الـــــواردة فلع ـــــة  155929  .  ـــــشج 124071. واملســـــيلة ب
ــــا – حــــو   ــــ  -20 طع ــــب -7+6 ب ــــدور-17 كت ــــة 2ال  –. اا  القبل
ــــــــــ -12 طعــــــــــا ــــــــــب-13 ب ــــــــــدور -1 كت ــــــــــاري  -11ال ــــــــــت. بت الكوي

 12/12/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقـد ت ــر ة الكويتيـا اهلنديـا التياريـة بطلـب  
ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 81656. حتـــت ر ـــم  12/12/2006التياري

 -2  -.  ــشج  العار ــيا71710. واملســيلة بــر م  29الــواردة فلع ــة  
/  لــج 15/  بــ  22/ ـــار   29  تيطــان القد ــا /  طعــا . اا39 بــ  

/ ا ر ــــ .بتاري   20ج امحــــد حم ــــد ا هــــا  / جم ــــا القهــــا  /  كتــــب 
 22/11/2017. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقـد ت ــر ة الكويتيـا اهلنديـا التياريـة بطلـب  

. 89568. حتــــت ر ــــم  1/11/2007التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   
 -3  -.  ــشج  العار ــيا79037. واملســيلة بــر م  30الــواردة فلع ــة  

/  بــ  22/ ـــار   29. اا  تيطــان القد ــا /  طعــا 2ـــار -93 ســي ة
/  20/  لــــــج ج امحــــــد حم ـــــــد ا هــــــا  / جم ـــــــا القهــــــا  /  كتـــــــب 15

 .22/11/2017بتاري   ا ر  .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقـد ت ــر ة الكويتيـا اهلنديـا التياريـة بطلـب  
. 89601. حتــــت ر ــــم  4/11/2007التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

ــــة   ــــواردة فلع  ــــر م  29ال  2135.  ــــشج     ج74616. واملســــيلة ب
/  29د ــــا /  طعــــا الكويــــت. اا  تيطــــان الق 13022الصــــعاة / ر  ج

/  لج ج امحد حم ـد ا هـا  / جم ـا القهـا  /  كتـب 15/  ب  22ـار  
 .22/11/2017بتاري    / ا ر  . 20

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نـوان  الكـة العت ـة  تغيـرتقـد ت ــر ة الكويتيـا اهلنديـا التياريـة بطلـب  

. 90538. حتــــت ر ــــم  5/12/2007التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   
ــة  الــوارد ــر م  29ة فلع  .  ــشج  اــبحان الصــنا ية 72244. واملســيلة ب

/ 22/ ــــار   29. اا  تيطـــان القد ـــا /  طعـــا 53 ســـي ة-11م-1 
/  20/  لـــج ج امحــــد حم ـــد ا هـــا  / جم ــــا القهـــا  /  كتــــب 15 بـــ  

 .22/11/2017ا ر  .بتاري   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نـوان  الكـة العت ـة  يـرتغتقـد ت ــر ة الكويتيـا اهلنديـا التياريـة بطلـب  
. 89602. حتــــت ر ــــم  4/11/2007التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

ـــة   ـــواردة فلع  ـــر م  3ال .  ـــشج  اـــبحان الصـــنا ية 77150. واملســـيلة ب
/ 22/ ــــار   29. اا  تيطـــان القد ـــا /  طعـــا 53 ســـي ة-11م-1 

/  20/  لـــج ج امحــــد حم ـــد ا هـــا  / جم ــــا القهـــا  /  كتــــب 15 بـــ  
 .22/11/2017بتاري    ر  .ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نــوان  تغيــرتقــد ت ـــر ة ورد الربيــا للتيــارع العا ــا واملقــاو خ بطلــب  

. حتــت ر ــم 22/12/1997 الكــة العت ــة التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
.  ـشج  املنطقـا 29717. واملسـيلة بـر م  30. الواردة فلع ـة  38596 

الــدور -6 بــ  -  ــارع ا ســت  ار -ـــار  امحــد ااــابر –التياريــة التاســعا 
ا و .بتــــــــاري   1 كتــــــــب-3 بــــــــ   –الكويــــــــت. اا  القبلــــــــة  -ا و  

 6/12/2017. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــا بطلــب  
. 124919. حتــت ر ــم  30/10/2011التياريــة الــ  أود ــت بتــاري   
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.  ـشج ــر ة اليسـرع  اــش 102642. واملسيلة بر م  29الواردة فلع ة  
الكويـــت .  13033 –اـــعاع  3228للتيـــارع العا ـــا و نوا ـــا ج      

 ال ـــا  طعـــا  د. اا ج ــــر ة اليســـرع لتةديـــا  و نوا ا الشـــوي  الصـــنا يا ال
 .28/3/2017.+ ار  . بتاري   3حمل   91+  89 ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــا بطلــب  

ـــاري    ـــ  أود ـــت بت ـــة ال . 103015. حتـــت ر ـــم  30/4/2009التياري
.  ــشج ـــر ة اليســرع  اـــش 82657. واملســيلة بــر م  29الــواردة فلع ــة  

الكويـــت .  13033 –اـــعاع  3228للتيـــارع العا ـــا و نوا ـــا ج      
ا ج ــــر ة اليســـرع لتةديـــا  و نوا ا الشـــوي  الصـــنا يا ال ال ـــا  طعـــا  د. ا

 .28/3/2017.+ ار  . بتاري   3حمل   91+  89 ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و نــوان  الكــة العت ــة  اســم تغيــرتقــد ت ـــر ة اليســرع لتةديــا بطلــب  
. 92555. حتــــت ر ــــم  27/2/2008التياريــــة الــــ  أود ــــت بتــــاري   

.  ــشج ـــر ة اليســرع  اـــش 82160. واملســيلة بــر م  29لع ــة  الــواردة ف
الكويـــت .  13033 –اـــعاع  3228للتيـــارع العا ـــا و نوا ـــا ج      

اا ج ــــر ة اليســـرع لتةديـــا  و نوا ا الشـــوي  الصـــنا يا ال ال ـــا  طعـــا  د. 
 .28/3/2017.+ ار  . بتاري   3حمل   91+  89 ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوان  الكـة العت ـة التياريـة الـ   تغيردوا اىلج بطلب تقد ت ـر ة لي 

ـــاري    . الـــواردة فلع ـــة 62235. حتـــت ر ـــم  24/12/2003أود ـــت بت
ـــــار   1209 –.  ــــشج  و يــــة ديتويــــر 51217. واملســــيلة بــــر م  9 

ـــــدم 11951ىليـــــو  اســـــل. اا ج  –ا  دينـــــة ويل نيتـــــون  –اوراىلـــــج     ري
الــو  خ املتحــدة ا  ريكيــة .  – 20190 رجينيــا  –ريســتون  –درايــ  
 .24/10/2017بتاري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تغيـرتقد ت ـر ة املنارة للتيارة واملقاو خ الك.رفرية وا ىلشـارية بطلـب  

. حتـت 16/12/1997 نوان  الكة العت ة التيارية ال  أود ت بتـاري   
.  ــــشج 31322. واملســــيلة بــــر م  35. الــــواردة فلع ــــة  38535ر ــــم  

ــــت  ــــا  –الشــــا ية  – الكوي . اا ج  2 كتــــب  –ـــــار  املــــا ون  – 5 طع
ار ـــــ .  بتـــــاري   4حمـــــل  – 161 ـــــىب  - طعـــــا   – تك لـــــة الشـــــوي  

 9/10/2017. 
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طالب التسجيل: شركة مطعم و مقهى اورب كافية 
العنوان: القبلة ق 13 ش حممد الغامن حمل 5 ارضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضح  الرسم كما  مع  الرائدة  الوطنية  عن كلمة  عبارة  هى  العالمة: 

ابلشكل املرفق
رقم االيداع:  1687  -2018

التاريخ: 2018/03/05
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
طالب التسجيل: الشركة الوطنية الرائدة للعقارات

العنوان: القبله قطعه 2 - شارع مبارك الكبري -بلوك 4 -مكتب 81.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية واإلجنليزية مع شكل  azaal ( ابللغة   ( ازال  العالمة: كلمة 
هندسي ابللون األسود وبه خط ابملنتصف ابللون األبيض

رقم االيداع: 1772  -2018
التاريخ: 2018/03/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل: شركه ازال لوساطه التامني
العنوان: حويل قطعة 4 شارع 129 مبىن 2002 جممع مجانة الدور 

5 مكتب 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  وخلفيتها  األبيض  ابللون  فيل خمطط  رمسة  عن  عبارة  العالمة: 
األسود ومن األسفل اسم ابللغة االجنليزية ابللون األبيض 

رقم االيداع: 188664
التاريخ: 2017/03/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل: شركة جومو لتجارة املواد الغذائية 
العنوان: الساملية - قطعة )12( - مبىن )26107( - احملل )الوحيد 

ابألرضي(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 SIDE دائرة ابللون األسود حتتوي على عبارة  العالمة: عبارة عن 
FRIED CHICKEN مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع: 195898
التاريخ: 2017/11/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 
العنوان: العارضية )6( - قطعة )2( - مبىن )300( - احملل )القسيمة 

ابلكامل(

 baix universal bakeryالعالمة: عبارة عن كتابة مجلة ل
ويوجد  واللون  ابلشكل  االحتفاظ  مع  اإلجنليزية  ابللغة   Kuwait

رسم لسمبلتني على جانيب العبارة 
رقم االيداع:   781  -2018

التاريخ: 2018/01/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة مطعم ومقهى ذا بيكر بويز 

العنوان: الشرق - قطعة )7( - مبىن )28( - حمل )5( - الدور )1م(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كتابة مجلة TREND FASHION ابللغة 
اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل 

رقم االيداع: 2018-787
التاريخ: 2018/01/31

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل: شركة سوق تريند املركزي لغري املواد الغذائية 

العنوان: الشويخ الصناعية - قطعة )1( - مبىن )22( - حمل )4( 
- الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: christian bernard لون اسود كريستيان برانرد

رقم االيداع: 2018-1105
التاريخ: 2018/02/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

طالب التسجيل: شركة روائع جنيف للساعات
العنوان: الساملية - شارع عبدهللا بن مسعود - ق )2( - برج الراس  

- مكتب )1(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 D العالمة: كتابة دار بشكل مزخرف و
رقم االيداع: 1377   -2018

التاريخ: 2018/02/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 40
طالب التسجيل: دار ورود للبشوت وعيب السيدات 

العنوان: الفروانية / قطعة 4 / مبىن 2609 / حمل 34 ارضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rb العالمة: عبارة عن اسم الشركة بشكل دائري
رقم االيداع: 2018-1431

التاريخ: 2018/02/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 10
طالب التسجيل: شركة روز لنس لالجتار يف األدوية واملعدات واألجهزة 

الطبية 
العنوان: حويل - قطعة )3( - مبىن )18528( - مكتب )18( - 

الدور )1س(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليسار  على  اإلجنليزية  ابللغة  حرفني  عن  عبارة  العالمة: 
عبارة  وكتابة  مميزة  خطوط  ثالث  ميينها  وعلى   BV
 BUDGETED VENTURES  FINANCIAL

CONSULTING
رقم االيداع:286 -2018

التاريخ: 2018/01/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
طالب التسجيل: شركة بدجتد فنجرز لالستشارات املالية 

العنوان: الشرق - قطعة )7( - مبىن )1( - مكتب )27( - 29.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن نصف دائرة حتتوي على صورة لصقر اسفل منها كتابة 
 PRO . SEC A WORLD OF SECURITY عبارة

PROFESSIONAL  SECURITY
رقم االيداع: 2018-315

التاريخ: 2018/01/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
طالب التسجيل: سوتر غروب حلراسة املنشآت / فرع من شركة سوتر 

غروب للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: الشرق - قطعة )6( - مبىن )6( - مكتب )2( - الدور 

) التاسع(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورود  جمموعة  االطار  اوفق  وعلى  بيضوي  اطار  عن  عبارة  العالمة: 
اإلجنليزية  وابللغة  فنية  ملسات  العربية  ابللغة  جتاري  اسم  وبداخله 

lamsat faniya
رقم االيداع: 2018-338

التاريخ: 2018/01/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18
طالب التسجيل: ملسات فنية للهدااي والكماليات 

العنوان: حويل - قطعة -1 مبىن -21840 حمل رقم 9 ارضي.

 GHENJ العالمة: عالمة بشكل مميز مكتوب اسفل منها
رقم االيداع: 195900

التاريخ: 2017/11/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 

العنوان: العارضية )6( - قطعة )2( - مبىن )300( - احملل )القسيمة 
ابلكامل(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلجنليزية  ابللغة   OUT SET عن كتابة كلميت  عبارة  العالمة: 

 OUT SET
رقم االيداع: 195901

التاريخ: 2017/11/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 

العنوان: العارضية )6( - قطعة )2( - مبىن )300( - احملل )القسيمة 
ابلكامل(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: اسم الشركة ابالجنليزي ابللون األسود 

رقم االيداع: 196006
التاريخ: 2017/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 
القسيمة  حمل   /  00300 مبىن   /  2 قطعة   / العرضي)6(  العنوان: 

ابلكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: اسم الشركة ابالجنليزي ابللون األسود 
رقم االيداع: 196007

التاريخ: 2017/12/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 

القسيمة  حمل   /  00300 مبىن   /  2 قطعة   / العرضي)6(  العنوان: 
ابلكامل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة  كتابة  منه  واسفل  يقفز  حلصان  شكل  عن  عبارة  العالمة: 
unicorn lashes ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع:2018-190
التاريخ: 2018/01/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة: عبارة عن أربع احرف ابللغة االجنليزية ولوهنا امحر واسود وهي 
عبارة عن احلروف األوىل لشركة راحة اخلليج للتسهيالت االئتمائية

رقم االيداع:  826 -2018
التاريخ: 2018/02/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل: شركة راحة اخلليج للتسهيالت االئتمانيه 
العنوان: شرق ق5/ شارع امحد اجلابر مبىن 4 برج العربية الدور 15.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: دائرة ابللون الذهيب يتوسطه حرف w ابللون الذهيب أبحد 
ضلع w فتاة ابللون الذهيب يف وضع املشي أبسفله اسم الشركة ابللون 

الذهيب 
رقم االيداع: 2018-940

التاريخ: 2018/02/08
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل: شركة دبليو الكشري للتجارة العامة 

ارضي  حمل   / اجلهراء  سليل  قطعة   / اجلهراء  غرب  مشال  العنوان: 
+ميزانني +سرداب 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن دائرة فيها ثالث الوان اخضر رمز للبيت األوريب 
واسم الشركة for kids ابالجنليزي ابللون األمحر وحتتها ثالثة أطفال 

FORKIDS يلعبون بكرة سوداء
رقم االيداع: 948 -2018

التاريخ: 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل: شركة فوركدز للجميع للمالبس اجلاهزة والكماليات

العنوان: الفروانية- قطعة -3 شارع -58 مبىن -4031 حمل -25 
1م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن تفاحة بشكل كأس نصف مملوء ابلعصري وبه عود 
مع  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  جوس  مسبلي  عبارة  منه كتابة  واسفل 

االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 2018-961

التاريخ: 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32
طالب التسجيل: شركة مسبلي جوس للمرطبات 

)الوحيد  احملل   -  )17( مبىن   -  )5( قطعة   - الفنطاس  العنوان: 
ابألرضي(.

العالمة: عبارة عن مربع ابللون البيج إبطار أسود حيتوي على شكل 
لسمبلة قمح وقارورة وحبة ورق شاي اسفل من االشكل خط اسفله 

كتابة عبارة karak station مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 447  -2018

التاريخ: 2018/01/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل: شركة مطعم كرك ستيشن للحلوايت واملعجنات 

العنوان: العارضية احلرفية - قطعة )4( - مبىن )102( - حمل )8( 
- الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللونني   petroval واالجنليزية  ابلعربية  برتوفال  كلمة  العالمة: 
األسود والربتقايل فوقهما شعار للشركة عبارة عن شعلة انر ابلربتقايل 
داخل دائرة سوداء وابالسفل اسم الشركة برتوفال للخدمات البرتولية 

petroleum services ابلعربية واالجنليزية
رقم االيداع: 549  -2018

التاريخ: 2018/01/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل: شركة برتوفال للخدمات البرتولية

 24- مكتيب   19- مبىن   80-+81 قطعة  الفحيحيل-  العنوان: 
الدور اخلامس عشر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 beauty العالمة: اسم الصالون بيويت ديسرتيكت ابلعربية واالجنليزية
ابللون  واالحرف  األسود  ابللون  اطار  داخل  ابالجنليزية   district

الذهيب
رقم االيداع: 2018-770

التاريخ: 2018/01/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل: صالون بيويت ديسرتكيت لتجميل السيدات

العنوان: ضاحية صباح السامل- قطعة - مبىن -444 حمل c الدور الثاين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة Parffe ابللغة الفرنسية بشل مميز ابللون الذهيب
رقم االيداع: 2018-819

التاريخ: 2018/02/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل: ابرفيه العاملية النتاج احللوايت واملعجنات والشوكوال

احملل   -  )275( -املبىن  اخلدمية  احلرفية  فطرية  أبو  غرب  العنوان: 
)4+5( - الدور )األرضي والسرداب ابلكامل(.
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 28 املطريي/ مكتب  10/ جممع اليف  /مبىن  املنقف ق54  العنوان: 
سرداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: هى عبارة عن كلمة )ooty( ابللغة االجنليزية يعلوها رسم 

مكواه مع االلوان كما موضح ابلشكل املرفق
رقم االيداع: 2018-1718

التاريخ: 2018/03/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل: شركه مصابغ اويت العاملية

العنوان: حوىل قطعة 8 - شارع 260 -مبىن 6335.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

gi gum :العالمة
رقم االيداع: 1722 -2018

التاريخ: 2018/03/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل: شركة الوليد ميداي للتجارة العامة 

العنوان: العاصمة القبلة  ش على السامل ق 11 السوق الكبري الدور 
األول امليزانني مكتب رقم 89.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على  صغرية  مربعات  وعليه  األبعاد  ثالثي  صندوق  العالمة: 
 SIEF االجنليزية   ابللغة  واالسم  ازرق  لونه  جهة  كل  نصف 

ENGINEERING CONSULTANTS
رقم االيداع: 2018-1777

التاريخ: 2018/03/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل: مكتب السيف لالستشارات اهلندسيه

العنوان: الشق قطعة 2  قسيمة 26 شارع امحد اجلابر برج البنا الدور 
2 مكتب رقم 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 another PEAK االجنليزية  ابللغة  عن كلمة  عبارة  العالمة: 

FITNESS  وااللوان االزرق واالسود كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع: 2018-1785

التاريخ: 2018/03/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28
طالب التسجيل: شركة اانذر بيك املستلزمات واملعدات الرايضية

العنوان: الشويخ الصناعيه االول ق1 شارع 3 املبين 12 احملل 5+4.

;كلمة  كتابة  منه  اسفل  لشارب  شكل  عن  عبارة  العالمة: 
عبارة  منه كتابة  اسفل  ملون  خط  منها  اسفل   SPALOON
ابللغة   SPA& SALON FOR GENTLEMEN

اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 1042 -2018

التاريخ: 2018/02/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل: شركة سبالون العاملية للمعاهد والصالوانت الصحية 
العنوان: القبلة - قطعة )15( - مبىن )26( - حمل )B2( - الدور 

.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواهنم  واحدة  نقطة  مركزهم  اغصان شجر  اربعة  عن  عبارة  العالمة: 
 alnuzha حتتها  مكتوب  فاتح  +بين  +ازرق  +موف  اخضر 

company
رقم االيداع: 2018-1131

التاريخ: 2018/02/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة النزهة للتجهيزات الغذائيه

العنوان: العارضيه احلرفيه ق1/ مبىن 000015 /الدور 1 سرداب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن دائرة مقسومة إىل نصفني يدور حوهلا خط حموري 
الدائرة على حرفني F K ابالجنليزي وابألسفل كتابة كلميت   وحتتوي 
 FAWAZ AL واللون ابلشكل  االحتفاظ  مع  اإلجنليزية  ابللغة 

KHALEEJIYA
رقم االيداع: 2018-1196

التاريخ: 2018/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة فواز اخلليجية للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: القبلة - قطعة )1( - مبىن )42( - مكتب )29( - الدور 
.)13(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن شكل مميز شجرة كبرية وبداخله جمموعة من النخل 

وأبسفل النخل حرفWb  ابللغة االجنليزية 
رقم االيداع: 1367 -2018

التاريخ: 2018/02/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: مؤسسة وادي الباحة للتجارة العامة واملقاوالت 
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اجلزيرة  وكلمة   - االسود  ابللون  العربية  ابللغة  اجلزيرة  العالمة: كلمة 
يعلوهم شعار ابللونني  منها -  ابللغة االجنليزية ابللون االسون اسفل 

االمحر واالسود
رقم االيداع: 2018-2100

التاريخ: 2018/03/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل: شركة السدى للتجارة العامة و املقاوالت

العنوان: الشويخ الصناعية - قطعة د - املبىن 70.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية كتبت  ابللغة   ) القران  روض   ( عن كلمة  عبارة  هى  العالمة: 
بطريقة مميزة مع اللون ازرق وزهري كما موضح ابلشكل املرفق

رقم االيداع: 2018-2102
التاريخ: 2018/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41

طالب التسجيل: شركه ماسرت مايند للوسائل والتقنيات التعليميه
العنوان: حويل - شارع ابن خلدون - ق 4 مبىن 210007  ملك 

دانه سنرت\حممد الصاحل االبر \ شقة 8  الدور 4.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتنية  ابللغة  وكلمة  االسود  ابللون  تنني  رسم  عن  عبارة  العالمة: 
RYGU ابللون االمحر  كما ابلشكل املرفق

رقم االيداع: 2104 -2018
التاريخ: 2018/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل: شركه راجيو للمالبس الرايضيه ومعداهتا
العنوان: حويل -ق185 -املبين -28احملل 21 ميزانني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفوقها رسم  اإلجنليزية  ابللغة  األزرق  ابللون   BMC العالمة: كلمة

بشكل مميز على بيت ابللون االزرق
رقم االيداع: 2113 -2018

التاريخ: 2018/03/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل: شركة بلوواش ملقاوالت تنظيف املباين والطرق

العنوان: حويل - القطعة )3( - الشارع )106( - املبىن )20504( 
- احملل )5( - الدور االرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطوط  معه  متداخل  االزرق  ابللون   Nحرف عن  عبارة  العالمة: 
 NAS االجنليزية   ابللغة  واسفلها كلمة  الفاتح  االخضر  ابللون 
 Construction for building contracting co.

واسفل  النحل  خللية  تقرييب  بشكل  حنلة  صورة  عن  عبارة  العالمة: 
مع  اإلجنليزية  ابللغة   kidz coding academy عبارة منها 

االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 2018-1788

التاريخ: 2018/03/08
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 28
طالب التسجيل: شركة كيدز كودينج أكادميي أللعاب تسلية األطفال 
العنوان: حويل - قطعة )3( - مبىن )19806( - حمل )2+1 - 

OM2( - الدور )2م(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمأكوالت  بوراشد  مالس  )مطعم  كلمة  عن  عبارة  هى  العالمة: 
موضح  اباللوان كما  واالحتفاظ  الرسم  مع  العربية   ابللغة  الكويتية( 

ابلشكل املرفق
رقم االيداع: 2018-1834

التاريخ: 2018/03/08
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركه مطعم مالس ابوراشد

 486 -10مبىن  شارع   1- قطعه  احلرفيه  فطريه  ابو  العنوان: غرب 
-ملك شركه مسبل العقاريه حمل 21+22++23 الدور االول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقبض  يوجد  احلرف  واعلى  االجنليزية  mابللغة  حرف  العالمة: 
برتقايل  اصفر  ازرق  امحر  الوان  مع  شراء   سلة  شكل  على 

M-MAHALKUM
رقم االيداع: 1911 -2018

التاريخ: 2018/03/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل: عبدالرمحن خالد املبيلش

العنوان: الزهراء مبىن 30/ قطعه 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شعار الديك على ميينه سكني و شوكة و حيمل غصن شجرة 
ابللون األخضر و مزخرف ابألسفل بورقتني شجر ابللون األخضر وعلى 
اليمني و ابللغة العربية كلمة انيف وعلى اليسار و ابللغة النكليزية كلمة 

Naif
رقم االيداع: 2018-1950

التاريخ: 2018/03/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة انيف لألغذيه

العنوان: الشويخ الصناعية شارع كندا دراي ق1 قسيمة 30-32 ط.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة اغذية للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان: ضاحية صباح السامل / قطعة 2 / مبىن 82 / حمل 9 ارضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعاله  و  البين  ابللون   FLORALIA عن كلمة عبارة  العالمة: 
وردة ابللون االرق الفاتح اوسط الوردة بين 

رقم االيداع: 189677
التاريخ: 2017/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل: شركة فلوراليا للحلوايت و املعجنات 
العنوان: العقيلة / قطعة 5 / مبىن 92 / حمل 25+26 ارضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: اوبيت بيور ابللغة االجنليزية واسفل كلمة بيور خبط صغري كونتاك 
البنفسجي  البنفسجي واوبيت ابللون  لنس سوليشن ابالجنليزية ابللون 

وكلمة بيور ابالزرق
رقم االيداع: 190160

التاريخ: 2017/05/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9
طالب التسجيل: شركة نظارات كيفان 

العنوان: حويل - ق 62 - مبىن 9 - السرداب - مكتب 1185.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة نظارات كيفان
KEFAN OPTICS

رقم االيداع: 190710
التاريخ: 2017/05/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 9

طالب التسجيل: شركة نظارات كيفان 
العنوان: حويل ، قطعة 62 ، املبىن 9 ، مكتب رقم 1185.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Speciality العالمة: عبارة عن مربع ابللون األسود ويتوسطه كتابة
Coffee Bar 33  ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع: 191567
التاريخ: 2017/06/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل: شركة ثالثة وثالثون للمأكوالت اخلفيفة 
العنوان: الشرق – قطعة )5( – مبىن )000ج3( – حمل )8( – الدور 

األرضي.

Building Trust ابللون االزرق واالخضر كما ابلشكل املرفق 
رقم االيداع: 2018-2303

التاريخ: 2018/03/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل: شركه انس االنشائيه للمقاوالت العامه للمباين

العنوان: الشرق-ق-5املبين-44احملل19 الدور3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن كلمة كرك ايدغار 
karak yadgar

رقم االيداع: 2456 -2018
التاريخ: 2018/03/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل: مطعم كرك ايدغار
العنوان: غرب أبو فطرية ق 1 مبىن 182 ش 25 احملل األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة ووك د جو ابالجنليزية ابللون االسود حتتها خط عريض 

ابللون االصفر 
رقم االيداع: 185086

التاريخ: 2016/11/09
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة علي حممد ثنيان الغامن و اوالده للتجارة العامة

العنوان: الشويخ الصناعية - ق 1 - شارع 17 - قسيمة 100, , 
 ., ,70651/42013

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن ووك دو جو ابللغة العربية ابللون االسود واالصفر 

وفوقها خط منحىن 
رقم االيداع: 185087

التاريخ: 2016/11/09
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة علي حممد ثنيان الغامن للتجارة العامة 

العنوان: الشويخ الصناعية ق 1 ش 17 قسيمة 100.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: توصف العالمة التجارية مبربع حيتوي على كلمتني ابللغة العربية 
اجنليزية مكتوبة  3 احرف  3 احرف عربية و  و االجنليزية مكونة من 

بشكل متقاطع عبارة عن 5 دوائر بون ابلعربية و bon ابالجنليزية 
رقم االيداع: 188363

التاريخ: 2017/03/08
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 



178                           األحد 22 رجب 1439هـ  2018/4/8 مالكويت اليوم العدد  1387 السنة الرابعة والستون

العالمة: deluxe شركة املعرض اجلديد
رقم االيداع: 194998

التاريخ: 2017/10/30
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة املعرض اجلديد للتجارة العامة و املقاوالت 

)1197( - حمل  مبىن  )الزرائب( -  الصناعية - ق  الري  العنوان: 
)2( - الدور االرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 flame energy العالمة: شعلة مزدوجة ابللونني األزرق و الربتقايل

integrated energy solutions
رقم االيداع: 195163

التاريخ: 2017/11/05
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل: شركة شعلة للطاقة لالجتار مبعدات و مواد و لوازم 

و اجهزه البرتول
العنوان: املرقاب - ق )1( - مبىن )6أ000( - مكتب )4( - الدور 

.)16(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغة االجنليزية وهي ابلداخل شكل 
ابسم  ابختصار  وهي  احرف كبرية  ثالثة  عن  عبارة  والعالمة  دائري 
الشركه ويتميز حرف ل بعدة الوان متدرجة اسفل منها كتب املسمى 
التجاري للشركه كامال ابللون األزرق الداكن على جهة اليسار رمست 
ثالثة أوراق شجر واحدة ابالخضر الفاتح واألخرى ابالخضر الداكن 
واملتوسطة حتتوي على الوان متعددة والعالمة على خط اخضر متصل 

مع أوراق الشجر
رقم االيداع: 195233

التاريخ: 2017/11/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة مشعل للتجاره العامه

العنوان: جليب شيوخ قطعه 1 مبىن 19/7 مكتب 13 ارضي شارع 
.90

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغة االجنليزية وهي بداخل شكل 
دائري والعالمة عبارة عن ثالثة احرف كبرية وهي اختصار اسم الشركه 
ويتميز حرفgبعدة الوان متدرجة اسفل منها كتب املسمى التجاري 
للشركه كامال ابللون األزرق الداكن على جهة اليسار رمست ثالثة أوراق 
الداكن واملتوسطه  الفاتح واألخرى ابالخضر  شجر واحدة ابالخضر 
حتتوي على الوان متعددة والعالمة على خط اخضر متصل مع أوراق 
الشجر ابالضافة اىل اسم مشعل فريش مارت ابللغة االجنليزية ابالعلى 

jumpy shrimp :العالمة
وهي قطعة ربيان على هيئة طباخ ابللون االمحر 

رقم االيداع: 194115
التاريخ: 2017/09/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل: مطعم اجييان لألمساك الرتكية 
العنوان: الساملية ق 71 حممع سيمفوين امليزانني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغة االجنليزية وهي عبارة عن ريشه 
على   FINE وكلمة أبسفلها  ظل  ذو  االرضية  مع  تتالمس  سوداء 
على  فالتقطه  الربتقايل  بلونني   FINE ومتيزت كلمة  افقي  مستوى 
حرف I فقط بلون برتقايل وحرف E أيضا ابللون الربتقايل وكلمه كتبت 

ابألحرف الصغرية 
رقم االيداع: 194257

التاريخ: 2017/10/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16
طالب التسجيل: اخلط الرفيع للقرطاسيه واألدوات املكتبيه 

العنوان: املرقاب قطعه9 املبىن 13 احملل9 الدور األرضي سرداب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: صورة طفل مبتسم عليه لباس الزي الكوييت كحفية علة الرأس 
والغرتة على الكتف وايكل قطعة كوكيز 

رقم االيداع: 194299
التاريخ: 2017/10/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل: لوكل كوكيز للحلوايت و املعجنات 
حمل   /  000549 مبىن   /  004 قطعة   / الفروانية  العنوان: 

4+5+6+7دور األرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االجنليزية ورسم  ابللغة  األسود  ابللون  عبارة عن كلمة راتج  العالمة: 
الذهيب  ابللون  ابل  لكلمة  تكرارات  سبع  عن  عبارة  لزهرة  تشكيلي 

ابللغة العربية 
رقم االيداع: 194770

التاريخ: 2017/10/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 20
طالب التسجيل: مصنع حسن ابل العمال النجارة 

العنوان: الدوحه الصناعيه قسيمه6 /17/16.
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل: شركة سيزر بالس للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان: الشرق - قطعة )7( - مبىن )24( - مكتب )4( - الدور 
.)24(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 FEED العالمة: عبارة عن احرف متشابكة مكتوب اسفل منها عبارة

vim ابللغة اإلجنليزية YOUR SOUL
رقم االيداع: 195903

التاريخ: 2017/11/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة فيم للتجهيزات الغذائية 

العنوان: العارضية )6( - قطعة )2( - مبىن )300( - احملل )القسيمة 
ابلكامل(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن مربعات متشابكة حتتوي على حرف J ابللغة اإلجنليزية 
 blooming عبارة  كتابة  واسفله  األسود  ابللون  مربع  داخل 

 beauty jeylan
رقم االيداع: 195904

التاريخ: 2017/11/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل: صالون جيالن للسيدات 

العنوان: اجلهراء - قطعة )5( - مبىن )2811( - احملل )السرداب(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة هاوس اولد ابللغة اإلجنليزية زحرف سي 3 وحتتها كلمة 
شركة كرستال  كوب 

رقم االيداع: 196002
التاريخ: 2017/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 21

طالب التسجيل: شركة كرستال كوب التجارية 
العنوان: الشرق / قطعة 5 / مبىن 16 / حمل 13 الثاين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كتابة ابللغة اإلجنليزية ابللون األزرق و الرمادي 

رقم االيداع: 196046
التاريخ: 2017/12/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل: شركة حممد عبدهللا العنجري للتجارة العامة و املقالوالت
العنوان: القبلة / قطعة 13 / مبىن 1 / حمل 2 السادس.

واالسم ابللغة العربية اسفل اللغه االجنليزيه واسم مشعل ابللون الوردي 
وفريش ابللون األخضر ومارت ابللون البنفسجي

رقم االيداع: 195334
التاريخ: 2017/11/07

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل: شركه مشعل للتجاره العامه
العنوان: جليب شيوخ قطعه 1 مبىن 19/7 مكتب 13 ارضي شارع 

.90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مكتوب بشكل مميز ابللغة اإلجنليزية زمن اخلارج دائرة نصف 
هالل داخلة كورات ابللون االمحر

رقم االيداع: 195457
التاريخ: 2017/11/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

طالب التسجيل: مؤسسة كاات للتجارة العامة 
العنوان: القبلة / قطعة 12 / مبىن 1أ / حمل 21 سرداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: اسم الشركة ابالجنليزي يف األعلى كلمة done ابخلط الكبري 

رقم االيداع: 195514
التاريخ: 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 20

طالب التسجيل: شركة دن انترييور ألعمال تصميم الديكور 
العنوان: الشويخ الصناعية / قطعغة 1 / مبىن 142 / حمل 188/187 

دور ارضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  الشركة العربية للمعادن اخلفيفة )ش .م.ك( مقفلة 
رقم االيداع: 195646

التاريخ: 2017/11/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 6
طالب التسجيل: الشركة العربية للمعادن اخلفيفية )ش م ك ( مقفلة 

العنوان:  األمحدي - شرق األمحدي - الصناعية - ق -6 قسيمة 
.17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارة  و كتابة  اإلجنليزية  ابللغة  ملتصقني  حرفني  عن  عبارة  العالمة: 

ceaser plus ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 195902

التاريخ: 2017/11/27
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العالمة : عبارة عن مالمح لوجه بلحية وشارب وقبعة وابألسفل كتابة 
عبارة FACE OFF CAFE ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 2018-617
التاريخ : 2018/01/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : مقهى فيس أوف 
العنوان : الشرق - قطعة )2( - مبىن )13( - احملل )3+4( - الدور 

األرضي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة برييو ابللغة االجنليزية خبط اسود عريض و 
اسفلها كلمة كويف كو ابللغة االجنليزية خبط رفيع

رقم االيداع  : 2018-2098
التاريخ : 2018/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة برييو كوىف للماكوالت اخلفيفه واملرطبات
العنوان : القبلة - حمل 121 - الدور االرض -القطعة 8 - املبين 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة elite ابللغة الالتينية مع رسم لباب بشكل مميز
رقم االيداع  : 2018-254

التاريخ : 2018/01/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 6
طالب التسجيل : شركة اليت لالبواب والشبابيك اجلاهزة

العنوان : الشويخ الصناعية الثالثة - ق 1 - ش 17 - مبىن 44 - 
حمل 58 أرضي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورقة  فيها  يوجد  دائرة  نصف  على  حيتوي  مربع  عن  عبارة   : العالمة 
األصلي  املذاق  وابألعلى  املنيس  عليها كلمة  مكتوب  الشاي  لنبتت 

الرائع مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 2018-510

التاريخ : 2018/01/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : مؤسسة املنيس للتجارة العامة 

العنوان : الشرق - قطعة )8( - مبىن )14( - مكتب )c1( - الدور 
.)16(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة sea zen ابللغة اإلجنليزية ابللون البوين

رقم االيداع  : 2018-831
التاريخ : 2018/02/05

فهد  مزرعة  أشجار ومن فوق مكتوب  ارض وهبا  عبارة عن  العالمة: 
املطريي ومن حتت منتج كوييت مزرعة الطيبات 

رقم االيداع: 196050
التاريخ: 2017/12/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

طالب التسجيل: مزرعة فهد متعب املطريي 
العنوان: العبديل / قطعة 1 / قسيمة ج6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم  يتخلل  األمحر  ابللون  طربوش  يلبس  رجل  وجه  شكل  العالمة: 

الشركة ابالجنليزي ابللون األسود و األمحر 
رقم االيداع: 196143

التاريخ: 2017/12/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل: شركة مطعم و مقهى عبدون 

العنوان: غرب بو فطرية احلرفية / قطعة 1/ مبىن 389  حمل 1 دور 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة ثري دي موشن ابللغة العربية والالتينية مع رسم جمسم 
لرجل يستعد للركض ابأللوان األمحر واالزرق داخل شكل سداسي

رقم االيداع: 196190
التاريخ: 2017/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل: شركة سغنتشر ماجنمنت انرتبرايس الدارة املشاريع
العنوان: الشرق - ق 1 - ش أمحد اجلابر - مبىن 3 ب - مكتب 

B الدور 19. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استدراك
التجارية  العالمة  شكل  يف  الطالبة  اجلهة  قبل  من  مادي  خطأ  وقع   
186723 واليت نشرت يف صفحة 168 يف العدد 1359 لذا وجب 

االستدراك وإعادة نشر العالمة مرة أخرى
العالمة: القنينة ابللون األزرق واخللفية بيضاء خمططة 

رقم االيداع : 186723
التاريخ: 2017/01/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

الشرب  مياه  لتعبئة  احلديثة  التكنولوجيا  شركة  التسجيل:  طالب 
ش.م.ك.م

 -  )11( مكتب   -  )25( مبىن   -  )2( قطعة   - الشرق  العنوان: 
امليزانني, , 70460, , 
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طالب التسجيل : شركة ابك املشرتكة للتجاره العامة واملقاوالت 
العنوان : املرقاب ق 3/ مبىن 8 مكتب 3+4 الدور الرابع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 A العالمة :  عبارة عن احرف ابللغة اإلجنليزية اختصار اسم الشركة

 R B C C C
رقم االيداع  : 2018-1366

التاريخ : 2018/02/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : جمموعة العربية االستثمارية للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : الفحيحيل - القطعة 82 - املبىن 4+5+6 - مكتب 26 
سرداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن كلمة مسابيح اجلرة ابللغة العربية مع الرسم يف 
مسابيح  مع  اجلرة  الصورة  وتح ت  والربتقايل  واألسود  األبيض  اللون 

داخل الربواز
رقم االيداع  : 2018-1442

التاريخ : 2018/02/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14
طالب التسجيل : مسابيح اجلرة للهدااي والكماليات

العنوان : القبلة - قطعة 6 - املبىن 35 - شارع عبدهللا السامل - حمل 
11 االرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساند  اند  صن  األلوان  جبميع  االجنليزيه  ابللغه   KIDS  : العالمة 

سبورت
رقم االيداع  : 2018-1446

التاريخ : 2018/02/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : صن اند ساند سبورت

العنوان : الري الصناعيه-ق-1مبىن-1873حمل-48ميزانني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : طائراتن متقاطعتان احدمها ابللون األخضر و األمحر واسفل 
منهم اسم الشركة 

رقم االيداع  : 2018-1481
التاريخ : 2018/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41

طالب التسجيل : شركة امحد إمساعيل هببهاين وشركاه للتجارة العامة 
العنوان : شرق / قطعة 6 / مبىن 8 / حمل 16 الثاين.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة سي زن للضيافة إلدارة املطاعم والتجهيزات 
الغذائية 

املكتب   - أ(   14( املبىن   -  )8( القطعة   - الشرق   : العنوان 
)D3+D4( - الدور )19(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : ايالف للتأمني التكافلي ابللغة العربية و االجنليزية بشكل مميز 
و اسفلها خاضعة الحكام الشريعة االسالمية ابللغة العربية و االجنليزية 

بشكل مميز مع الشعار و االحتفاظ اباللوان
رقم االيداع  : 2018-941

التاريخ : 2018/02/08
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
طالب التسجيل : شركة ايالف للتامني التكافلي

العنوان : مدينة الكويت/ منطقه القبله/ شارع عبدالعزيز محد الصقر /
برج اخلالد الدور الثامن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عباره عن ملعقه وكلمة ذوب ابالسفل بشكل مميز 

رقم االيداع  : 2018-1125
التاريخ : 2018/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة بقالة ذوب 
العنوان : غرب بوفطريه احلرفيه ق1/ مبىن 332 /شارع 22 / حمل 

16 / الدور االرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن ملعقه وابالسفل اسم سدرة ابلعريب واالجنليزي
رقم االيداع  : 2018-1129

التاريخ : 2018/02/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة بقالة ذوب 

العنوان : غرب بوفطريه احلرفيه ق1/ مبىن 332/ شارع 22 حمل 16 
الدور االرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عباره عن اول حرف من اسم الشركة B ابللغه االجنليزيه 

بشكل مميز
رقم االيداع  : 2018-1228

التاريخ : 2018/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
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العالمة : الكرة االرضية ابللون االزرق ويلتف حوهلا طائرة خيرج منها 
KUWAIT AIR SHOW خطان ابللونني االمحر واالخضر

رقم االيداع  : 2018-2114
التاريخ : 2018/03/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41

طالب التسجيل : جمموعة اجلابريه للمعارض
العنوان : الشرق - ق-6 شارع خالد بن الوليد -بناية 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمه فحم الشعله ابللغتني العربيه واالجنليزيه ابللون االبيض 
انر  شرارات  ايضا  وحوله  انر  منه  خيرج  وحتتها كاس  اسود  خلفيتها 

وخلفيتها اسود 
رقم االيداع  : 2018-2218

التاريخ : 2018/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
طالب التسجيل : شركه الكناور املتحده للتجاره العامه

العنوان : القبله القطعه 1 مبىن 8 ملك بدر امحد حممد العوضى وشركه 
مكتب 10 الدور االرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربيه واالجنليزيه ابللون االبيض  اللهب ابللغه  العالمة : كلمه فحم 
ايضا  وحوله  االعلى  من  هلب  منه  خيرج  مبخر  وحتتها  اسود  خلفيتها 
شرارات انر وخلفيتها اسود مع االحتفاظ اباللوان كما موضح ابلشكل 

املرفق
رقم االيداع  : 2018-2225

التاريخ : 2018/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
طالب التسجيل : شركه الكناور املتحده للتجاره العامه

العنوان : القبله القطعه 1 مبىن 8 ملك بدر امحد حممد العوضى وشركه 
مكتب 10 الدور االرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمه فحم العربيه ابللغه العربيه ابللون االبيض خلفيتها اسود 

وحتتها خيرج منها انر عباره عن شعله ابللون االمحر واالزرق الفاتح
رقم االيداع  : 2018-2226

التاريخ : 2018/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
طالب التسجيل : شركه الكناور املتحده للتجاره العامه

العنوان : القبله القطعه 1 مبىن 8 ملك بدر امحد حممد العوضى وشركه 
مكتب 10 الدور االرضى.

العالمة : عبارة عن حريف R D ابللغة اإلجنليزية متالصقني بشكل مميز 
رقم االيداع  : 2018-1513

التاريخ : 2018/03/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 20
طالب التسجيل : شركة رد دور لألاثث واملفروشات 

العنوان : ضجيج الطائرات - قطعة )1( - مبىن )8( - حمل )3+2( 
- الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رسم مميز لكلمة صحيت بشكل قطرة ماء واسفل 
 SAHTI AL FAKHER LUXURY منها كتابة عبارة

DATES ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 2018-1522

التاريخ : 2018/03/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة صحيت للمواد الغذائية 

العنوان : حويل - قطعة )3( - مبىن )18528( - حمل )15( - 
الدور )1م( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HHD  Home الالتينية  ابللغه  عن كلمه  عباره   : العالمة 

Health Desk ورسم شكل  وااللوان كماابلشكل املرفق 
رقم االيداع  : 2018-1688

التاريخ : 2018/03/05
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل : شركة ام اكس  الوطنيه للتجارة العامة واملقاوالت

العنوان : حويل ق10 القسيمه 9202 الدور س1 الوحده 13.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة )IMCO( ابللغة الالتينية ابللون االزرق 
الغامق يعلوها 3 خطوط محراء مائلة كما موضح ابلشكل املرفق مع 

االحتفاظ اباللوان
رقم االيداع  : 2018-1987

التاريخ : 2018/03/12
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11
طالب التسجيل : شركة امكو للهندسه واالنشاءات

العنوان : االمحدي - قسيمة 28.
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : مركز بوشهرى كلينك

العنوان : الساملية-قطعة-11قسيمة104ب-املشيد-1املبىن كامال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم املركز يف شكل وجه يف اخلط الثلثي )انئل اهلزمي(
رقم االيداع  : 192397
التاريخ : 2017/07/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : مركز الدكتور انئل اهلزمي لطب االسنان
العنوان : املهبولة - قطعة 2 - قسيمة 422 - املشيد 6 - الدور 
األول - الوحدة 101+102 يف العقار رقم 21أ - الوحدة 101ب 

+ 102ب يف العقار رقم 21ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : حرف االس مع كلمة سدمي ابلعربية من جهة اليمني ةكلمة 
سدمي ابالجنليزية من جهة اليسار ابللون األمحر مع الربتقايل

رقم االيداع  : 193495
التاريخ : 2017/09/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة سدمي املتكاملة للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان : خيطان اجلديدة - قطعة -34 مبىن 13 -ميزانني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
BEAUTY EXPERT : العالمة

رقم االيداع  : 194034
التاريخ : 2017/10/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة بيويت اكسربت للتجارة العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة الياقوت ابللغة اإلجنليزية ابللون األمحر 
رقم االيداع  : 194843
التاريخ : 2017/10/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : شركة برج الصاحلية للقرطاسية 
 + ارضي   4+3+2 حمل   /  11 /مبىن   9 قطعة   / القبلة   : العنوان 

ميزانني.

العالمة : كلمه فحم العربيه ابللغه العربيه ابللون االبيض خلفيتها اسود 
وحتتها خيرج منها انر عباره عن شعله ابللون االمحر واالزرق الفاتح

رقم االيداع  : 2018-2228
التاريخ : 2018/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

طالب التسجيل : شركه الكناور املتحده للتجاره العامه
العنوان : القبله القطعه 1 مبىن 8 ملك بدر امحد حممد العوضى وشركه 

مكتب 10 الدور االرضى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االبيض  ابللون  والالتينيه  العربيه  ابللغتني  افراح  فحم  : كلمه  العالمة 
ايضا شرارات انر  منها انر وحوله  خلفيتها اسود وحتتها مبخره خيرج 

وخلفيتها اسود
رقم االيداع  : 2018-2229

التاريخ : 2018/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
طالب التسجيل : شركه الكناور املتحده للتجاره العامه

العنوان : القبله القطعه 1 مبىن 8 ملك بدر امحد حممد العوضى وشركه 
مكتب 10 الدور االرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اسم العالمة ابللغة االجنليزية ابللون االمحر و االبيض

رقم االيداع  : 188462
التاريخ : 2017/03/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة قرطاج لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة
العنوان : القبلة - ق 10 - مكتب 105 - ميزانني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ETRY العالمة :  عبارة عن كلمة عطري ابللغة اإلجنليزية

رقم االيداع  : 190473
التاريخ : 2017/05/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة عطري املميز للعطور 
العنوان : القبلة ق 8 مبىن 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اسم املركز ابللغة العربية واالجنليزية   الشعار عبارة عن حرف 

ىب داخل دائرة زرقاء وحماطة هبالل امحر
رقم االيداع  : 192181
التاريخ : 2017/07/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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العالمة : كلمة اس يت سي ابللغة اإلجنليزية وابللون األمحر وفوقها رسم 
شكل جنمة وبداخلها كلمة اس يت اس 

رقم االيداع  : 195932
التاريخ : 2017/11/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : شركة برج الصاحلية للقرطاسية 
العنوان : القبلة - ق -9 مبىن -11 حمل 2+3+-4 ارضي وميزانني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية ابللون البين
cookies and co 
رقم االيداع  : 196008
التاريخ : 2017/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة فيم للتجهيزات الغذائية 
القسيمة  / حمل   00300 مبىن   /  2 قطعة   / العرضي)6(   : العنوان 

ابلكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل خنلة ابللون األخضر والبين وشكل حبر ابالسفل 
ابللون الزرق ومن األسفل كلمة مجعية الفحيحيل التعاونية ابللغة العربية 
 AL FAHAHEEL CO OPERATIVE واسفلها

SOCIETY ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 196091
التاريخ : 2017/12/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مجعية الفحيحيل التعاونية
العنوان : الفحيحيل - قطعة 2 - مبىن اجلمعية الرئيسي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرف A بشكل مميز واالسم التجاري الشقل للتجارة العامة 

وكلمة ALSHQAL ابللغة الالتينيةابللونني الذهيب واألزرق
رقم االيداع  : 196595
التاريخ : 2017/12/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الشقل للتجارة العامة
العنوان : حويل - ق 145 - مبىن 1 - مكتب 80 الدور 3.


