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 جملس الوزراء
  2017لسنة    238مرسوم رقم   

 بتعيني أعضاء جملس إدارة جهاز محاية املنافسة
 على الدستور، االطالعبعد -
يف شأن محاية املنافسة املعدل  2007لسنة  10وعلى القانون رقم -

 ،2012لسنة  2ابلقانون رقم 
  والصناعة،وبناًء على عرض وزير التجارة -
  الوزراء،وبعد موافقة جملس -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

 أدانه،يُعــــني أعضــــاء جملــــس إدارة جهـــــاز محايــــة املنافســــة املـــــ  ورون 
  واحدة:وذلك ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة 

 رئيساً   د. راشد شبيب جابر العجمي  - 1
 انئباً للرئيس   العفاسي  عبد هللاعبد هللا حممد  - 2
 عضواً    ان املطي  عبد هللاأمحد  - 3
 عضواً    أسعد إبراهيم األنبعي  - 4
   عضواً   مسية جاسم حممد الغريب  - 5

 مادة اثنية
ويعمـ  بـم مـر خريـ   املرسوم،على وزير التجارة والصناعة تنفي  ه ا  

  الرمسية.صدوره وينشر يف اجلريدة 
 أمي الكويت                                           

 محد اجلابر الصباحصباح األ
 

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة 
 صباح خالد احلمد الصباح

 
 وزير التجارة والصناعة  

 خالد انصر عبد هللا الروضان
 

 هـ  1439حمــرم  14يف: صدر بقصر السيف 
 م  2017أ توبر      4وافق :   ـــــــــــــــــــــامل         

 

 

 2017لسنة  239مرسوم رقم 
 قيادي مر اهليئة العامة للرايضةبنق  

 وتعـيينم و ياًل لوزارة الدفــــاع
 بعد االطالع على الدستور،-
يف شأن اجليش والقوانني  1967لسنة  32وعلى القانون رقم -

 املعدلة لم ،
يف شأن اخلدمة  1979لسنة  15وعلى املرسوم ابلقانون رقم -

 املدنية والقوانني املعدلة لم ،
يف شأن إنشاء اهليئة العامة  2015لسنة  97رقم  وعلى القانون-

 للرايضة ،
هـ 1399مر مجادى األوىل سنة  7وعلى املرسوم الصادر يف  -

م يف شأن نظام اخلدمة املدنية 1979مر ابري  سنة  4املوافق 
 واملراسيم املعدلة لم ،

وبناًء على عرض    مر انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع ، -
 دولة لشئون الشباب ابلو الة ، ووزير ال

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -
 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

مدير عام اهليئة العامة  -يُنق  / أمحد منصور األمحد اجلابر الصباح  
 و ياًل لوزارة الدفاع ابلدرجة املمتازة للرايضة إىل وزارة الدفاع ويعني 

 مادة اثنية
ووزير الدفاع ، ووزير الدولة لشئون  على انئب رئيس جملس الوزراء 

الشباب ابلو الة تنفي  ه ا املرسوم ، ويعم  بم مر خري  صدوره 
 وينشر يف اجلريدة الرمسية . 

 أمي الكويت                                           
 صباح األمحد اجلابر الصباح  

 رئيس جملس الوزراء ابلنيابة
 صباح خالد احلمد الصباح

 وزير الدولة لشئون الشباب ابلو الة     انئب رئيس جملس الوزراء    
 ووزير الدفاع                      خالد انصر عبد هللا الروضان      

 حممد خالد احلمد الصباح          
 هـ  1439حمــرم   14صدر بقصر السيف يف : 

 م  2017أ توبر     4املوافق : 
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 2017لسنة  240مرسوم رقم 

 حب  اجمللس البلدي

 بعد االطالع على الدستور،  -

 بشأن بلدية الكويت، 2017( لسنة 33وعلى القانون رقم ) -

ونظرًا لتقدمي بعض السادة أعضاء اجمللس البلدي استقالتهم ،  -

وعدم ا تمال النصاب القانوين الالزم لعقد جلسات اجمللس البلدي ، 

 ومبا تع ر معم انعقادها ،

 صلةة العامة، وحرصاً على امل -

 وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء،  -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل 

 ُُيـــ  اجمللــــس البـلـــــدي .    

 مادة اثنية 

تنفيـــــ   – ـــــ  فيمـــــا  صـــــم   –علــــى رئـــــيس جملـــــس الـــــوزراء والــــوزراء 

ابجلريــــــدة هـــــ ا املرســـــوم ، ويعمـــــ  بـــــم مـــــر خريـــــ  صـــــدوره ويُنشـــــر 

 الرمسية.

 أمي الكويت                                           

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء 

 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير الدولة لشئون البلدية

 حممد انصر عبد هللا اجلربي

 هـ  1439حمـــرم    20صدر بقصر السيف يف :  

 م 2017أ توبر   10وافــق : امل                 

 

  2017لسنة  241مرسوم رقم 
 بتشكي  جلنة مؤقتة ملمارسة اختصاصات اجمللس البلدي 

 بعد االطالع على الدستور،-
 بشأن بلدية الكويت  2016( لسنة 33وعلى القانون رقم )-
 حب  اجمللس البلدي، 2017( لسنة 240وعلى املرسوم رقم ) -
 الدولة لشئون البلدية، وبناًء على عرض وزير-
 وبعد موافقة جملس الوزراء،-

 رمسنا ابآليت:
 مادة أوىل

و يـــــ    -تشـــــك  جلنـــــة بر/ســـــة املهنـــــد / حممـــــد حجـــــي بوشـــــهري 
 وزارة الكهرابء واملاء وعضوية    مر: 

انئب رئيس جهاز متابعة األداء  -د .م. ران عبد هللا الفار   – 1
 انئباً للرئيس.  -احلكومي 

 مدير عام بلدية الكويت.   -عبد هللا املنفوحي  أمحد - 2
 م. منصور  ام  عبد هللا  ام .  - 3
 عبد هللا مطلق الضوُيي .  - 4
 خالد عبد العزيز عبد هللا اهلاجري.  - 5
 مبارك سعد حممد املطيي.  - 6
 مبارك حممد مبارك اخلضي.  - 7
 دالل عبد الوهاب علي البناي.  - 8
 سر املقطو.. عمار عبد احمل - 9
ممثـــــ  للجهـــــات التاليـــــة ال تقـــــ  درجتـــــم عـــــر و يـــــ  مســـــاعد  - 10

 يرشةم الوزير املختص: 
 األمانة العامة جمللس الوزراء.  -
 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.  -
 املؤسسة العامة للرعاية السكنية.  -
 اهليئة العامة للصناعة.  -
 روة السمكية. اهليئة العامة لشئون الزراعة والث -

 مادة اثنية
تتــــــــــــوىل اللجنــــــــــــة املشــــــــــــار إليهــــــــــــا يف املــــــــــــادة األوىل مــــــــــــر هــــــــــــ ا 
ـــــــــة  ـــــــــر املنفع ـــــــــدي عـــــــــدا تقري ـــــــــس البل املرســـــــــوم اختصاصـــــــــات اجملل

 العامة إىل حني تشكي  اجمللس البلدي اجلديد.
 مادة اثلثة

تنفيــــ  هــــ ا   - ــــ  فيمــــا  صــــم    -علــــى رئــــيس جملــــس الــــوزراء والــــوزراء 
 مر خري  صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية املرسوم، ويعم  بم 

 أمي الكويت                                                  
 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء 
 جابر مبارك احلمد الصباح

 وزير الدولة لشئون البلدية    
   حممد انصر عبد هللا اجلربي

 هـ  1439ـــرم   حم   20صدر بقصر السيف يف: 
 م 2017أ توبر    10املوافـــــــــــــــق:                 
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  2017( لسنة 242مرسوم رقم )
 بتعيني مدير عام اهليئة العامة للطرق والنق  الربي

 بعد االطالع على الدستور، -

ــــــــانون رقــــــــم  - ــــــــى املرســــــــوم ابلق يف شــــــــأن  1979لســــــــنة  15وعل

 عدلة لم،اخلدمة املدنية والقوانني امل

يف شــــــأن إنشــــــاء اهليئــــــة  2014لســــــنة  115وعلــــــى القــــــانون رقــــــم  -

 ، 2015لسنة  3العامة للطرق والنق  الربي، املعّدل ابلقانون رقم 

ـــــــــــنة  7وعلــــــــــى املرســــــــــوم الصــــــــــادر يف  - ـــــــــــادى األوىل سـ مــــــــــر مجـ

م يف شـــــــأن نظـــــــام 1979مـــــــر إبريـــــــ  ســـــــنة  4هـــــــ املوافـــــــــق 1399

 ة لم،اخلدمة املدنية واملراسيم املعدل

 وبناًء على عرض وزير األشغال العامة، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء، -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

مــــــــديراً عامــــــــاً للهيئــــــــة   -يُعــــــــني / أمحــــــــد ســــــــليمان حممــــــــد احلصــــــــان 
 بدرجة و ي  وزارة.  -العامة للطرق والنق  الربي 

 مادة اثنية
بـــــم مـــــر  علـــــى وزيـــــر األشـــــغال العامـــــة تنفيـــــ  هـــــ ا املرســـــوم، ويعمـــــ 

 خري  صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 أمي الكويت                                             

 صباح األمحد اجلابر الصباح
 رئيس جملس الوزراء 

 جابر مبارك احلمد الصباح
 وزير األشغال العامة

 عبد الرمحر عبد الكرمي حممد املطوع

 

 هـ  1439ــرم   حمـ   20صدر بقصر السيف يف :  

 م 2017أ توبر    10املوافــق :                   

 

 وزارة التجارة والصناعة
 2017( لعام 663قرار إداري رقم )
 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم ) -
 بشأن االستياد والئةتم التنفي ية.

م بشأن اإلشرا. 1979( لسنة 10ن رقم )وعلى املرسوم ابلقانو  -
على االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )
م بشأن إصدار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.
م بشأن قمع الغش يف 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم ) -

 املعامالت التجارية.
م يف شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

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

م الصادر بتعدي  بعض أحكام 2013( لسنة 117التنفي ية للقانون رقم )
م بشأن اإلشرا. على االجتار يف 1979( لسنة 10نون رقم )املرسوم بقا

 السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها وتعديالتم.
بتاري   2017( لسنة 269وعلى القرار الوزاري رقم ) -
بشأن فرض حظر استياد مؤقت على مجيع أنوع  23/4/2017

والايت املتةدة الطيور مر والية )تينيسي( ووالية )االابما( ابل
 االمريكية.

بشأن تفويض  2017( لسنة 497وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 و ي  الوزارة ببعض االختصاصات.

وعلى الكتاب الوارد مر مدير عام اهليئة العامة للغ اء والتغ ية رقم  -
( 12/2017بشأن توصيات االجتماع ) 26/9/2017بتاري   1457

 .25/9/2017نعقد بتاري  للجنة العليا لسالمة األغ ية امل
 وعلى ما عرضم الو ي  املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك. -
 وبناء على ما تقتضيم املصلةة العامة. -

 قرر
مادة أوىل: يرفع احلظر عر استياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة 

املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض  –اجملمدة  –املربدة  –
ر والية تينيسي ووالية أالابما ابلوالايت املتةدة االمريكية املائدة م

 وذلك بسبب خلومها مر مرض انفلونزا الطيور.
  -مادة اثنية: يلغى    ما  الف أحكام ه ا القرار وعلى مجيع جهات االختصاص 

 تنفي ه ويعم  بم مر خري  صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية. –   فيما  صم 
 تجارة والصناعة و ي  وزارة ال

 ه 1439حمرم  14صدر يف: 
 م 2017أ توبر  4املوافق: 
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 2017( لعام 664قرار إداري رقم )
 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم )-
 بشأن االستياد والئةتم التنفي ية.

بشأن اإلشرا. م 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-
على اإلجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )
م بشأن إصدار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.
 م بشأن قمع الغش يف2007( لسنة 62وعلى القانون رقم )-

 املعامالت التجارية.
م يف شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

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

م الصادر 2013( لسنة 117الالئةة التنفي ية للقانون رقم )
م بشأن 1979( لسنة 10بتعدي  بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

اإلشرا. على االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد 
 أسعار بعضها وتعديالتم.

بشأن تفويض  2017( لسنة 497وعلى القرار الوزاري رقم )-
 و ي  الوزارة ببعض االختصاصات.

 1457وعلى الكتاب الوارد مر مدير عام اهليئة العامة للغ اء والتغ ية رقم -
( للجنة العليا 12/2017بشأن توصيات االجتماع ) 26/9/2017بتاري  

 .25/9/2017لسالمة األغ ية املنعقد بتاري  
 وعلى ما عرضم الو ي  املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك.-
 وبناء على ما تقتضيم املصلةة العامة.-

 قــــــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

 –املربدة  –حلوم الطيور )الطازجة ُيظر مؤقتا استياد مجيع أنواع 
املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة فيما عدا  –اجملمدة 

درجة مئوية مر مجهورية سويسرا وذلك  70املعاجلة حراراًي على 
 (.H5N8بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة )

 مادة اثنية
تنفي  ه ا القرار  –   فيما  صم   -على مجيع جهات االختصاص 

 ويعم  بم مر خري  صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.
 و ي  وزارة التجارة والصناعة 

 ه 1439حمرم  14صدر يف :
 م2017أ توبر  4املوافق:

 2017( لعام 665قرار إداري رقم )
 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43بعد االطالع على املرسوم ابلقانون رقم )-
 بشأن االستياد والئةتم التنفي ية.

م بشأن اإلشرا. 1979( لسنة 10وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-
على االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل ابلقانون رقم )
م بشأن اصدار 1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 تجارة والقوانني املعدلة لم.قانون ال
م بشأن قمع الغش يف 2007( لسنة 62وعلى القانون رقم )-

 املعامالت التجارية.
م يف شأن تنظيم 2015( لسنة 191وعلى املرسوم ابلقانون رقم )-

 وزارة التجارة والصناعة.
م بتاري  2009( لسنة 378وعلى القرار الوزاري رقم )-
اد على حلوم الطيور مر دولة بشأن فرض حظر استي  7/12/2009

 تشيلي.
م بشأن إصدار الالئةة 2014( لسنة 216وعلى القرار الوزاري رقم )-

م الصادر بتعدي  بعض 2013( لسنة 117التنفي ية للقانون رقم )
م بشأن اإلشرا. على 1979( لسنة 10أحكام املرسوم بقانون رقم )

ديد أسعار بعضها االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحت
 وتعديالتم.

بشأن تفويض  2017( لسنة 497وعلى القرار الوزاري رقم )-
 و ي  الوزارة ببعض االختصاصات.

وعلى الكتاب الوارد مر مدير عام اهليئة العامة للغ اء والتغ ية رقم -
بشأن توصيات االجتماع  26/9/2017بتاري   1457

املنعقد بتاري   ( للجنة العليا لسالمة األغ ية12/2017)
25/9/2017. 
 وعلى ما عرضم الو ي  املساعد لشئون الرقابة ومحاية املستهلك.-
 وبناء على ما تقتضيم املصلةة العامة.-

 قــــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

املربدة  –يرفع احلظر عر استياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة  
ومشتقاهتا وبيض املائدة مر املصنعة( بكافة أنواعها  –اجملمدة  –

 مجهورية تشيلي وذلك بسبب خلوها مر مرض إنفلونزا الطيور.
 مادة اثنية

يلغى    ما  الف أحكام ه ا القرار وعلى مجيع جهات االختصاص 
تنفي ه ويعم  بم مر خري  صدوره وينشر يف  –   فيما  صم   -

 اجلريدة الرمسية.
 و ي  وزارة التجارة والصناعة 

 ه1439حمرم  14يف:صدر 
 م2017أ توبر 4املوافق:   
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 2017( لسنة 565قرار وزاري رقم ) 

  2016لسنة  13إبصدار الالئةة التنفي ية للقانون رقم 

 بتنظيم الو االت التجارية

 وزير التجارة والصناعة:

بتنظيم الو االت  2016لسنة  13بعد االطالع على القانون رقم  -

 التجارية.

اخلــاص  1964( لســنة 36التنفي يــة للقــانون رقــم ) وعلــى الالئةــة -

 بتنظيم الو االت التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة.

 وبناء على مقتضيات املصلةة العامة. -

 قرر

 املادة أوىل

 2016( لســـنة 13يعمـــ  احكـــام الالئةـــة التنفي يـــة للقـــانون رقـــم )

 هل ا القرار. بتنظيم الو االت التجارية واملرافقة نصوصها

 املادة اثنية

املشار إليم،   1964( لسنة 36تلغى الالئةة التنفي ية للقانون رقم )

  ما تلغى أية قرارات ختالف أو تتعارض مع أحكام ه ه الالئةة.

 املادة اثلثة

 ينشر ه ا القرار ابجلريدة الرمسية، ويعم  بم اعتباراً مر خري  نشره.

 

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة                                       

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلو الة

 خالـد انصـــر الروضـــان                                  

 

 هــــ 1439حمرم  15صدر يف: 

 م 2017أ توبر  5املوافق: 

 الالئةة التنفي ية 
 لقانون تنظيم الو االت التجارية

 1املادة 
ق أحكــام هــ ه الالئةــة، يقصــد ابلكلمــات والعبــارات التاليـــة يف تطبيــ

 املعىن املوضح قرير    منها، ما مل يقتض سياق النص خال. ذلك:
 الدولة: دولة الكويت.

 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
 الوزير: وزير التجارة والصناعة.

 املشار إليم. 2016( لسنة 13القانون: القانون رقم )
 ختصة: قسم الو االت التجارية ابلوزارة.اإلدارة امل

 السج : سج  الو الء التجاريني ابإلدارة املختصة.
 املو  : املنتج أو الصانع أو املوزع املعتمد مر أي منهما أو املصدر 
 مقدم اخلدمة التجارية، ويكون مر ز أي منها خارج الدولة ويتخ  

 و ياًل جتارايً فيها.
ر مـواط  الدولـة أو الشـر ة الـت ال تقـ  الو ي : الشـخص الطبيعـي مـ

% مر رأ  ماهلا،  51حصة الشريك أو الشر اء الكويتيني فيها عر 
والــ ي لــم احلــق مبوجــب عقــد الو الــة التجاريــة زثيــ  املو ــ  لتوزيــع أو 
ــرويج أو توزيــع، أو عــرض، أو تقــدمي ســلعة أو خدمــة داخــ   بيــع أو ت

 الدولة نظي عمولة أو ربح.
جارية: عقد بني املو   والو ي  يلتزم الو ي  مبوجبم ابسـتياد الو الة الت

منتجــــات مو لــــم أو توزيعهــــا أو بيعهــــا أو عرضــــها أو تقــــدمي خــــدمات 
 جتارية داخ  الدولة نظي عمولة أو ربح.
 2املادة 

تقيــد يف الســج  مجيــع الو ــاالت التجاريــة املســتوفاة لشــرو  وأحكــام 
لقيد مر الو ي  أو املوزع أو مر القانون وه ه الالئةة، ويقدم طلب ا

ينــــوب عنهمــــا قــــانواًن مبوجــــب تو يــــ  رمســــي لــــ دارة املختصــــة علــــى 
 النموذج املعد ل لك مر نسختني أصليتني مرفقاً بم املستندات اآلتية:

عقد الو الة األصلي مصدقًا عليـم مـر اجلهـات الرمسيـة املختصـة يف  -
يــة الكويتيــة، وصــورة طبــق بلــد املو ــ  وســفارة الدولــة ةــا ووزارة اخلارج

 األص  منم على أن يرد األص  للو ي  بعد مطابقتم على الصورة املقدمة.
 قرص مدمج ُيتوي على عقد الو الة والواثئق املتعلقة بم. -
ترمجـــة عربيـــة معتمـــدة لعقـــد الو الـــة وأيـــة واثئـــق أخـــرى حمـــررة بلغـــة  -

 أجنبية.
 شهادة تفيد القيد يف السج  التجاري. -
ثبت أن الشـخص أو جمموعـة األشـخاص الطبيعيـني مـر حـاملي ما ي -

اجلنســـــية الكويتيـــــة أو أن حصـــــة الشـــــريك أو الشـــــر اء الكـــــويتيني يف 
 % مر رأمساهلا. 51الشر ة ال تق  عر 

ـــ  أو املـــوزع مبزاولـــة  - صـــورة مـــر اللخـــيص التجـــاري الصـــادر للو ي
 النشا  ال ي تشملم الو الة ساري املفعول.
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 جتارة وصناعة الكويت. شهادة مر غرفة -
ـــة مـــ   انـــت الســـلع أو املنتجـــات موضـــوع  - موافقـــة اجلهـــات املعني

 الو الة تستوجب ذلك.
 3املادة 

جيـب أن تكتـب بيـاانت القيـد أو التأشـي ضـط واضـح وبـدون اختصــار 
أو تغيي أو حشو أو حمـو، وأن يوقـع طالـب القيـد علـى  ـ  إضـافة أو 

د الكلمات املضافة أو امللغـاة تصةيح ةامش الطلب، وأن حتصى عد
 الت تؤشر عليها اإلدارة املختصة مبا يفيد زام املراجعة.

 4املادة 
ترقم طلبات القيد يف السج  ارقام إيصاالت أو قسائم دفع الرسوم 
املقررة، ويبدأ اللقيم يف أول إبري  مر    سنة، وتقيد الطلبات الت 

الرسوم املقررة عنها، ومينح  يتم قبوهلا يف السج  حبسب ترتيب سداد
الو ي  أو املوزع ال ي قب  طلبم شهادة تثبت قيد و التم يف السج  

 وفقاً للنموذج املعد ل لك.
 5املادة 

تعطـــي الـــوزارة ملـــر قيـــدت و التـــم  تـــاابً موجهـــاً لـــوزارة اإلعـــالم ليقـــوم 
ابإلعالن يف اجلريدة الرمسيـة عـر قيـد الو الـة ومجيـع البيـاانت اجلوهريـة 
املتعلقــة ةــا، وإذا  ــان للمنــتج أو الســلعة أو اخلدمــة و يــ   خــر مقيــد 
بسج  الو االت التجارية، جيب علـى الو يـ  اجلديـد ابإلضـافة لـ لك 
أن يعلــر عــر قيــد الو الــة يف جريــدتني يــوميتني تصــدران ابللغــة العربيــة 
ــة،  وفقــاً للصــيغة املقــررة وذلــك خــالل أســبوعني مــر خريــ  قيــد الو ال

يتم اإلعالن على النةو املشار إليم، يـتم وقـف القيـد حـ  زـام  فإذا مل
 اإلعالن و طر الو ي  ب لك. 

 6املادة 
 جيب أن يتضمر اإلعالن املشار إليم يف املادة السابقة البياانت اآلتية:

 اسم الو ي  واملو   وجنسية    منهما. -
 خري  قيد الو الة ورقمم. -
 الت تشملها الو الة واالسم التجاري هلا.املنتجات والسلع واخلدمات  -
 منطقة عم  الو ي . -
 مدة الو الة. -
 مر ز جتارة املو   والو ي . -
 العالمة التجارية للمنتج أو السلعة أو اخلدمة إن وجدت. -

 7املادة 
 تنشأ ابإلدارة املختصة فهار  منتظمة لك  مر:

 أمساء الو الء أو املوزعني. -
 .أمساء املو لني -
 نوعية املنتج أو السلعة أو اخلدمة. -
 االسم التجاري للمنتج أو السلعة أو اخلدمة. -
 العالمة التجارية إن وجدت. -

 8املادة 
 حتدد املصروفات غي املستندية وفقاً ملا يلي:

 مصروفات االنتقاالت الداخلية. -
 مصروفات البوفيم للضيافة الداخلية لعمالء املنشأة. -

 لنظافة.  مصروفات ا -
 مصروفات الصيانة العادية. -
 مصروفات اجلرائد واجملالت الت تستلزمها طبيعة النشا . -

 9املادة 
يتم شطب قيد الو الة التجارية مر السج  بناء علـى طلـب يقـدم مـر 
الو يــ  أو املــوزع أو مــر ينــوب عنــم بتو يــ  رمســي أو مــر ور تــم أو مــر 

املوزعة خالل  ال ة أشهر مـر خريـ  املمث  القانوين للشر ة الو يلة أو 
انتهاء الو الة ألي سبب مر األسباب، أو لفقد الو ي  أو املـوزع ألي 
مــر الشـــرو  املنصـــوص عليهـــا يف املــادة الثانيـــة مـــر القـــانون علـــى أن 

 ــالن نســ  أصــلية مــر النمــوذج املعــد لــ لك مرفقــاً بــم املســتندات يقــدم 
 اآلتية:
 شهادة قيد الو الة األصلية. -

ويف حالــــة فقــــد الشــــهادة يرفــــق  تــــاب مــــر الو يــــ  أو املــــوزع موقــــع 
 وخمتوم يفيد ذلك.

 صورة مر اعتماد توقيع الو ي  احمللي صادر مر اجلهة املختصة. -
 10املادة 

للوزارة إذا  بت لـديها قيـام سـبب مـر أسـباب شـطب الو الـة التجاريـة 
 بنــاء علــى طبقــاً ألحكــام القــانون وهــ ه الالئةــة، أو  بــت أن القيــد م

ـــاانت أو مســـتندات غـــي صـــةيةة، أن تقـــوم إبخطـــار ذوي الشـــأن  بي
بكتاب مسج  للةضور ملناقشتهم يف السبب املوجب للشطب، فإذا 
ختلفوا عر احلضور أو مل يقـدموا أسـبااًب تقبلهـا الـوزارة  ـان هلـا أن تقـوم 

 بشطب القيد وإخطارهم ب لك.
 11املادة 

طني متقـاطعني ابملـداد األمحـر يكون شطب القيد مر السج  بوضع خ
علــى البيــاانت املدونــة املطلــوب حموهــا، ويشــار يف هــامش الســج  إىل 

 خري  احملو وسببم.
 ويف حالــة التأشــي ببيــاانت مــر شــأ ا تغيــي أو تعــدي  البيــاانت املقيــدة
ــاانت  ــاانت ابملــداد األمحــر، وتــدون البي ابلســج  يــتم شــطب تلــك البي

شـــار يف هـــامش الســـج  إىل خريـــ  التأشـــي اجلديـــدة يف احملـــ  ذاتـــم وي
 اخلاص ب لك واملستندات املؤيدة للتعدي  أو التغيي وخر م.

 12املادة 
يقدم طلب جتديد قيـد الو الـة التجاريـة أو تعـدي  بياانهتـا أو اسـتخراج 
بدل فاقـد لشـهادة القيـد لـ دارة املختصـة علـى النمـوذج املعـد لـ لك 

 : مرفقاً بم املستندات اآلتية
ــــة   - ــــم مــــر اجلهــــات الرمسي ــــد أو التعــــدي  مصــــدقًا علي  تــــاب التجدي

 املختصة ببلد املو   وسفارة الدولة ةا ووزارة اخلارجية الكويتية.
ترمجة عربية معتمدة لكتاب التجديـد أو التعـدي  وأيـة واثئـق أخـرى  -

 حمررة بلغة أجنبية.
 شهادة مر غرفة التجارة والصناعة. -
 لية يف حالت جتديد القيد أو تعدي  بياانتم.شهادة القيد األص -
 صورة مر اللخيص التجاري للو ي  ساري املفعول. -
 إيصال سداد الرسوم املقررة. -
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 13املادة 

إذا تضمر عقد الو الة احملددة ملـدة نصـًا بتجديـدها تلقائيـاً مـا مل  طـر 
د أحد الطـرفني الطـر. اآلخـر برغبتـم يف عـدم التجديـد، يـتم جتديـد قيـ

 الو الة بناء على  تاب مر الو ي  يفيد استمرار عقد الو الة. 
 14املادة 

يباشر مأمورو الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار مر الوزير، 
 أعماهلم وفقاً للقواعد واإلجراءات اآلتية:

محـ  هويـة صـاحلة حتمـ  االســم والصـفة والصـورة جيـب إبرازهـا عنــد  -
 ضبط وحترير املخالفة.

طــــالع علــــى هويــــة املخــــالف وإ بــــات بياانهتــــا مبةضــــر املخالفــــة اال -
وإعادهتا إليم، وحترير املخالفة ضد الو ي  صاحب اللخـيص أو املـدير 

 املعني للو الة إن وجد.
استيفاء مجيع بياانت حماضر املخالفات وفقاً للنموذج املعد لـ لك،  -

نهــا وخريــ  وأرســال احملاضــر للنيابــة العامــة املختصــة مــع حفــ  صــورة م
 ورقم إرساهلا ومتابعة ما يتم بشأ ا.

االســــتعانة بقــــوة الشــــرطة وطلــــب إزــــام اإلجــــراءات ابملخفــــر عنــــد  -
 االقتضاء.

االلتــزام ضطــو  ســي يوميــة حتــدد فيهــا املهــام املعتمــدة مــر الــرئيس  -
 املباشر أو وفقاً للتكليف املعاصر ويثبت ذلك يف دفل أحوال يومي.

فيـم حضـور أو عـدم حضـور املخـالف، ويف احلالـة  ُيرر حمضر يثبـت -
األخية يسلم إشعارًا مبةضر املخالف ُيدد فيـم مكـان وزمـان حضـوره 
ملراجعـــة مـــأمور الضـــبط املخـــتص، ويف مجيـــع األحـــوال ُيـــق للمخـــالف 
إ بـــات حضـــوره بطلـــب يقـــدم إىل املـــدير أو الو يـــ  املســـاعد يبـــني فيـــم 

 جراءات.أسباب عدم حضوره ورغبتم يف استكمال اإل
حتريــز املضــبوطات عنــد الضــرورة ـ وإ ــاء اإلجــراءات ورفــع حمضــر  -

املخالفـــة مســـتوفيًا  افـــة اإلجـــراءات إىل ر ســـائم يف غضـــون أســـبوعني 
 على األ ثر.

 15املادة 
ُيظــر علــى مــأموري الضــبط القضــائي املشــار إلــيهم يف املــادة الســابقة 

 القيام اي عم  مر األعمال اآلتية: 
خمالفـــــة إال بنـــــاء علـــــى ســـــند قـــــانوين وفقـــــاً للمخالفـــــات  حتريـــــر أي -

 املنصوص عليها يف القانون.
دخول املسا ر إال بعد احلصـول علـى إذن أو تصـريح مـر اجلهـات  -

 املختصة.
 غلق احمل  أو املنشأة  لياً أو جزئياً إال تنفي اَ حلكم قضائي. -
ض ألي مـر استعمال القوة أو التهديد إبجراء ال  تص بـم أو التعـر  -

 مرخدي احمل  أو املنشأة أو التعام  معهم بطريقة غي الئقة.
إفشـــــاء األمـــــور الـــــت يطلعـــــون عليهـــــا حبكـــــم وظـــــائفهم إذا  انـــــت  -

 بطبيعتها.
 

 م2017( لعام 567قرار وزاري رقم )
بشأن تعدي  موعد تقدمي البياانت السنوية لشر ات 

 وو الء التأمني

 وزير التجارة والصناعة 
( لسنة 24الطالع على قانون شر ات وو الء التأمني رقم )بعد ا -

 م وتعديالتم.1961
م يف شأن تراخيص احملالت 2013( لسنة 111وقانون رقم ) -

 التجارية والئةتم التنفي ية،
إبصدار قانون الشر ات واملعدل ابلقانون  1/2016واملرسوم رقم  -

 م،2017( لسنة 15رقم )
م إبصدار الالئةة 2016( لسنة 287)وعلى القرار الوزاري رقم  -

 م إبصدار قانون الشر ات.1/2016التنفي ية للقانون رقم 
م بشأن تعدي  موعد 1997( لسنة 133القرار الوزاري رقم ) -

 تقدمي البياانت السنوية لشر ات وو االت التأمني،
 وما عرضم و ي  الوزارة، -
 وبناء على ما تقتضيم املصلةة العامة. -

 ــررقـــــــ
 مـــادة أوىل

تلتزم شر ات وو االت التأمني بتقدمي بياانهتا املالية السنوية إىل الوزارة 
مار  مر العام التايل للسنة املالية املقدمة  31يف موعد ال يتجاوز 
 عنها تلك البياانت.

 مـــــادة اثنية
م بشأن تعدي  موعد 1997( لسنة 133يلغى القرار الوزاري رقم )

 اانت املالية السنوية لشر ات وو الء التأمني.تقدمي البي
 )مــــادة اثلثة(

ينشر ه ا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعم  بم مر خري  النشر وعلى 
 اجلهات املختصة تنفي ه.

 وزير التجارة والصناعة                                
 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلو الة

 خالد انصر الروضان                              
 

 هــ 1439حمرم  15صدر يف: 
 م 2017أ توبر  5املوافق : 
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 م 2017( لعام 568قرار وزاري رقم ) 
 بشأن جلنة القيد اخلاصة مبراقيب احلساابت

 وزير التجارة والصناعة:
 بعد االطالع على: 

بشــأن اخلد ـــة املدقيـــة  1979( لســـنة  15املرســوم بقـــاقون رقــم )  -
 تعديالته . و 
ـــــى املرســـــوم بقـــــاقون رقـــــم  - يف شـــــأن   اولـــــة  1981لســـــنة  5وعل

  هنة  راقبة احلساابت. 
بشــــأن تنوــــيم وزارة التجــــارة  191/2015وعلــــى املرســــوم رقــــم    -

 والصناعة. 
-2017وعلــى اتــاي  عيــة اواســبع واملــرايعع الكويتيــة رقــم )  -

 .   13/4/2017( بتاريخ  07961-1
( بشــــأن جلنــــة القيــــد اخلاصــــة  346الــــوزاري رقــــم )  وعلــــى القــــرار -

 مبراقبة احلساابت . 
 وعلى  ا عرضه وايل الوزارة .  -
 وبناء على  ا تقتضيه املصلحة العا ة .   -

 قـــــرر
  ادة أوىل

 ــــــو املرســــــوم  6يعــــــاد تشــــــكيل جلنــــــة القيــــــد الــــــواردة ابملــــــادة رقــــــم 
ـــــم )  ـــــاقون رق ـــــ 1981( لســـــنة  5ابلق ـــــة  هن ـــــة يف شـــــأن   اول ة  راقب

 احلساابت على النحو التايل .
 السيد / وايل وزارة التجارة والصناعة                            رئيساً 
ــــة   ــــة اواســــبع واملــــرايعع الكويتي ــــد راــــيا   عي الســــيد/ علــــى عوي

 عضواً 
 السيد / طالل يوسف امل يين   عية اواسبع واملرايعع الكويتية  عضواً 

  ها ها ابالستعاقة بكل  و : وتباشر اللجنة
 املستشار / حممد عبداوسو سرور     )  ستشار  كتب الوايل ( 

 السيدة /  ىن عبدالكرمي ابراهيم        ) أ ع السر ( 
 دون أن يكون هلما صوت  عدود يف املداوالت .

  ادة اثقية
 ختتا اللجنة مبا يلي :

ل  ــــــراقيب النوـــــر يف طلبـــــات القيـــــد  ــــــو أصـــــحاي الشـــــان يف ســـــج
احلساابت ابعتبارها ) جلنة القيد ( طبقـًا للمـادة السادسـة  ـو املرسـوم 

ــــــة  1981( لســــــنة  5بقــــــاقون رقــــــم )  ــــــة  راقب ــــــة  هن يف شــــــأن   اول
 احلساابت .

  ادة اثلثة 
 يكون قوام عمل اللجنة على النحو التايل : . 

جتتمع اللجنـة بـدعوة  ـو رئيسـها أو  ـو ييفوضـه يف حـال ويابـه أو  .1
  اقع لديه . قيام 
يكــون ايتمــاع اللجنــة صــحيحاً بضــور أولبيــة أعضــائها علــى أن  .2

 يكون  و احلضور رئيس اللجنة أو انئب الرئيس. 
تصـــدر قـــرارات اللجنـــة وولبيـــة أصـــوات أعضـــائها وعنـــد تســـاوي  .3

 األصوات يريح اجلاقب الذي فيه الرئيس.
ــــدعو حلضــــور ايتماعا ــــا  ــــو تــــر  حضــــورهم  .4 ــــة أن ت جيــــوز للجن

 اك يف  ناقشة  وضوع  عع دون أن يكون هلم حق التصويت . لالشت 
يصـــرع ألعضـــاء  اللجنـــة واملســـتعان ملـــم املكافـــأة املاليـــة املقـــررة  .5

بشـــأن بـــدل  2016( لســـنة  41بقـــرار  لـــس اخلد ـــة املدقيـــة رقـــم ) 
 حضور اللجان يف اجلهات احلكو ية . 
  ادة رابعة

يف شأن  1981( لسنة  5تلت م اللجنة وحكام املرسوم بقاقون رقم ) 
   اولة  هنة  راقبة احلساابت .

  ادة اا سة
  دة العضوية يف هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد .

  ادة سادسة 
( بشـأن جلنـة القيـد  346/2015يلغى العمل ابلقـرار الـوزاري رقـم ) 

 اخلاصة مبراقبة احلساابت .
  ادة سابعة :
ريدة الريمية   وعلى املتتصع يعمل ملذا القرار  و اتريخ قشره يف اجل

 ال فيما خيصه تنيفيذ  ا ورد به  و أحكام .
 

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة
 ووزير الدولة لشئون الشباي ابلواالة

 االـد انصـــر الروضـــان
 

 ه 1439حمرم  15صدر يف : 
 م2017أاتوبر  5املوافق:
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 م 2017( لعام 573قرار وزاري رقم )
 ة والصناعة :وزير التجار 

 بعد االطالع: 
واملعـدل ابلقـاقون رقـم  1979لسنة  10على املرسوم ابلقاقون رقم  -
يف شـــــأن ا شـــــراع علـــــى االجتـــــار يف الســـــلع  2013( لســـــنة 117)

 واخلد ات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها.
يف شأن قـاقون اخلد ـة  1979لسنة  15وعلى املرسوم بقاقون رقم  -

 ته . املدقية وتعديال
يف شــأن قوــام اخلد ــة  4/4/1979وعلــى املرســوم الصــادر بتــاريخ  -

 املدقية وتعديالته . 
ـــم  - ـــاقون رق ـــى الق ـــة املســـتهل   2014لســـنة  39وعل يف شـــأن ةاي

 والئحته التنيفيذية  . 
بتعيـــع وايلـــي وزارة  ســـاعديو  2017( لســـنة 154وعلـــى املرســـوم رقـــم ) -

 بوزارة التجارة والصناعة.
ــــو  - يف شــــأن ةعــــادة  2016لســــنة  350زاري رقــــم وعلــــى القــــرار ال

تشــــكيل األ اقــــة اليفنيــــة للجنــــة الوطنيــــة حلمايــــة املســــتهل  والصــــادر 
 . 2014لسنة  428بتشكيلها القرار الوزاري 

 وعلى  ا عرضه وايل الوزارة .  -
 وبناء على  ا تقتضيه املصلحة العا ة  .  -

 قـــــرر
 املادة األوىل

 ـدير ةدارة الدراسـات  -ن املطـيي يتوىل السيد/  نصور انيـي الن هـا
 نصــب األ ـع العــام ل  اقــة اليفنيــة للجنــة  –املسـحية ورقابــة األســعار 
 الوطنية حلماية املستهل .

 املادة الثاقية
يُلغــى اــل  ــا خيــالف أحكــام هــذا القــرار ويعمــل بــه  ــو اتريــخ صــدوره 

ــــى املســــئولع  تنيفيــــذه وينشــــر يف اجلريــــدة  –اــــل فيمــــا خيصــــه   –وعل
 ية.الريم

 وزيــر التجـــارة والصناعــــة
 ابلواالةووزير الدولة لشئون الشباي 

 االـد انصـــر الروضـــان
 

 ه4391حمرم  15صدر يف :
 م2017أاتوبر  5املوافق :

 وزارة الداالية
 (2017لسنة 1147)قرار وزاري رقم

 بشأن:  عا لـة اوييت
 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية

بقاقون اجلنسية  15/59ع على املرسوم األ يي رقم بعد االطال -
 الكويتية والقواقع املعدلة له.

يف شأن حقوق األشتاص ذوي  8/2010وعلى القاقون رقم  -
 ا عاقة .

وعلى  ذارة ا دارة العا ة للشئون القاقوقية " ةدارة اليفتو   -
 م.17/8/2017وا عداد " املؤراة 

 رة .وبناء على عرض وايل الوزا -
 
 قــــــــرر
 (1 ادة )

ابو املواطنة/  –يعا ل املدعو/ حممد  شعل عبدهللا هويدي الشمري 
قورية علي فاحل سطام ظاهر البدر السعدون  عا لة الكويتيع  د  

 املشار ةليه. 8/2010(  و القاقون رقم 3احلياة عماًل بنا املادة )
 
 (2 ادة )

ر ويعمل به اعتبارًا  و اتريخ على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرا
 قشره يف اجلريدة الريمية .

 
 انئب رئيس  لس الوزراء

 ووزير الداالية                                               
 االد اجلراح الصباح                                           

 
 ه1439حمرم  11صدر ىف: 
 م2017أاتوبر  1املوافق : 
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 (2017لسنة  1148 رقم يقرار وزار )
 بشأن:  عا لـة اوييت

 
 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية

بقاقون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األ يي رقم  -
 الكويتية والقواقع املعدلة له.

 
 يف شأن حقوق األشتاص ذوي ا عاقة . 8/2010وعلى القاقون رقم  -
دارة العا ة للشئون القاقوقية " ةدارة اليفتو  وعلى  ذارة ا  -

 م.17/8/2017وا عداد " املؤراة 
 وبناء على عرض وايل الوزارة . -
 

 قــــــــرر
 (1 ادة )

ةبنة املواطنة/  –تعا ل املدعوة/ وضحه انصر شنار هادي اهلايري 
داقه ظيفر راشد صواين طا ي اهلايري  عا لة الكويتيع  د  احلياة 

 املشار ةليه. 8/2010(  و القاقون رقم 3بنا املادة )عماًل 
 

 (2 ادة )
على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً  و اتريخ     

 قشره ابجلريدة الريمية .
 

 انئب رئيس  لس الوزراء
 ووزير الداالية                                               

 االد اجلراح الصباح                                            
 

 ه  1439حمرم  11صدر يف: 
 م2017أاتوبر  1املوافق : 

 

 
 
 
 
 
 

 (2017لسنة 1149 )قرار وزاري رقم 
 

 بشأن:  عا لـة اوييت
 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية

بقاقون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األ يي رقم  -
 يتية والقواقع املعدلة له.الكو 
يف شـــــــأن حقـــــــوق األشـــــــتاص  8/2010وعلـــــــى القـــــــاقون رقـــــــم  -

 ذوي االعاقة .
وعلى  ذارة االدارة العا ة للشئون القاقوقية " ةدارة اليفتو   -

 م.17/8/2017واالعداد " املؤراة 
 وبناء على عرض وايل الوزارة . -
 

 قــــــــرر
 (1 ادة )

ةبو  –بو اضر بو عبدالع ي  الشمري يعا ل املدعو/ حممد ةدان 
املواطنة/ ساره  اطر هالل فراج الشمري  عا لة الكويتيع  د  

 املشار ةليه. 8/2010(  و القاقون رقم 3احلياة عماًل بنا املادة )
 
 (2 ادة )

على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرار ويعمل به ةعتبارًا  و اتريخ 
 قشره ابجلريدة الريمية .

 
 ب رئيس  لس الوزراءانئ

 ووزير الداالية                                                 
 االد اجلراح الصباح

 
 ه1439حمرم  11صدر يف: 
 م2017أاتوبر1املوافق : 
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 (2017لسنة 1151 )قرار وزار  رقم
 بشأن:  عا لـة اوييت

 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية
بقاقون اجلنسية  15/59الع على املرسوم األ ي  رقم بعد االط -

 الكويتية والقواقع املعدلة له.
 يف شأن حقوق األشتاص ذوي االعاقة . 8/2010وعلى القاقون رقم  -
ـــــو   - وعلـــــى  ـــــذارة االدارة العا ـــــة للشـــــئون القاقوقيـــــة " ةدارة اليفت

 م.17/8/2017واالعداد " املؤراة 
 ارة .وبناء على عرض وايل الوز  -
 

 قــــــــرر
 (1 ادة )

ةبنة ملواطنة/  –تعا ل املدعوه/ قور هاشم عبدالقادر سلمان الرفاعي  
هيا حممد  وسى عبدهللا القضرم  عا لة الكويتيع  د  احلياة عماًل 

 املشار ةليه. 8/2010(  و القاقون رقم 3بنا املادة )
 

 (2 ادة )
مل به اعتبارًا  و اتريخ على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرار ويع

 قشره ابجلريدة الريمية .
 

 انئب رئيس  لس الوزراء                                              
 ووزير الداالية                                                 
 االد اجلراح الصباح                                               

 
 ه 1439حمرم  11 صدر ىف:
 م 2017أاتوبر 1املوافق : 

 
 
 
 
 
 
 

 2017لسنة  1156 قرار وزار  رقم
 بشأن:  عا لـة اوييت

 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية
بقاقون اجلنسية  15/59بعد االطالع على املرسوم األ ي  رقم  -

 الكويتية والقواقع املعدلة له.
أن حقوق األشتاص ذوي يف ش 8/2010وعلى القاقون رقم  -

 االعاقة .
وعلى اتاي وايل الوزارة املساعد لشئون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 و رفقاته . 27/8/2017املؤرخ  19631
وعلى  ذارة ا دارة العا ة للشئون القاقوقية " ةدارة اليفتو   -

 م.12/9/2017وا عداد " املؤراة 
 وبناء على عرض وايل الوزارة اب انبة . -
 

 قــــــــرر
 (1 ادة )

ابو  –يعا ل املدعو/ سعد حريب شاار حريب القايمي الويفيي 
 عا لة الكويتيع  –املواطنة/ ق يلة بدر يماوي علوي حممد الضيفيي 

 املشار ةليه. 8/2010(  و القاقون رقم 3 د  احلياة عماًل بنا املادة )
 
 (2 ادة )

عمل به اعتبارًا  و اتريخ على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرار وي
 قشره ابجلريدة الريمية       

                                                   
 الـــوزراء قـائـب رئيـس  لـس                                            

 ـــــــةووزيـــــــــــر الدااليــــ                                                 
 االــــــد اجلـــــراح الصبــــــاح                                               

 
 ه 1439حمرم  11صدر ىف: 
 م2017أاتوبر 1املوافق : 
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 (2017لسنة  1157)قرار وزاري رقم
 بشأن:  عا لـة اوييت

 انئب رئيس  لس الوزراء ووزير الداالية
بقاقون اجلنسية  15/59رسوم األ يي رقم بعد االطالع على امل -

 الكويتية والقواقع املعدلة له.
 يف شأن حقوق األشتاص ذوي االعاقة . 8/2010وعلى القاقون رقم  -
وعلى  ذارة االدارة العا ة للشئون القاقوقية " ادارة اليفتو   -

 م.17/8/2017واالعداد " املؤراة 
 ة.وبناء على عرض وايل الوزارة اب انب -
 

 قــــــــرر
 (1 ادة )

ةبو املواطنة/ سحر عدانن  –يعا ل املدعو/ عمر قبيل أقصاري  
(  و 3سعيد الشوا  عا لة الكويتيع  د  احلياة عماًل بنا املادة )

 املشار ةليه. 8/2010القاقون رقم 
 

 (2 ادة )
على  و يعنيهم األ ر تنيفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا  و اتريخ 

 ابجلريدة الريمية .قشره 
 

 انئب رئيس يلس الوزراء
                                                                                                                                               ووزير الداالية                                                                                                                                                       

 االد اجلراح الصباح
    

 ه 1439حمرم  11-صدر ىف: 
 م 2017أاتوبر1-املوافق : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الشئون االيتماعية والعمل
 2017/ ت( لسنة  34قرار وزاري رقم )

م العملية االقتتابية يف اجلمعيات بشأن تنوي
 واالحتادات التعاوقية

 وزير الشئون االيتماعية:
يف  1979( لسنة 24بعد االطالع على املرسوم بقاقون رقم ) -

 .2013( لسنة 118شأن اجلمعيات التعاوقية واملعدل ابلقاقون   رقم )
يف شأن وزارة الشئون  2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم ) -

 اعية. االيتم
بشأن  2013/ت ( لسنة 165وعلى القرار الوزاري رقم )  -

يف   1979( لسنة  24الالئحة التنيفيذية للمرسوم بقاقون رقم ) 
( لسنة  118شأن اجلمعيات التعاوقية واملعدل ابلقاقون  رقم ) 

2013 . 
بشأن النوام  2013/ت( لسنة 166وعلى القرار الوزاري رقم )-

 معيات التعاوقية.األساسي النموذيي للج
بشأن النوام  2013/ت( لسنة 171وعلى القرار الوزاري رقم )-

 األساسي الحتاد اجلمعيات التعاوقية االستهالاية. 
بشأن النوام  2013/ت( لسنة 172وعلى القرار الوزاري رقم )-

 األساسي الحتاد اجلمعيات التعاوقية ا قتايية ال راعية والثروة احليواقية 
بشأن تنويم  2016/ت( لسنة  16رار الوزاري رقم )وعلى الق-

 العمل التعاوين والقرارات الوزارية املعدلة له. 
 وبعد عرض وايل الوزارة. -
 وبناء على  ا تقتضيه املصلحة العا ة.-

 قــــــــــــــــرر
 (1 ــــــــادة )

ية تلت م اجلمعيات التعاوقية االستهالاية وا قتايية واحلرفية والنوع -
 واالحتاديو االستهالاي واالقتايي بضوابط العملية االقتتابية.  

 (2 ــــــــادة )
تتوىل وزارة الشئون االيتماعية ممثلة إبدارة شئون العضوية وشهر  -

اجلمعيات واالحتادات التعاوقية عقد ايتماع  ع املرشحع القتتاابت 
قواعد العملية  لس ةدارة اجلمعية التعاوقية بغرض تعرييفهم آبلية و 

 االقتتابية وذل  قبل أسبوع على األقل  و  وعد االقتاع. 
 (3 ــــــــادة )

يتم ةعداد اشوع الناابع ابلتنسيق  ع الوزارة وفقًا لنوام  -
 احلاسب اآليل املعمول به واملعتمد  و اجلمعية. 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      6                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 (4 ــــــــادة )
تمادها  و على  لس ا دارة ةعداد ورقة اقتتاي املرشحع واع -

قبل الوزارة قبل  وعد اقعقاد اجلمعية العمو ية أو االقتتاابت وسبوع 
على األقل ويتم ترتيب أيماء املرشحع يف ورقة االقتتاي حسب 

 احلروع االجبدية بناء على بياانت البطاقة املدقية لكل  رشح. 
 (5 ــــــــادة )

قتضت املصلحة العا ة ويف جيوز للوزارة ةعداد ورقة اقتتاي املرشحع ةذا ا -
هذه احلالة يتم حتميل تل  املصروفات على قيفقة اجلمعية وال جيوز تصويت 

 املسامهع وي املدرية أيماءهم بكشف التصويت داال جلان االقتاع.
 (6 ــــــــادة )

ينتتب أعضاء  لس ةدارة اجلمعية  و قبل اجلمعية العمو ية  -
يت شتصيًا ويف حالة عدم  عرفة ابالقتاع السري  ويكون التصو 

النااب القراءة والكتابة أو ةصابته بعج  يعيقه عو التصويت فعلى 
  وظف الوزارة املتوايد بلجنة االقتاع  ساعدته يف ا دالء بصوته.

 (7 ـــــــادة )
ةذا قام النااب اب عالن عو التصويت أو ةظهار ورقة االقتتاي    -

مل يتم ةيداعها بصندوق االقتاع  ويتم  للغي  أو تصويرها وذل   ا
ةثبات بطالن ورقة االقتتاي على ذات الورقة  و اخللف وتوقع  و 
جلنة االقتاع و ندويب املرشحع  ويف حالة اخلالع على قاقوقية ورقة 

 االقتتاي فإقه يتم اليفصل فيها  و قبل جلنة ا شراع العام. 
 (8 ـــــــادة )

زارة لإلشراع على أعمال اجلمعية العمو ية يتم تكليف  وظيفي الو  -
 أو االقتتاابت بناء على قرار صادر  و الوزارة. 

 (9 ــــــــادة )
جيب على اجلمعية توفي اافة ا  كاقيات واملستل  ات و تطلبات  -

 العملية االقتتابية.
 (10 ــــــــادة )

ا                    ـــــدة العمليـــــة االقتتابيـــــة ثـــــالد ســـــاعات اا لـــــة وجيـــــوز  ديـــــده -
أو تغيـــــــي  واعيـــــــدها حســـــــب الوـــــــروع واألحـــــــوال الـــــــيت تقتضـــــــيها 

 املصلحة العا ة.  
 (11 ــــــــادة )

تلت م اجلمعية التعاوقية بتوفي صندوق اقتاع داال ال جلنة اقتاع  -
على أن يكون شيفافًا ويتم ةوالقه ويسلم امليفتاح ملوظف الوزارة 

 ع. املتوايد يف جلنة االقتا 
 (12 ــــــــادة )

مينع وضع املقار االقتتابية للمرشحع أو ا عالانت اخلاصة ملم  -
داال  را  االقتاع وحيور على املندوبع والناابع داال جلان 

  االقتاع  و تعليق الكروت والبطاقات اليت حتمل أيماء وصور املرشحع.

 (13 ــــــــادة )
 حىت م أو انئبه تنويم وةدارة العملية االقتتابيةيتوىل رئيس جلنة ا شراع العا

ةعالن النتيجة النهائية والتأاد  و حسو سي وسال ة ا يراءات 
 املتبعة ويدون ذل  مبحضر ريمي. 

 (14 ــــــــادة )
أتييل االقتتاابت ملوعد الحق ةذا  جيوز لرئيس جلنة ا شراع العام أو انئبه -

 ثبت عدم ياه ية  را  االقتاع للتصويت ويتم رفع تقرير بذل  للوزارة. 
 (15 ــــــــادة )

يتم التصويت ابلبطاقة املدقية األصلية بشرط أن تكون سارية  -
الصالحية أو شهادة حديثة  و اهليئة العا ة للمعلو ات املدقية بيث 

 شهر  و اتريخ االقتتاابت.  ال يتعد  ةصدارها
 (16 ــــــــادة )

على  وظيفي الوزارة املتوايديو يف جلان االقتاع التدقيق على هوية النااب  -
و كان ةقا ته  وطلب أي  ستند آار ويف حالة الرفض جيوز ملوظيفي جلنة 
 ا شراع العام  نعه  و التصويت وتدويو ذل  ضمو اشوفات التصويت. 

 (17) ــــــــادة 
 حيق للنااب التصويت يف احلاالت التالية:  -
ةذا قدم  ا ييفيد تغيي ايمه سواء بكم هنائي وايب النيفاذ أو -

شهادة  و جلنة دعاوي النسب أو أي  ستند آار تراه اللجنة 
 صحيحاً ويتم ةرفاق املستندات اخلاصة بذل   ع اشف التصويت. 

يت اخلاصة ابلنساء أو ةذا قيد ايمه بطريق اخلطأ يف اشوع التصو -
 العكس  ويتم ةثبات ذل   و قبل أعضاء اللجنة.

ةذا اان النااب  توايدًا داال  را  االقتاع ومت اقتهاء الوقت  -
 اودد لالقتتاابت. 

 ( 18 ــــــــادة )
يكون التصويت للنااب طبقًا ملناطق عمل اجلمعية املنصوص  -

ملسندة بقرار ةداري  و وزارة عليها يف النوام األساسي للجمعية أو ا
 الشئون االيتماعية. 

 (19 ــــــــادة )
 تكون ورقة التصويت  لغاة يف احلاالت التالية: 

 ةذا مت الكتابة عليها بعبارات أو  ل تدل على شتصية النااب. -
 ةذا مل يتم اخلتم عليها  و قبل  وظيفي الوزارة. -
 ةذا مت التصويت فيها ألاثر  و  رشح. - 

 (20 ــــــــادة )
جيوز لرئيس جلنة ا شراع العام أو انئبه ةاراج املساهم               -

أو املرشح أو أي شتا  و  را  االقتاع يف حال قيا ه وعمال  و 
 شأهنا ا االل بسي العملية االقتتابية.  
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 (21 ــــــــادة )

 جيوز يكون لكل  رشح  ندوي واحد فقط داال ال جلنة اقتاع  و 
 لرئيس ا شراع العام أو انئبه أن أي ر إباراج املندوي  و اللجنة أو 

 استبداله آبار ةذا قام وعمال  و شأهنا ا االل بسي العملية 
 االقتتابية ويتم ةثبات ذل  مبحضر اللجنة. 

 (22 ــــــــادة )
للجنة ا شراع العام ققل املوظف املكلف ةىل جلنة اقتاع أار  -

ملصلحة العمل  وهلا ةعيفائه  و التكليف يف حال ةذا ثبت وذل  
 تقصيه يف املهام املوالة ةليه. 

 (23 ــــــــادة )
جيب على  وظيفي جلنة ا شراع العام قبل بدء اليفرز ةاالء  را  -

 االقتاع  و اافة املتوايديو. 
 (24 ــــــــادة )

األ ر الصادر  و يتم فتح صناديق االقتاع بنيفس التوقيت وبناء على 
 رئيس ا شراع العام أو انئبه. 

 (25 ــــــــادة )
جيوز ملندويب املرشحع داال جلان االقتاع االطالع على أوراق 

 التصويت والتحقق  و صحتها. 
 (26 ـــــــادة )

 يتم توقيع أعضاء جلنة االقتاع و ندويب املرشحع على قتيجة اليفرز. 
 (27 ـــــــادة )

اضر فرز جلان االقتاع واافة األوراق واشوع التصويت تسلم حم
 لرئيس جلنة ا شراع العام أو انئبه. 
 (28 ـــــــادة )

جيب تدويو النتيجة النهائية وأيماء املرشحع واألصوات احلاصلع 
عليها على حمضر التجميع النهائي ويوقع  و رئيس جلنة ا شراع 

 رة اجلمعية ووزارة الداالية.العام أو انئبه وتسلم قستة  نه  دا
 (29 ـــــــادة )

يتم ةعالن قتيجة االقتتاابت بشكل علين أ ام الناابع واملرشحع 
واملندوبع فور االقتهاء  و عملية اليفرز واحتساي عدد األصوات 

 ويف حالة تساوي األصوات يتم ةيراء القرعة. 
 (30 ـــــــادة )
ادات التعاوقية ومبا ال يتعارض  ع تنطبق أحكام هذا القرار على االحت

 أقومتها األساسية النموذيية. 
 (31 ــــــــادة )

 يلغى العمل وي حكم خيالف أحكام هذا القرار.
 (32 ـــــــادة )

يعمل ملذا القرار  و اتريخ قشره يف اجلريدة الريمية وعلى يهات 
 االاتصاص تنيفيذ  ا ياء به. 
 وزيــــر الشئـون االيـتمـاعيـة                                          

 ووزيـر دولة للشئون االقتصادية                                       
 هند صبيح براك الصبيح                                          

 ه 1439حمرم  21صدر يف: 
 م 2017أاتوبر  11املوافق:   

 م2017ة / أ(( لسن 83قرار وزاري رقم ))
 بشأن تعديل النوام األساسي للجمعية الكويتية لإلواثة 

 وزير الشؤون االيتماعية والعمل 
يف شأن  1962(( لسنة 24بعد االطالع على القاقون رقم )) -

 األقدية و عيات النيفع العام وتعديالته.
م يف شأن وزارة الشؤون 2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم ) -

 االيتماعية. 
بشأن ةصدار النوام  2005( لسنة 61رار الوزاري رقم )وعلى الق -

 األساسي النموذيي جلمعيات النيفع العام.
م إبشهار 2012/ أ( لسنة 239وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 اجلمعية الكويتية لإلواثة.
وعلى حمضر اجلمعية العمو ية وي العادية للجمعية الكويتية لإلواثة  -

 تعديل النوام األساسي للجمعية. م ل24/5/2017املنعقدة بتاريخ 
 وعلى النوام األساسي للجمعية )الكويتية لإلواثة(. -
 وبعد عرض وايل الوزارة.  -
-  

 " قـــــــــــــــرر "
  ــــادة أوىل 

(  و النوام األساسي للجمعية الكويتية 14املادة ) يستبدل بنا
 لإلواثة النا التايل:

 
 (:14 ادة )

ديسمرب  و   31عية  و أول يناير وتنتهي يف تبدأ السنة املالية للجم
ال عام  ا عدا السنة األوىل اليت يطبق فيها قوام السنة امليالدية 

م( 2/10/2016هـ )1438فتبدأ  و بداية السنة اهلجرية للعام 
 م(. 31/12/2017وتنتهي يف )

 

  ــــادة اثقية 
وعلى  يعمل وحكام هذا القرار  و اتريخ قشره يف اجلريدة الريمية

 اجلهات وا دارات املتتصة العلم وتنيفيذ  ا ورد به. 
 

 وزير الشئون االيتماعية والعمل
 ووزير الدولة للشئون االقتصادية
 هند صبيح براك الصبيح

 
 ه1439حمرم  15صدر يف :
 م2017أاتوبر  5املوافــــــق:
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 م2017/ أ(( لسنة  84قرار وزاري رقم ))

 معية الشيخ عبد هللا النوري اخليية بشأن تعديل النوام األساسي جل

 وزير الشؤون االيتماعية والعمل     

يف شأن  1962( لسنة 24بعد االطالع على القاقون رقم ) -

 األقدية و عيات النيفع العام وتعديالته.

م يف شأن وزارة الشؤون 2017( لسنة 50وعلى املرسوم رقم )  -

 االيتماعية . 

بشأن ةصدار النوام  2005لسنة  (61وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 االساسى النموذيي جلمعيات النيفع العام.

م إبشهار  عية 1981( لسنة 73وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 الشيخ عبد هللا النوري اخليية .

وعلى حمضر اجلمعية العمو ية وي العادية جلمعية الشيخ عبد هللا  -

تعديل النوام م ل25/5/2017النوري اخليية املنعقدة بتاريخ 

 األساسي للجمعية. 

 وعلى النوام األساسي جلمعية )الشيخ عبد هللا النوري اخليية (. -

 وبعد عرض وايل الوزارة.  -

 قـــــــــــــــرر

  ــــــادة أولـــى

(  و   34   30   26   20   11يستبدل بنصوص املواد أرقام ) 

خليية  النصوص النوام األساسي جلمعية الشيخ عبد هللا النوري ا

 التالية: 

 ( 11 ـــــادة ) 

تودع اجلمعية أ واهلا النقدية ابيمها لد  بيت التمويل الكوييت أو 

أحد البنوك الكويتية على أن ختطر وزارة الشؤون االيتماعية والعمل 

بذل  وال جيوز أل ع الصندوق أن حيتيفظ يف عهدته مببلغ ي يد عو 

 ملوايهة املصروفات العايلة . د.ك ( ألف دينار اوييت  1000)

 ( 20 ـــــادة ) 
يكون ايتماع اجلمعية العمو ية صحيحًا ةذا حضرة أاثر  و قصف 
األعضاء الذيو هلم حق حضور االيتماع و ثل األشتاص االعتبارية 
األعضاء يف اجلمعية بواسطة  و ينتدبوقه لذل    فإذا مل يكتمل 

يل االيتماع ةىل قصف ساعة  و العدد القاقوين يف املوعد اودد يؤ 
 وعد االيتماع األول ويكون االيتماع صحيحًا  هما اان عدد 

 األعضاء احلاضريو على أن يذار هذا يف اطاي توييه الدعوة . 
 (  26 ـــــــادة ) 

يكون ايتماع اجلمعية العمو ية وي العادية صحيحًا ةذا حضره ثلثي 
ع وتتتذ قرارا ا وولبية األعضاء الذيو حيق هلم حضور االيتما 

احلاضريو   فإذا مل يتوفر النصاي أيل االيتماع ةىل قصف ساعة 
على أن ينعقد صحيحًا بضور قصف األعضاء ويكون قرار اجلمعية 
 العمو ية وي العادية صحيحاً ةذا صدر وولبية األعضاء احلاضريو . 

 ( 30 ـــــــادة ) 
 و سبعة أعضاء تنتتبهم  يدير شؤون اجلمعية  لس ةدارة  كون

 اجلمعية العمو ية ابلتصويب السري. 
 (34 ـــــــادة )

 يباشر رئيس  لس ا دارة االاتصاصات اآلتية: 
 رائسة يلسات  لس ا دارة واجلمعيات العمو ية.  - أ

  ثيل اجلمعية أ ام اجلهات املتتصة والتكلم ابيمها.  - ي
 اجلمعية. توقيع العقود واالتيفاقات اليت تربم  ع  -يـ
 تعيع املوظيفع والعا لع وحتديد  كافأ م.   -د

التوقيع  ع أ ع الصندوق أو  و خيوله  لس ا دارة  و  -هـ 
أعضائه يف حال وياي أ ع الصندوق ومبوافقة وزارة الشؤون 

 االيتماعية والعمل على أذون الصرع والشيكات.
  ـــــادة اثقيــة

ريخ قشره يف اجلريدة الريمية وعلى يعمل وحكام هذا القرار  و ات
 اجلهات وا دارات املتتصة العلم وتنيفيذ  ا ورد به . 

 وزير الشئون االيتماعية والعمل
 ووزير الدولة للشئون االقتصادية
 هند صبيح براك الصبيح

 
 ه1439حمرم  15صدر يف:
 م2017أاتوبر  5املوافق:
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 هيئة أسواق املال
 2017( لسنة 138قرار رقم )

 ــأن جتديد ترايا أقشطة أوراق  الية لشراة بش
 املرا  املايل الكوييت لد  اهليئة

 بعد االطالع على:
بشـــأن ةقشـــاء هيئـــة أســـواق املـــال  2010( لســـنة 7القـــاقون رقـــم ) -

 وتنويم قشاط األوراق املالية والئحته التنيفيذية وتعديال ما؛
لكـوييت رقـم شهادة ترايا أقشطة أوراق  الية لشراة املرا  املايل ا -
(AP/2014/0012الصادرة بتاريخ ) ؛17/12/2014 
وبناًء على طلب شراة املراـ  املـايل الكـوييت جتديـد تـرايا أقشـطة  -

 أوراق  الية لد  اهليئة؛
( لسـنة 44وبناًء على قرار  لس  يفوضي هيئة أسـواق املـال رقـم ) -

املنعقــــــــد بتــــــــاريخ  2015( لســــــــنة 18يف ايتماعــــــــه رقــــــــم ) 2015
بشــــــأن التيفــــــويض يف بعــــــض ااتصاصــــــات قطـــــــاع  03/06/2015

 ا شراع؛
( 7-17وبنــاء علــى قــرار  لــس  يفوضــي هيئــة أســواق املــال رقــم ) -

( املنعقــــــــد بتــــــــاريخ 17/2017يف ايتماعــــــــه رقــــــــم ) 2017لســــــــنة 
بشــأن تيفــويض  ــو ينــوي عــو رئــيس قطــاع ا شــراع  25/4/2017

ــــرئيس قطــــاع  ــــه ابختــــاذ ذات االاتصاصــــات الصــــادرة ل يف حــــال وياب
 .2015( لسنة 44اع والواردة يف القرار رقم )ا شر 

 قرر  ا يلي:
ـــة لشـــراة املراـــ  املـــايل  ـــرايا أقشـــطة أوراق  الي ـــد ت  ـــادة أوىل: جتدي
 الكوييت لد  هيئة أسواق املال مل اولة أقشطة األوراق املالية التالية:

 .دير حميفوة االستثمار  
 .دير قوام استثمار  اعي  
  يف بورصة األوراق املالية.وسيط أوراق  الية وي  سجل 

 وذل  ملدة ثالد سنوات قابلة للتجديد.
 ادة اثقية: على اجلهات املتتصة تنيفيذ هذا القرار ال فيما خيصه 

 ويعمل به اعتباراً  و اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الريمية.
 رئيس قطاع ا شراع ابلتكليف

 09/10/2017صدر بتاريخ: 
 

 

 2017( لسنة 139قرار رقم )
 جتديد ترايا أقشطة أوراق  الية  بشــــــأن

 للشراة الكويتية لالستثمار لد  اهليئة
 بعد االطالع على:

بشـــأن ةقشـــاء هيئـــة أســـواق املـــال  2010( لســـنة 7القـــاقون رقـــم ) -
 وتنويم قشاط األوراق املالية والئحته التنيفيذية وتعديال ما؛

ة لالسـتثمار رقـم شهادة ترايا أقشطة أوراق  الية الشراة الكويتي -
(AP/2014/0011 الصادرة بتاريخ )؛17/12/2014 
وبناًء على طلب الشراة الكويتية لالستثمار جتديد تـرايا أقشـطة  -

 أوراق  الية لد  اهليئة؛
ــاًء علــى قــرار  لــس  يفوضــي هيئــة أســواق املــال رقــم ) - ( لســنة 44وبن

ــــــــــاريخ  2015( لســــــــــنة 18يف ايتماعــــــــــه رقــــــــــم ) 2015 املنعقــــــــــد بت
 بشأن التيفويض يف بعض ااتصاصات قطاع ا شراع؛ 03/06/2015
( 7-17وبنــاء علــى قــرار  لــس  يفوضــي هيئــة أســواق املــال رقــم ) -

( املنعقــــــــد بتــــــــاريخ 17/2017يف ايتماعــــــــه رقــــــــم ) 2017لســــــــنة 
بشــأن تيفــويض  ــو ينــوي عــو رئــيس قطــاع ا شــراع  25/4/2017

ــــرئيس قطــــاع  ــــه ابختــــاذ ذات االاتصاصــــات الصــــادرة ل يف حــــال وياب
 .2015( لسنة 44 شراع والواردة يف القرار رقم )ا

 قـــــــــــــــــــرر  ا يلي:
  ادة أوىل

جتديد ترايا أقشطة أوراق  الية للشراة الكويتية لالستثمار لد  
هيئة أسواق املال مل اولة قشاط  ستشار استثمار  وذل  ملدة ثالد 

 سنوات قابلة للتجديد.
 

  ادة اثقية
تتصة تنيفيذ هذا القرار ال فيما خيصه ويعمل به على اجلهات امل 

 اعتباراً  و اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الريمية.
 

 رئيس قطاع ا شراع ابلتكليف
 م10/10/2017صدر بتاريخ: 
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 2017( لسنة 140قرار رقم )
قيد  راقب حساابت يف السجل اخلاص لد  بشأن 

 هيئة أسواق املال
 بعد االطالع على:

بشأن ةقشاء هيئة أسواق املال  2010( لسنة 7ون رقم )القاق -
 وتنويم قشاط األوراق املالية والئحته التنيفيذية وتعديال ما؛

وطلب قيد السيدة/  ي شعيب عبدهللا شعيب امراقب حساابت  -
 يف السجل اخلاص لد  هيئة أسواق املال؛

ة ( لسن44وبناء على قرار  لس  يفوضي هيئة أسواق املال رقم ) -
املنعقد بتاريخ  2015( لسنة 18يف ايتماعه رقم ) 2015

بشأن التيفويض يف بعض ااتصاصات قطاع  03/06/2015
 ا شراع؛

( 7-17وبناء على قرار  لس  يفوضي هيئة أسواق املال رقم ) -
( املنعقد بتاريخ 17/2017يف ايتماعه رقم ) 2017لسنة 
 شراع بشأن تيفويض  و ينوي عو رئيس قطاع ا 25/04/2017

يف حال ويابه ابختاذ ذات االاتصاصات الصادرة لرئيس قطاع 
 .2015( لسنة 44ا شراع والواردة يف القرار رقم )

 قرر  ا يلي
 ادة أوىل: تقَيد السيدة/  ي شعيب عبدهللا شعيب امراقب 
دة حساابت يف السـجل اخلاص لد  هيئة أسواق املال  وذل  مل

 دة التسجيل.ثالد سنوات  و اتريخ ةصدار شها
تدفع الرسوم املقررة االل مخسة أايم عمل  و اتريخ  ادة اثقية: 

 صدور هذا القرار.
على اجلهات املتتصة تنيفيذ هذا القرار ال فيما خيصه  ادة اثلثة: 

 ويعمل به اعتباراً  و اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الريمية.
 

 رئيس قطاع ا شراع ابلتكليف
 

                10/10/2017صدر بتاريخ: 
 
 
 
 

 بلدية الكويت    
 ( 434/2017م )ـرار ةداري رققـ        
 لالستشارات اهلندسية دار/حممد  روي اهلدية   بشأن ةقذار 

 لصاحبه املهندس/حممد  روي  ليفي اهلدية
  دير عام البلدية :

 ت.بشــأن بلديـة الكـوي 2016ة ـلسن 33ون رقم ـعلى القاقبعـد االطالع   -
إبصـــدار الئحـــة   اولـــة  193/2007القـــرار الـــوزاري رقـــم وعلـــى  -

 املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية وتعديالته .
ــــوزاري رقــــم وعلــــى  - بشــــأن تنوــــيم اجلهــــاز  363/2009القــــرار ال

 التنيفيذي للبلدية وفروعها ابوافوات .
عمال بشأن تنويم أ 2009لسنة  206وعلى القرار الوزاري رقم   -

 وتعديالته . 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة به بتاريخ 
املــــــــؤرخ يف   2016لســــــــنة  452وعلـــــــى القــــــــرار الــــــــوزاري رقــــــــم  -
  اولة املهنـة للمكاتـب تنويم بشأن ةعادة تشكيل جلنة  6/6/2016

 اهلندسي والدور االستشارية .
( املــــــــــــؤرخ يف  283/2017) وعلــــــــــــى القــــــــــــرار ا داري رقــــــــــــم  -
    بشأن جتديد قيد الدار اهلندسي . 14/6/2017
ـــــب اهلندســـــية والـــــدور  - ـــــة   اولـــــة املهنـــــة للمكات ـــــى اتـــــاي جلن وعل

ـــم )  بشـــأن ةقـــذار  23/7/2017( املـــؤرخ يف 1099االستشـــارية رق
 املكتب اهلندسي .

( املنعقد بتاريخ  15/2017وعلى توصية اللجنة ابيتماعها رقم ) -
 ملذاور . إبقذار املكتب اهلندسي ا  12/7/2017
وعلـــى اتـــاي السيــــد/ رئـــيس جلنـــة تنوـــيم   اولـــة املهنـــة للمكاتـــب  -

 . 13/9/2017( بتاريخ 1396اهلندسية والدور االستشارية رقم ) 
 -قــرر  -

(  15/2017 ــــادة أوىل: تعتمــــد توصــــية اللجنــــة ابيتماعهــــا رقــــم ) 
علــى عقوبــة ا قــذار علــى توقيــع ابملوافقــة   12/7/2017املــؤرخ يف 

/ حممــد  ــروي اهلديــة لالستشــارات اهلندســية  لصــاحبه املهنــدس/  دار  
  وذلـــ  صصـــوص حتمـــل املســـئولية بتعهـــد  حممـــد  ـــروي  ليفـــي اهلديـــة

( 4( قطعــة )87ا شــراع دون ةصــدار راــا اب ضــافات للقســيمة )
  ل  / عبدهللا ولوم عبدهللا اليفيلكاوي . –مبنطقة املسايل 

ويعمـل بـه  ـو  –يفيـذ هـذا القـرار  ادة اثقية: على اجلهـات املتتصـة تن
 اتريخ قشره يف اجلريدة الريمية .

   دير عام البلدية
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 (437/2017م )ـرار ةداري رققـ
بشأن ةلغاء راصة  كتب / عوض  رزوق حسو 

 العجمى  لالستشارات اهلندسيـــة
 عوض  رزوق حسو العجمى  لصاحبه املهندس/

  دير عام البلدية : -
بشــــــــأن  2016لسنـــــــة  33اقـــــــون رقــــــم بعـــــــد االطــــــالع علــــــى الق -

 بلديـة الكـويت .
إبصـــدار الئحـــة   اولـــة  193/2007وعلـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  -

 وتعديالته.املهنة للمكاتب اهلندسية والدور االستشارية 
ــــوزاري رقــــم  - بشــــأن تنوــــيم اجلهــــاز  363/2009وعلــــى القــــرار ال

 التنيفيذي للبلدية وفروعها  ابوافوات .
بشـأن تنوـيم أعمـال  2009لسـنة  206لقرار الوزاري رقم وعلى ا -

 . 30/4/2009البناء واجلداول امللحقة به بتاريخ 
املــــــــؤرخ يف   2016لســــــــنة  452وعلـــــــى القــــــــرار الــــــــوزاري رقــــــــم  -
بشأن ةعادة تشكيل جلنة تنويم   اولة املهنـة للمكاتـب  6/6/2016

 اهلندسي والدور االستشارية .
( املــــــــــــؤرخ يف 315/2017رقــــــــــــم ) وعلــــــــــــى القــــــــــــرار ا داري  - 
 بشأن جتديد قيد املكتب اهلندسي. 3/7/2017
ـــــدور  - ــــــة وال ـــــب اهلندسي ــــــة للمكات ـــــة املهن ـــــاي جلنـــــة   اول وعلـــــى ات

بشـــأن    19/9/2017( بتـــاريخ  1457) االستشـــارية الـــوارد رقـــم 
  راصة املكتب اهلندسي .ةلغاء 
ـــــة  - ـــــة اللجنــ املنعقــــد   (17/2017) ابيتماعهــــا رقــــم وعلــــى توصيـ

 بشأن ةلغاء راصة املكتب اهلندسي . 13/9/2017بتاريخ  
وعلى الطلب املقدم  ـو املهنـدس / عـوض  ـرزوق حسـو العجمـى  -

ـــــرزوق حســـــو العجمـــــى لالستشـــــارات  صـــــاحب  كتـــــب / عـــــوض  
 إبلغاء راصة املكتب . 6/8/2017( بتاريخ  757اهلندسية رقم )

 -قـــــــرر  -
  ادة أوىل

املنعقــــد  17/2017صــــية اللجنــــة ابيتماعهــــا رقــــم املوافقــــة علــــى تو 
إبلغـــاء راصـــة  كتـــب/ عـــوض  ـــرزوق حســـو  13/9/2017بتـــاريخ 

العجمــي لصــاحبه املهنــدس/ عــوض  ــرزوق حســو العجمــي بنــاء علــى 
 الطلب املقدم  و صاحب املكتب اهلندسي.

  ادة اثقية
علــى اجلهــات املتتصــة تنيفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه اعتبــارا  ــو اتريــخ 

 ه ابجلريدة الريمية . قشر 
  دير عام البلدية 

 املؤسسة العا ة للرعاية السكنية
 2017( لسنة 42قرار وزاري رقم )

 بتعديل بعض أحكام الئحة التعاقد املباشر
 وزير الدولة لشئون ا سكان:

بعد االطالع على قاقون التجارة الصادر ابملرسوم بقاقون رقم  -
 لة له والقواقع املعد 1980( لسنة 68)
يف شأن الرعاية السكنية  1993( لسنة 47وعلى القاقون رقم ) -

 والقواقع املعدلة له 
يف شأن ةسهام قشاط  1995( لسنة 27وعلى القاقون رقم ) -

القطاع اخلاص يف تعمي األراضي اليفضاء اململواة للدولة يف أوراض 
 الرعاية السكنية والقواقع املعدلة له 

بشأن املناقصات العا ة   2016( لسنة 49) وعلى القاقون رقم -
 والئحته التنيفيذية 

( لسنة 146وعلى قرار وزير الدولة لشئون ا سكان رقم ) -
 إبصدار الئحة التعاقد املباشر  2014

( لسنة 5وبناء على  وافقة  لس ةدارة املؤسسة جبلسته رقم ) -
  26/09/2017املنعقدة بتاريخ  2017

 قــرر
  ادة أوىل   
(  و الئحة التعاقد 25  18  12يستبدل بنصوص املواد أرقام )
املشار ةليه   2014لسنة  146املباشر الصادرة ابلقرار رقم 

 النصوص التالية:
 (12املادة )

يشتط فيمو يتقدم بعطاء يف  ناقصة عا ة أو حمدودة أو ممارسة أو 
 قيدًا يف  -فردًا أو شراة  -يف حالة التعاقد املباشر أن يكون اويتيًا 

السجل التجاري  و سجاًل يف سجل املورديو أو املقاولع أو حسب 
 طبيعة التعاقد.

وجيوز أن يكون  قدم العطاء أينبياً  ويف هذه احلالة ال تسري يف 
(  و قاقون التجارة 24( واملادة )23 و املادة ) 1شأقه أحكام البند 

 املشار ةليه.
الشراات الوطنية يف أحوال وجيوز أن يكون الطرح  قتصرًا على 

األعمال النمطية أو اليت يتوافر فيها ختصصات اافية يف السوق 
اولي  أو أن يكون الطرح  قتصرًا على الشراات األينبية  وذل  
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عند احلاية لتنيفيذ أعمال تتطلب ختصصات فنية وي  توافرة ابلعدد 
 الكايف حملياً وبشكل تصعب  عه املنافسة اجليدة.

 (18) املادة
جيب على جلنة التعاقد يف  ناقصات التوريد أو  ا يف حكمها التسية 
على عرض املنتج الوطين  ىت اان  طابقًا للمواصيفات والشروط 
وااقت األسعار املقدم ملا ال ت يد على أقل األسعار اليت قد ت عو 

 %( مخسة عشر يف املائة. 15 نتجــات مماثلة  ستوردة بنسبة )
نتجات املشار ةليها يف اليفقرة السابقة  طابقتها ويشتط يف امل

ملواصيفات هيئة املواصيفات واملقاييس لدول  لس التعاون أو 
فإن مل  -ةن ويدت  -املواصيفات املعمول ملا يف دولة الكويت 
 يويد أي  نها يعمل ابملواصيفات العاملية.

 (25املادة )
تعاقد املباشر فيما مل يرد فيه قا ملذه الالئحة  يطبق يف شأن ال

 املشار ةليه  والئحته التنيفيذية. 2016لسنة  49أحكام القاقون 
  ـادة اثقية 

 كررا )ي(  24 كررًا )أ(   24 كررًا   24تضاع املواد أرقام 
 2014لسنة  146ملواد الئحة التعاقد املباشر الصادرة ابلقرار رقم 

 املشار ةليها  قصها التايل:
 (  كررا24املادة )
لمدير العام ةصدار أوا ر تغييية ابل ايدة أو النقا على العقود جيوز ل

 5املرب ة وفقًا هلذه الالئحة مبا ال جياوز اجملموع وي اجلربي لقيمتها )
%(  و قيمة العقد فال  5%(  و قيمة العقد  فإذا ياوزت )

 تكون ةال مبوافقة جلنة التعاقد.
لقطاع املتتا ابملؤسسة وتصدر املوافقة بناًء على  ذارة  سببة  و ا

 وبشرط توافر االعتماد املايل.
 (  كررا )أ(24املادة )

يف حالة طرح عدة  ناقصات  تماثلة وقصت واثئقها على عدم 

ترســـــية أاثر  و  ناقصة على  ناقا واحد  يتم قبول العطاء التايل 

 يف ال  ناقصة بعد استبعاد املناقا الذي مت التسية عليه أواًل.

عى بقدر ا  كان طرح هذه املناقصات مبجموعات وعلى فتات ويرا

 ز نية  تيفاوتة.

وجيب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وةرساء املناقصة على 

 األسباي اليت بين عليها.

 (  كررا )ي(24املادة )
 ع عدم ا االل ابحلقوق القاقوقية والتعاقدية للمؤسسة  جيـوز للجنـة 

ة املقــــاول أو املـــورد أو املتعهـــد ألحكـــام هــــذه التعاقـــد يف حالـــة  اليفـــ
الالئحـــة  أو ةااللـــه وي شـــرط  ـــو شـــروط العقـــد أو وحـــد الت ا اتـــه 
ـــان  ـــو االشـــتاك يف  ـــذار  أو احلر  ـــه يـــ اء ا ق املقـــررة  أن توقـــع علي

  ناقصات املؤسسة للمدة اليت حتددها اللجنة.
املتعهـد بكتـاي  ويكون توقيع اجل اء بعد استدعاء املقاول أو املورد أو

 سجل أو ابلربيد ا ليكتوين ويماع أقواله وحتقيق دفاعـه  فـإذا ختلـف 
( مخســـة 15عـــو احلضـــور أ ـــام اللجنـــة بغـــي عـــذر  قبـــول أاثـــر  ـــو )

 عشر يو اً  و اتريخ استدعائه  ياز للجنة ةصدار قرارها يف ويبته.
أ ــام وجيـوز ملــو صـدر قــرار بتوقيـع اجلــ اء عليــه الـتولم  ــو هـذا القــرار 

( يو اً  و اتريخ ةاطاره به. وترفع اللجنة توصيتها 15اللجنة االل )
ةىل الــوزير ويعتــرب قــراره يف شــأن الــتولم هنائيــًا  وخيطــر املــتولم ابلقــرار 

 الصادر يف تولمه بكتاي  سجل أو ابلربيد االليكتوين.
  ادة اثلثة

ال  نها يف قطاق   –على  يع اجلهات وا دارات املتتصة 
 تنيفيذ هذا القرار وةعمال  قتضاه. -اصه ااتص

  ادة رابعة
ينشر هذا القرار ابجلريدة الريمية  ويعمل به اعتبارًا  و اتريخ قشره  

 ويُلغى ال حكم خيالف أحكا ه.
 

 وزير الدولة لشئون ا سكان
 رئيس  لس ةدارة املؤسسة

 ـلايســر حســو ابـ                                             
 

 هــــ 1439حمرم  20صدر يف : 
 م 2017أاتوبر  10املوافق : 
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 بن  الكويت املرا ي

 2017ر/ -1/170قرار رقم  

 حمافظ بن  الكويت املرا ي

 1968( لسـنة 32(  ـو القـاقون رقـم )21بعد االطالع على املادة )

ـــــة املصـــــرفية  ـــــت املراـــــ ي وتنوـــــيم املهن ـــــ  الكوي ـــــد وبن يف شـــــأن النق

  وتعديالته.

يف شأن  1984لسنة (  و القرار الوزاري 10(   )7وعلى املادتع )

 ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  الكويت املرا ي . 

بشأن طلب  15/8/2017شراة البحريو للصيفة املؤرخ وبناًء على اتاي 

 تعديل بياانت يف سجل شراات الصرافة لد  بن  الكويت املرا ي .

 قـــرر

  ـادة أولـى

يف سجل شراات الصرافة لد  بنـ  الكويـت املراـ ي ابلتعـديل  يؤشر

 شراة البحريو للصيفة  :التايل على بياانت 

شــارع عــع يــالوت  –( 2قطعــة ) –افتتــاح فــرع يف  نطقــة اجلهــراء  -

حمــــل رقــــم  - لــــ  الشــــيخ  بــــارك عبــــدهللا املبــــارك  -( 14 بــــىن) –

 الدور األرضي . –( 4+5)

  ـادة اثقيـة

 يعمل به اعتباراً  و اتريخ صدوره .قرار يف اجلريدة الريمية   و ينشر هذا ال

 اوـــــــــــــافــــــظ                                                 

 د. حممد يوسف اهلاشل

  1439حمـــــرم   15صدر يف : 

 2017أاتـــــوبر    5 ق :ــاملوافـ

 

 

 2017ر/  -189/  1  قرار رقم
 ن  الكويت املرا يحمافظ ب

( 32(  ـــو القـــاقون رقـــم )61( و )21بعـــد االطـــالع علـــى املـــادة )-

يف شـــأن النقـــد وبنـــ  الكويـــت املراـــ ي وتنوـــيم املهنـــة  1968لســـنة 

 املصرفية   وتعديالته .

( لســنة 40(  ــو القــرار الــوزاري رقــم )7( و)5)و( 4وعلــى املــواد )-

ــــوك ا ســــال ية  2003 ــــ  بشــــأن الئحــــة بنوــــام ســــجل البن ــــد  بن ل

 الكويت املرا ي .

  14/9/2017و   17/8وبنــــاًء علــــى اتــــايب بنــــ  وربــــة املــــؤراع -

بشـــأن طلـــب تعـــديل بيـــاانت يف ســـجل البنـــوك ا ســـال ية لـــد  بنـــ  

 الكويت املرا ي . 

 قـــرر
  ـادة أولـى 
ـــــد  يؤشـــــر يف ســـــجل البنـــــوك ا ســـــال ية  ـــــت املراـــــ ي ل ـــــ  الكوي بن

   وربة :ابلتعديالت التالية على بياانت بن
ــــــة ) –ةوــــــالق اليفــــــرع الكــــــائو يف  نطقــــــة حــــــويل -1  –( 218قطع

 –الدور األرضي  – مع أ  – ل  علي ةبراهيم القاضي  –( 8 بىن)

 ( .19-18حمل رقم )

( 1املبــــىن ) –( 26افتتــــاح فــــرع يديــــد يف  نطقــــة حــــويل قطعــــة )-2
 -اململـوك للجمعيـة الكويتيـة ملسـاعدة الطلبـة  (E MALL) مع  

 ( . 34+35حمل رقم ) -رضي الدور األ
  ـادة اثقيـة

ينشـــر هـــذا القـــرار يف اجلريـــدة الريميـــة   ويعمـــل بـــه اعتبـــاراً  ـــو اتريـــخ 
 صدوره .

 املــحـــافـــــظ
 د. حممد يوسف اهلاشل                                                

 
  ر -1439حمــــــــــــــــرم  8صدر يف :  
    2017سبتمبـر  28:  املوافــــــــق 
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 2017ر/- 192/ 1قرار رقم 
 حمافظ بن  الكويت املرا ي

( لســـــنة 32(  ـــــو القـــــاقون رقـــــم )21بعـــــد االطـــــالع علـــــى املـــــادة )

ــــــة  1968 ــــــت املراــــــ ي وتنوــــــيم املهن ــــــ  الكوي ــــــد وبن يف شــــــأن النق

 وتعديالته.  املصرفية

شـأن يف  1984لسـنة (  و القرار الوزاري 10( و )7وعلى املادتع )

 ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  الكويت املرا ي . 

واســتناداً ةىل قــرارات اجلمعيــة العا ــة وــي العاديــة ملســامهي شــراة املــال 

 . 5/7/2017العاملية للصيفة املنعقدة بتاريخ 

   27/8/2017املال العاملية للصيفة املؤرخ وبناًء على اتــاي شراة 

ـــاانت يف ســـج ـــد  بنـــ  بشـــأن طلـــب تعـــديل بي ل شـــراات الصـــرافة ل

 الكويت املرا ي .

 قـــرر

  ـادة أولـى

يؤشر يف سجل شراات الصرافة لد  بنـ  الكويـت املراـ ي ابلتعـديل 

 املال العاملية للصيفة :التايل على بياانت شراة 

ـــــال الشـــــراة  ـــــو  - دينـــــار اـــــوييت ةىل  14.000.000زايدة رأس  

 دينار اوييت . 16.000.000

  ـادة اثقيـة

يعمــــل بــــه اعتبــــاراً  ــــو اتريــــخ نشــــر هــــذا القــــرار ابجلريــــدة الريميــــة   و ي

 صدوره.

 اوـــافـــظ

 د. حممد يوسف اهلاشل

 
 ه  1439حمــرم  13صدر يف : 
 م 2017ااتوبــــر  3املوافـق : 

 
 

 2017 /ر  -194 / 1قرار رقم 
 حمافظ بن  الكويت املرا ي

( لســـــنة 32م )(  ـــــو القـــــاقون رقـــــ21بعـــــد االطـــــالع علـــــى املـــــادة )
ــــــة  1968 ــــــت املراــــــ ي وتنوــــــيم املهن ــــــ  الكوي ــــــد وبن يف شــــــأن النق

 املصرفية وتعديالته.
يف شـأن  1984(  و القرار الـوزاري لسـنة 10(   )7وعلى املادتع )

 ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  الكويت املرا ي .
  18/9/2017املـؤرخ اتاي شراة الصيفا العامليـة للصـرافة وبناًء على  

ـــاانت يف ســـجل شـــراات الصـــرافة بشـــ ـــد  بنـــ  أن طلـــب تعـــديل بي ل
 .الكويت املرا ي 

 قـــرر
 ادة أولـىـ 

يؤشر يف سجل شراات الصرافة لد  بنـ  الكويـت املراـ ي ابلتعـديل 
 شراة الصيفا العاملية للصرافة :التايل على بياانت 

( الكـائو مبنطقــة يليـب الشـيوخ 5تعديل عنوان فرع الشـراة رقـم ) -
 – لـــ  فـــارس فـــالح فـــارس البصـــمان  -271 بـــىن  – 2قطعـــة  -

ةىل العنوان اجلديد يف  نطقة يليـب  -( 29الدور األرضي حمل رقم )
ـــــة  -الشـــــيوخ   ـــــىن  -2قطع ـــــالح فـــــارس  -271 ب ـــــارس ف  لـــــ  ف
 ( .34الدور األرضي حمل رقم ) -البصمان 

 ادة اثقيـةـ 
  و اتريخ صدوره . ينشر هذا القرار يف اجلريدة الريمية   ويعمل به اعتباراً 

 
 املــحـــافـــــظ

 د. حممد يوسف اهلاشل
 

 1439حمــــرم  12صـدر فــــي : 
 2017أاتوبـــــر  2املوافــــق : 
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 2017ر/  - 195/ 1قرار رقم 
 حمافظ بن  الكويت املرا ي

( 32 ـــو القاقــــون رقــــم ) (61( و)21) املـــادتعبعـــد االطـــالع علـــى 
نقــد وبنــ  الكويــت املراــ ي وتنوــيم املهنــة فـــي شــأن ال 1968لســنة 

 . املصرفية وتعديالته
( 40(  ــــــو القــــــرار الــــــوزاري رقــــــم )7( و )5( و )4وعلــــــى املــــــواد )

بشــــأن الئحــــة بنوــــام ســــجل البنــــوك ا ســــال ية لــــد   2003لســــنة 
 بن  الكويت املرا ي .

 20/9/2017وبنـــــاًء علـــــى اتـــــاي بيـــــت التمويـــــل الكـــــوييت املـــــؤرخ 
يــــــاانت يف ســــــجل البنــــــوك ا ســــــال ية لــــــد  بشــــــأن طلــــــب تعــــــديل ب
 بن  الكويت املرا ي . 

 قـــرر
  ـادة أولـى

يؤشر يف سجل البنوك ا سال ية لد  بن  الكويت املرا ي ابلتعـديل 
 التايل على بيـاانت بيت التمويل الكوييت :

(  ــــو فــــرع البنــــ  الكــــائو 54( و )53ةوــــالق املكتبــــع رقمــــي ) -
 لــ   –الــدور األرضــي  -(1 بــىن ) – (10قطعــة ) –مبنطقــة القبلــة 

 بيت التمويل الكوييت .
  ـادة اثقيـة

 يعمل به اعتبارًا  و اتريخ صدوره.ينشر هذا القرار يف اجلريدة الريمية  و 
 

 اوـافـظ
 د. حممد يوسف اهلاشل

  ه. 1439حمرم   12 صدر يف :
 م. 2017أاتوبـــر  2املوافــــــــق : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2017ر /  – 196/  1قرار رقم 
 حمافظ بن  الكويت املرا ي
 1968( لسنة 32(  و القاقون رقم )21بعد االطالع على املادة )

يف شأن النقد وبن  الكويت املرا ي وتنويم املهنة املصرفية 
 وتعديالته 

يف شأن  1984لسنة (  و القرار الوزاري 10(  )7وعلى املادتع )
 كويت املرا ي. ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  ال

واستنادًا ةىل قرارات اجلمعية العا ة وي العادية للشراة املنعقدة 
 .10/7/2017بتاريخ 

 19/9/2017شراة الضاري للصيفة املؤرخ وبناًء على اتــاي 
بشأن طلب تعديل بياانت يف سجل شراات الصرافة لد  بن  

 الكويت املرا ي.
 

 قـــرر
  ـادة أولـى 

ت الصرافة لد  بن  الكويت املرا ي ابلتعديل يؤشر يف سجل شراا
 شراة الضاري للصيفة:التايل على بياانت 

 1.000.000دينار اوييت ةىل  500.000زايدة رأس املال  و -
 دينار اوييت.  

  ــــادة اثقيـــة
 ينشر هذا القرار ابجلريدة الريمية  ويعمل به اعتباراً  و اتريخ صدوره.

 
 املــحـــافـــــظ                                                   

 د. حممد يوسف اهلاشل
 

 ه 1439 حمرم 13صدر فـي: 
 م 2017أاتوبر  3املوافــــق: 
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 2017ر/ – 1/197قرار رقم 
 حمافظ بن  الكويت املرا ي
 1968( لسـنة 32(  ـو القـاقون رقـم )21بعد االطالع على املادة )

ـــــد و  ـــــة املصـــــرفيةيف شـــــأن النق ـــــت املراـــــ ي وتنوـــــيم املهن ـــــ  الكوي  بن
 وتعديالته 

يف شأن  1984لسنة (  و القرار الوزاري 10(  )7وعلى املادتع )
   .ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  الكويت املرا ي

شراة الند  الدولية للصرافة املؤرخ وبناًء على اتاي 
   بشأن طلب تعديل بياانت يف سجل شراات17/9/2017

 الصرافة لد  بن  الكويت املرا ي.
 

 قـــرر
  ـادة أولـى

يؤشر يف سجل شراات الصرافة لد  بنـ  الكويـت املراـ ي ابلتعـديل 
 شراة الند  الدولية للصرافة التايل على بياانت 

قطعة  –ققل املرا  الرئيسي للشراة الكائو يف  نطقة الساملية -
حمل رقم  –بو ال بو مع عبد الرةو وز  –أ(  13 بىن ) –( 188)
 بىن  –( 188قطعة ) –الدور األرضي ةىل  نطقة الساملية  -( 17)
 –( 19+18حمل رقم ) – مع شراة الثويين التجارية  –( 14)

 الدور )األرضي +السرداي + املي اقع(.
 

  ـادة اثقيـة
 يعمل به اعتباراً  و اتريخ صدوره.ينشر هذا القرار يف اجلريدة الريمية  و 

 
 اوـــــــــــــافــــــظ                                                     

 د. حممد يوسف اهلاشل   
 

 ه 1439حمــــــرم  12صدر يف: 
 م 2017أاتــــــوبـــر  2 ق:ــاملوافـ

 
 
 
 
 
 

 2017ر /  - 199/  1قرار رقم    
 حمافظ بن  الكويت املرا ي
 1968( لسنة 32 و القاقون رقم ) (21بعد االطالع على املادة )

 يف شأن النقد وبن  الكويت املرا ي وتنويم املهنة املصرفية
لسنة (  و القرار الوزاري 10(  )7وعلى املادتع )وتعديالته. 

يف شأن ةاضاع شراات الصرافة لرقابة بن  الكويت  1984
 املرا ي. 

بشأن   16/9/2017الصيفا العاملية للصرافة املؤرخ وبناًء على اتــاي 
طلب تعديل بياانت يف سجل شراات الصرافة لد  بن  الكويت 

 املرا ي.
 

 قـــــرر
  ـادة أولـى

يؤشر يف سجل شراات الصرافة لد  بنـ  الكويـت املراـ ي ابلتعـديل 
 شراة الصيفا العاملية للصرافة:التايل على بياانت 

 شراة.استقالة السيد اندي  ني يرس أقالد يوس املدير العام لل-
 

  ـادة اثقيـة
يعمل به اعتباراً  و اتريخ ينشر هذا القرار يف اجلريدة الريمية  و 

 صدوره.
 

 املــحـــافـــــظ                                                 
 د. حممد يوسف اهلاشل

 
 ه.1439حمــــرم  14صدر يف: 

 م.2017أاتوبـــــر 4ق: ــاملوافـ
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 لوزراء لس ا
 استدراك

(  ـــــو املـــــادة 4وقـــــع اطـــــأ  ـــــادي يف االســـــم الـــــوارد يف البنـــــد رقـــــم )
ــــــع أعضــــــاء يف  2017لســــــنة  213األوىل  ــــــو املرســــــوم رقــــــم  بتعي

( 1355اجمللـــــس األعلـــــى للتتطـــــيط والتنميـــــة واملنشـــــور يف العـــــدد )
ـــــــــــــــت اليـــــــــــــــوم( الصـــــــــــــــادر يف  ـــــــــــــــو اجلريـــــــــــــــدة الريميـــــــــــــــة )الكوي  

 حيث ورد :  27/8/2017
 وسف حممد االبراهيم(( . د. ي  - 4)) 

 د. يوسف ةد االبراهيم (( .    - 4والصحيح هو :  )) 
 لذا ل م التنويه  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استدراك

وقعت بعض األاطاء املطبعية يف االستدراك املنشور يف العدد 
(  و اجلريدة الريمية )الكويت اليوم( الصادر يف 1356)
بعض بتعديل  2017لسنة  15بشأن القاقون رقم  3/9/2017

إبصدار قاقون الشراات  2016( لسنة 1أحكام القاقون رقم )
 وذل  على النحو التايل :

 ياء يف اجلدول العمود األفقي األول حتت عنوان اخلطأ وصحته
 اخلطأ:

 بشأن ..... 1995لسنة  ضريبة ..... 1995لسنة 
 صحته :

بشأن ضريبة  1955لسنة 
..... 

 بشأن ..... 1955لسنة 

 ويهلذا ل م التن
 

 الديوان األ يي
 ةعالن 
 (2016-7/2017عو طرح امل ايدة رقم )دأ/

( 2016-7/2017يعلو الديوان األ يي عو طرح امل ايدة رقـم )دأ/
التاــيا ابســتغالل وةدارة وتشــغيل  واقــع اســتثمارية بديقــة الشــهيد 

( فعلـــــى الــــــراوبع  Bاملرحلـــــة الثاقيـــــة )اافيــــــه( املوقـــــع اشــــــ  )  –
شــــراات أو املؤسســــات املتتصصــــة يف ذلــــ  اجملــــال ابملشــــاراة  ــــو ال

ةرسال صورة  و البطاقة املدقية للشتا املتول بتقدمي امل ايدة علـى 
رقم اليفااس املرفق أو على الربيد ا لكتوين املرفق والتقدم للحصول 

ــديوان األ ــيي  ــق امل ايــدة  ــو )ال قصــر  –علــى اراســة الشــروط وواثئ

ةدارة املناقصات  – 7زون    –ر األول الدو  –املبىن ا داري  –بيان 
واملتابعــة وذلــ  اــالل ســاعات الــدوام الريمــي اعتبــاراً  ــو اتريــخ قشــر 

 200/-ا عالن ابجلريدة الريمية )الكويت اليوم(  قابـل رسـم قـدره )
د.ك( فقط  ائتا دينار اوييت  ال وي           )الـدفع اـي قـت فقـط( 

 للكراسة وي  ستد وشريطه اآليت:
ـــة يف -1 ـــة الوطني ـــد تقـــدمي صـــورة  ـــو شـــهادة قســـبة العمال علـــى امل اي

 اجلهات وي احلكو ية لد  اهليئة العا ة للقو  العا لة.
على امل ايد تقدمي اتاي ريمي  رفقًا به صورة  و شهادة -2

 التسجيل لد  ورفة جتارة وصناعة الكويت.
ســجلة علــى امل ايــد تقــدمي صــورة  ــو الراصــة التجاريــة للكافيــة امل-3

ــــة( بقســــم ةدارة العال ــــة  للعال ــــة التجاريــــة ابالســــم التجــــاري )للكافي
ـــراءة االاـــتاع  ـــة وب ـــوزارة التجـــارة  -التجاري ـــة ب قســـم العال ـــة التجاري

 والصناعة.
االشتاك يكـون علـى الشـراات ذات العال ـات التجاريـة الكويتيـة -4

 .   وذات األفكار واال تيازات الكويتية األصلفقط املنشأ
املرحلــة  -حيــق للشــراات اليفــائ ة واملســتأيرة يف حديقــة الشــهيدال-5

 الثاقية االشتاك يف هذه امل ايدة. 
تقدم العروض ةىل قيفس اجلهة اليت سحبت  نها الواثئق داال -

 وروع  غلق وتكون  صحوبة ابلتأ ع األوىل بنسبة ال يقل عو 
د %(  و العطاء لصاحل الديوان األ يي علمًا أن آار  وع2)

وعلى  يع امل ايديو  .29/10/2017لتقدمي العطاءات هو يوم 
 عاينة املواقع اليت سيتم استغالهلا  عاينة ات ة انفية للجهالة وذل  
بعد االقتهاء  و عقد االيتماع التمهيدي والذي سيتم ةفادتكم به 

 الحقا. 
 ــع ( يو ــاً  ــو اتريــخ ا قيفــال 90جيــب أن يبقــى العطــاء ســاري امليفعــول ملــدة )

احتيفاظ الديوان األ يي بقه يف  ديد أو جتديد هذه اليفتة للمدة أو املدد اليت 
 يراها  ناسبة الستكمال امل ايدة والتسية. 

 ( بشأن امل ايدات احلكو ية. 1997( لسنة )4امل ايدة ختضع للتعميم رقم )-
 لالستيفسار االتصال على األرقام التالية:

 22012747-22012760املباشر: -
  22012872اليفااس: -
-Shasawi@da.gov.kw 

 واـيـل الـديـوان األ ـيـري
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 ةعالن عو طرح املمارسة رقم 
 (  018/  2017 - 179م  –) د أ 

بشأن توريد طابعات هوايت و لحقا ا للدورة الثا نة 
جمللس التعاون لدول اخلليج والثالثون ملؤ ر القمة 

 « 2017ديسمرب  6 – 5»الكويت  -العربية 
يعلــو الــديوان األ ــيي عــو طــرح ممارســة عا ــة وــي قابلــة للتج ئــة رقــم 

ــــــع الشــــــراات املتتصصــــــة بشــــــأن 2017/2018-179م–)دأ ( ب
توريد طابعات هوايت و لحقا ا للدورة الثا نة والثالثـون ملـؤ ر القمـة 
جمللـــــس التعـــــاون لـــــدو ل اخللـــــيج العربيـــــة وذلـــــ  طبقـــــا للمواصـــــيفات 

 دة يف واثئق املمارسة والـيت ميكـو احلصـول عليهـاوالشروط العا ة الوار 
ــــدور األول  –قصــــر بيــــان  –ابلــــديوان األ ــــيي  ةدارة  – 7زون  –ال

داالـــــي  22012704املناقصـــــات واملتابعـــــة ) للتصـــــاريح هـــــاتف : 
( علــى أن يــتم تقــدمي العطــاءات ابأل اقــة العا ــة جمللــس الــوزراء 2794

  أثنـاء  واعيــد العمــل ( وذلــ4بوابــة رقـم ) –قصـر الســيف العـا ر  -
 الريمية.

آار يوم بيع  الطرح 
 الكراسات

 ا قيفال
 )تقدمي العطاءات(

 السعر

 االثنع
16/10/2017  

 بقصر بيان

 اخلميس
26/10/2017 

 األحد
29/10/2017 

 بقصر السيف العا ر

 د.ك 75
 وي  ستيعة

( يو ــــــا اعتبــــــارا  ــــــو اتريــــــخ فــــــض  60وتســــــري العطــــــاءات ملــــــدة ) 
 2هـــــــــذا وتبلـــــــــغ الكيفالـــــــــة األوليـــــــــة قســـــــــبة وقـــــــــدرها  املوـــــــــاريف ..

ـــــــى أن تكـــــــون صـــــــاحلة طيلـــــــة  ـــــــدة  %  ـــــــو قيمـــــــة العطـــــــاءات عل
 سراين العطاء وصادرة ابسم الديوان األ يي.

يريـــــــى اصـــــــطحاي املســـــــتندات التاليـــــــة للحصـــــــول علـــــــى اراســـــــة الشـــــــروط 
:- 
شـــــــــــهادة التســـــــــــجيل لـــــــــــد  اجلهـــــــــــاز املراـــــــــــ ي للمناقصـــــــــــات  .1

 العا ة سارية امليفعول . 
 قم املدين للشراة . الر  .2
 شهادة استييفاء قسبة العمالة الوطنية سارية امليفعول .  .3
اتـــــــــاي تيفـــــــــويض وقســـــــــتة  ـــــــــو البطاقـــــــــة املدقيـــــــــة ملنـــــــــدوي  .4

 الشراة لشراء الكراسة . 
لإلستيفســــــار يريــــــى االتصــــــال مبراقبــــــة العقــــــود واملناقصــــــات :بدالــــــة 

  2846 - 2181داالي   - 1800008
 22221361وترسل االستيفسارات على فااس :  
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 وزارة التبية
 ةعالن
 2018 – 32/2017عو املمارسة رقم م م / 

 شروع توريد وققل أدوية وعقاقي حلاية / التوييه 
 اليفين العام للتبية اليفنية

تعلــــــــو وزارة التبيــــــــة عــــــــو توريــــــــد وققــــــــل أدويــــــــة وعقــــــــاقي حلايــــــــة 

حســـــــب الشــــــــروط العا ــــــــة  التوييـــــــه اليفــــــــين العـــــــام للتبيــــــــة اليفنيــــــــة

 اردة بواثئق املمارسة.واخلاصة الو 

علـى راوـيب االشـتاك يف هـذه املمارسـة  ـو الشـراات املتتصصـة  رايعــة 

ةدارة التوريــدات واملتــازن مبنطقــة صــبحان اجلنــويب اــالل أوقــات الــدوام 

د.ك(  75/ -الريمي للحصول علـى واثئـق املمارسـة  قابـل رسـم وقـدره )

ــاراً ال وــي  وــي قابــل للــرد ع لــى أن يــتم تســليم فقــط مخســة وســبعون دين

 أايم(  و اتريخ ا عالن.10العطاءات يف  وعد أقصاه )

 وايل وزارة التبية
 
 

 هيئة تشجيع االستثمار املباشر
 ةعالن 
  2018-05/2017عو املمارسة رقم هـ.ت.أ.م 

بشـــأن  شــــروع تطبيـــق قوـــام  راقبـــة وضـــمان اجلـــودة الشـــا لة حســـب 
 ISOهادة املواصـــــيفات القياســـــية اجلديـــــدة للحصـــــول علـــــى شـــــ

 هليئة تشجيع ا ستثمار املباشر 9001:2015
تعلو هيئة تشجيع االستثمار املباشر عو طرح املمارسة رقم 

بشأن  شـروع تطبيق قوام  راقبة ( 2018-05/2017)هـ.ت.أ.م 
وضمان اجلودة الشا لة حسب املواصيفات القياسية اجلديدة 

تثمار هليئة تشجيع االس ISO 9001:2015للحصول على شهادة 
  وذل  طبقا للمواصيفات اليفنية والشروط اخلاصة والعا ة املباشر 

الوارده يف واثئق املمارسة وميكو احلصول على واثئق املمارسة  و 
 يف برج احلمراء 45ةدارة الشئون املالية الكائو  قرها يف الدور 
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االل ساعات الدوام ( وذل  14 بىن  - 8قطعة  - نطقة شرق)
 :15/10/2017 و يوم األحد املوافق  الريمي اعتبارا

الكيفالة  السعر ا قيفال الطرح
 األولية

ا يتماع 
 التمهيدي

 وعد فض 
 املواريف

 حداأل
15/10/

2017 

 اخلميس
26/10/

2017 

-/75 
 د.ك
وي 
  ستيعة

 2000 
 دينار

)صاحلة 
 60ملدة 

يوم  و 
اتريخ 
فض 

 املواريف(

 األربعاء
18/10/

2017 
مبقر هيئة تشجيع 

تثمار املباشر االس
 ( ظهرا1الساعة )

 االثنع
30/10/

2017 
مبقر هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر 

( 11الساعة )
 صباحاً 

ةن هذه املمارسة  يفتوحة للمقاولع املعتمديو واملسجلع لد   -
والذيو تتوافر فيهم الشروط  اجلهاز املرا ي للمناقصات العا ة
 سات لتقدمي عروضهم.القاقوقية واملؤهلع لداول هذه املمار 

جيب تقدمي اتاي تيفويض إبسم املندوي لتسليم  ستندات  -
املمارسة   ع ةحضار هوية شتصية  وشهادة تسجيل الشراة يف 

العا ة( و)ورفة التجارة والصناعة( عند اجلهاز املرا ي للمناقصات )
 شراء اراسة املمارسة.

لصادرة  و قبل جيب تقدمي شهادة استييفاء قسبة العمالة الوطنية ا -
والصاحلة ملدة سنة  ع  2017وزارة الشئون ا يتماعية والعمل لعام 

 شراء املمارسة وتقدمي العطاء.
ابلشمع األةر تودع العطاءات بواسطة ظرع اهليئة الريمي املتتوم  -

يف صندوق املمارسات يف  قر هيئة تشجيع االستثمار املباشر  ع 
ة أو عال ة تدل عليه  وتسري عدم ذار ةسم  رسلها أو أية ةشار 

 يو اً ةعتباراً  و اتريخ فض املواريف. 60العطاءات ملدة 
( ظهراً يف يوم اخلميس 1آار  وعد لتقدمي العطاءات هو الساعة ) -

 .26/10/2017املوافق 
يكون  وعد ايتماع فض املواريف علنيا يف يوم األثنع املوافق  -
حًا مبقر هيئة تشجيع ( صبا11يف  ام الساعة ) 30/10/2017

 االستثمار املباشر.
عند احلضور لاليتماع التمهيدي جيب ةحضار وصل شراء اراسة  -

 املمارسة.
 الدفع عو طريق الكي قت فقط. -
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 عالمإلوزارة ا
 إعـــــــالن
 – 2017/ 553وأ/ رقم:تعلن وزارة اإلعالم عن طرح املمارسة 

توريد وتركيب وتشغيل وتدريب لربانمج احلماية من  2018
وذلك طبقًا للشروط واملواصفات الفنية  ،1800الفريوسات لعدد 
 ميكن احلصول عليها من إدارة املشرتايت املمارسة واليتالواردة بواثئق 

جممع اإلعالم يف مواعيد  –الدور األرضي  -مبىن املشرتايت  -
مقابل  15/10/2017العمل الرمسية اعتبارًا من يوم األحد املوافق 

غري، غري  ال اكويتي  اً د.ك( فقط عشرون دينار  20/ -رسم قدره )
 للرد. قابل

ىل نفس اجلهة اليت سحبت منها الواثئق داخل إوتقدم العروض 
%( من 2مصحوبة ابلتأمني األويل وقدره ) وتكونمغلقة مظاريف 

قيمة العطاء )ينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء( وأن 
ابلشمع األمحر ويكتب عليه من اخلارج رقم  اً يكون املظروف خمتوم

سم املمارس أو أية ااملمارسة على النحو املبني أعاله مع جتنب ذكر 
يم العطاء هو الساعة الواحدة إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسل

 9/11/2017 اخلميس املوافقظهراً من يوم 
للحصول على نسخة جيب على املمارس تقدمي كتاب رمسي مرفقًا به -

 صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة جتارة وصناعة الكويت بذلك.

 ويشرتط فيمن يتقدم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون شركة-

متهيداًي بعد أسبوع من اتريخ الطرح يف مقر  سوف يعقد اجتماعاً -
 –مبجمع الوزارة  –صباحاً  ةإدارة نظم املعلومات يف احلادية عشر 

شارع السور وذلك ملناقشة مجيع األمور املتعلقة مبوضوع املمارسة 
والرد على أي استفسار هبذا الشأن وعلى املمارس أن حيضر معه يف 

ى مجيع املمارسني االلتزام بكل ما االجتماع إيصال شراء املمارسة وعل
 تأو قراراالجتماع من توصيات أو توجيهات اسيصدر يف هذا 

يف هذا  ادعاءتشمل كافة التغريات إن وجدت وال يعتد للممارس أبي 
 .الشأن سواء قبل أو بعد إبرام العقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 2018 – 554/2017وأ/ رقــم:املمارسـة تعلـن وزارة اإلعـالم عـن طـرح 
دمات اخلاصـــة ألعمـــال الصـــوت واإلضـــاءة وجتهيـــز مســـرح تـــوفري اخلـــ

، وذلــك طبقــاً للشــروط واملواصــفات بشاشــات عــرض لــزوم بــرانمج )مسعــ (
 -ميكــن احلصــول عليهــا مــن إدارة املشــرتايت  املمارســة والــيتالفنيــة الــواردة بواثئــق 
اراً جممع اإلعالم يف مواعيـد العمـل الرمسيـة اعتبـ-الدور األرضي  -مبىن املشرتايت 

د.ك( فقــط  50/ -مقابــل رســم قــدره ) 15/10/2017مــن يــوم األحــد املوافــق 
 غري، غري قابل للرد. الا كويتي  اً مخسون دينار 

مغلقــة ىل نفــس اجلهــة الــيت ســحبت منهــا الواثئــق داخــل مظــاريف إوتقــدم العــروض 
% مـن قيمـة العطـاء( )ينبغـي أن تكـون 2)مصـحوبة ابلتـأمني األويل وقـدره  وتكـون
ابلشـــمع األمحـــر  اً طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاء( وأن يكـــون املظـــروف خمتومـــصـــاحلة 

سـم اويكتب عليه من اخلارج رقم املمارسة على النحو املبني أعـاله مـع جتنـب ذكـر 
املمارس أو أيـة إشـارة تـدل عليـه، وآخـر موعـد لتسـليم العطـاء هـو السـاعة الواحـدة 

 .25/10/2017ظهراً من يوم األربعاء املوافق 
 تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة مـن  على نسخة جيب على املمارس للحصول

 إيصال التسجيل لدى غرفة جتارة وصناعة الكويت بذلك.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عـالنإ

ــــن وزارة اإلعــــالم  ــــم : وأ/ن طــــرح عــــتعل  – 555/2017املمارســــة رق
عمل محلـة تسـويقية لتنشـيط السـياحة يف الكويـت مـن خـالل  2018

، وذلــك طبقــاً للشــروط تطبيقــات الذكيــة األســاليب احلديثــة واملتطــورة وال
واملواصــفات الفنيــة الــواردة بواثئــق املمارســة  والــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن إدارة 

جممع اإلعالم يف مواعيد العمل  –الدور األرضي  -مبىن املشرتايت  –املشرتايت 
 50/-مقابـل رسـم  قـدره ) 15/10/2017الرمسية اعتباراً من يوم األحد املوافق 

 رد.للل  غري، غري قاب ال اكويتي  ا.ك( فقط مخسون دينار د
وتقــدم العــروض اىل نفــس اجلهــة الــيت ســحبت منهــا الواثئــق داخــل مظــاريف مغلقــة 

%( مـن قيمـة العطـاء )ينبغـي أن تكـون 2وتكـون مصـحوبة ابلتـأمني األويل وقـدره )
 ابلشـــمع األمحـــر اصـــاحلة طـــوال مـــدة ســـراين العطـــاء( وأن يكـــون املظـــروف خمتومـــ

سـم اويكتب عليه من اخلارج رقم املمارسة على النحو املبني أعـاله مـع جتنـب ذكـر 
املمارس أو أيـة إشـارة تـدل عليـه، وآخـر موعـد لتسـليم العطـاء هـو السـاعة الواحـدة 

 .6/11/2017ظهراً من يوم االثنني 
  للحصول على نسخة جيب على املمارس تقدمي كتاب رمسي مرفقاً به صورة مـن

 يل لدى غرفة جتارة وصناعة الكويت بذلك.إيصال التسج
 ويشرتط فيمن يتقدم للحصول على نسخة املمارسة أن يكون اتجراً كويتياً شركة 
 

 وزارة التجارة والصناعة
 إعالن

 : تتقدم
 / كيفية متعب منيع املطريي ةالسيد

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
ـــــــرقم  ـــــــل الرتخـــــــير الفـــــــردي الصـــــــادر ب ـــــــاريخ  370/1995حتوي بت

 التجاري االسمحتت  23/1/1995
 مؤسسة الروابط الكويتية لألبواب وشبابيك اجلاهزة إىل شركة تضامنية

يتقــدم لــةدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر  أن يرجــى  ــن لــه اعــرتاض
يومـا مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن ابعــرتاض خطـي مرفقــاً بـه ســند املديونيــة 

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال
 تقدم:
 أمحد عبدهللا عبد هللا-

أصحاب شركة فورفرونت للمنتجات الورقية والبالستيكية ومشتقاهتا 
 شركة الشخر الواحد

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة :
تعديل الكيان القانوين للشركة من شركة الشخر الواحد إىل شركة -

 ذات مسؤولية  حمدودة 
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دارة املذكورة خالل ستني يوما من يرجى  ن له اعرتاض يتقدم لة
اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال فلن 

 يؤخذ بعني االعتبار .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
  تقدم:

 حبيب األستاذ نعبد الرمح
 ستشارات الديكورالأصحاب شركة أكسيس 

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
من شركة الشخر الواحد إىل ذات  * تعديل الكيان القانوين للشركة

  حمدودة ودخول شركاء جدد.مسؤولية 
من  يوماً  60يرجى  ن له اعرتاض أن يتقدم لةدارة املذكورة خالل 

فلن اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال 
 يؤخذ بعني االعتبار. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  تقدم:
 الشمري. عبد هللا/ اميان فاحل 1
 الشمري.ندر خلف زبن / ب2

 " كويتيو اجلنسية "
 حمدودة.*/* أصحاب شركة تعاليل إلدارة املطاعم / ذات مسئولية 

  الوزارة:بطلب إىل إدارة الشركات هبذه 
( ملزاولة نشاط " 4293/2007ضم الرتخير الفردي رقم ) -

 :الشمري بتاريخ عبد هللامطعم ومقهى " ابسم / اميان فاحل 
كافيه ت االسم التجاري / مطعم ومقهى تعاليل  م حت 25/12/2007
 .الشركة املذكورة أعاله إىل

يتقدم لةدارة املذكورة خالل مخسة عشر أن يرجى  ن له اعرتاض 
خطي مرفقاً به سند املديونية  اإلعالن ابعرتاضيوماً من اتريخ نشر 
 االعتبار.وإال فلن يؤخذ بعني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 

 تقدم: 
 العمري عبد هللا/ أمحد أنور 1
 حممد العجمي عبد هللا/ صقر 2

 ** أصحاب شركة / البيت الكوييت إلدارة أمالك الغري /ت
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 .** فسخ عقد الشركة هنائيا
يتقــدم لــةدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر  أن يرجــى  ــن لــه اعــرتاض

بـه ســند املديونيــة مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن ابعــرتاض خطـي مرفقــاً  يومـاً 
 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.

 إعــــالن
 تقدم :

 السيد / حممد عبداهلادي احزام اجلاهلي
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتــــــاريخ  3254/2006حتويــــــل الرتخــــــير الفــــــردي الصــــــادر بــــــرقم 
حتت االسم التجـاري مؤسسـة حممـد اجلـاهلي للتجـارة  12/9/2006

 الت إىل شركة الشخر الواحدالعامة واملقاو 
يرجى  ن له اعرتاض يتقدم لةدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما 
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية وإال 

 فلن يؤخذ بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 تقدم: 
 ابراهيم حممد شريف العوضي  / السيد

 ة:بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزار 
ـــــرقم  ـــــردي الصـــــادر ب ـــــل الرتخـــــير الف ـــــاريخ  2009 /3464حتوي بت

حتت االسم التجاري املؤشـر دوت كـوم العقاريـة إىل  20/10/2009
 شركة الشخر الواحد.

يرجى  ن له اعرتاض يتقدم لةدارة املذكورة خالل مخسة عشر يوما 
من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية واال 

 يؤخذ يعني االعتبار. فلن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــالن
 تقدم :

                               العجميسعيد مانع حسن  -
              العجميرميا سعيد  -

 أصحاب شركة العز العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
 التجارة:طلب إىل إدارة الشركات بوزارة ب

ة إىل شـركة الشـخر مـن ذات مسـئولية حمـدود القـانوينتعديل الكيـان 
  العجميالواحد خروج / رميا سعيد 

يرجــى  ــن لــه اعــرتاض يتقــدم لــةدارة املــذكورة خــالل ســتني يومــا مــن 
خطـى مرفقـا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن  ابعـرتاضاتريخ نشر اإلعـالن 

 االعتبار.يؤخذ بعني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم:

 السيد/ عبد هللا هادي حممد احلجرف
  الوزارة:ات هبذه بطلب إىل إدارة الشرك

 الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة  حتويل الرتخير
حتت االسم التجاري  11/7/2007بتاريخ    2493/2007برقم  

 ىل ش.ش.و إديوان املستشار العقاري وحتولت 
املــذكورة خــالل مخســة عشــر  لــةدارةتقــدم أن ي ــن لــه اعــرتاض  ىيرجــ
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اض خطـى مرفقــا بـه ســند املديونيــة عـالن ابعــرت إليومـا مــن اتريـخ نشــر ا
 ال فلن يؤخذ بعني االعتبار.إو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 :تتقدم
 / دالل سحاب وصل هللا راجحي املطريي السيدة
 دارة الشركات هبذه الوزارة : إىل إبطلب 

ـــــرقم  ـــــردي الصـــــادر ب ـــــل الرتخـــــير الف ـــــاريخ  2016/ 4156حتوي بت
هزة حتت االسـم التجـاري دي موديـل للمالبـس اجلـا 17/11/2016
 ىل شركة ذ م م .إ

املـذكورة خـالل مخسـة عشـر يومـا  لـةدارةيرجى  ن له اعرتاض يتقـدم 
مــن اتريــخ نشــر االعــالن ابعــرتاض خطــي مرفقــا بــه ســند املديونيــة وإال 

 فلن يؤخذ بعني االعتبار.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 بندر حممد املطريي
 صاحب شركة ميثاق الكويت لوساطة التأمني

 ات هبذه الوزارة:بطلب إىل إدارة الشرك
دخول شريك وتعديل الكيان القانوين للشركة من شركة الشخر *

 ىل ذات مسئولية حمدودة.إالواحد 
من  يوماً  30يتقدم لةدارة املذكورة خالل أن يرجى  ن له اعرتاض 

اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية وإال فلن  اتريخ نشر
 يؤخذ بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـالنعــــــإ

  تقدم:
  العامـة.شركة التقدم العريق للتجـارة 

وأصحاب الشركة حسن زعال مط  الفضلي / جنالء زعال مط  
 الفضلي 
  الوزارة:دارة الشركات هبذه إىل إبطلب 

  .ىل شركة الشخر الواحدإتعديل الكيان القانوين من ذات مسؤولية حمدودة 
يومًا من  60ذكورة خالل امل لةدارة متقدأن ييرجى  ن له اعرتاض 

اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية واال فلن 
  .يؤخذ بعني االعتبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

 شواق عبدالرمحن عبدهللا البدر   االسيدة /  تتقدم
 ىل إدارة الشركات هبذه الوزارة إبطلب 

بتـــــاريخ  2012/  1460حتويـــــل الرتخـــــير الفـــــردي الصـــــادر بـــــرقم 
حتـــــت االســـــم التجـــــاري املؤسســـــة الذهبيـــــة املتحـــــدة  15/4/2012

 لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة اىل شركة ذ.م.م 

تقدم لةدارة املذكورة خالل مخسه عشر يوماً ييرجى  ن له اعرتاض 
ال إمن اتريخ نشر االعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند  املديونية و 

 فلن يؤخذ بعني االعتبار . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 : تقدم

نوير سعد  –راجح فهد عبدهللا البوص  –عبدهللا ابركه محد البغيلي 
 راجح البوص 

                      أصحاب شركة مناسبات للتجهيزات الغذائية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

ضم الرتخير الفردي الصادر من وزارة التجارة والصناعة ابسم نوير 
برقم  18/5/2015بتاريخ سعد راجح البوص الصادر 

 حتت االسم التجاري مطعم ومطبخ مناسبات. 2346/2015
يتقدم لةدارة املذكورة خالل مخسة عشر  أن يرجى  ن له اعرتاض

يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية 
 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــــــــالن

 تقــــــــدم:
 هـادي اهلاجـري حممـد

 حممد محـد بــادي
 أصحــاب شركة شعلــة اهلاجـري واألسعـد للتجـارة العامـة واملقــاوالت

 الـــوزارة:بـطلـب إىل إدارة الشـركـــات هبــذه 
 ** تعديـل الكيـان القانونـي مــن تضامنيـة إلـــى ذات مسئوليــة حمــدودة 

 60تقــدم لــةدارة املـذكــورة خــالل ي أن يـرجـــى مـمـن لـــه اعتــراض
مــن تــاريــخ نشــر اإلعــالن بـاعتــراض خطـي مـرفقا بـه سنـد  يـومـــاً 

 االعتبار.الـمديونيـة وإال فلــن يـؤخذ بعني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 : تتقدم

 الناصر السدره نعبد الرمحالسيدة / لطيفه 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

بتاريخ  4943/1989رتخير الفردي الصادر برقم حتويل ال-
التجاري مركز األحرار العقاري إىل  االسمحتت  23/11/1989

 شركة ذ.م.م
لةدارة املذكورة خالل مخسة عشر  أن يتقدم يرجى  ن له اعرتاض

من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقًا به سند املديونية  يوماً 
 .وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 :  تتقدم
 مدير الشركة / ماجد مجعه سلطان الشمري  -1



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      24                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 العامة  للتجارةمدير شركة اربيا ترست -2
 الوزارة :  هبذهالشركات  إدارة إىلبطلب 

  حمدودةذات مسؤولية  إىلتعديل الكيان القانوين من شركة الشخر الواحد 
  60  املذكورة خالل ستني لةدارةيتقدم  أن يرجى  ن له اعرتاض
ابعرتاض خطي مرفقا به سند املديونية  اإلعالنيوما من اتريخ نشر 

 وإال فلن يؤخذ بعني االعتبار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 املضاحكة/ حنان منصور يوسف السيدة تقدمت:

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
بتــــــاريخ  2771/1998حتويــــــل الرتخــــــير الفــــــردي الصــــــادر بــــــرقم 

مؤسســة شـــجرة األرز للتجـــارة  حتــت االســـم التجـــاري 21/7/1998
 العامة واملقاوالت وحتولت إىل شركة ذ.م.م مع أطرف أخرى.

يتقــدم لــةدارة املــذكورة خــالل مخســة عشــر  اعــرتاض أنيرجــى  ــن لــه 
 املديونيــةخطـي مرفقــاً بـه ســند  ابعــرتاضيومـاً مــن اتريـخ نشــر اإلعـالن 

 .االعتباروإال فلن يؤخذ بعني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تقدم: 

 شان عرب اخلليج احملدودةشركة اهلو . 1
 شركة عرب ميا لالستثمار. 2

أصــــــــــحاب شــــــــــركة اهلوشــــــــــان للتجهيــــــــــزات املكتبيــــــــــة والقرطاســــــــــية 
 ابجلملة / ذ.م.م

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 
حــل شــركة اهلوشــان عــرب اخللــيج للقرطاســية واألدوات املكتبيــة ودجمهــا 

 ية والقرطاسية ابجلملة.ابلضم لصاحل شركة اهلوشان للتجهيزات املكتب
ــه اعــرتاض يتقــدم لــةدارة املــذكورة خــالل  مــن  ايومــ  30يرجــى  ــن ل

اتريخ نشر اإلعـالن ابعـرتاض خطـي مرفقـًا بـه سـند املديونيـة وإال فلـن 
 يؤخذ بعني االعتبار.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

 تقدم: 
 فهد أمحد محد اهلوشان. 1
 شركة اهلوشان عرب اخلليج. 2

 اسية واألدوات املكتبية / ذ.م.مأصحاب شركة عرب اخلليج للقرط
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

فسخ عقد الشركة هنائيًا ودجمهـا ابلضـم اىل شـركة اهلوشـان للتجهيـزات 
 املكتبية والقرطاسية ابجلملة.

من اتريخ  ايوم 30يرجى  ن له اعرتاض يتقدم لةدارة املذكورة خالل 
بـه سـند املديونيـة وإال فلـن يؤخـذ نشر اإلعالن ابعـرتاض خطـي مرفقـًا 

 بعني االعتبار.
 

 (مقفلة ش.م.ك)شركة كرييب الكويت للمباين احلديثة 
اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة يف  حمضر اجتماع

02/08/2017 . 
مـــــــــن صـــــــــباح يـــــــــوم األربعـــــــــاء املوافـــــــــق  10:30يف متـــــــــام الســـــــــاعة 

ــــر وزارة التجــــارة والصــــناعة الكــــا 02/08/2017 ئن يف اهليئــــة ، مبق
(  ، اجتمعــــت 1العامــــة للصــــناعة ، جنــــوب الســــرة ، قاعــــة رئيســــية )

اجلمعيــة العموميــة غــري العاديــة لشــركة كــرييب الكويــت للمبــاين احلديثــة 
 ش.م.ك)م(. 

 وذلك حبضور كل من:
 السادة املسامهني يف رأمسال الشركة:-
 شركة يوسف أمحد الغامن وأوالده ذ.م.م وميثلها السيدة /غادة-1

 أمحد مســور.
شــــركة ايــــه اي ابكــــو لبيــــع وشــــراء األســــهم والســــندات ش.ش.و -2

 وميثلها السيدة/ غادة أمحد مسور.
ــــع وشــــراء األســــهم والســــندات وميثلهــــا -3 ــــت لبي ــــه اي كوي شــــركة اي

 السيدة/ غادة أمحد مســور.
مراقـب  - ثـل السـيد / وليـد العصـيمي  -السيد / أمحد العصيمي -

 حساابت الشركة.
  ثال عن الشركة الكويتية للمقاصة.  -د / حممد سامل بوهادي السي-
  ثلة عن وزارة التجارة والصناعة. -السيدة / بدور اجلراغ -

 رئيس جملس اإلدارة.  -وترأس اجللسة السيد / جاسم حممد الرزحيان  
وبعــد مراجعــة االجــراءات ، أعلنــت  ثلــة وزارة التجــارة والصــناعة أن 

( %100جتمـــاع متثـــل )ثلـــة ابإلصـــالة والوكالـــة ابالنســـبة األســـهم املم
( ســـــهم إمجـــــايل رأمســـــال الشـــــركة املصــــــدرة ، 1,063,131بعـــــدد )

 وأعلنت صحة انعقاد االجتماع.
وعليه بدأ رئيس االجتماع اجراءات اجللسة مرحبا ابلسادة احلضور 

 وأعلن بدأ اجللسة.
ابإلمجاع  وبعد املناقشة والتداول يف جدول األعمال ، وافق احلاضرون

 على ما يلي:
( دك 4,252,524املوافقة على ختفيض رأس مـال الشـركة مـن )-1

" فقــط أربعــة ماليــني ومائتــان واثنــان ومخســون ألــف ومخســمائة وأربعــة 
( دك " اثنان مليون 2,000,000وعشرون دينار كويىت ال غري" إىل )

( دك " 2,252,524دينـــار كـــويىت ال غــــري "، أي بتخفـــيض قــــدره )
مليون ومائتان واثنـان ومخسـون ألـف ومخسـمائة وأربعـة وعشـرون  اثنان

ـــــك بتخفـــــيض عـــــدد األســـــهم ليصـــــبح  ـــــا ركـــــوييت ال غـــــري " ، وذل دين
 1,063,131( سهم مخسمائة ألف سهم  بدال من 500,000)

( دك للسهم الواحـد وذلـك لوجـود فـائض علـى 4.00سهم ، بقيمة )
السنوات القليلة ن الشركة حققت أرابحا على مدى إاحلاجة ،  حيث 

املاضية    وأن رأس مال الشركة احلايل أكثرمن املبلغ املطلوب للمركز 
املـــايل املستقرللشــــركة  وســــتكون الشــــركة قــــادرة علــــى الوفــــاء بكامــــل 
ـــات بشـــكل  ـــى تشـــغيل العملي ـــد اســـتحقاقها واحلفـــاا عل التزاماهتـــا عن

 طبيعي بعد ختفيض رأس املال. 
( من 5( من عقد التأسيس واملادة )6املوافقة على تعديل املادة )-2
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 النظام األساسي للشركة.
الـــــنر احلــــــايل )قبــــــل التعــــــديل ( : حـــــدد رأس مــــــال الشــــــركة مببلــــــغ 

( دك " أربعــة ماليــني ومائتــان واثنــان ومخســون ألــف  4,252,524)
"، موزعــــــــــــة علــــــــــــى اً كويتيــــــــــــاً ومخســــــــــــمائة وأربعــــــــــــة وعشــــــــــــرون دينار 

ــــة للســــهم )1,063,131) ( دك ، 4.000( ســــهم ، القيمــــة األمسي
 ومجيع األسهم نقدية. 

الـــــنر املقـــــرتح ) بعـــــد التعـــــديل(  : حـــــدد رأس مـــــال الشـــــركة مببلـــــغ 
ــار كــوييت ال غــري " ، موزعــة 2,000,000) ــان مليــون دين ( دك " اثن

( دك ، 4.000( ســهم ، القيمــة األمسيــة للســهم )500,000علــى )
 ومجيع األسهم نقدية.  

  وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة.
وابنتهاء مناقشة بنود جدول األعمال ، أعلن رئيس اجللسة انتهاء 

 من صباح اليوم ذاته.  10:45االجتماع  حيث كانت الساعة 
 رئيس جملس اإلدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقفلة (ك م. ش.شركة موارد املتحدة القابضة )
 حمضر اجتماع 

 اجلمعية العامة غري العادية 
  18/09/2017املنعقد بتاريخ 

 31/12/2016ية املنتهية يف عن السنة املال
 10:20ويف متام الساعة  18/09/2017انه يف يوم االثنني املوافق 

صباحاً، عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لشركة موارد املتحدة 
شركة موارد املتحدة لالستثمار سابقاً  –ك. مقفلة(  م. ش.القابضة )

 القاعة – السرة بجنو  – للصناعة اهليئة العامة مقر وذلك يف -
  .(1) الرئيسية

 وقد مثل يف االجتماع كل من: 
 رئيس جملس اإلدارة. –السيد/ قيس فيصل اهلاجري -1
 –السيد/ حممد هاين مفوضًا من السيد/ صايف عبد العزيز املطوع -2

مراقب حساابت الشركة من مكتب كي يب ام جي صايف املطوع 
 وشركاه. 

من شركة املشورة والراية  سيف السيف عبد هللاالسيد/ -3
 لالستشارات املالية واإلسالمية. 

  ثل وزارة التجارة والصناعة.  –السيد/ خالد الرشيد-4
سهم )أصالة ووكالة( من  134,125,000مسامهون ميثلون -5

سهم، أي  169,950,000جمموع أسهم الشركة البالغ عددهم 
 %.  078.92بنسبة حضور تعادل 
وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوين  وبعد أن أعلن  ثل

 وصحة انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية. 
 –رئيس جملس اإلدارة  –افتتح السيد/ قيس فيصل اهلاجري 

االجتماع مرحبًا ابلسادة احلضور وشكر هلم تلبيتهم الدعوة حلضور 
جدول  االجتماع، مث بدأت مناقشة وحبث البنود املدرجة على

 األعمال. 
 بعد املناقشة اختذت اجلمعية العامة غري العادية القرارات التالية: 

إطفاء جزء من اخلسائر املرتاكمة والبالغة أواًل: املوافقة على 
 اً د.ك. )فقط مليون وأربعمائة وثالثة عشر ألف 1,413,671

ال غري( كما يف  اً كويتي  اً وستمائة وواحد وسبعون دينار 
، عن طريق كامل االحتياطي االختياري مببلغ 31/12/2016

وستمائة وإحدى  اً د.ك. )فقط مخسمائة وسبعة عشر ألف 517,611
ال غري(، وكامل االحتياطي اإلجباري مببلغ  اً كويتي  اً عشر دينار 

وستمائة وإحدى  اً د.ك. )فقط مخسمائة وسبعة عشر ألف 517,611
ائر املرتاكمة مبلغ ليتبقى من اخلس ال غري(، اً كويتي  اً عشر دينار 

و أربعمائة  اً د.ك. )فقط ثالمثائة ومثانية وسبعون ألف 378,449
 ال غري(. اً كويتي  اً وتسعة وأربعون دينار 
 16,995,000ختفيض رأس مال الشركة من اثنياً: املوافقة على 

 ألف دينار كوييت نيو تسعمائة ومخسة وتسع د.ك )ستة عشر مليوانً 
د.ك )فقط اث  عشر مليواًن وأربعمائة  12,416,551ال غري( إىل 

 و، ال غري( اً كويتي  اً دينار  نيومخسمائة و واحد ومخس اً وستة عشر ألف
 اً )فقط ثالمثائة ومثانية وسبعون ألف د.ك 378,449استخدام مبلغ  

ال غري( من قيمة ختفيض رأس  اً كويتي  اً دينار وأربعمائة وتسعة وأربعون 
توزيع املبلغ الفائض من املرحلة، مث املال يف إطفاء كامل اخلسائر 
د.ك )فقط أربعة ماليني  4,200,000ختفيض رأس املال والبالغ 

على املسامهني حسب نسبة كل ومائيت ألف دينار كوييت ال غري( نقدًا 
مساهم من املسامهني املسجلني يف سجالت الشركة بتاريخ انعقاد 

دارة ابلتصرف يف  اجلمعية العمومية غري العادية، وتفويض جملس اإل
 كسور األسهم الناجتة عن التخفيض.

( 5( من عقد التأسيس واملادة )6املوافقة على تعديل املادة )اثلثاً: 
 ساسي للشركة على النحو التايل:من النظام األ

 النر قبل التعديل:-
 د.ك "ستة عشر مليوانً  16,995,000"حدد رأس مال الشركة مببلغ 

 169,950,000ألف دينار كوييت" موزع على  نيوتسعمائة ومخسة وتسع
 ألف سهم" قيمة كل سهم نيوتسعمائة ومخس  مليوانً نيسهم "مائة وتسعة وست

 فلس )مائة فلس( ومجيع األسهم نقدية". 100
 النر بعد التعديل:-

د.ك )فقط اث  عشر  12,416,551"حدد رأس مال الشركة مببلغ 
  اً دينار  وواحد ومخسنيمائة ومخس اً مليواًن وأربعمائة وستة عشر ألف

 سهم "مائة وأربعةأ 124,165,510على  اً موزع ال غري( اً كويتي
سهم" أومخسمائة وعشرة  اً  ألفنيومائة ومخسة وست ن مليوانً يوعشر 

 فلس )مائة فلس( ومجيع األسهم نقدية". 100قيمة كل سهم 
 . صباحاً  10:40هذا وقد انتهى االجتماع على ما ذكر أعاله يف متام الساعة 

 رئيس جملس اإلدارة رئيس اجلمعية العامة غري العادية
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 م( ك. م.ش.)التكافلي شركة الوطنية للتأمني ال
 حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية  

ــــــــــــــة  ــــــــــــــركة الوطني ـــــــــــــة ملســـــــــــــامهي الشـ ـــــــــــــة العمومي عقـــــــــــــدت اجلمعي
اجتماعهـــــــــــا غيــــــــــــر العـــــــــــادي  ك. م( م.)ش. للتأميــــــــــــن التكـــــــــــافلي 

املوافــــــــــق  االثنــــــــــنيظهــــــــــرًا مــــــــــن يــــــــــوم  12:35ســــــــــاعة يف متــــــــــام ال
جبنــــــــــــوب  –للصــــــــــــناعة اهليئــــــــــــة العامــــــــــــة  مببــــــــــــىن 02/10/2017

 .2القاعة الرئيسية   –السرة 
جملـس  )رئـيساملرخيـي  زعبـد العزيـوقد ترأس االجتمـاع السـيد / خالـد 

 من:وحبضور كاًل  اإلدارة(
 س.يالسيد / خالد الدر  - ثل وزارة التجارة والصناعة -
 ثـل مكتـب العبيـان والعصـيمي  -العصـيمي  عبـد هللاسيد / وليـد ال-

 الشركة.مراقب حساابت  وشركاهم،
 ثــل الشـركة اخلليجيــة حلفــ   –البـديوي  نعبـد الــرمحالسـيد / فهــد -

 املالية.األوراق 
 املراقب الشرعي  –حممد أاب الصايف املطريي  عبد هللاالسيد / خالد -
ــــة وميثلــــون مــــا نســــبته  88,217,500مســــامهون حبــــوزهتم - ســــهم وكال

فر النصـــاب القـــانوين لصـــحة انعقـــاد ااإلعـــالن عـــن تـــو  % وبعـــد88.22
فتـــتح الســــيد الـــرئيس االجتمـــاع مرحبــــاً اعاديـــة الاجلمعيـــة العموميـــة غــــري 

تلبيـة الـدعوة مث بـدأ بطـرح البنـود الـواردة  ىابلسادة احلضور وشـكرهم علـ
 اآليت:وقد مت  ية،العادجدول أعمال اجلمعية العمومية غري  على
من النظام األساسي  (54)ابملادة رقم  [2]تعديل نر الفقرة  - 

 التايل:النحو  على
 احلايل:النر 

ــــــــــــة  حتــــــــــــدد الشــــــــــــركة صــــــــــــايف الفــــــــــــائض التــــــــــــأمي  حلســــــــــــاب هيئ
املشـــــــرتكني يف هنايـــــــة كـــــــل ســـــــنة ماليـــــــة وهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن الفــــــــرق 
بـــــــــــــــــــــني االشـــــــــــــــــــــرتاكات املســـــــــــــــــــــددة وإيـــــــــــــــــــــرادات توظيفهـــــــــــــــــــــا 

وأيــــــــــــــة إيــــــــــــــرادات أخــــــــــــــرى بــــــــــــــني التعويضــــــــــــــات  )اســــــــــــــتثماراهتا(
املســـــــــــــتحقة للمشـــــــــــــرتكني واالحتياطـــــــــــــات الفنيـــــــــــــة الـــــــــــــيت جيـــــــــــــب 

 أخذها واملصاريف العمومية.   
 املقرتح:النر 

حتـــــــــــــدد الشـــــــــــــركة صـــــــــــــايف الفـــــــــــــائض التـــــــــــــأمي  حلســـــــــــــاب هيئـــــــــــــة 
املشــــــرتكني يف هنايــــــة كــــــل ســــــنة ماليــــــة وهــــــو عبــــــارة عــــــن الفــــــرق بــــــني 

ــــــــــرادات توظيفهــــــــــا ــــــــــة  )اســــــــــتثماراهتا( االشــــــــــرتاكات املســــــــــددة وإي وأي
إيـــــــــــــرادات أخـــــــــــــرى بـــــــــــــني التعويضـــــــــــــات املســـــــــــــتحقة للمشـــــــــــــرتكني 
واالحتياطـــــــــــــــات الفنيـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت جيـــــــــــــــب أخـــــــــــــــذها واملصـــــــــــــــاريف 

    وجدت.العمومية والقروض احلسنة إن 
 وقد اعتمد احلضور هذا التعديل وذلك بعد موافقة اجلهات املختصة 
ـــــــــرئيس الســـــــــادة احلضـــــــــور متمنيـــــــــاً  ـــــــــام شـــــــــكر الســـــــــيد ال ويف اخلت

 مزيداً من اإلزدهار للشركة ومسامهيها .
 12:40ذلـــــــــــك يف متـــــــــــام الســــــــــــاعة  ىوانتهـــــــــــي االجتمـــــــــــاع علــــــــــــ

 من صباح نفس اليوم .
 رئيس جملس اإلدارة

 شركة تساهيل القابضة
 2014حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لعام 

اجتمعت اجلمعية العمومية غري العادية للشــركة مبقر وزارة التجــارة 
من صباح يوم اخلميس املوافق  ةوالصنـاعة يف متام الساعة احلادية عشر 

عن وزارة لولوة الربيع / ةوذلك حبضور السيد   10/12/2015
التجارة والصناعة وبعد إعالن النصاب القانوين لصحة االجتماع  

% من أسهم الشركة ، متت مناقشة ما جاء  100وحبضور ما نسبته 
  -ومتت املوافقه على التعديالت التاليه : جبدول األعمال املقدم 

 من عقد التأسيس: 2واًل: تعديل نر املادة أ
 قبل التعديل:  2نر املادة 

 إسم الشركة هو: شركة تساهيل القابضة/ شركة قابضة كويتية.
 بعد التعديل: 2نر املادة 

إسم الشركة هو: شركة تساهيل القابضة/ شركة مسامهة كويتية مقفلة 
 م ( شركة قابضة.)ش.م.ك.

 من النظام األساسي: 1اثنياً: تعديل نر املادة 
 قبل التعديل: 1نر املادة 
طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام األساسي أتسست 

بني مالكي األسهم واملبينة أحكامها فيما بعد شركة كويتية قابضة 
 تسمى شركة تساهيل القابضة.

 يل:بعد التعد 1نر املادة 
إسم الشركة هو: شركة تساهيل القابضة/ شركة مسامهة كويتية مقفلة 

 )ش.م.ك.م ( شركة قابضة.
 من النظام األساسي لتصبح كالتايل: 15اثلثًا:تعديل نر املادة 

 قبل التعديل:  15نر املادة  
يشرتط يف عضو جملس اإلدارة أن يكون مالكًا بصفته الشخصية أو  

عن     لله لعدد من األسهم ال يقالشخر املعنوي الذي ميث
مائة ألف سهم فإذا كان العضو وقت إنتخابه ال ميلك  100,000

أو ميثل هذا العدد من األسهم وجب عليه خالل شهر من انتخابه ان 
يكون مالكًا له وإال سقطت عضويته ويكون الشخر املعنوي أو 

 ومسامهيها.اإلعتباري مسؤاًل عن أعمال  ثليه جتاه الشركة ودائنيها 
 بعد التعديل: 15نر املادة 

 :جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية 
 ..  أن يكون متمتعاً ابهلية التصرف1
. أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو 2

يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو 
ألمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما ا

 .مل يكن قد رد إليه إعتباره
. أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو الشخر الذي ميثله لعدد من 3

 .االسهم من أسهم الشركة
وإذا فقد عضو جملس اإلدارة ااي من الشروط املتقدمة  أو غريها من 

القانون أو القوانني األخرى زالت عنه صفة الشروط الواردة يف هذا 
 العضوية من اتريخ فقدان ذلك الشرط.  

 من النظام األساسي لتصبح كالتايل: 16رابعاً : تعديل نر املادة 
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 قبل التعديل: 16نر املادة  
ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو أحد أعضائه ان يكون اتجرًا يف جتارة 

ركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو مشاهبة أو منافسة لتجارة الش
غري مباشرة يف العقود والصفقات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا أو 
أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصاحل الشركة ما مل يكن شيء من 
ذلك برتخير خاص من اجلمعية العامة، وال جيوز ألي من هؤالء أن 

ة وال جيوز لرئيس يشرتك يف إدارة شركة مشاهبة أو منافسة للشرك
جملس اإلدارة أو ألي عضو من أعضائه ولو كان  ثال لشخر 
اعتباري أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف 
احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه كما ال جيوز له بيع أو شراء أسهم 

 الشركة طيلة مدة عضويته يف جملس اإلدارة.
 بعد التعديل: 16نر املادة 

ال جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو ألي من أعضاء اجمللس، أن جيمع بني 
عضوية جملس إدارة شركتني متنافستني، أو أن يشرتك يف أي عمل من 
شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر حلسابه أو حلساب غريه يف احد 
فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإال كان هلا أن تطالبه ابلتعويض 

العمليات اليت زاوهلا حلسابه كأهنا أجريت حلساب الشركة. أو ابعتبار 
 .ما مل يكن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية

ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 
العضوايت وجيوز للشخر ان يكون رئيسًا جمللس إدارة أكثر من 

 شركة مسامهة مقفلة.
 ثل يف جملس اإلدارة أو لرئيس أو أحد ال جيوز ان يكون ملن له 

أعضاء جملس اإلدارة أو أحد أعضاء اإلدارة التنفيذية او ازواجهم أو 
أقارهبم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العقود 
والتصرفات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك برتخير 

 .يصدر عن اجلمعية العادية
جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة، ولو كان  ثاًل لشخر  وال

طبيعي أو اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم 
 منصبه يف احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه،

وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري 
وا عليه من أسرار اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقف

الشركة بسبب مباشرهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن 
وجيوز لعضو جملس اإلدارة  تعويض األضرار الناجتة عن املخالفة.

التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويته يف اجمللس وذلك دون 
 إخالل بقيود التصرف يف األسهم املنصوص عليها يف هذا القانون.

 من النظام األساسي لتصبح كالتايل:   19تعديل نر املادة  خامسًا:
 قبل التعديل: 19نر املادة 

وجيوز جمللس اإلدارة أن يعني من بني أعضائه عضوًا منتداًب لةدارة أو  
أكثر وحيدد اجمللس صالحياهتم ومكافآهتم وجيوز جمللس اإلدارة أن 

 ومكافآته.  يعني مديراً عاماً للشركة وأكثر وحيدد اختصاصاته
 بعد التعديل: 19نر املادة 

جيوز أن يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه جملس اإلدارة من 
بني أعضاء اجمللس أو من الغري يناط به إدارة الشركة وحيدد اجمللس 

 خمصصاته وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.

 التايل:  من النظام األساسي لتصبح ك  20تعديل نر املادة  سادسًا:
 قبل التعديل:  20نر املادة 

ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة 
أو انئبه وأعضاء جملس اإلدارة املنتدبني حبسب الصالحيات احملددة 
 هلم من جملس اإلدارة أو عضو آخر ينتدبه جملس اإلدارة هلذا الغرض.

 بعد التعديل:  20نر املادة 
لتوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس جملس اإلدارة أو ميلك ا

انئبه أو الرئيس التنفيذي وفقًا للصالحيات احملددة له من جملس 
 اإلدارة.
 من النظام األساسي لتصبح كالتايل:  21تعديل نر املادة  سابعًا:

 قبل التعديل: 21نر املادة  
قل خالل السنة جيتمع جملس اإلدارة مرة كل ثالثة أشهر على األ

املالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضًا إذا طلب ذلك 
اثنان من أعضائه ويكون اجتماع اجمللس صحيحًا حبضور أغلبية 

 أعضائه وال جيوز احلضور ابلوكالة يف اجتماعات اجمللس.
 بعد التعديل: 21نر املادة 

ضره نصف عدد ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحًا إال إذا ح
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة، وجيوز االجتماع 
ابستخدام وسائل االتصال احلديثة وإختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة 

 .مجيع أعضاء اجمللس
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة 

 الواحدة.
 ساسي لتصبح كالتايل: من النظام األ 22تعديل نر املادة  اثمناً:

 قبل التعديل: 22نر املادة 
تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين وإذا 

 تساوت األصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس .
ويعد سجل خاص تثبت فيه حماضر جلسات جملس اإلدارة ويوقعه 

 الرئيس وجيوز للعضو املعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
 بعد التعديل: 22ملادة نر ا

تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء 
احلاضرين وأمني سر اجمللس. وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه 

 اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر اإلجتماع.
 من النظام األساسي لتصبح كالتايل: 24تعديل نر املادة  اتسعًا:

 التعديل:قبل  24نر املادة 
مع عدم اإلخالل ابحكام قانون الشركات التجارية حتدد اجلمعية 

 العامة العادية مكافآت أعضاء جملس اإلدارة.
 بعد التعديل: 24نر املادة 

مع عدم اإلخالل ابحكام قانون الشركات حتدد اجلمعية العامة العادية 
 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة.

 النظام األساسي لتصبح كالتايل:من  25تعديل نر املادة  عاشرًا:
 قبل التعديل: 25نر املادة 

جمللس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة للقيام جبميع األعمال 
اليت تقتضيها إدارة الشركة وفقًا ألغراضها وال حيد من هذه السلطة 
إال ما نر عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات اجلمعية العامة. 
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اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفاالت وجيوز جمللس 
 وعقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.

 بعد التعديل: 25نر املادة 
جمللس اإلدارة أن يزاول مجيع األعمال اليت تقتضيها إدارة الشركة وفقاً 
ألغراضها ، وال حيد من هذه السلطة إال ما نر عليه القانون أو هذا 

لنظام أو قرارات اجلمعية العامة . ويكون جمللس اإلدارة كامل السلطة ا
يف بيع عقارات الشركة واالقرتاض ورهن عقارات الشركة وعقد 

 الكفاالت و التحكيم والصلح و التربعات.
من النظام األساسي لتصبح   28تعديل نر املادة  احلادي عشر:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 28نر املادة 
عوة إىل املسامهني حلضور اجتماعات اجلمعية العامة أايً كانت توجه الد

صفتها بكتب مسجلة ابلتوقيع الشخصي من املساهم على ورقة 
الدعوة على ان تكون الدعوة حمددة إبنعقاد اجلمعية أبسبوع على 
االقل وجيب ان تتضمن الدعوة جدول االعمال ويوضع املؤسسون 

قدة بصفة أتسيسية ويضع جملس جدول أعمال اجلمعية العامة املنع
اإلدارة جدول أعمال اجلمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غري 

 عادية.
 بعد التعديل: 28نر املادة 

يسري على إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور 
والتصويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها 

 وتعديالته. 2012لسنة  25بقانون الشركات رقم 
 من النظام األساسي لتصبح كالتايل 29الثاين عشر: تعديل نر املادة 

 قبل التعديل: 29نر املادة 
يف األحوال اليت جيوز فيها عقد اجلمعية العامة بناء على طلب 
املسامهني أو مراقيب احلساابت أو وزارة التجارة والصناعة يضع جدول 

جيوز حبث أيه مسألة غري مدرجة األعمال من طلب انعقاد اجلمعية وال
 يف جدول األعمال.

 بعد التعديل: 29نر املادة 
يف األحوال اليت جيوز فيها عقد اجتماع اجلمعية العامة بناًء على طلب 
املسامهني أو مراقيب احلساابت أو وزارة التجارة والصناعة، يضع 

 .جدول األعمال من اجلهة اليت تدعو إىل اإلجتماع
معية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف والجيوز للج

جدول األعمال إاّل إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت بعد 
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع أو إذا طلبت ذلك 
إحدى اجلهات الرقابية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني 

ل الشركة. وإذا تبني أثناء % )مخسة ابملائة( من رأس ما5ميلكون 
املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل املعروضة تعنّي 
أتجيل االجتماع ملدة التزيد على عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك 
عدد من املسامهني وميثلون ربع رأس املال املصدر، وينعقد االجتماع 

 املؤجل دون احلاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة.
من النظام األساسي لتصبح   31تعديل نر املادة  الثالث عشر:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 31نر املادة 

يسجل املسامهون امساءهم يف سجل خاص يعد لذلك يف مركز الشركة 
قبل املوعد احملدد إلنعقاد اجلمعية العامة أبربع وعشرين ساعة على 

يت ميتلكها األقل ويتضمن السجل إسم املساهم وعدد األسهم ال
وعدد األسهم اليت ميثلها وأمساء مالكيها مع تقدمي سند الوكالة ويعطي 
املساهم بطاقة حلضور اإلجتماع يذكر فيها عدد األصوات اليت 

 يستحقها أصالة ووكالة.
 بعد التعديل: 31نر املادة 

يكون للشركة سجل خاص حيف  لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أمساء 
وموطنهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم  املسامهني وجنسياهتم

 .ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم
ويتم التأشري يف سجل املسامهني أبي تغيريات تطرأ على البياانت 
 .املسجلة  فيه وفقا   ملا نتلقاه الشركة أو  وكالة املقاصة من بياانت
بياانت ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ب

 هذا السجل.
من النظام األساسي لتصبح   32تعديل نر املادة  الرابع عشر:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 32نر املادة 

تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد اجلمعية العامة 
بصفتاها املختلفة وعلى األغلبية الالزمة إلختاذ القرارات أحكام قانون 

 الشركات التجارية.
 بعد التعديل: 32ادة نر امل

تسري على النصاب الواجب توافره لصحة إنعقاد اجلمعية العامة 
بصفتها املختلفة وعلى األغلبية الالزمة إلختاذ القرارات أحكام قانون 

 الشركات.
من النظام األساسي لتصبح   35تعديل نر املادة  اخلامس عشر:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 35نر املادة 

العامة بصفة عادية مرة على األقل يف السنة بناء على تنعقد اجلمعية 
دعوة جملس اإلدارة خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية للشركة 
وجمللس اإلدارة دعوة هذه اجلمعية كلما رأى ذلك، ويتعني عليه 
دعوهتا كلما طلب إليه ذلك عدد من املسامهني ميلكون ما ال يقل عن 

قد اجلمعية العامة أيضًا إذا ما طلبت ذلك عشر رأس املال كما تنع
 وزارة التجارة والصناعة.

 بعد التعديل: 35نر املادة 
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من جملس اإلدارة 
خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية، وذلك يف الزمان 

، وللمجلس أن يدعو اجلمعية واملكان اللذين يعينهما جملس اإلدارة
العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إىل ذلك، وعلى جملس اإلدارة 
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من 
املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأس مال الشركة، أو بناء على 
خ طلب مراقب احلساابت، وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتري

 الطلب، وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
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من النظام األساسي لتصبح   38تعديل نر املادة  السادس عشر:
 كالتايل:

 قبل التعديل: 38نر املادة 
تناقش اجلمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير جملس اإلدارة وتقرر 

ت ويف تقرير وزارة ما تراه يف شأنه و تنظر يف تقرير مراقيب احلسااب
وتنتخب أعضاء جملس اإلدارة وتعني .التجارة والصناعة إن وجد

مراقيب احلساابت للسنة املالية املقبلة وحتدد مكافآهتم وأجورهم 
 وأتعاهبم.

 بعد التعديل: 38نر املادة 
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة، ختتر اجلمعية العامة العادية 

ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف يف اجتماعها السنوي 
 :اختصاصها، وعلى وجه اخلصوص ما يلي

. تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية 1 
 .املنتهية

 .. تقرير مراقيب احلساابت عن البياانت املالية للشركة2
شأهنا . تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقابية وأوقعت ب3 

 .جزاءات على الشركة
 .. البياانت املالية للشركة4 
 . اقرتاحات جملس اإلدارة بشأن توزيع األرابح.5 
 .. إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة6 
 .. انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم، وحتديد مكافآهتم7 
. تعيني مراقب حساابت الشركة، وحتديد أتعابه أو تفويض جملس 8 

 .ة يف ذلكاإلدار 
. تقرير التعامالت اليت متت أو ستتم مع األطراف ذات الصلة، 9 

 وتُعّرف األطراف ذات الصلة طبقاً ملبادئ احملاسبة الدولية.
من النظام األساسي لتصبح   39تعديل نر املادة  السابع عشر:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 39نر املادة 

على دعوة من جملس  جتتمع اجلمعية العامة بصفة غري عادية بناء
اإلدارة أو بناء على طلب كتايب من مسامهني ميلكون ما ال يقل عن 
ربع أسهم الشركة ويف هذه احلالة جيب على جملس اإلدارة أن يدعو 
 اجلمعية العامة لةنعقاد خالل شهر من اتريخ وصول الطلب إليه.

 بعد التعديل: 39نر املادة 
بناء على دعوة من جملس اإلدارة أو  جتتمع اجلمعية العامة الغري عادية

بناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة عشر ابملائة من 
رأس مال الشركة املصدر او من الوزارة، وجيب على جملس اإلدارة أن 
يدعو اجلمعية العامة الغري العادية لةجتماع خالل ثالثني يومًا من 

 .اتريخ تقدمي الطلب
ارة بدعوة اجلمعية خالل املدة املنصوص عليها وإذا مل يقم جملس اإلد

ابلفقرة السابقة تقوم الوزارة ابلدعوة لةجتماع خالل مدة مخسة عشر 
 يوماً من اتريخ إنتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة.

من النظام األساسي لتصبح   40تعديل نر املادة  الثامن عشر :
 كالتايل:

 :قبل التعديل 40نر املادة 

 :املسائل التالية ال تنظرها إال اجلمعية العامة املنعقدة بصفة غري عادية
 .تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة .1
بيع كل املشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه أبي وجه  .2

 .آخر
 .حل الشركة او إندماجها يف شركة أو هيئة أخرى .3
 .ختفيض رأس مال الشركة .4

نظام الشركة ال يكون انفذًا إال بعد موافقة وزارة  وكل تعديل يف
 التجارة والصناعة.

 بعد التعديل: 40نر املادة 
مع مراعاة اإلختصاصات األخرى اليت ينر عليها القانون ختتر 

 :اجلمعية العامة الغري العادية ابملسائل التالية
 .تعديل عقد الشركة .1
أو التصرف فيه بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة  . .2

 .أبي وجه آخر
 .حل الشركة او إندماجها أو حتوهلا أو إنقسامها .3
 .زايدة رأس مال الشركة او ختفيضه .4

وكل قرار يصدر عن اجلمعية العامة الغري عادية ال يكون انفذاً إال بعد 
 .إختاذ إجراءات الشهر

ة وجيب احلصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقًا إبسم الشرك
او أغراضها أو رأس ماهلا فيما عدا زايدة رأس املال عن طريق إصدار 
 –أسهم مقابل أرابح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة إحتياطاهتا اليت 

 إىل رأس املال. -اجلائز إستعماهلا
من النظام األساسي لتصبح   43تعديل نر املادة  التاسع عشر :

 كالتايل:
 قبل التعديل: 43نر املادة 

ن للمراقب الصالحيات وعليه االلتزامات املنصوص عليها يف يكو 
 قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص احلق يف االطالع يف أي
وقت على مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب 
البياانت اليت يرى ضرورة احلصول عليها. وله كذلك أن حيقق 

يتمكن من استعمال هذه  موجودات الشركة والتزاماهتا. وإذا مل
الصالحيات أثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض 

 على اجلمعية العامة وله دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض.
 بعد التعديل: 43نر املادة 

يكون للمراقب الصالحيات وعليه االلتزامات املنصوص عليها يف 
االطالع يف أي وقت على  قانون الشركات وله بوجه خاص احلق يف

مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ويف طلب البياانت اليت يرى 
ضرورة احلصول عليها. وله كذلك أن حيقق يف موجودات الشركة 
والتزاماهتا وإذا مل يتمكن من استعمال هذه الصالحيات أثبت ذلك  

العامة وله  كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض على اجلمعية
 دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض.

 من النظام األساسي لتصبح كالتايل: 45تعديل نر املادة  العشرون:
 قبل التعديل: 45نر املادة 

يقتطع من إمجايل األرابح غري الصافية نسبة مئوية حيددها جملس 
اإلدارة الستهالك موجودات الشركة أو للتعويض عن نزول قيمتها 
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هذه األموال لشراء املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو وتستعمل 
 إلصالحها. وال جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني.

 بعد التعديل: 45نر املادة 
يقتطع سنواًي من األرابح غري الصافية نسبة مئوية حيددها جملس 
اإلدارة ، بعد أخذ رأي مراقيب احلساابت ، الستهالك موجودات 

التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه األموال لشراء  الشركة أو
املواد واآلالت واملنشآت الالزمة أو إلصالحها. وال جيوز توزيع هذه 

 األموال على املسامهني.
من النظام األساسي لتصبح   46تعديل نر املادة  الواحد والعشرون:

 كالتايل:
 قبل التعديل 46نر املادة 

 : الوجه التايل توزيع األرابح الصافية على
% (عشرة ابملائة ختصر حلساب االحتياطي 10أواًل : يقتطع )

اإلجباري، و جيوز للجمعية العمومية وقف هذا االقتطاع إذا زاد 
 . االحتياطي اإلجباري عن نصف رأس مال الشركة

% مخسة ابملئة ختصر حلساب مؤسسة 5اثنيًا : يقتطع نسبة 
ديسمرب  12املرسوم املؤرخ يف الكويت للتقدم العلمي الصادر هبا 

1976 . 
اثلثًا : يقتطع نسبة مئوية ختصر حلساب اإلحتياطي اإلختياري اليت 
يقرتحها جملس اإلدارة وتوافق عليه اجلمعية العامة ويوقف هذا 
اإلقتطاع بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على إقرتاح جملس 

 .اإلدارة
بناء على إقرتاح جملس اإلدارة وتقرره رابعًا : يقتطع جزء من األرابح 

اجلمعية العامة العادية ملواجهة اإللتزامات املرتتبة على الشركة مبوجب 
 . قوانني العمل وال جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني

خامسًا : يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أوىل من األرابح قدرها 
لس اإلدارة وتقرها اجلمعية % مخسة ابملئة للمسامهني حيددها جم5

 .العامة
سادسًا : يقتطع بعد كل  تقدم مبلغ تقرره اجلمعية العامة العادية ال 

 . جملس اإلدارة % من الباقي ملكافآت10يزيد عن 
سابعاً: يوزع الباقي من األرابح بعد ذلك على املسامهني كحصة 

إىل السنة  إضافية يف األرابح أو يرحل بناء على إقرتاح جملس اإلدارة
املقبلة أو خيصر إلنشاء مال إحتياطي عام أو مال لةستهالك غري 

 عاديني.
 بعد التعديل: 46نر املادة 

 :توزع األرابح الصافية على الوجه التايل.
% (عشرة ابملائة ختصر حلساب االحتياطي 10أواًل : يقتطع) 

اإلجباري، وجيوز للجمعية العامة وقف هذا االقتطاع إذا زاد 
 . الحتياطي اإلجباري عن نصف رأس مال الشركةا

ابملئة ختصر حلساب مؤسسة  واحد % 1اثنيًا : يقتطع نسبة 
 الكويت للتقدم العلمي .

اثلثًا : جيوز أن يقتطع سنوايً، بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية 
% )عشرة 10بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة، نسبة التزيد على 

ألرابح الصافية لتكوين االحتياطي االختياري خيصر ابملائة( من ا

 .لألغراض اليت حتددها اجلمعية العامة
رابعًا : يقتطع جزء من األرابح حتدده اجلمعية العامة العادية ملواجهة 
االلتزامات على الشركة مبوجب قوانني العمل والتأمينات االجتماعية 

 .وال جيوز توزيع هذه األموال على املسامهني
امسًا : يقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أويل من األرابح قدرها خ
% مخسة ابملئة للمسامهني حيددها جملس اإلدارة وتقرها اجلمعية 5

 العامة
سادسًا : يقتطع بعد كل  تقدم مبلغ تقرره اجلمعية العامة العادية ال 

 . % من الباقي ملكافآت جملس اإلدارة10يزيد عن 
قي من األرابح بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية يف يوزع الباسابعًا : 

األرابح أو يرحل بناًء على اقرتاح جملس اإلدارة إىل السنة املقبلة، أو خيصر 
 إلنشاء مال إحتياطي عام أو مال لةستهالك غري عاديني.

 من النظام األساسي لتصبح كالتايل: 48تعديل نر املادة  الثاين والعشرون:
 قبل التعديل: 48نر املادة 

يستعمل املال االحتياطي بناء على قرار جملس االدارة فيما يكون أوىف 
مبصاحل الشركة وال جيوز توزيع االحتياطي اإلجباري على املسامهني 

% 5وإمنا جيوز استعمال لتأمني توزيع أرابح على املسامهني تصل إىل 
ا احلد وإذا يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح الشركة بتأمني هذ

زاد االحتياطي االجباري على نصف رأس مال الشركة جاز للشركة 
أن تقرر استعمال ما زاد على هذا احلد يف الوجوه اليت تراها لصاحل 

 الشركة ومسامهيها.
 بعد التعديل: 48نر املادة 

يستعمل املال االحتياطي بناء على قرار جملس االدارة فيما يكون أوىف 
ال جيوز توزيع االحتياطي اإلجباري على املسامهني مبصاحل الشركة و 

وإمنا جيوز استعماله يف تغطية خسائر الشركة  ولتأمني توزيع أرابح على 
% يف السنوات اليت ال تسمح فيها أرابح 5املسامهني تصل إىل 

الشركة بتأمني هذا احلد وإذا زاد االحتياطي االجباري على نصف 
ن تقرر استعمال ما زاد على هذا احلد رأس مال الشركة جاز للشركة أ

 يف الوجوه اليت تراها لصاحل الشركة ومسامهيها.
من النظام األساسي لتصبح   50تعديل نر املادة  الثالث والعشرون:

 كالتايل:
 قبل التعديل: 50نر املادة 

تنقضي الشركة أبحد األسباب املنصوص عليها يف قانون الشركات 
 التجارية.
 عد التعديل:ب 50نر املادة 

 تنقضي الشركة أبحد األسباب املنصوص عليها يف قانون الشركات .
من النظام األساسي لتصبح   51تعديل نر املادة  الرابع والعشرون :

 كالتايل:
 قبل التعديل: 51نر املادة 

جتري تصفية أموال الشركة عند إنقضائها وفقًا لألحكام الواردة يف 
 قانون الشركات التجارية.

 بعد التعديل: 51املادة نر 
جتري تصفية أموال الشركة عند إنقضائها وفقًا لألحكام الواردة يف 

 قانون الشركات  .
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من النظام األساسي  52تعديل نر املادة  اخلامس والعشرون :
 لتصبح كالتايل:
 قبل التعديل: 52نر املادة 

 1960لسنة  15تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 
ته يف كل ما مل يرد بشانه نر خاص يف عقد التأسيس والنظام وتعديال

 األساسي.
 بعد التعديل: 52نر املادة 

والتعديالت الالحقة  25/2012تطبق أحكام قانون الشركات رقم 
عليه والئحته التنفيذية يف كل ما مل يرد بشانه نر خاص يف عقد 

 التأسيس والنظام األساسي.
والنصف  احلادية عشرةمتام الساعة هذا وقد انتهى االجتماع يف 

 صباحا.
 رئيس جملس االدارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك.(  م. )ش. العقاريلشركة الكويتية القطرية للتطوير ا

 مقفلة
 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املؤجلة

 09/08/2017ربعاء املوافق ألاملنعقدة يوم ا 
ة احلاديـة يف متـام السـاع .09/08/2017ربعـاء املوافـق ألنه يف يـوم اإ

ــة العامــة غــري  ةعشــر  ــة للشــركة الصــباحاً مت انعقــاد اجلمعي ــة املؤجل عادي
الكويتيــــــــة القطريــــــــة للتطــــــــوير العقــــــــاري )ش.م.ك.( مقفلــــــــة بقاعــــــــة 

اهليئة العامة للصناعة جبنـوب السـره  مبقر 1االجتماعات الرئيسية رقم 
 من:وذلك حبضور كاًل 

 يس جملس اإلدارة انئب رئ –الصباح الشيخ / فيصل فهد يوسف   - 1
  ثلة السادة / وزارة التجارة والصناعة  –السيدة / لولوة ربيع   - 2
مراقــــب حســــاابت الشــــركة /  –الســــيد / علــــى عويــــد رخــــير   - 3

 مكتب الواحة لتدقيق احلساابت.
 ثـــل الســـادة / مكتـــب دار  –الســـيد / حممـــد حممـــود حرســـى   - 4

 الرقابة لالستشارات الشرعية.
 ثـل السـادة / الشـركة اخلليجيـة  –املنيـع / انصر سعود السيد   - 5

 املالية.وراق ألحلف  ا
 6,128,835بواقع %  55.72حيث بلغ النصاب بنسبة حضور 

والبالغ رأس مال الشركة املدفوع  أسهم إمجايلمن  وكالة(سهم أ) اً سهم
  سهم. 11,000,000

ـــو إلوبعـــد ا جتمـــاع لصـــحة انعقـــاد ا القـــانوينفر النصـــاب اعـــالن عـــن ت
/ انئـب رئـيس جملـس اإلدارة  العاديـة افتـتح السـيداجلمعية العامـة غـري 

االجتماع مرحبـا ابلسـادة احلضـور مث بـدأ بطـرح البنـود  اجللسة( )رئيس
الغري عادية للمناقشة ومتت  اجلمعية العامةعمال أالواردة على جدول 
  يلي:املوافقة على ما 

ىل إ ير املوافقــــــــــة علــــــــــى حتويــــــــــل الشــــــــــركة مــــــــــن نشــــــــــاط عقــــــــــا .1
 عقارية.نشاط خدمات 

ــــــــــه  علــــــــــى ختفــــــــــيضاملوافقــــــــــة    .2 رأس مــــــــــال الشــــــــــركة املصــــــــــرح ب
 1,100,000 مبلـــــــــــــــغ:واملصـــــــــــــــدر واملـــــــــــــــدفوع ابلكامـــــــــــــــل مـــــــــــــــن 

 مبلـــــــــــــــغ:لـــــــــــــــف دينـــــــــــــــار كـــــــــــــــويىت " إىل أد.ك " مليـــــــــــــــون ومائـــــــــــــــة 
 كـــــــــــــــوييتد.ك " مائتـــــــــــــــان ومخســـــــــــــــون ألـــــــــــــــف دينـــــــــــــــار   250,000

ــــــــــــــــــــع“ ــــــــــــــــــــة“د.ك  850,000 التخفــــــــــــــــــــيض:قيمــــــــــــــــــــة  وتوزي  مثامنائ
علـــــــــى املســـــــــامهني حســـــــــب  نقـــــــــدا“ يتكـــــــــوي  ألـــــــــف دينـــــــــار ومخســـــــــون

نســـــــــــبة كـــــــــــل مســـــــــــاهم مـــــــــــن املســـــــــــامهني املســـــــــــجلني يف ســـــــــــجالت 
 الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 

كســــــــــــور األســــــــــــهم   يفتفـــــــــــويض جملــــــــــــس اإلدارة ابلتصـــــــــــرف    .3
 التخفيض.الناجتة عن 

ـــــــــــم )   .4 ـــــــــــادة رق ـــــــــــديل امل ـــــــــــى تع ـــــــــــة عل ـــــــــــد 6املوافق ـــــــــــن عق ( م
( مـــــــــن النظـــــــــام األساســـــــــى املتعلقـــــــــة 7ة رقـــــــــم )التأســـــــــيس واملـــــــــاد

 التايل:برأس املال على النحو 
  التعديل:النر قبل 

د.ك " مليـون ومائـة ألـف دينـار  1,100,000 الشركة:مقدار رأس مال 
حـد عشـر مليـون سـهم " أسـهم "  11,000,000 علـى:كويىت " موزع 
 نقدية.فلس( ومجيعها أسهم  )مائةفلس  100قيمة كل سهم 

 التعديل:عد النر ب 
 ومخســون ألــفد.ك " مائتــان  250,000 الشــركة:مقــدار رأس مــال 

ـــــار   ـــــى  كـــــوييتدين ـــــون  2,500,000" مـــــوزع عل ـــــان ملي ســـــهم " اثن
ـــفومخســـمائة  ـــةفلـــس  100ســـهم " قيمـــة كـــل ســـهم  أل  فلـــس( )مائ

 نقدية.ومجيعها أسهم 
ــــــــــــم ) .5 ــــــــــــديل املــــــــــــادة رق ــــــــــــى تع ــــــــــــة عل ــــــــــــن عقــــــــــــد 2املوافق ( م

املتعلقـــــــــة  يلنظـــــــــام األساســـــــــ( مـــــــــن ا1التأســـــــــيس واملـــــــــادة رقـــــــــم )
 يلي:ابسم الشركة لتصبح كما 

  التعديل:النر قبل 
 يالكويتيـــــــــة القطريـــــــــة للتطـــــــــوير العقـــــــــار  )الشـــــــــركةاســـــــــم الشـــــــــركة 

 .مقفلة(شركة مسامهة كويتية  –
  التعديل:النر بعد  

الكويتيــــــــــــــة القطريــــــــــــــة للخــــــــــــــدمات  )الشــــــــــــــركةاســــــــــــــم الشــــــــــــــركة 
 .مقفلة(شركة مسامهة كويتية  –العقارية 

( مــــــــن عقــــــــد التأســــــــيس 5قــــــــة علــــــــى تعــــــــديل املــــــــادة رقــــــــم )املواف .6
( مــــــــــن النظــــــــــام األساســــــــــى املتعلقــــــــــة ابألغــــــــــراض 4واملــــــــــادة رقــــــــــم )

 يلي.كما   الشركة لتصبحجلها أسست من أالىت 
  التعديل:النر قبل 
  متلــــــك وبيــــــع وشــــــراء العقــــــارات واألراضــــــى وتطويرهــــــا حلســــــاب

الشـــــــركة داخـــــــل دولـــــــة الكويـــــــت وخارجهـــــــا وكـــــــذلك إدارة أمـــــــالك 
وكــــــل ذلــــــك مبــــــا ال خيــــــالف األحكــــــام املنصــــــوص عليهــــــا ىف  ري،الغــــــ

القـــــــوانني القائمـــــــة ومـــــــا حظرتـــــــه مـــــــن اإلجنـــــــاز ىف قســـــــائم الســـــــكن 
 القوانني.اخلاص على النحو الىت نصت عليه هذه 

  متلــــــــك وبيــــــــع وشــــــــراء أســــــــهم وســــــــندات الشــــــــركات العقاريــــــــة
 اخلارج.الكويت وىف  يفحلساب الشركة فقط 

 ـــــة إعـــــداد الدراســـــات وتقـــــدمي اال ستشـــــارات ىف اجملـــــاالت العقاري
بكافــــــة أنواعهــــــا علــــــى أن تتــــــوفر الشــــــروط املطلوبــــــة ىف مــــــن يــــــزاول 

 اخلدمة.تقدمي هذه 
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  ـــــا  والعقـــــارات اململوكـــــة القيـــــام أبعمـــــال الصـــــيانة املتعلقـــــة ابملب
ــــــذ األعمــــــال  ــــــك أعمــــــال الصــــــيانة وتنفي ــــــري مبــــــا ىف ذل للشــــــركة وللغ

ــــــــة والكهرابئيــــــــة واملصــــــــاعد ــــــــة وامليكانيكي وأعمــــــــال تكييــــــــف  املدني
 وسالمتها.اهلواء مبا يكفل احملافظة على املبا  

  تنظــــــيم املعــــــارض العقاريــــــة اخلاصــــــة مبشــــــاريع الشــــــركة العقاريــــــة
 الوزارة. يفوذلك حسب األنظمة املعمول هبا 

  فرة لــــدى الشـــــركة عــــن طريـــــق ااســــتغالل الفـــــوائض املاليــــة املتـــــو
ـــــــل شـــــــركات وجهـــــــا ـــــــدار مـــــــن قب ـــــــة ت ت اســـــــتثمارها ىف حمـــــــاف  مالي

 متخصصة.
  املســـــامهة املباشـــــرة لوضـــــع البنيـــــة األساســـــية للمنـــــاطق واملشـــــاريع

الســـــكنية والتجاريـــــة والصـــــناعية بنظــــــام " البنـــــاء والتشـــــغيل والتحويــــــل 
( "BOT وإدارة املرافق العقارية بنظام )BOT. 

ويكـــــــــون للشـــــــــركة مباشـــــــــرة األعمـــــــــال الســـــــــابق ذكرهـــــــــا ىف دولـــــــــة 
كالـــــة وجيـــــوز للشـــــركة أن الكويـــــت وىف اخلـــــارج بصـــــفة أصـــــلية أو ابلو 

وجـــــه مــــع اهليئـــــات الــــىت تـــــزاول  يتكــــون هلــــا مصـــــلحة أو تشــــرتك أب
ــــيت ــــق أغراضــــها  أعمــــاال شــــبيهة أبعماهلــــا أو ال ــــد تعاوهنــــا علــــى حتقي ق

وهلــــا أن تنشــــر أو تشــــارك هــــذه اهليئــــات  اخلــــارج، يفالكويــــت أو  يف
ن يكـــــــون ذلـــــــك وفقـــــــا ألحكـــــــام الشـــــــريعة أأو تلحقهـــــــا هبـــــــا علـــــــى 

 حاء.السمسالمية إلا
  التعديل:النر بعد  
  القيـــــــــــــام أبعمـــــــــــــال الصـــــــــــــيانة بكافـــــــــــــة أنواعهـــــــــــــا للمنشـــــــــــــآت

ــــــــــة والســــــــــكنية والســــــــــياحية  ــــــــــة والتجاري ــــــــــاين اإلداري ــــــــــة واملب العقاري
والفنــــــــــــادق واملنشــــــــــــآت واملؤسســــــــــــات املاليــــــــــــة وغريهــــــــــــا مبــــــــــــا يف 
ذلـــــــــــك صــــــــــــيانة األعمــــــــــــال املدنيــــــــــــة وامليكانيكيــــــــــــة والكهرابئيــــــــــــة 

 د.واملصاعد وأعمال التكييف والتربي
  إعــــــــــــــــداد الدراســــــــــــــــات وتقــــــــــــــــدمي االستشــــــــــــــــارات يف اجملــــــــــــــــال

 العقاري.
 .إقامة املزادات العقارية 
 .تنظيم وإقامة املعارض العقارية 
  ـــــــــو ـــــــــة املت ـــــــــوائض املالي ـــــــــدى الشـــــــــركة عـــــــــن ااســـــــــتغالل الف فرة ل

ــــــــل شــــــــركات  ــــــــن قب ــــــــدار م ــــــــق اســــــــتثمارها يف حمــــــــاف  ماليــــــــة ت طري
 وجهات متخصصة.

  قارية.العتطوير وأتجري وإدارة أمالك الغري 
ويكـــــــــون للشـــــــــركة مباشـــــــــرة األعمـــــــــال الســـــــــابق ذكرهـــــــــا ىف دولـــــــــة 
الكويـــــت وىف اخلـــــارج بصـــــفة أصـــــلية أو ابلوكالـــــة وجيـــــوز للشـــــركة أن 
تكــــون هلــــا مصـــــلحة أو تشــــرتك أبى وجـــــه مــــع اهليئـــــات الــــىت تـــــزاول 
ــــق أغراضــــها  ــــد تعاوهنــــا علــــى حتقي ــــىت ق أعمــــاال شــــبيهة أبعماهلــــا أو ال

ن تنشــــر أو تشــــارك هــــذه اهليئــــات وهلــــا أ يف اخلــــارج،الكويــــت أو  يف
أو تلحقهـــــــا هبـــــــا علـــــــى ان يكـــــــون ذلـــــــك وفقـــــــا ألحكـــــــام الشـــــــريعة 

 السمحاء.سالمية إلا
ــــــــة  .7 ــــــــى ختفــــــــيضمتــــــــت املوافق ــــــــاطيرصــــــــيد  عل ــــــــانوين االحتي  الق

 756,439 قيمتــــــــــــــــــــــه:البــــــــــــــــــــــالغ  31/12/2016كمــــــــــــــــــــــا ىف 
ــــــــــــ )ســــــــــــبعمائةد.ك  ــــــــــــة وتســــــــــــعة  اً وســــــــــــتة ومخســــــــــــون الف وأربعمائ

ـــــــــــار   ـــــــــــةد.ك  129,439 مبلـــــــــــغ:ىل إ كـــــــــــوييت(وثالثـــــــــــون دين  )مائ
ــــــــــار   وعشــــــــــرون ألفــــــــــاوتســــــــــعة  ــــــــــون دين ــــــــــة وتســــــــــعة وثالث وأربعمائ
ـــــــــع قيمـــــــــة ختفـــــــــيض  كـــــــــوييت(. ـــــــــاطيوتوزي ـــــــــغ  القـــــــــانوين االحتي مبل
وســــــــــــــــــبعة وعشــــــــــــــــــرون  )ســــــــــــــــــتمائةد.ك  627,000 وقــــــــــــــــــدره:
علـــــــــــى املســــــــــــامهني ( كتوزيعـــــــــــات نقديـــــــــــة كـــــــــــوييتدينـــــــــــار   ألـــــــــــف

ـــــــــــــاريخاملســـــــــــــجلني بســـــــــــــجالت  ـــــــــــــة  الشـــــــــــــركة بت انعقـــــــــــــاد اجلمعي
القيمـــــــــــة االمسيـــــــــــة  % مـــــــــــن57بواقـــــــــــع امـــــــــــة غـــــــــــري العاديـــــــــــة الع

 الواحد(.للسهم  افلس 57للسهم )
 اإلدارة )رئيسويف ختام االجتماع شكر السيد / انئب رئيس جملس 

السادة احلضور على اهتمامهم وحسن متابعتهم و ثلة  - اجللسة(
اعمال االجتماع يف متام  وزارة التجارة والصناعة على حضورها وأهنيت

 اليوم.من صباح نفس  ً 11:30لساعة ا
 انئب رئيس جملس اإلدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقفلة شركة املتحدة للرتفيه والسياحة ش.م.ك

 حمضر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املؤجلة
 2017-9-28بتاريخ 
ـــادية املؤجلــةُعِقــــدت اجلمعيــة العـــامة غــري  للشــركة املتحــدة للرتفيــه  العـ
ــ ــة يـ يف  28/09/2017ـوم اخلمــيس املوافــق والســياحة ش.م.ك مقفل

 –جنوب السرة  –يف مقر اهليئة العامة للصناعة  10:30متام الساعة 
، بناًء على دعوة جملس إدارة الشـركة وموافقـة وزارة 2القاعة الرئيسية 

عقــــاد موعــــد ان املســــامهة علــــىإدارة الشــــركات  -التجــــارة والصــــناعة 
 .اجلمعية العامة غري العادية

جتمــــاع الســــيد/عبداهلادي طالــــب الكــــوت رئــــيس جملــــس تــــرأس اال-
 اإلدارة، وحضر االجتماع كل من:

  ثل وزارة التجارة والصناعة:
  زينب القالفالسيدة / -

  ثل الشركة اخلليجية حلف  األوراق املالية:
 السيد/ عبدالرمحن املالحي -

وبعــــد أن قــــام  ثــــل الشــــركة اخلليجيــــة حلفــــ  األوراق املاليــــة بتــــدقيق 
ومراجعـــة مجيـــع أوراق وتـــوكيالت احلاضـــرين ابألصـــالة والوكالـــة، أعلـــن 
رئيس اجللسة صحة اكتمال النصاب القانوين الجتماع اجلمعية العامــة 
غري العادية املؤجلـة للشـركة املتحـدة للرتفيـه والسـياحة ش.م.ك مقفلـة 

ســـهماً )واحـــد  41,184,178حبضـــور مســـامهني  بلـــغ ملـــا ميثلـــون  
ومائة واربعة ومثانون الفا ومائـة ومثانيـة وسـبعون سـهمًا( وأربعون مليون 

%  رحــــب الســــيد/ عبــــداهلادي 58,80أي بنســــبة حضــــور قــــدرها 
طالب الكوت رئيس اجللسـة ابلسـادة املسـامهني احلضـور، ومـن مث بـدأ 
ــــى جــــدول األعمــــال  ــــود املدرجــــة عل االجتمــــاع بعــــرض ومناقشــــة البن

 والتصويت عليها.
 : كالتايل األساسي النظام من ( 13) رقم املادة تعديلأوالً :
  ( التعديل قبل )  احلايل النر

 اجلهـةأعضاء تعـني مـنهم  7يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 
جملس اإلدارة بنسـبة مـا متلكـه مـن  يفجيوز هلا انتداب  ثلني عنها  اليت
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 السري.األعضاء الباقني ابلتصويت  العامة اجلمعيةالشركة وتنتخب  يفأسهم 
  ( التعديل بعد ) املقرتح النر

( أعضاء تعني منهم 5يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من )
جملس اإلدارة بنسبة ما  يفجيوز هلا انتداب  ثلني عنها  اليت اجلهة

األعضاء الباقني  العامة اجلمعيةالشركة وتنتخب  يفمتلكه من أسهم 
 ابلتصويت السري .

 املادة تعديل علي احلضور املسامهني السادة اعإبمج املوافقة متت-
 : كالتايل األساسي النظام من (13) رقم

( أعضاء تعني منهم 5" يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من )
جملس اإلدارة بنسبة ما  يفجيوز هلا انتداب  ثلني عنها  اليت اجلهة

اء الباقني األعض العامة اجلمعيةالشركة وتنتخب  يفمتلكه من أسهم 
 ابلتصويت السري " .

ـــة يف متــام  ـــاع اجلمعيــة العامـــة غــري العاديـ هــذا وقــد انتهـــت وقـــائع اجتمـ
 ظهراً من نفس اتريخ انعقاده. 11:30الساعة 

 رئيس جملس اإلدارة
 رئيس اجللسة                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شركة اجلناح القابضة 

املنعقد يوم  ع اجلمعية العامة غري العاديةحمضر اجتما 
 17/7/2017االثنني املوافق 

عقدت اجلمعية العامة غري عادية ملسامهي شركة اجلناح القابضة 
يف متام الساعة  17/7/2017ش.م.ك. )مقفلة(  يوم االثنني  املوافق 

القاعة  –جنوب السرة  –صباحًا  يف اهليئة العامة للصناعة  11:15
حممد عبد هللا  وقد ترأس  جلسة االجتماع السيد /  - 1 الرئيسية
بصفته مفوض من قبل رئيس جملس اإلدارة مبوجب تفويض  –احلبيل 

 كما حضر االجتماع كل من :    -معتمد لرتأس االجتماع  
  ثلة وزارة التجارة والصناعة.  –السيدة الفاضلة/ زينب القالف  -
ساابت الشركة من مكتب مراقب ح –السيد / على عويد رخير  -

 الواحة لتدقيق احلساابت. 
سهم وكالة وميثلون ما نسبته  9,998,000مسامهون حبوزهتم  -

% من إمجايل أسهم رأس مال الشركة البالغ مليون دينار  99.980
 سهم.  10,000,000كوييت ما يعادل  

 

وبعد اإلعالن عن توفر النصاب القانوين لصحة انعقاد اجلمعية العامة 
الرئيس املفوض  -الغري عادية افتتح السيد  / حممد عبد هللا احلبيل   

جلسة االجتماع مرحبا ابلسادة   -الجتماع اجلمعية العامة الغري عادية
احلضور مث بوشر بعدها ابستعراض ومناقشة البنود املدرجة على 
جدول األعمال ومتت املوافقة واملصادقة على توصية جملس اإلدارة 

 يت:  وذلك كاال
املوافقة على زايدة رأس مال الشركة املصرح واملدفوع ابلكامل -1

دينار كوييت )مليون دينار كوييت( إىل  1,000,0000من 
دينار كوييت )عشرة ماليني دينار كوييت( أي بزايدة  10,000,000

دينار كوييت )تسعه ماليني دينار كوييت( تسدد  9,000,000وقدرها 

ة وختصر ابلكامل لصاحل املساهم الشركه نقدًا وعلى دفعة واحد
األمريكية املتحدة العقارية ش.م.ك )مقفلة( بعد قيام املسامهني 
احلاليني ابلتنازل عن حقهم يف االولويه ابالكتتاب يف كامل اسهم 
الزايده لصاحله وتفويض جملس االداره ابلتصرف يف كسور األسهم ان 

 الستدعاء رأس املال.  وجدت ، وبوضع الضوابط والقواعد والشروط
 

( مـــــــن عقـــــــد التأســـــــيس واملـــــــادة 6تعـــــــديل نـــــــر املـــــــادة رقـــــــم )-2
( مــــــــــــن النظــــــــــــام األساســــــــــــي واملتعلقــــــــــــة بــــــــــــرأس مــــــــــــال 5رقــــــــــــم )

 الشركة كالتايل:
 النر قبل التعديل

دينار كوييت مقسمًا على 1,000,000حدد رأس مال الشركة مببلغ 
فلس ومجيع  100سهم قيمة السهم الواحد  10,000,000

 سهم نقدية.األ
 النر بعد التعديل

دينار كوييت مقسماً 10,000,000حدد رأس مال الشركة مببلغ 
فلس ومجيع  100سهم قيمة السهم الواحد  100,000,000على 

 األسهم نقدية.
 وذلك بعد موافقه اجلهات املختصة. 

الرئيس  -وىف هناية االجتماع شكر السيد / حممد عبد هللا احلبيل 
احلضور وانتهى  -عادية الع اجلمعية العامة غري املفوض الجتما 

 من نفس اليوم .  11:25االجتماع يف متام الساعة   
 الرئيس املفوض الجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك (.م .شركة غرب اخلليج العقارية ) ش 

 اجلمعية العامة غري العادية اجتماعحمضر 
 2016ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف  مقفلة عن

انعقدت اجلمعية العامة غري عادية لشركة غرب اخلليج العقارية ) ش م 
يف متام   10/9/2017ك ( مقفلة وذلك يوم األحد املوافق : 

ظهرًا يف مقر اهليئة العامة للصناعة القاعة الرئيسية  12.30الساعة 
لة  ( ، وقد ترأس اجللسة السيد / عبد اجمليد عبد الرزاق زلز  1رقم ) 

 وحبضور كل من :  –انئب رئيس جملس اإلدارة  -
  ثلة وزارة التجارة والصناعة .  –السيدة / منال احلمد 

من مركز الكوت لتدقيق  –السيد / خالد عبد السالم حممود 
 يعقوب حممد الكوت وشركائه .  –احلساابت 

 لية  ثل عن الشركة اخلليجية حلف  األوراق املا –السيد / خالد املانع 
 % 97عالن عن النصاب القانوين للحضور والذي بلغ وبعد اإل

 واستعراض) أصالة ( بدأ رئيس اجللسة ابلرتحيب ابلسادة احلضور 
  -: اآليتومناقشة جدول األعمال وذلك على النحو 

  -للشركة كالتايل : األساسيتعديل نر املواد التالية من النظام 
 ( 1رقم ) املادة

سست طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية وهذا النر احلايل : أت
بني مالكي األسهم املبينة أحكامها فيما بعد شركة  األساسيالنظام 

مسامهة كويتية مقفله تسمى شركة غرب اخلليج العقارية ) شركة 
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 مسامهة كويتية مقفلة ( 
لسنة 1النر اجلديد : أتسست طبقا ألحكام قانون الشركات رقم 

التنفيذية وهذا النظام األساسي بني مالكي األسهم والئحته  2016
املبينة أحكامها فيما بعد شركة مسامهه كويتية مقفله تسمى شركة 

 غرب اخلليج العقارية ) شركة مسامهة كويتية مقفله (
 (  11املادة رقم  ) 

مالك هلا مقيد أمسه يف  أخرالنر احلايل : ملا كانت األسهم أمسية فإن 
ون هو وحده صاحب احلق يف قبض املبالغ سجل الشركة ويك

املستحقة عن السهم سواء كانت يف األرابح أو نصيبا يف ملكية 
 موجودات الشركة .

النر اجلديد : يكون للشركة سجل خاص حيف  لدى وكالة مقاصة 
وتقيد فيه بياانت املسامهني وعدد األسهم لكل منهم ، ويتم التأشري 

 تغري على البياانت املسجلة فيه . يف سجل املسامهني مبا يطرأ من
 يتمتع املساهم يف الشركة بوجه خاص ابحلقوق التالية :

 اليت يتقرر توزيعها . املنحةقبض األرابح واحلصول على أسهم -1
املشاركة يف إدارة الشركة عن طريق العضوية يف جملس اإلدارة -2

قا يف مداوالهتا ، وذلك طب واالشرتاكوحضور اجلمعيات العامة 
التنفيذية وهذا  والئحته 2016لسنة  1ألحكام قانون الشركات رقم 

 اتفاق على خالف ذلك .  أيالنظام ، ويقع ابطال 
احلصول قبل اجتماع اجلمعية العامة بسبعة أايم على األقل على -3

وتقرير جملس  املنقضيةالبياانت املالية للشركة عن الفرتة احملاسبية 
 ساابت .اإلدارة وتقرير مراقب احل

التصرف يف األسهم اململوكة له واألولية يف االكتتاب ابألسهم -4
 1اجلديدة والسندات والصكوك وفقا ألحكام قانون الشركات رقم 

 التنفيذية وعقد الشركة ونظامها األساسي . والئحته 2016لسنة 
احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد -5

 ديون .الوفاء مبا عليها من 
 (  12املادة رقم ) 

زايدة رأس املال إال اذا كانت أقساط األسهم  زال جيو النر احلايل : 
قد دفعت كاملة وال جيوز إصدار األسهم اجلديد أبقل من قيمتها 
األمسية وإذا صدرت بقيمة أعلى خصصت الزايدة أوال لوفاء 

 األسهم .  الستهالكأو  لالحتياطيمصروفات اإلصدار مث 
مساهم األولوية يف االكتتاب حبصة من األسهم اجلديدة متناسبة  ولكل

مع عدد أسهمه ومتنح ملمارسة حق األولية مدة مخسة عشر يومًا من 
اتريخ نشر دعوة املسامهني لذلك وجيوز تنازل املسامهني مقدما عن 

 حقهم يف األولية أو تقييد هذا احلق أبي قيد.
ر من اجلمعية العامة غري العادية بقرار يصد –جيوز  -النر اجلديد :  

مسبب  اقرتاحزايدة رأس مال الشركة املصرح به وذلك بناء على  –
من جملس اإلدارة وتقرير من مراقب احلساابت يف هذا الشأن ، وعلى 

 أن يتضمن القرار الصادر بزايدة رأس املال مقدار وطرق الزايدة . 
كانت قيمة األسهم   زايدة رأس املال املصرح به إال إذا زال جيو -

األصلية قد دفعت كاملة ، وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن 
 .  تنفيذهتفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ 

عند زايدة رأس املال إبصدار أسهم جديدة جيوز للجمعية العامة غري -

العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إىل القيمة األمسية لألسهم 
 إىلصر للوفاء مبصروفات اإلصدار مث تضاف اجلديدة ، خت

 . االحتياطي
يكون  لالكتتاباذا تقرر زايدة رأس املال عن طريق طرح أسهم -

بنسبة ما  اجلديدةللمسامهني حق األولية يف االكتتاب يف األسهم 
كل منهم من أسهم ، وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ   ميلكه

 إخطارهم بذلك ، وجيوز 
التنازل عن حق األولية ملساهم أخر أو للغري مبقابل مادي للمساهم -

  ألية.أو بدون مقابل وفقا ملا يتم االتفاق علية بني املساهم واملتنازل 
تتم تغطية زايدة رأس املال أبسهم تسدد قيمتها إبحدى الطرق -

 التالية : 
 . لالكتتابطرح أسهم الزايدة -1
أو من األرابح احملتجزة أو  ياالختيار  ياالحتياطحتويل أموال من -2

 القانوين إىل أسهم .  االحتياطيمن ما زاد عن احلد األد  من 
 حتول دين على الشركة أو السندات أو الصكوك إىل أسهم . -3
 تقدمي حصة عينية . -4
إصدار أسهم جديدة ختصر إلدخال مساهم أو مسامهني جدد -5

 العامة غري العادية .يعرضهم جملس اإلدارة وتوافق عليهم اجلمعية 
طرق أخرى تنظمها الالئحة التنفيذية . ويف مجيع األحوال  أية-6

تكون القيمة األمسية ألسهم الزايدة مساوية للقيمة األمسية لألسهم 
 األصلية .

 (  14املادة رقم ) 
النر احلايل : مدة عضوية جملس اإلدارة ثالث سنوات قابلة 

 للتجديد.
ضوية جملس اإلدارة ثالث سنوات قابلة مدة ع -النر اجلديد : 

وإذا تعذر انتخاب جملس إدارة جديد يف امليعاد احملدد  –للتجديد . 
حني زوال األسباب  إىلأستمر اجمللس القائم يف إدارة أعمال الشركة 

 جملس جديد . وانتخاب
 (  15املادة رقم ) 

 فتهبصالنر احلايل : يشرتط يف عضو جملس اإلدارة أن يكون مالكا 
مالكا لعدد من  ميثلهالشخصية أو يكون الشخر املعنوي الذي 

% من رأس 1دينار كوييت أو  7.500قيمتها عن  لال تقاألسهم 
أو ميثل  كال ميل انتخابهاملال أي القيمتني أقل فإذا كان العضو وقت 

أن يكون  انتخابههذا العدد من األسهم وجب علية خالل شهر من 
عن  مسؤوالويكون الشخر املعنوي  ضويتهعمالكا له وإال سقطت 

 أعمال  ثليه جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها . 
تتوافر يف من يرشح عضوية جملس اإلدارة  أنالنر اجلديد : جيب 

 الشروط التايل : 
 يكون متمتعا أبهليه التصرف . أن-1
 أوقد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيده للحرية  نال يكو أن -2
ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرفة أو األمانة  إفالسمية جر 

ألحكام القانون مامل يكن قد  خمالفتهأو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب 
 . اعتباره هرد إلي
جملس اإلدارة املستقلني ، جيب أن يكون مالكاً  أعضاءفيما عدا -3
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أسهم بصفه شخصيه أو يكون الشخر الذي ميثله مالكًا لعدد من 
 الشركة . 

أو غريها من  املتقدمةوإذا فقد عضو جملس اإلدارة أي من الشروط 
الشروط الواردة يف القانون أو القوانني األخرى زالت عنه صفة 

 العضوية من اتريخ فقدان ذلك الشرط . 
 (19املادة  رقم )

بني أعضائه عضواً منتدابً  يعني منالنر احلايل: جيوز جمللس اإلدارة أن 
 ومكافأهتم وجيوز جمللسصالحياهتم  وحيدد اجمللسدارة أو أكثر لة

 اإلدارة أن يعني مديراً عاماً للشركة وحيدد اختصاصاته ومكافأته.
النر اجلديد: جيوز أن يكون للشركة رئيسًا تنفيذاًي أو أكثر يعينه 
جملس اإلدارة من أعضاء اجمللس أو من غريهم، يناط به إدارة الشركة، 

 لس خمصصاته وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.وحيدد اجمل
يعني اجمللس أمينًا للسر من موظفي الشركة يتوىل تدوين حماضر 

 اجمللس. الجتماعاتواإلعداد  االجتماعات
 (20املادة رقم )

النر احلايل: ميلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس 
ارة املنتدبني حبسب جملس اإلدارة أو انئبه وأعضاء جملس اإلد

الصالحيات احملدد لكل منهم من جملس اإلدارة، أو أي عضو آخر 
 يفوضه جملس اإلدارة هلذا الغرض.

حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس  اجلديد: ميلكالنر 
جملس اإلدارة أو انئبه، كما ميلك الرئيس التنفيذي حق التوقيع عن 

ددة له من جملس اإلدارة وجمللس اإلدارة الشركة وفقًا للصالحيات احمل
أن يوزع العمل بني أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة، كما جيوز 

أحدا من  أعضائه أوللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني 
الغري يف القيام بعمل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه من وجوه 

املنوطة  االختصاصاتأو  نشاط الشركة أو يف  ارسة بعض السلطات
 ابجمللس.

 
 (21املادة رقم )

النر احلايل: جيتمع جملس اإلدارة أربع مرات على األقل خالل السنة 
املالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضًا اذا طلب اليه 

اجمللس صحيحاً  اجتماعمن أعضائه على األقل. ويكون  اثنانذلك 
أبي طريق والجيوز احلضور ابلوكالة يف حبضور أغلبية أعضائه 

 اجتماعات اجمللس.
النر اجلديد: جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل 
السنة املالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه وجيتمع أيضًا اذا 

جملس  اجتماعمن أعضائه على األقل وال يكون  اثنانطلب إليه ذلك 
ره نصف عدد األعضاء على أن ال يقل اإلدارة صحيحًا إال اذا حض

ابستخدام وسائل االتصال  االجتماععدد احلاضرين عن ثالثة، وجيوز 
 احلديثة، وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمللس .

 (22املادة رقم )
النر احلايل: تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء احلاضرين 

رجح اجلانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل  فإذا تساوت األصوات
خاص تثبت فيه حماضر جلسات اجمللس، و يوقعه الرئيس وجيوز 

 للعضو املعارض أن يطلب تسجيل رأيه.
النر اجلديد: تصدر قرارات جملس اإلدارة أبغلبية األعضاء 
احلاضرين فإذا تساوت األصوات رجح اجلانب الذي فيه الرئيس، 

جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء  وتدون حماضر اجتماعات
احلاضرين وأمني سر اجمللس وللعضو الذي مل يوافق على قرار اختذه 

 .االجتماعاجمللس أن يثبت اعرتاضه يف حمضر 
 (24املادة رقم )

النر احلايل: مع عدم اإلخالل أبحكام قانون الشركات التجارية 
 اإلدارة. حتدد اجلمعية العامة العادية مكافآت أعضاء جملس

لسنة  1النر اجلديد: مع عدم اإلخالل أبحكام قانون الشركات رقم 
والئحته التنفيذية حتدد اجلمعية العامة العادية مكافآت  2016

 أعضاء جملس اإلدارة.
 (  25املادة رقم ) 

الشركة والقيام  ةالدار النر احلايل : جمللس اإلدارة أوسع السلطات 
إدارة الشركة وفقا ألغراضها ، وال حيد  جبميع األعمال اليت تقتضيها

إال ما نر علية القانون أو هذا النظام أو قرارات  السلطةمن هذه 
العامة ، وجيوز جمللس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو  اجلمعية
 مصلحة الشركة  تقضيةأو عقد القروض بناء على ما  تالكفاال إعطاء

ن يزاول مجيع األعمال اليت تقتضيها النر اجلديد : جمللس اإلدارة أ
إدارة الشركة وفقا ألغراضها ، وال حيد من هذه السلطة إال ما نر 

 عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات اجلمعية العامة . 
ويبني يف عقد الشركة مدى سلطة جملس اإلدارة يف االقرتاض ورهن 

 ، والتربعات.  عقارات الشركة وعقد الكفاالت ، والتحكيم ، والصلح
 (32املادة رقم )

 انعقادالنر احلايل: تسري على النصاب الواجب توافره لصحة 
اجلمعية العامة بصفاهتا املختلفة وعلى األغلبية الالزمة الختاذ 

 القرارات، أحكام قانون الشركات التجارية.
النر اجلديد: تسري على النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد 

بصفاهتا املختلفة وعلى األغلبية الالزمة الختاذ  اجلمعية العامة
والئحته  2016لسنة  1القرارات، أحكام قانون الشركات رقم 

 التنفيذية.
 (33املادة رقم )

النر احلايل: يكون التصويت يف اجلمعية العامة ابلطريقة اليت يعنيها 
قررت اجلمعية العامة طريقة معينة للتصويت،  إذارئيس اجللسة، إال 

جيب أن يكون التصويت سراًي يف انتخاابت أعضاء جملس اإلدارة و 
 واإلقالة من العضوية.

النر اجلديد: يكون التصويت يف اجلمعية العامة بنظام التصويت 
الرتاكمي بشأن انتخاب أعضاء جملس إدارة الشركة ، والذي مينح كل 
مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم اليت ميلكها ، حبيث حيق له 

تصويت هبا ملرشح واحد أو توزيعها بني من خيتارهم من املرشحني ال
 .  األصواتدون تكرار هلذه 

 (  39رقم )  املادة
النر احلايل : جتتمع اجلمعية العامة بصفه غري عادية بناء على دعوة 

ميلكون ما  مسامهنيمن جملس اإلدارة ، أو بناء على طلب كتايب من 
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يف هذه احلالة جيب على جملس اإلدارة ال يقل عن ربع أسهم الشركة و 
 أن يدعو اجلمعية خالل شهر من اتريخ وصول الطلب اليه . 

عادية بناء على طلب الجتتمع اجلمعية العامة غري  -النر اجلديد : 
دعوة من جملس اإلدارة ، أو بناء على طلب مسبب من مسامهني 

و من الوزارة ميثلون مخسة عشر ابملائة  من رأس مال الشركة املصدر أ
يدعو اجلمعية العامة غري العادية  أن، وجيب على جملس اإلدارة 

 خالل ثالثني يوما من اتريخ تقدمي الطلب . لالجتماع
اجلمعية خالل املدة املنصوص  ةوإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعو  –

خالل مدة مخسة  لالجتماع ابلدعوةعليها ابلفقرة السابقة تقوم الوزارة 
 املشار اليها يف الفقرة السابقة . املدة انتهاءمن اتريخ عشر يوما 
 (  43املادة رقم ) 

 االلتزاماتالنر احلايل : يكون للمراقب الصالحيات وعلية 
املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية وله بوجه خاص احلق يف 

يف أي وقت على مجيع دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا  االطالع
احلصول عليها ، وله كذلك أن  ضرورةاليت يرى  البينات ويف طلب

هذه  استعمالوإذا مل يتمكن من  والتزاماهتاحيقق موجودات الشركة 
أثبت ذلك كتابة يف تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض  الصالحيات

 على اجلمعية العامة وله حق دعوه اجلمعية العامة هلذا الغرض. 
 االلتزاماتاقب الصالحيات وعليه النر اجلديد : يكون للمر 

 والئحته 2016لسنة  1املنصوص عليها يف قانون الشركات رقم 
على مجيع دفاتر  االطالع –يف كل األوقات  –التنفيذية وله احلق 

الشركة وسجالهتا ومستنداهتا ، ويف طلب البينات اليت يرى ضرورة 
.  تزاماهتاوالاحلصول عليها ، وله كذلك أن حيقق موجودات الشركة 

هذه الصالحيات أثبت ذلك كتابة يف  استعمالوإذا مل يتمكن من 
تقرير يقدم إىل جملس اإلدارة ويعرض على اجلمعية العامة وله حق 

 دعوة اجلمعية العامة هلذا الغرض .
 (  50املادة رقم ) 

املنصوص عليها يف  األسبابالنر احلايل : تنقضي الشركة أبحد 
 رية . قانون الشركات التجا

املنصوص عليها يف  األسبابالنر اجلديد : تنقضي الشركة أبحد 
 التنفيذية .  والئحته 2016لسنة  1قانون الشركات رقم 

 (  51املادة رقم ) 
النر احلايل : جتري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقا لألحكام 

 الواردة يف قانون الشركات التجارية . 
فية أموال الشركة عند انقضائها وفقا النر اجلديد : جتري تص

 والئحته 2016لسنة  1لألحكام الواردة يف قانون الشركات رقم 
 التنفيذية . 
 (  52املادة رقم ) 

لسنة  15النر احلايل : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 
نر خاص يف عقد التأسيس  بشأنهوتعديالته يف كل ما مل يرد  1960

 ظام . أو يف هذا الن
لسنة  1النر اجلديد : تطبق أحكام املرسوم بقانون الشركات رقم 

نر خاص يف عقد  بشأنهالتنفيذية يف كل ما مل يرد  والئحته 2016
 التأسيس أو يف هذا النظام . 

 انئب رئيس جملس اإلدارة

 )ش.م.ك( مقفلةشركة كي جي إل لالستثمار
 ملؤجلة ( حمضر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية )ا

عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ) املؤجلة ( لشركة كي جي 
من  ةإل لالستثمار ش.م.ك ) مقفلة ( يف متام الساعة احلادية عشر 

م يف مقر اهليئة العامة 28/09/2017صباح يوم اخلميس املوافق 
، برائسة  1القاعة الرئيسية  –جنوب السرة )الشهداء(  –للصناعة 
رئيس جملس اإلدارة وحبضور كالً  –ور/ عبد هللا أكرب جرب أكرب الدكت

 ثل وزارة التجارة والصناعة والسيد/  –من السيدة/ زينب القالف 
 ثل الشركة الكويتية للمقاصة والسيد / قيس حممد  –حممد الكندري 

مدقق احلساابت عن مكتب يب دي أو النصف وشركاه  –النصف 
 حماسبون قانونيون.

كتمال النصاب القانوين ا أن أعلن  ثل وزارة التجارة والصناعة  وبعد
%  55.951سهم وميثلون  95,117,121حبضور مسامهني ميلكون  

 من جمموع أسهم شركة كي جي إل لالستثمار ش.م.ك) مقفلة (.
رئيس جملس اإلدارة  –أفتتح الدكتور / عبد هللا أكرب جرب أكرب 

دأ مبناقشة جدول أعمال اجلمعية االجتماع مرحبًا ابحلضور، مث ب
، وأختذت اجلمعية العمومية غري  العمومية غري العادية ) املؤجلة (

 -العادية ) املؤجلة ( ابإلمجاع القرار التايل :
( من النظام األساسي لشركة كي 14املوافقة على تعديل املادة ) – 1

 جي إل لالستثمار ش.م.ك.م وذلك على النحو التايل:
 التعديل:  النر قبل

يتويل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من مخسة أعضاء تنتخبهم 
اجلمعية ابلتصويت السري ، و جيوز لكل مساهم سواء كان شخصا 
طبيعيا او اعتباراي تعيني  ثلني له يف جملس إدارة الشركة بنسبة ما 
ميلكه من أسهم فيها ، و يستنزل عدد أعضاء جملس اإلدارة املختارين 

الطريقة من جمموع اعضاء جملس اإلدارة الذين يتم انتخاهبم ، وال  هبذه
جيوز للمسامهني الذين هلم  ثلون يف جملس اإلدارة االشرتاك مع 
املسامهني اآلخرين يف انتخاب بقية أعضاء جملس اإلدارة ، اال يف 
حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيني  ثليه يف جملس اإلدارة ، 

موعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيني  ثل أو وجيوز جمل
 أكثر عنهم يف جملس اإلدارة و ذلك بنسبة ملكيتهم جمتمعة.

 ويكون هلوالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات.
ويكون املساهم مسئواًل عن أعمال  ثليه جتاه الشركة ودائنيها 

 ومسامهيها. 
 التعديل:النر بعد 

إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من ثـالثة أعضاء تنتخبهم  يتوىل
اجلمعية ابلتصويت السري ، و جيوز لكل مساهم سواء كان شخصا 
طبيعيا او اعتباراي تعيني  ثلني له يف جملس إدارة الشركة بنسبة ما 
ميلكه من أسهم فيها ، و يستنزل عدد أعضاء جملس اإلدارة املختارين 

الطريقة من جمموع اعضاء جملس اإلدارة الذين يتم انتخاهبم ، وال  هبذه
 يف جملس اإلدارة االشرتاك مع نيجيوز للمسامهني الذين هلم  ثل

املسامهني اآلخرين يف انتخاب بقية أعضاء جملس اإلدارة ، اال يف 
حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة يف تعيني  ثليه يف جملس اإلدارة ، 
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موعة من املسامهني أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيني  ثل أو وجيوز جمل
 أكثر عنهم يف جملس اإلدارة و ذلك بنسبة ملكيتهم جمتمعة.

 ويكون هلوالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات.
 ويكون املساهم مسئواًل عن أعمال  ثليه جتاه الشركة ودائنيها ومسامهيها. 

 فقة اجلهات الرقابية املختصة.بعد موا -
اجلمعية العمومية جلستها يف متام الساعة احلادية  اختتمت )وقد 

 صباحاً(والنصف  ةعشر 
 رئيس جملس االدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شركة العمولة لتكنولوجيا املعلومات )ش. م. ك( 

 مقفلة
 حمضر أعمال اجلمعية العمومية غري العادية

 13/8/2015اعًا بتاريخ عقدت اجلمعية العمومية غري العادية اجتم
ملناقشة إجراء التعديالت على كل من عقد أتسيس الشركة والنظام 

واملعدل ، 2012لسنة  25األساسي هلا ليتوافقا مع قانون الشركات 
 التنفيذية.والالئحة  2013لسنة  97ابلقانون رقم 

 وزارة التجارة والصناعة ةوحبضور كل من: السيدة دالل اخلياط/  ثل
مكتب الوحدة  –حسن قطيف الشمري / مدقق احلساابت  السيد/

 .لتدقيق احلساابت
وبعد أن أعلنت  ثلة وزارة التجارة والصناعة اكتمال النصاب القانوين 
النعقاد اجتماع اجلمعية العمومية، حيث حضر املسامهون والذين 

 :التايلالنحو  على%( من رأس املال، وذلك 100ميلكون )
رقم  تسلسل

املادة 
فيما 
يتعلق 
ابملواد 
 اجلديدة

نر املواد كما هو يف 
عقد التأسيس والنظام 

 األساسي

 النر بعد التعديل

( من النظام  1املادة )  1
( من 2األساسي  و )

 عقد التأسيس
أتسست طبقا ألحكام 
قانون الشركات 

التجارية وهذا النظام 
األساسي بني مالكي 
األسهم املبينة فيما 
بعد شركة مسامهة  

ويتية حتت اسم ك
"شركة العوملة 
لتكنولوجيا 
 املعلومات".

أسست طبقا ألحكام 
قانون الشركات وتعديالته 
والئحته التنفيذية وهذا 
النظام األساسي بني 
مالكي األسهم املبينة 
أحكامها فيما بعد شركة 
مسامهة كويتية عامة تسمى 
شركة "العوملة لتكنولوجيا 
املعلومات" ويشار إليها 

ي هبذا العقد فيما يل
والنظام األساسي امللحق 

 -بلف  الشركة  –به 

( من النظام  8املادة )   2
 األساسي

يسلم جملس اإلدارة 
لكل مساهم خالل 
ثالثة أشهر من اتريخ 

ة ختضع األوراق املالي
املصدرة من الشركة لنظام 
اإليداع املركزي لألوراق 
املالية لدي وكالة املقاصة 
، ويعترب إيصال إيداع 

اعالن قيام الشركة 
هنائيا شهادات األسهم 
يثبت فيها مقدار 
األسهم املكتتب هبا 
 . واملبالغ املدفوعة

األوراق املالية لدى وكالة 
املقاصة سندا مللكية الورقة 
ويسلم كل مالك إيصال 
بعدد ما ميلكه من أوراق 

 مالية
( من النظام 10املادة )  3

 األساسي
كل سهم خيول 

يف حصة صاحبه احلق 
معادلة حلصة غريه بال 
متييز يف ملكية 

موجودات الشركة ويف 
األرابح املقتسمة على 
 الوجه املبني فيما بعد

قسم رأس مال الشركة إىل 
أسهم امسية متساوية 

القيمة حبيث ال تقل القيمة 
األمسية للسهم عن مائة 
فلس وال جيوز جتزئة السهم 
، وإمنا جيوز أن يشرتك فيه 

على  –كثر شخصان أو أ
أن ميثلهم جتاه الشركة 

ويعترب  –شخر واحد 
الشركاء يف السهم 
مسئولني ابلتضامن عن 
االلتزامات املرتتبة علي 

وتصدر . هذه امللكية
األسهم ابلقيمة األمسية ، 
وال جيوز إصدارها بقيمة 
أدين إال إذا وافقت عليها 

 اجلهات الرقابية
من النظام  (12)املادة   4

 األساسي
جيوز زايدة رأس ال 

املال إال إذا كانت 
أقساط األسهم قد 
دفعت كاملة وال جيوز 
إصدار األسهم 
اجلديدة أبقل من 
قيمتها األمسية، وغذا 
صدرت بقيمة أعلى 
خصصت الزايدة لوفاء 
مصروفات اإلصدار 
مث لالحتياطي أو 
الستهالك األسهم. 
ولكل مساهم األولوية 
يف االكتتاب حبصة من 

دة األسهم اجلدي
متناسبة مع عدد 

أسهمه ومتنح ملمارسة 
حق األولوية مدة 
مخسة عشر يوماً من 
اتريخ نشر دعوة 

املسامهني لذلك وجيوز 
تنازل املسامهني مقدماً 
عن حقهم يف األولوية  
أو تقييد هذا احلق أبي 

 قيد.

عند زايدة رأس املال 
إبصدار أسهم جديدة جيوز 
للجمعية العامة غري العادية 

اضافة عالوة  أن تقرر
إصدار إىل القيمة األمسية 

ختصر  اجلديدة،لألسهم 
للوفاء مبصروفات 
إىل اإلصدار مث تضاف 

وإذا تقرر زايدة االحتياطي 
رأس املال عن طريق طرح 
أسهم لالكتتاب العام 
يكون للمسامهني حق 
األولوية يف االكتتاب يف 
األسهم اجلديدة بنسبة ما 
ميلكه كل منهم من أسهم، 

خالل مخسة عشر  وذلك
يوماً من اتريخ إخطارهم 
بذلك ، وجيوز للجمعية 
العامة أن تقرر تنازل 
املسامهني عن حق 
االولوية أو تقيده أبي 

وتستثىن من أحكام .قيد
الفقرة السابقة زايدة رأس 
مال الشركة بغرض تطبيق 
نظام خيار شراء اسهمها 
ملوظفيها ، إذ تكون أولوية 
 االكتتاب يف أسهم زايدة

يف هذه  –رأس املال 
 . هلؤالء املوظفني –احلالة 
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وجيوز للمساهم التنازل 
عن حق األولوية ملساهم 
اخر أو للغري مبقابل مادي 
أو بدون مقابل وفقا ملا يتم 
االتفاق عليه بني املساهم 
واملتنازل إليه وذلك كله 
وفقاً لةجراءات املنصوص 
عليها ابلالئحة التنفيذية 

 لقانون الشركات
من النظام  (13)املادة   5

 األساسي
يتوىل إدارة الشركة 
جملس إدارة مؤلف من 
مخسة أعضاء تنتخبهم 
اجلمعية العمومية 
 ابلتصويت السري

يتوىل إدارة الشركة جملس 
إدارة مؤلف من مخسة 
أعضاء تنتخبهم اجلمعية 

 .السريالعامة ابلتصويت 
جيوز لكل مساهم سواء  
كان شخصا طبيعيا او 

اي تعيني  ثلني له يف اعتبار 
جملس إدارة الشركة بنسبة 
ما ميلكه من أسهم فيها ، 
ويستنزل عدد أعضاء 
جملس اإلدارة املختارين 
هبذه الطريقة من جمموع 
أعضاء جملس اإلدارة 
الذين يتم انتخاهبم ، وال 
جيوز للمسامهني الذين هلم 
 ثلني يف جملس اإلدارة 
االشرتاك مع املسامهني 

 انتخاب ابقي خرين يفاآل
ال إأعضاء جملس اإلدارة ، 
يف حدود ما زاد عن 
النسبة املستخدمة يف 
تعيني  ثليه يف جملس 
اإلدارة ، وجيوز جملموعة 

ن يتحالفوا أمن املسامهني 
فيما بينهم لتعيني  ثل أو 
أكثر عنهم يف جملس 
اإلدارة وذلك بنسبة 

ويكون . ملكيتهم جمتمعة
اء هلؤالء املمثلني ما لألعض
املنتخبني من احلقوق 
والواجبات ، ويكون 
املساهم مسئوال عن 

أعمال  ثليه جتاه الشركة 
 . ودائنيها ومسامهيها

جيب أن يكون من بني 
أعضاء جملس اإلدارة 
عضو أو أكثر من 

األعضاء املستقلني من 
ذوى اخلربة والكفاءة 
ختتارهم اجلمعية العامة 
العادية وحتدد مكافاهتم 

 ىاحلوكمة وعل وفقا لقواعد

ال يزيد عددهم عن أ
 . نصف أعضاء اجمللس

وجيوز اعادة انتخاب أو 
تعيني ذات األعضاء 
 ألكثر من دورة .

 ( 15املادة )   6
يشرتط يف عضو جملس 
اإلدارة أن يكون مالكاً 
بصفته الشخصية أو 
يكون الشخر 
املعنوي الذي ميثله 
مالكاً لعدد من 

األسهم ال تقل قيمتها 
دينار   7500عن 

% من 1كوييت أو 
رأس املال أي القيمتني 
أقل فإذا كان العضو 
وقت انتخابه ال ميلك 
أو ميثل هذا العدد من 
األسهم وجب عليه 
خالل شهر من 
انتخابه أن يكون 
مالكاً له وإال سقطت 
عضويته ويكون 
الشخر املعنوي 
مسؤوالً عن أعمال 
 ثليه جتاه الشركة 
 ودائنيها ومسامهيها.

 

أن تتوافر يف من جيب 
يرشح لعضوية جملس 
 :اإلدارة الشروط التالية

أن يكون متمتعاً  -1
 .أبهلية التصرف

أال يكون قد سبق  -2
احلكم عليه يف جناية 

بعقوبة مقيدة للحرية أو يف 
جرمية إفالس ابلتقصري أو 
التدليس أو جرمية خملة 
ابلشرف أو األمانة أو 
بعقوبة مقيدة للحرية 

ألحكام بسبب خمالفته 
قانون الشركات ما مل يكن 

 .قد رد إليه اعتباره
فيما عدا أعضاء  -3

جملس اإلدارة املستقلني ، 
يكون مالكا   نأجيب 

بصفة شخصية أو يكون 
الشخر الذي ميثله مالكا 
 لعدد من أسهم الشركة.
وإذا فقد عضو جملس 
اإلدارة أاي من الشروط 
املتقدمة زالت عنه صفة 

 العضوية.
( من  18ة ) املاد  7

 النظام األساسي
ينتخب جملس اإلدارة 
ابالقرتاع السري رئيسا 
وانئباً للرئيس ملدة 

ورئيس اجمللس  .سنة
هو الذي ميثل الشركة 
لدي القضاء مدعياً أو 
مدعي عليه ، وعليه 
تنفيذ القرارات اليت 
يصدرها اجمللس ويقوم 
انئب الرئيس مقام 
الرئيس عند غيابه أو 

 . قيام مانع   به

ينتخب جملس اإلدارة 
ابالقرتاع السري رئيساً 
للمجلس وانئباً للرئيس 
وميثل رئيس جملس اإلدارة 
الشركة يف عالقاهتا مع 
الغري وأمام القضاء إىل 
جانب االختصاصات 
األخرى املبينة ابلعقد، 
ويعترب توقيعه كتوقيع 
جملس اإلدارة يف عالقة 
الشركة ابلغري، وعليه تنفيذ 

لس وأن يتقيد قرارات اجمل
بتوصياته، وحيل انئب 
الرئيس حمل الرئيس عند 
غيابه، أو قيام مانع لدية 
 من  ارسة اختصاصاته.

( من  19)املادة   8
 النظام األساسي

جيوز جمللس اإلدارة أن 
يعني عضواً منتدابً أو 
أكثر من بني أعضائه 

يكون للشركة رئيس 
ثر يعينه تنفيذي أو أك

جملس اإلدارة من أعضاء 
اجمللس أو من غريهم يناط 
به إدارة الشركة وحيدد 
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وحيدد صالحياهتم 
 ومكافاهتم.
 

اجمللس خمصصاته 
وصالحياته يف التوقيع عن 
الشركة وال جيوز اجلمع بني 
منصيب رئيس جملس 

 اإلدارة والرئيس التنفيذي.
( من  20املادة )   9

 النظام األساسي
ميلك التوقيع عن 
 الشركة علي انفراد كل
من رئيس جملس 
اإلدارة أو انئبه أو 
أعضاء جملس اإلدارة 
املنتدبني الذي يتم 
تعيينهم عن طريق 

جملس اإلدارة ابالقرتاع 
السري أو أي عضو 
آخر ينتدبه جملس 
اإلدارة هلذا 

وجيوز جمللس  الغرض
اإلدارة أن يعني مديراً 
 عاماً حيدد صالحياته

ميلك التوقيع عن الشركة 
رئيس  علي انفراد كل من

جملس اإلدارة أو انئبه ،  
كما ميلك الرئيس 

التنفيذي حق التوقيع عن 
الشركة وفقا للصالحيات 
 اليت حيددها جملس اإلدارة

 

( من  21املادة )   10
 النظام األساسي

جيتمع جملس اإلدارة 
األقل  علىأربع مرات 

 علىيف السنة بناء 
 هدعوة من رئيس

وجيتمع أيضا إذا طلب 
من أعضائه  اثنانإليه 

على األقل، وليكون 
اجتماع اجمللس 

صحيحا حبضور أغلبية 
أعضائه، وال جيوز 
احلضور ابلوكالة يف 

 اجتماعاته.
 

جيتمع جملس اإلدارة بناء 
علي دعوة من رئيسه أو 
بناء علي طلب مقدم من 
ثالثة أعضاء علي األقل و 
ال يكون اجتماع جملس 
اإلدارة صحيحا إال 

نصف عدد  حضره إذا
 األقل، ىعضاء علاأل

وجيوز االجتماع ابستخدام 
وسائل االتصال احلديثة  
كما جيوز اختاذ قرارات 
ابلتمرير مبوافقة مجيع 
 أعضاء اجمللس.

وال جيوز احلضور ابلوكالة 
 اجمللس.يف اجتماعات 

وجيب أن جيتمع جملس 
اإلدارة ست مرات علي 
األقل خالل السنة 
الواحدة ، وجيب علي 

ستقلني األعضاء غري امل
حضور ما ال يقل عن أربع 
اجتماعات ابلسنة ، وجيب 
علي العضو املستقل أن 
حيضر ما ال يقل عن 

% من اجتماعات 75
اجمللس ، كما جيب علي 
أعضاء جملس اإلدارة 
املستقلني حضور كافة 
االجتماعات اليت سيتم 
فيها اختاذ قرارات هامه 

 ىوجوهرية قد تؤثر عل
 الشركة.

( من 26املادة )   11
 النظام األساسي
ال يرتتب أي التزام 

أعضاء  علىشخصي 
جملس اإلدارة بسبب 
قيامهم أبعباء وظائفهم 
ضمن حدود وكالتهم 
فيما يتعلق بتعهدات 

 الشركة.
 

تكون املسؤولية املنصوص 
عليها يف املادة السابقة إما 
مسؤولية شخصية تلحق 
عضوا ابلذات ، وإما 
مشرتكة فيما بني أعضاء 

إلدارة مجيعا ، ويف جملس ا
احلالة األخرية يكون 
األعضاء مسئولني مجيعا 
علي وجه التضامن أبداء 
التعويض ، اال من اعرتض 
علي القرار الذي رتب 
املسئولية وأثبت اعرتاضه 

 . يف احملضر
( من 27املادة )   12

 النظام األساسي
رئيس جملس اإلدارة 
وأعضائه مسؤولون 
عن أعماهلم جتاه 

املسامهني الشركة و 
والغري عن مجيع 

أعمال الغش واساءة 
استعمال السلطة وعن  
كل خمالفة للقانون أو 
هلذا النظام وعن اخلطأ 

 اإلدارة.يف 
وال حيول دون دعوي 
املسئولية اقرتاح 
اجلمعية العامة إببراء 

 اإلدارة.ذمة جملس 
 

رئيس جملس اإلدارة 
وأعضاؤه مسئولون جتاه 
 الشركة واملسامهني والغري
عن مجيع أعمال الغش 
وإساءة استعمال السلطة، 
وعن كل خمالفة لقانون 

 الشركة،الشركات أو لعقد 
 وعن اخلطأ يف اإلدارة.

وال حيول دون إقامة دعوى 
من  اقرتاعاملسئولية 

اجلمعية العامة إببراء ذمة 
جملس اإلدارة، وال جيوز 
ألعضاء جملس اإلدارة 
االشرتاك يف التصويت 

معية على قرارات اجل
العامة اخلاصة إببراء ذمتهم 
من املسؤولية عن إدارهتم 
أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة 
هلم أو ألزواجهم أو أقارهبم 
من الدرجة األوىل أو 
خبالف قائم بينهم وبني 

 الشركة.
( من 30 املادة )  13

 النظام األساسي
لكل مساهم عدد من 
األصوات يعادل عدد 
أسهمه وتصدر 
غلبية القرارات ابأل

 املطلقة لألسهم املمثلة 
وجيوز التوكيل يف 
حضور االجتماع 
وميثل القصر 

واحملجورين النائبون 
وال جيوز  قانوان،عنهم 

ألي عضو أن يشرتك 
يف التصويت عن نفسه 

 لكل مساهم أاي كان عدد
أسهمه حق حضور 

اجلمعية العامة، ويكون له 
عدد من األصوات يساوي 
عدد األصوات املقررة 
لذات الفئة من األسهم، 
وال جيوز للمساهم 

التصويت عن نفسه أو 
عمن ميثله يف املسائل اليت 
تتعلق مبنفعة خاصة له، أو 
خبالف قائم بينه وبني 
الشركة، ويقع ابطالً كل 
شرط أو قرار خيالف 

وجيوز للمساهم أن  ذلك،
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أو عمن ميثله يف 
املسائل اليت تتعلق 

أو  له،مبنفعة خاصة 
خبالف قائم بينه 

 الشركة. وبني
 

يوكل غريه يف احلضور عنه 
وذلك مبقتضى توكيل 
خاص أو تفويض تعده 
 الشركة هلذا الغرض.

وجيوز ملن يدعي حقاً على 
األسهم يتعارض مع ما هو 
اثبت يف سجل مسامهي 
الشركة أن يتقدم إىل 
قاضي األمور الوقتية 
الستصدار أمر على 
عريضة حبرمان األسهم 

ن املتنازع عليها م
التصويت ملدة حيددها 
القاضي اآلمر أو حلني 
الفصل يف موضوع النزاع 
من قبل احملكمة املختصة 
وذلك وفقاً لةجراءات 
املقررة يف قانون املرافعات 

 والتجاري. املدنية
( من 32املادة )   14

 النظام األساسي
تسري علي النصاب 
الواجب توافره لصحة 
انعقاد اجلمعية العامة 

ملختلفة وعلي بصفاهتا ا
األغلبية الالزمة الختاذ 
القرارات أحكام قانون 
 الشركات التجارية

تسري علي النصاب 
الواجب توافره لصحة 
انعقاد اجلمعية العامة 
بصفاهتا املختلفة وعلي 
األغلبية الالزمة الختاذ 
القرارات أحكام قانون 

 25/2012الشركات 

15  
 

( من 38املادة ) 
 النظام األساسي

ش اجلمعية تناق
العمومية منعقدة بصفة 
عادية تقرير جملس 
اإلدارة وتقرر ما تراه 
يف شأنه والنظر يف 

تقرير مراقيب احلساابت 
وتقرير وزارة التجارة 
والصناعة إن وجد، 
وتنتخب أعضاء جملس 

 اإلدارة.

مع مراعاة أحكام القانون 
ختتر اجلمعية العامة 
العادية يف اجتماعها 

رات يف السنوي ابختاذ قرا
املسائل اليت تدخل يف 
اختصاصاهتا وعلى وجه 
 اخلصوص ما يلي:

تقرير جملس اإلدارة  -1
عن نشاط الشركة ومركزها 
 املايل للسنة املالية املنتهية.

تقرير مراقب  -2
احلساابت عن البياانت 

 املالية للشركة.
تقرير أبية خمالفات  -3

رصدهتا اجلهات الرقابية 
 وأوقعت بشأهنا جزاءات

 على الشركة.
البياانت املالية  -4

 للشركة.
اقرتاحات جملس  -5

اإلدارة بشأن توزيع 
 األرابح.

إبراء ذمة أعضاء   -6

 جملس اإلدارة.
انتخاب أعضاء  -7

جملس اإلدارة أو عزهلم، 
 وحتديد مكافآهتم.

تعيني مراقب  -8
حساابت الشركة، وحتديد 
أتعابه أو تفويض جملس 
 اإلدارة يف ذلك.

ير التعامالت اليت تقر  -9
متت أو ستتم مع األطراف 
ذات الصلة، وتًعرف 

األطراف ذات الصلة طبقاً 
 ملبادئ احملاسبة الدولية.

( من 39املادة )   16
 النظام األساسي

جتتمع اجلمعية العامة 
بصفة غري عادية بناء 

دعوة من جملس  على
 علىاإلدارة أو بناء 

طلب من مسامهني 
 ميلكون ما ال يقل عن

 الشركة.ربع أسهم 
ويف هذه احلالة جيب 
علي جملس اإلدارة أن 
يدعو اجلمعية العامة 
لالجتماع بصفة غري 
عادية خالل شهر من 
اتريخ وصول الطلب 

 ليه .إ

جتتمع اجلمعية العامة غري 
العادية بناء على دعوة من 
جملس اإلدارة، أو بناء 
على طلب مسبب من 
مسامهني ميثلون مخسة 

من رأس مال  عشر ابملائة
الشركة املصدر أو من 
وزارة التجارة والصناعة، 
وجيب على جملس اإلدارة 
أن يدعو اجلمعية العامة 
غري العادية لالجتماع 
خالل ثالثني يوماً من 
 اتريخ تقدمي الطلب.

وإذا مل يقم جملس اإلدارة 
بدعوة اجلمعية العامة 
خالل املدة املنصوص 

عليها ابلفقرة السابقة تقوم 
ارة التجارة والصناعة وز 

ابلدعوة لالجتماع خالل 
مدة مخسة عشر يوماً من 
اتريخ انتهاء املدة املشار 
 إليها يف الفقرة السابقة.

( من 40املادة )   17
 النظام األساسي
تية ال املسائل اآل
ال اجلمعية إتنظرها 

العامة منعقدة بصفة 
 غري عادية 

تعديل عقد -1
التأسيس أو النظام 

 للشركة. األساسي
بيع كل املشروع -2

الذي قامت به الشركة 
أو التصرف فيه أبي 

 وجه آخر .
حل الشركة أو -3

اندماجها يف شركة أو 
 هيئة أخري.

مراعاة االختصاصات  مع
عليها  األخرى اليت ينر

القانون ختتر اجلمعية 
العامة غري العادية ابملسائل 

 التالية:
 تعديل عقد الشركة. -1 
بيع كل املشروع  -2

الذي قامت من أجله 
الشركة أو التصرف فيه 

 أبي وجه آخر.
حل الشركة أو  -3  

اندماجها أو حتوهلا أو 
 انقسامها.

زايدة رأس مال  -4 
 الشركة أو ختفيضه.

عن كل قرار يصدر 
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ختفيض رأس مال -4

 الشركة
وكل تعديل لنظام 

الشركة ال يكون انفذًا 
إال بعد موافقة وزارة 
 التجارة والصناعة

 

اجلمعية العامة غري العادية 
ال يكون انفذًا إال بعد 

 اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على 
موافقة وزارة التجارة 
والصناعة إذا كان القرار 
متعلقًا ابسم الشركة أو 

 أغراضها أو رأس ماهلا.
( من 48املادة )   18

 النظام األساسي
يستعمل املال 
 علىاالحتياطي بناء 

س اإلدارة قرار جمل
فيما يكون أويف 
مبصاحل الشركة. وال 
جيوز توزيع االحتياطي 
االجباري علي 

املسامهني وامنا جيوز 
استعماله لتأمني توزيع 
أرابح علي املسامهني 

% يف 5تصل ايل 
السنوات اليت ال 
تسمح فيها أرابح 
الشركة بتأمني هذا 

وإذا زاد احلد 
االحتياطي اإلجباري 
على نصف رأس مال 

شركة جاز للجمعية ال
أن تقرر استعمال ما 
زاد على هذا احلد يف 
الوجوه اليت تراها 
لصاحل الشركة 
 ومسامهيها

جيوز للجمعية العامة 
العادية بناء على اقرتاح 
جملس اإلدارة أن توزع يف 
هناية السنة املالية أرابحا 
على املسامهني، ويشرتط 
لصحة هذا التوزيع أن 
يكون من أرابح حقيقية، 
ووفقا للمبادئ احملاسبية 

عليها، وأال ميس  املتعارف
هذا التوزيع رأس املال 
 املدفوع للشركة

 املادة 19
 (54 ) 

إضافة مادة جديدة 
( للنظام 54)

 األساسي
 
 

بقرار يصدر من  –جيوز 
اجلمعية العامة غري العادية 

زايدة رأس مال الشركة  –
 علىاملصرح به وذلك بناء 
س اقرتاح مسبب من جمل

اإلدارة وتقرير من مراقب 
 الشأن،احلساابت يف هذا 

على أن يتضمن القرار 
الصادر بزايدة رأس املال 
 .مقدار وطرق الزايدة

ال جيوز زايدة رأس املال 
املصرح به إال إذا كانت 
قيمة األسهم األصلية قد 
دفعت كاملة، وجيوز 

للجمعية العامة غري العادية 
أن تفوض جملس اإلدارة 

 .د اتريخ تنفيذهيف حتدي
 

 املادة 20
 (55 ) 

إضافة مادة جديدة 
( للنظام 55)

 األساسي

تتم تغطية زايدة رأس املال 
أبسهم تسدد قيمتها 

 :التاليةإبحدى الطرق 
طرح أسهم الزايدة -1

 لالكتتاب العام
حتويل أموال من -2

االحتياطي االختياري أو 
من األرابح احملتجزة أو  ا 
 زاد عن احلد األد 

لالحتياطي القانوين اىل 
 . أسهم

حتويل دين على   -3
الشركة أو السندات أو 
 الصكوك ايل أسهم

 تقدمي حصة عينية -4
 إصدار أسهم جديدة-5

ختصر إلدخال مساهم 
أو مسامهني جدد يعرضهم 
جملس اإلدارة وتوافق 
عليهم اجلمعية العامة غري 

 . العادية
متويل حصر األرابح  -6

املادة  املنصوص عليها يف
من القانون اىل  177

 . أسهم
قيمة أصول الشركة  -7

ىل الشركة إاملندجمة ابلنسبة 
الداجمة وذلك يف االندماج 

 .بطريق الضم
إصدار أسهم    -8

جديدة ملقابلة نظام خيار 
شراء األسهم ملوظفي 

 . الشركة
ويف مجيع األحوال تكون 
القيمة األمسية ألسهم 
الزايدة مساوية للقيمة 

 ية لألسهم األصلية .األمس
يف حالة طرح أسهم زايدة 
رأس املال لالكتتاب العام 
تكون دعوة اجلمهور 

الشركة  أسهملالكتتاب يف 
نشرة اكتتاب  علىبناء 

متضمنه البياانت 
ومستوفيه لةجراءات 
املنصوص عليها يف 

لسنة  7القانون رقم 
بشأن هيئة أسواق  2010

 املال.
إذا مل تتم تغطية أسهم 

دة رأس املال جاز زاي
للجهة اليت قررت الزايدة 
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أن تقرر أما الرجوع عن 
الزايدة يف رأس املال أو 
االكتفاء ابلقدر الذي مت 

 االكتتاب فيه.
إذا كانت أسهم زايدة رأس 
املال مقابل تقدمي حصة 
عينية وجب أن يتم تقوميها 

 11وفقا ألحكام املادة 
من قانون الشركات، 
 وتقوم اجلمعية العامة
العادية مقام اجلمعية 
 التأسيسية يف هذا الشأن.
يف حالة تغطية الزايدة يف 
رأس املال عن طريق 
التحويل من االحتياطي 
االختياري أو من األرابح 
احملتجزة أو ما زاد عن احلد 
األد  لالحتياطي القانوين، 
تقوم الشركة إبصدار أسهم 
جمانية ابلقيمة األمسية 
ع ودون عالوة إصدار وتوز 
هذه األسهم على 

املسامهني بنسبة ما ميلكه 
املال. كل منهم يف رأس 

حالة تغطية الزايدة يف  يف
رأس املال عن طريق حتويل 
دين على الشركة أو 

السندات أو الصكوك إىل 
أسهم، يتبع يف هذا الشأن 
األحكام املنصوص عليها 
يف قانون الشركات 
وتعديالته والئحته 

 التنفيذية.
 املادة 21

 (56 ) 
إضافة مادة جديدة 

( للنظام 56)
 األساسي

للجمعية العامة غري 
العادية، بناء على اقرتاح 

 اإلدارة،مسبب من جملس 
أن تقرر بعد موافقة هيئة 
أسواق املال ختفيض رأس 
مال الشركة وذلك يف 
 احلاالت التالية

إذا زاد رأس املال   -1
 .عن حاجة الشركة

إذا أصيبت الشركة   -2
ال حيتمل تغطيتها  خبسائر

 .من أرابح الشركة
احلاالت األخرى  -3

احملددة ابلالئحة التنفيذية 
 لقانون     الشركات.

 املادة 22
 (57 ) 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 57)

 األساسي

إذا كان قرار التخفيض 
بسبب زايدة رأس املال 

يتعني  الشركة،عن حاجة 

على الشركة قبل تنفيذ 
تقوم  قرار التخفيض أن

ابلوفاء ابلديون احلالة 
وتقدمي الضماانت الكافية 
للوفاء ابلديون اآلجلة، 
وجيوز لدائ  الشركة يف 
حالة عدم الوفاء بديوهنم 
احلالة أو عدم كفاية 

 اآلجلة،ضماانت الديون 
االعرتاض على قرار 
التخفيض أمام احملكمة 
املختصة وفقاً للمقرر 
ابلالئحة التنفيذية لقانون 

 ات.الشرك
يتم ختفيض رأس املال 
 إبحدى الطرق التالية:

ختفيض القيمة األمسية  -1
للسهم مبا ال يقل عن احلد    

 األد  املقرر.
إلغاء عدد من   -2

األسهم بقيمة املبلغ املقرر 
 ختفيضه من رأس املال.

شراء الشركة لعدد   -3
من أسهمها بقيمة املبلغ 

ختفيضه من  الذي تريد
 رأس املال.

ع اإلجراءات اخلاصة وتتب
بذلك على النحو املبني 
ابلالئحة التنفيذية لقانون 

 الشركات.
 املادة 23

 (58 ) 
إضافة مادة  جديدة
( للنظام 58جديدة  )

 األساسي

خيضع تداول األسهم 
 7ألحكام القانون رقم 

املشار إليه  2010لسنة 
والئحته التنفيذية وما 
تصدره هيئة أسواق املال 

 ا الشأن.من قواعد هبذ
 املادة 24

 (59 ) 
إضافة مادة جديدة  

( للنظام 59)
 األساسي

جيوز للشركة أن تشرتي 
أسهمها حلساهبا يف 
 :احلاالت اآلتية

أن يكون ذلك    -1
بغرض احملافظة على 

استقرار سعر السهم، ومبا 
ال جياوز النسبة اليت 

حتددها هيئة أسواق املال 
 .من جمموع أسهم الشركة

 .رأس املالختفيض   -2
عند استيفاء الشركة  -3

 .لدين مقابل هذه األسهم
توزيعها كلها أو    -4
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العاملني يف  علىغريها 
الشركة وذلك ضمن 
برانمج خيار االسهم 

بشرط موافقة  للموظفني،
ووفقاً  العامة،اجلمعية 

للقواعد املنظمة لذلك 
اجلمعية واملعتمدة من قبل 

 للشركة العامة
 ىأي حاالت أخر    -5

حتددها لدين مقابل هذه 
 .االسهم

وال تدخل األسهم املشرتاة 
يف جمموع أسهم الشركة 
يف األحوال اليت تتطلب 
متلك املسامهني نسبة 
 .معينة من رأس املال

ويف مجيع املسائل اخلاصة 
ابحتساب النصاب الالزم 
لصحة اجتماع اجلمعية 

والتصويت على  العامة،
 .القرارات ابجلمعية العامة

النحو الذي تنظمه  على
 .هيئة أسواق املال

تفوض اجلمعية العامة 
العادية جملس اإلدارة 
بشراء أو بيع أسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز 

% من عدد أسهمها 10
وفقا ألحكام القانون 

25/2012. 
يتمتع املساهم يف الشركة 
بوجه خاص ابحلقوق 

 التالية:
قبض األرابح  -1

واحلصول على أسهم 
 يتقرر توزيعها. املنحة اليت

املشاركة يف إدارة   -2
الشركة عن طريق العضوية 
يف جملس اإلدارة وحضور 
اجلمعيات العامة 

واالشرتاك يف مداوالهتا، 
وذلك طبقا ألحكام قانون 
الشركات وهذا النظام، 
ويقع ابطال أي اتفاق على 

 خالف ذلك.
احلصول قبل اجتماع  -3

اجلمعية العامة بسبعة أايم 
ل على البياانت على األق

املالية للشركة عن الفرتة 
احملاسبية املنقضية وتقرير 
جملس اإلدارة وتقرير 
 مراقب احلساابت.

التصرف يف األسهم   -4
اململوكة له واألولوية يف 
االكتتاب ابألسهم اجلديدة 
والسندات والصكوك وفقا 
ألحكام قانون الشركات 

 وهذا العقد.
احلصول على نصيب -5

الشركة عند  من موجودات
التصفية بعد الوفاء مبا 
 عليها من ديون.

يلتزم املساهم يف الشركة 
 بوجه خاص مبا يلي:

تسديد األقساط  -1
املستحقة على ما ميلكه 
من أسهم عند حلول 
مواعيد االستحقاق ودفع 
التعويض عن التأخري يف 

 السداد.
دفع النفقات اليت  -2

تكون الشركة قد حتملتها 
اء األقساط يف سبيل استيف

غري املدفوعة من قيمة 
أسهمه، وللشركة التنفيذ 
على األسهم استيفاء 

 حلقوقها.
تنفيذ القرارات اليت  -3

تصدرها اجلمعية العامة 
 للشركة.

االمتناع عن أي عمل  -4
يؤدي إىل اإلضرار 

ابملصاحل املالية أو األدبية 
للشركة وااللتزام بتعويض 
األضرار اليت تنشأ عن 

 لك.خمالفة ذ
تباع القواعد ا -5

واإلجراءات املقررة بشأن 
 .تداول األسهم

جمللس اإلدارة أن يوزع 
العمل بني أعضائه وفقا 
لطبيعة أعمال الشركة كما 
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جيوز للمجلس أن يفوض 
أحد أعضائه و أو جلنة من 
بني أعضائه أو أحدا من 
الغري يف القيام بعمل معني 
أو أكثر أو اإلشراف على 

اط وجه من وجوه نش
الشركة أو يف  ارسة بعض 

السلطات أو 
االختصاصات املنوطة 

 ابجمللس.
 املادة 25

 (60 ) 
إضافة مادة جديدة  

( للنظام 60)
 األساسي

ال جيوز للشخر، ولو  
كان  ثالً لشخر طبيعي 
أو اعتباري، أن يكون 
عضوا يف جملس إدارة 
أكثر من مخس شركات 
مسامهة عامة مركزها يف 

يكون الكويت وال أن 
رئيساً جمللس اإلدارة يف 
أكثر من شركة مسامهة 
واحدة مركزها يف الكويت، 
ويرتتب على خمالفة هذا 
الشرط بطالن عضويته يف 
الشركات اليت تزيد على 
العدد املقرر وفقاً حلداثة 
التعيني فيها، وما يرتتب 
على ذلك من آاثر، وذلك 
مع عدم اإلخالل حبقوق 
الغري حسن النية، ويلتزم 
من خيالف هذا الشرط أبن 
يرد إىل الشركة اليت 
أبطلت عضويته فيها ما 
يكون قد حصل عليه من 

 .مكافآت أو مزااي
 املادة 26

 (61 ) 
إضافة مادة جديدة  

( للنظام 61)
 األساسي

ال جيوز لرئيس أو عضو 
جملس اإلدارة، ولو كان 
 ثالً لشخر طبيعي أو 
اعتباري، أن يستغل 
لت املعلومات اليت وص

إليه حبكم منصبه يف 
احلصول على فائدة لنفسه 
أو لغريه، كما ال جيوز له 
التصرف أبي نوع من 
أنواع التصرفات يف أسهم 
الشركة اليت هو عضو يف 

مدة  والجملس إدارهتا ط
عضويته إال بعد احلصول 
على موافقة هيئة أسواق 

 .املال

 املادة 27
 (62 ) 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 62)

 ساسياأل

ال جيوز ألعضاء جملس 
اإلدارة أن يفصحوا إىل 
املسامهني يف غري 

اجتماعات اجلمعية العامة 
أو إىل الغري عما وقفوا 
عليه من أسرار الشركة 
بسبب مباشرهتم إلدارهتا 
وإال وجب عزهلم 

ومساءلتهم عن تعويض 
األضرار الناجتة عن 

 .املخالفة
 املادة 28

 (63 ) 
إضافة مادة جديدة  

( للنظام 63)
 األساسي

ال جيوز لرئيس جملس 
اإلدارة أو ألي من أعضاء 
اجمللس، أن جيمع بني 
عضوية جملس إدارة 

شركتني متنافستني، أو أن 
يشرتك يف أي عمل من 
شأنه منافسة الشركة أو أن 
يتجر حلسابه أو حلساب 

فروع النشاط  أحدغريه يف 
الذي تزاوله الشركة، وإال  
كان هلا أن تطالبه 

لتعويض أو ابعتبار اب
العمليات اليت زاوهلا 
حلسابه كأهنا أجريت 

حلساب الشركة. ما مل يكن 
ذلك مبوافقة اجلمعية 

 .العامة العادية
 املادة 29

(64) 
 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 64)

 األساسي

ال جيوز تقدير جمموع 
مكافآت رئيس وأعضاء 
جملس اإلدارة أبكثر من 
 عشرة ابملائة من الربح
الصايف بعد استنزال 

االستهالك واالحتياطيات 
وتوزيع ربح ال يقل عن 
مخسة ابملائة من رأس املال 

 على املسامهني.
ويلتزم جملس اإلدارة 

بتقدمي تقرير سنوي يعرض 
علي اجلمعية العامة العادية 
للشركة للموافقة عليه 

ن يتضمن علي وجه أعلي 
دقيق بياان مفصال عن 

ملزااي اليت املبالغ واملنافع وا
حصل عليها جملس اإلدارة 
 أاي كانت طبيعتها ومسماها 

 املادة 30
(65) 

 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 65)

 األساسي

ال جيوز أن يكون ملن له 
 ثل يف جملس اإلدارة أو 
لرئيس أو أحد أعضاء 
جملس اإلدارة أو أحد 

أعضاء اإلدارة التنفيذية أو 
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أزواجهم أو أقارهبم من 

ة الثانية مصلحة الدرج
مباشرة أو غري مباشرة يف 
العقود والتصرفات اليت 
تربم مع الشركة أو حلساهبا 
إال إذا كان ذلك برتخير 
يصدر عن اجلمعية العامة 

 .العادية
 املادة 31

 (66 ) 
 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 66)

 األساسي

ال جيوز للشركة أن تقرض 
أحد أعضاء جملس إدارهتا 

التنفيذي أو أو الرئيس 
أزواجهم أو أقارهبم حىت 
الدرجة الثانية أو الشركات 
التابعة هلم، مامل يكن هناك 
تفويض من اجلمعية العامة 
العادية للشركة، وكل 
تصرف يتم ابملخالفة 

لذلك ال ينفذ يف مواجهة 
الشركة، وذلك دون 

إخالل حبقوق الغري حسن 
 .النية

 املادة 32
 (67) 

 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 67)

 األساسي

للشركة أن ترفع دعوى 
املسئولية على أعضاء 
جملس اإلدارة بسبب 
األخطاء اليت تنشأ عنها 

للشركة، فإذا كانت  اً أضرار 
الشركة يف دور التصفية 

 .املصفى رفع الدعوى توىل
 املادة 33

 (68 ) 
 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 68)

 األساسي

أن يرفع  لكل مساهم
نفرداً نيابة عن الدعوى م

الشركة يف حالة عدم قيام 
الشركة برفعها، ويف هذه 
احلالة جيب اختصام 
الشركة ليحكم هلا 
ابلتعويض إن كان له 
مقتض. وجيوز للمساهم 
رفع دعواه الشخصية 
ابلتعويض إذا كان اخلطأ 
قد أحلق به ضررا. ويقع 
ابطال كل اتفاق يقضي 

 .بغري ذلك
املادة  34

( 69 ) 
 

ادة جديدة  إضافة م
( للنظام 69)

 األساسي

جيوز بقرار يصدر عن 
اجلمعية 

للشركة إقالة  العادية العامة
رئيس أو عضو أو أكثر 
من أعضاء جملس اإلدارة 
أو حل جملس إدارة 
الشركة وانتخاب جملس 
جديد وذلك بناء على 
اقرتاح يقدم بذلك من 
عدد من املسامهني ميلكون 

ماال يقل عن ربع رأس مال 
 كة املصدر.الشر 

وعند صدور قرار حبل 
جملس اإلدارة، وتعذر 
انتخاب جملس جديد يف 
ذات االجتماع يكون 
للجمعية أن تقرر إما أن 
يستمر هذا اجمللس يف 
تسيري أمور الشركة إىل 
حني انتخاب اجمللس 

اجلديد أو تعيني جلنة إدارية 
مؤقتة تكون مهمتها 
األساسية دعوة اجلمعية 

ديد، النتخاب اجمللس اجل
وذلك خالل شهر من 

 تعيينها
املادة  35

( 70 ) 
 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 70)

 األساسي

ال جيوز للجمعية العامة 
مناقشة موضوعات غري 
مدرجة يف جدول األعمال 
إال إذا كانت من األمور 
العاجلة اليت طرأت بعد 
إعداد اجلدول أو تكشفت 
يف أثناء االجتماع، أو إذا 

دى طلبت ذلك إح
اجلهات الرقابية أو مراقب 
احلساابت أو عدد من 
املسامهني ميلكون مخسة 
ابملائة من رأس مال 
الشركة، وإذا تبني أثناء 
املناقشة عدم كفاية 

املعلومات املتعلقة ببعض 
املسائل املعروضة، تعني 
أتجيل االجتماع مدة ال 
تزيد عن عشرة أايم عمل 
إذا طلب ذلك عدد من 

ن ربع أسهم املسامهني ميثلو 
رأس املال املصدر، وينعقد 
االجتماع املؤجل دون 
احلاجة إىل إجراءات 
 .جديدة للدعوة

املادة  36
( 71 ) 

 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 71)

 األساسي

على جملس اإلدارة تنفيذ 
قرارات اجلمعية العامة ما 
مل تكن تلك القرارات 
خمالفة للقانون أو عقد 
 م.التأسيس أو هذا النظا

وعلى جملس اإلدارة إعادة 
عرض القرارات املخالفة 
على اجلمعية العامة يف 
اجتماع يتم الدعوة له 
 ملناقشة أوجه املخالفة.
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 املادة 37

 (72 ) 
إضافة مادة جديدة  

( للنظام 72)
 األساسي

جيوز لكل مساهم إقامة 
الدعوى ببطالن أي قرار 
يصدر عن جملس اإلدارة 

عادية أو اجلمعية العامة ال
أو غري العادية خمالفا 
للقانون أو عقد أتسيس 
الشركة أو هذا النظام أو 
كان يقصد به اإلضرار 
مبصاحل الشركة، واملطالبة 
 ابلتعويض عند االقتضاء.
كما جيوز الطعن على 
قرارات اجلمعية العامة 
العادية وغري العادية اليت 
يكون فيها إجحاف حبقوق 
األقلية ويتم الطعن من 

عدد من مسامهي قبل 
الشركة ميلكون مخسة 
عشر ابملائة من رأس مال 
الشركة املصدر، وال 

 ن وافقوا على  ايكونو 
 تلك القرارات.

 املادة 38
 (73 ) 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 73)

 األساسي

فيما يتعلق مبراقب 
احلساابت تطبق أحكام 

( لسنة  25قانون رقم ) 
وتعديالته والئحته  2012

 ذيةالتنفي
املادة  39

(74) 
 

إضافة مادة جديدة  
( للنظام 74)

 األساسي

تطبق أحكام قانون 
( 25الشركات رقم ) 

وتعديالته  2012لسنة 
والئحته التنفيذية يف كل ما 
مل يرد بشأنه نر خاص 
يف عقد التأسيس أو يف 

 .هذا النظام
 رئيس جملس اإلدارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

انه طالبني حتويل الرتاخير قدم اىل الوزارة السادة املذكورين أدت
 واحملالت التجارية العائدة إليهم اىل أمساء أشخاص آخرين :

االسم  نوع العمل املتنازل رقم الرتخير
 التجاري

موقع 
 احملل

املتنازل 
 إليه

4589/2015 
انعسه 
عمهوج 
 بطي

 اهلواتف
املبدع 
االيطايل 
 للهواتف

 املنقف
منريه 

سفيدان 
 السبيعي

2279/1996 

سكينه 
فرج 
عبدهللا 
 حممد

بقالة جنوب  بقالة
 حويل النقرة

فرج 
جربوع 
فرج 
 عبدهللا

2184/2013 

ابتسام 
مجال 
صاحل 
 الدعيج

صالون 
لتجميل 
 السيدات

صالون 
جييد 
لتجميل 
 السيدات

 اجلابرية
اميان مجال 

صاحل 
 الدعيج

4393/1994 
ليليه 

رماح هنار 
 املطريي

تصليح  
كهرابء 
السيارات 
تصليح 
اإلطارات 

بديل وت
الزيوت 
ميزان 
 للسيارات

األصالة  
كهرابء 
وبنشر 
وميزان 
 للسيارات

حممد رماح  حويل
 املطريي

5313/1997 

شعفه 
عبدهللا 
عايض 
 العجمي

بقاله بيت  بقاله
 اجلهراء األفق

عبدهللا 
حمسن 
محد 

 املخيال

1313/2006 

شعفه 
عبدهللا 
عايض 
 العجمي

بقاله قمة  بقاله
 اجلهراء األفق

عبدهللا 
 حمسن
محد 

 املخيال

2054/2012 
طخيمه 
سعد ثقل 
 العجمي

تصليح  
كهرابء 
السيارات 
تصليح 
اإلطارات 
وتبديل 
الزيوت 
ميزان 
 للسيارات

كهرابء 
وبنشر 
وميزان 
سوراي 
 اإللكرتوين

الصليبية 
 الصناعية

صاحل 
عبدالكرمي 
مزعل 
 السعيد

527/2011 
حممد 
يوسف 
 علي املال

غسيل 
وكوي على 
 البخار

مصبغة نور 
 تحريرال

خيطان 
 القدمية

زبيده 
امحد 

عبدالرمحن 
 مال علي

2445/1997 
خلود 
امساعيل 
 علي

بقاله وردة  بقاله
 اخللود

خيطان 
 القدمية

خلود 
امساعيل 
 علي

1183/2016 

مسرية 
مرتك 
انيف 
 القحطاين

بقاله طريج  بقاله
 العارضية

العارضية 
 احلرفية

فيصل 
امحد 
عبدهللا 
 القحطاين

2796/2005 
فهاد 
يلم اهل

 عبدهللا 
 نقل بضائع

مؤسسة 
اجلوالن 
لنقل 
 البضائع

خيطان 
 القدمية

جمليه 
خملف 
 منشان

5139/2015 

طالل 
علي 
فراج 
 الشمري

مأكوالت 
 خفيفة

بيت الشام 
للمأكوالت 
 اخلفيفة

 الساملية
جمليه 
خملف 
 منشان

419/88 
حربيه 
علي 
 امحد

استرياد 
تصدير 
ووكيل 
 ابلعمولة

مؤسسة 
اهلواء 
 التجارية

عادل محد  حويل
 القراييف

1550/2014 

انصر 
املصبح 
ماضي 
 التيسي

توصيل 
طلبات 
 االستهالكية

مؤسسة 
اسطول 
اجلهراء 
لتوصيل 
الطلبات 
 االستهالكية

 اجلهراء

فواز 
سعود 
حمجم 
 املطريي
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يرجى  ن له اعرتاض على ذلك مراجعة ادارة الرتاخير التجارية 
اإلعالن وال يقبل أي عشر يوماً من اتريخ نشر هذا  ةخالل مخس

 .قضائي أو أمر والئي واجب النفاذ اعرتاض مامل يكن مبنياً على حكم
 وكيل وزارة التجارة والصناعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تقدم السادة شركة/ شركة جمموعة إنشاءات اهلامشي للتجارة العامة 
 واملقاوالت.
كالة إىل إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة. الو بطلب قيد 

-PETROشركة:  1409/2017مت تسجيل الوكالة رقم  حيث
TECHNA INTERNATIONAL   الكندية

اجلنسية. ونشاط الوكالة عبارة عن: وكيل منتجات عبوات إزالة امللح، 
فرازات نفط وغاز، أوعية ضغط، سخان وقود غري مباشر، نظام زيت 

 TEGساخن، عبوات تكييف غاز، وحدات استعادة البخار، نظام 
 املياه. إلزالة

 .16/07/2018إىل  17/07/2017على أن تكون املدة من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ  
 التكنولوجيتقدم السادة شركة/ شركة التقدم 

طلب قيد وكالة إىل إدارة السجل التجارية الذي تعتمده الوزارة. ب
   1458/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 

// االمريكية  HYCOR  BIOMEDICAL  LLشركة: 
اط الوكالة عبارة عن: موزع أجهزة احلساسية واملناعية اجلنسية. ونش

 الذاتية من انتاج املوكل، 
 7/6/2020إىل  8/6/2017على أن تكون املدة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ
 التكنولوجيتقدم السادة شركة/ شركة التقدم 

الـــوزارة.  هطلـــب قيـــد وكالـــة إىل إدارة الســـجل التجاريـــة الـــذي تعتمـــدب
   1419/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 

//  DILION  TECHNOLOGIES  INCشـركة: 
ـــل كـــامريا جامـــا  ـــة عبـــارة عـــن: وكي ـــة اجلنســـية. ونشـــاط الوكال االمريكي

DISCOVERY NM750B      منتجــات مســبار جراحــي
 28/2/2019إىل  1/3/2017لى أن تكون املدة من ديلون ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

 تقدم السادة شركة / شركة السلطان املتحدة الطبية ذ.م.م.
لب قد الوكالة إىل إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة. بط

شركة:  1490/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 
COVIDIEN AG   السويسرية اجلنسية. ونشاط الوكالة //

حلول تشخير جي  –عبارة عن : موزع حلول العالجات جي أي 
ية األنسجة الرخو  –شبكة بيولوجية  –جهاز جراحة تنظريية  –أي 

جهاز  –جهاز اخلياطة الداخلية  –شبكة صناعية  –امليكانيكية 
 –خياطة اجلروح  –األدوات والربط  –الوصول  –اخلياطة املفتوح 
 مرقأة من إنتاج املوكل. –اجلراحة احليوية 

 .30/4/2018إىل  1/5/2017على أن تكون املدة من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
لفنية لالسترياد تقدم السادة شركة / الشركة النوعية للتوريدات ا

 والتصدير ووكيل ابلعمولة.
بطلب قيد الوكالة إىل إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة. 

شركة:  1429/2017حيث مت تسجيل الوكالة رقم 
T.M.P.S.P.A  TERMOMECCANICA 

POMPE   االيطالية اجلنسية. ونشاط الوكالة عبارة عن: وكيل //
ت تعمل وفقًا ملعايري معهد البرتول مضخا –مضخات الطرد املركزي 

 .لاألمريكي قطع الغيار من إنتاج املوك
 .31/12/2019إىل  30/09/2016على أن تكون املدة من 

 

 وزارة الرتبية
 إعالن

 2018-31/2017املمارسة رقم م م/ عن 
 لتوريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة معدات رايضية

كيب وتشغيل وصيانة معدات تعلن وزارة الرتبية عن توريد ونقل وتر 
رايضية حلاجة التوجيه الف  العام لرايض األطفال حسب الشروط 

 املمارسة.العامة واخلاصة الواردة بواثئق 
على راغيب االشرتاك يف هذه املمارسة من الشركات املتخصصة مراجعة 
إدارة التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام 

د.ك(  75/-) هلحصول على واثئق املمارسة مقابل رسم وقدر الرمسي ل
غري قابل للرد على أن يتم تسليم  غري،ال  اً فقط مخسة وسبعون دينار 
 اإلعالن.عشرة أايم( من اتريخ  10العطاءات يف موعد أقصاه )

 وكيل وزارة الرتبية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 (2018-40/2017ن املمارسة رقم )م.ك/ع

حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 
 الرتبوية واملناهج

تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .
 إرشادات عامة للممارسة :

 ملمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية .املمارسة )حمدودة( على ا-1
يوم عمل من اتريخ نزول  15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

 اإلعالن  .



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      48                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة ، -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح ويرفق بعطائه شهادة بذلك 

 املمارسة .
هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة  وال حيق ملقدم العطاء تقدمي -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنان ابملائة من 2يل ال يقل عن )يصاحب العطاء أتمني أو -6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 
ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل 

وبة بتأمني خمالف العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصح
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة 

 سراين العطاء املطلوب .
 20إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم نصف الكمية خالل -7
من اتريخ توقيع العقد و الباقي خالل شهرين من انتهاء موعد  ايوم

تعهد بتنفيذ أعمال املمارسة تسليم الكمية األوىل ( يلتزم خالهلا امل
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة .
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 
 األسعار بعد تصدير العطاء. سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر أو -9
تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 
فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 

ة هذه املالحظات وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراس
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10

الرمسي يف موعد  واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام
ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة  )

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع  جيب على-11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة احلق يف عدم 
قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 ملواصفات والشروط الفنية للممارسة .ضرورة االلتزام مبا جاء يف ا
على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه -12

 املمارسة ابللغة العربية .
 

 وكيل وزارة الرتبية

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 فئة ِ)أ( اب املدرسية وما يف مستواهاملطابع املؤهلة لطباعة الكت
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 طباعةشركة جمموعة فور فيلمز لل 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 طباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(املطابع املؤهلة ل
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

لطباعة وتوريد  ( 2018-2017/    49عن املمارسة رقم ) م.ك /
 حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج –كتب مدرسية 

توريد كتب تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة و 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 املمارسة.واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق 
 للممارسة:إرشادات عامة 

 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية . -1
يوم عمل من اتريخ نزول  15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل  -2

 ن  .اإلعال
ومقيد  املؤهلة،يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع  -3

يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل ويرفق بعطائه 
 املمارسة.شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

مي حيق ملقدم العطاء تقد للتجزئة والهذه املمارسة غري قابلة  -4
 ذلك.عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على 

املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف  -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن ) -6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء  ضمان من بنك معتمد لدى

وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل  الرتبية،ولصاحل وزارة 
أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي  التأمني،العطاءات غري املصحوبة هبذا 

وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة سراين  إليها،من الضوابط املشار 
 املطلوب.العطاء 

 ايوم 20كامل الكمية خالل   )تسلمالية للعقد هي إن املدة اإلمج -7
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من اتريخ توقيع العقد( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 املمارسة.بواثئق 
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز  -8

فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة الرجوع 
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر  -9
أو تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 

فعليه أن يستوضح يف ذلك من  فئات عطائه أو على قيمة األعمال
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
العطاءات إبدارة التوريدات  تودع واثئق املمارسة يف صندوق -10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12الساعة )أقصاه 

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
إىل أي تعديل يف  بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .

جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع  -11
املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 

وللوزارة احلق يف عدم  به،وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم 
تضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع قبول العطاء ما مل ي

 للممارسة.ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية 
على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه  -12

 العربية.املمارسة ابللغة 
 وكيل وزارة الرتبية
 

 ةدرسيأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب امل
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 توزيعالشركة العصرية للطباعة والنشر وال 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 نية للطباعة التغليف شركة املطبعة األملا 11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اإلعالن 

 (2018-50/2017عن املمارسة رقم )م.ك/
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 
 اهجالرتبوية واملن

تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .
 إرشادات عامة للممارسة :

 . املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية-1
عمل من اتريخ نزول  ايوم 15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل -2

 اإلعالن  .
يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع املؤهلة ، -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
رح ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ ط

 املمارسة .
هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة  وال حيق ملقدم العطاء تقدمي -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن )-6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 
ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل 
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصحوبة بتأمني خمالف 

شار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة ألي من الضوابط امل
 سراين العطاء املطلوب .

 ايوم 20إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم كامل الكمية خالل -7
من اتريخ توقيع العقد( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة .
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8

الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر أو -9
ين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على تبا

فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
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( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف تعارض )إن وجد
 على الوزارة .

تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات -10
واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 

ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة  )
أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد  الوزارة يف شأن تغيري

بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 
 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .

جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11
ملمارسة )إن وجد( املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع ا

وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة احلق يف عدم 
قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .
 على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه-12

 املمارسة ابللغة العربية .
 وكيل وزارة الرتبية
 

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 لطباعةشركة مطابع الرسالة للصحافة وا 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 التغليفشركة الصناعات الربيطانية للطباعة و  8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نإعال
لطباعة وتوريد   ( 2018-2017/  51عن املمارسة رقم ) م.ك / 

 حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج –كتب مدرسية 
تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 املمارسة.يف واثئق واملواصفات الفنية الواردة 
 للممارسة:إرشادات عامة 

 الرتبية.املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة  -1

يوم عمل من اتريخ نزول  15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل  -2
 اإلعالن.

ومقيد  املؤهلة،يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع  -3
ارة والصناعة الكويت للعام احلايل ويرفق يف السجل التجاري وغرفة جت

 املمارسة.بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 
حيق ملقدم العطاء تقدمي  للتجزئة والهذه املمارسة غري قابلة  -4

 ذلك.عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على 
ل يف املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمث -5
  (.دينارا كويتيا 75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن ) -6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

 وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل الرتبية،ولصاحل وزارة 
أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي  التأمني،العطاءات غري املصحوبة هبذا 

وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة سراين  إليها،من الضوابط املشار 
 املطلوب.العطاء 

 -  20كامل الكمية خالل   )تسلمإن املدة اإلمجالية للعقد هي  -7
نفيذ أعمال من اتريخ توقيع العقد( يلتزم خالهلا املتعهد بت اً يوم 45

املمارسة طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية 
 الواردة بواثئق املمارسة .

يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز  -8
الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 

 د تصدير العطاء.ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بع سراينه،
إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر  -9

أو تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 
فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 
ات وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظ

واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 الوزارة.على 
تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات  -10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12الساعة )قصاه أ

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
ل املرفقة وتقدمي بيان جلميع جيب على املمارس تعبئة اجلداو  -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وللوزارة احلق يف عدم  به،وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم 

قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 
 للممارسة.ة ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفني

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه  -12
 .ةابللغة العربياملمارسة 

 وكيل وزارة الرتبية
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 ةأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 فئة ِ)أ( ااملطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 قبس للصحافة والطباعة والنشرمطابع شركة دار ال 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

  مستواه فئة ِ)ب(وما يف املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ( 2018-2017/ 52 /عن املمارسة رقم ) م.ك
حلاجة / قطاع البحوث  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 

 الرتبوية واملناهج
تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 

لبحــــوث الرتبويــــة واملنــــاهج طبقــــا للشــــروط مدرســــية حلاجــــة / قطــــاع ا
 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .

 إرشادات عامة للممارسة :
 املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة الرتبية . -1
 يوم عمل من اتريخ نزول اإلعالن. 15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل  -2
مارسة أن يكون من املطابع املؤهلة ، يشرتط يف من يتقدم هلذه امل -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

 املمارسة.
حيق ملقدم العطاء تقدمي  للتجزئة والهذه املمارسة غري قابلة  -4

 ئق على ذلك .عروض بديلة إال إذا نصت الواث
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف  -5
 دينارا كويتيا( .  75)
( اثنان ابملائة من %2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن ) -6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
العطاء ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم 

ولصاحل وزارة الرتبية ، وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل 

العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصحوبة بتأمني خمالف 
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة 

 سراين العطاء املطلوب .
يوم  20الكمية خالل  إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم كامل -7

من اتريخ توقيع العقد ( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة 
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز  -8

ن وقت تصديره حىت هناية مدة الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك م
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر  -9
أو تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 
من فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك 

وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
ــق املمارســة يف صــندوق العطــاءات إبدارة التوريــد -10 ات تــودع واثئ

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصــف ظهـــرا ( حســب القــرارات الصــادرة مـــن  12الســاعة )أقصــاه 

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 

 لعطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .أسعار ا
جيــب علــى املمــارس تعبئــة اجلــداول املرفقــة وتقــدمي بيــان جلميــع  -11

املســــتلزمات الالزمــــة لتنفيــــذ األعمــــال موضــــوع املمارســــة )إن وجــــد( 
وذلـك يف نفــس واثئــق العطـاء الــذي تقــدم بـه ، وللــوزارة احلــق يف عــدم 

للمصــلحة العامــة مــع  قبــول العطــاء مــا مل يتضــمن تعبئــة اجلــداول وفقــا
 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه  -12
 املمارسة ابللغة العربية .

 وكيل وزارة الرتبية
 

 أمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017دراسي املقررة للعام ال

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 موعة الدوليةشركة مطابع اجمل 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
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 اســــــم املطبعــــة م
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

(لطباعة وتوريد   2018-2017/ 54.ك / عن املمارسة رقم ) م
 حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج –كتب مدرسية 

ية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب تعلن وزارة الرتب
مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للشروط 

 املمارسة.واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق 
 للممارسة:إرشادات عامة 

 الرتبية.املمارسة )حمدودة( على املمارسني املعتمدين لدى وزارة  -1
يوم عمل من اتريخ نزول  15لعطاء خالل جيب تسليم وثيقة ا 2

 اإلعالن.
 املؤهلة،يشرتط يف من يتقدم هلذه املمارسة أن يكون من املطابع -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

 املمارسة.
حيق ملقدم العطاء تقدمي  للتجزئة والة غري قابلة هذه املمارس-4

 ذلك.عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على 
املقابل املادي للحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف -5
  (.دينارا كويتيا 75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن ) -6

مني مبوجب شيك مصدق أو خطاب قيمة العطاء وأن يكون هذا التأ
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل  الرتبية،ولصاحل وزارة 
أو املصحوبة بتأمني خمالف ألي  التأمني،العطاءات غري املصحوبة هبذا 

صاحلا ملدة سراين  وجيب أن يكون التأمني إليها،من الضوابط املشار 
 املطلوب.العطاء 

 ايوم 20نصف الكمية خالل  )تسلمإن املدة اإلمجالية للعقد هي -7
شهرين من انتهاء موعد تسليم  والباقي خاللمن اتريخ توقيع العقد 

يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة طبقا للشروط  األوىل(الكمية 
 املمارسة.فات الفنية الواردة بواثئق العامة واخلاصة واألحكام واملواص

يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز -8
الرجوع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة 

 ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء. سراينه،
خطأ أو نقر  إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي -9

أو تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 
فئات عطائه أو على قيمة األعمال فعليه أن يستوضح يف ذلك من 
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 

ن أو واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباي
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 الوزارة.على 
تودع واثئق املمارسة يف صندوق العطاءات إبدارة التوريدات  -10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
حسب القرارات الصادرة من  ظهرا(ونصف  12الساعة )أقصاه 
ولن يقبل أي عطاء يرد  اإلقفال،ارة يف شأن تغيري أو متديد موعد الوز 

بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يلتفت إىل أي تعديل يف 
 العطاء.أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير 

جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع -11
ألعمال موضوع املمارسة )إن وجد( املستلزمات الالزمة لتنفيذ ا

وللوزارة احلق يف عدم  به،وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم 
قبول العطاء ما مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع 

 للممارسة.ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية 
اخلاصة هبذه  على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية-12

 العربية.املمارسة ابللغة 
 وكيل وزارة الرتبية
 

 ةأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الكتب املدرسي
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 ب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)أ(ااملطابع املؤهلة لطباعة الكت
 اســــــم املطبعــــة           م
 ابع الرسالة للصحافة والطباعةشركة مط 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 ت الربيطانية للطباعة والتغليفشركة الصناعا 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 شركة املطبعة األملانية للطباعة التغليف  11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسي وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1
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 اإلعالن 
 ( 2018-2017/    55عن املمارسة رقم ) م.ك / 

 حلاجة  –لطباعة وتوريد كتب مدرسية 
 / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج

تعلن وزارة الرتبية عن طرح  ارسة )حمدودة( بشأن طباعة وتوريد كتب 
روط مدرسية حلاجة / قطاع البحوث الرتبوية واملناهج طبقا للش

 واملواصفات الفنية الواردة يف واثئق املمارسة .
 إرشادات عامة للممارسة :

 .سني املعتمدين لدى وزارة الرتبيةاملمارسة )حمدودة( على املمار  -1
 عمل من اتريخ نزول اإلعالن   ايوم 15جيب تسليم وثيقة العطاء خالل  -2
، ةارسة أن يكون من املطابع املؤهليشرتط يف من يتقدم هلذه املم -3

ومقيد يف السجل التجاري وغرفة جتارة والصناعة الكويت للعام احلايل 
ويرفق بعطائه شهادة بذلك على أن يكون اترخيها معاصرا لتاريخ طرح 

 املمارسة .
هذه املمارسة غري قابلة للتجزئة  وال حيق ملقدم العطاء تقدمي  -4

 عروض بديلة إال إذا نصت الواثئق على ذلك .
لحصول على نسخة من واثئق املمارسة يتمثل يف املقابل املادي ل -5
 دينارا كويتيا( .  75)
%( اثنان ابملائة من 2يصاحب العطاء أتمني أويل ال يقل عن ) -6

قيمة العطاء وأن يكون هذا التأمني مبوجب شيك مصدق أو خطاب 
ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر ابسم مقدم العطاء 

وغري مقرتن أبي قيد أو شرط ولن يلتفت إىل ولصاحل وزارة الرتبية ، 
العطاءات غري املصحوبة هبذا التأمني ، أو املصحوبة بتأمني خمالف 
ألي من الضوابط املشار إليها ، وجيب أن يكون التأمني صاحلا ملدة 

 سراين العطاء املطلوب .
 20إن املدة اإلمجالية للعقد هي ) تسلم نصف الكمية خالل  -7
وقيع العقد و الباقي خالل شهرين من انتهاء موعد من اتريخ ت ايوم

تسليم الكمية األوىل ( يلتزم خالهلا املتعهد بتنفيذ أعمال املمارسة 
طبقا للشروط العامة واخلاصة واألحكام واملواصفات الفنية الواردة 

 بواثئق املمارسة .
يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائما وانفذ املفعول غري جائز  -8

ع فيه وال ميكن سحبه وذلك من وقت تصديره حىت هناية مدة الرجو 
 سراينه ، ولن يعتد أبي خفض يف األسعار بعد تصدير العطاء.

إذا تبني للممارس عند دراسة املمارسة وجود أي خطأ أو نقر  -9
أو تباين يف املستندات الفنية أو يف جداول الكميات  ا قد يؤثر على 

ال فعليه أن يستوضح يف ذلك من فئات عطائه أو على قيمة األعم
وزارة الرتبية قبل تقدمي عطائه وستتوىل الوزارة دراسة هذه املالحظات 
واالستفسارات واإلجابة عليها وإزالة أي خطأ أو نقر أو تباين أو 
تعارض )إن وجد( وال يرتتب على ذلك أي مسؤولية أو التزام إضايف 

 على الوزارة .
وق العطاءات إبدارة التوريدات تودع واثئق املمارسة يف صند -10

واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي يف موعد 
ونصف ظهرا ( حسب القرارات الصادرة من  12أقصاه الساعة  )

الوزارة يف شأن تغيري أو متديد موعد اإلقفال ، ولن يقبل أي عطاء يرد 
تفت إىل أي تعديل يف بعد انقضاء املوعد املقرر لةقفال وكذلك لن يل

 أسعار العطاءات املقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
جيب على املمارس تعبئة اجلداول املرفقة وتقدمي بيان جلميع  -11

املستلزمات الالزمة لتنفيذ األعمال موضوع املمارسة )إن وجد( 
وذلك يف نفس واثئق العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة احلق يف عدم 

مل يتضمن تعبئة اجلداول وفقا للمصلحة العامة مع قبول العطاء ما 
 ضرورة االلتزام مبا جاء يف املواصفات والشروط الفنية للممارسة .

على املمارس تقدمي مجيع الكفاالت املصرفية اخلاصة هبذه  -12
 املمارسة ابللغة العربية .

 وكيل وزارة الرتبية
 

 تب املدرسيأمساء املطابع احمللية املؤهلة واملرشحة لطباعة الك
 2018-2017املقررة للعام الدراسي 

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)أ(
 اســــــم املطبعــــة م
 شركة مطابع الرسالة للصحافة والطباعة 1
 شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر 2
 مطابع اخلط 3
 ر والتوزيعالشركة العصرية للطباعة والنش 4
 شركة مطابع اجملموعة الدولية 5
 شركة جمموعة فور فيلمز للطباعة 6
 مطابع شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر 7
 شركة الصناعات الربيطانية للطباعة والتغليف 8
 مطابع األلفني للطباعة والنشر والتوزيع 9
 جمموعة النظائر اإلعالمية 10
 ألملانية للطباعة التغليف شركة املطبعة ا 11
 مطبعة أروى العاملية  12

 املطابع املؤهلة لطباعة الكتاب املدرسية وما يف مستواه فئة ِ)ب(
 اســــــم املطبعــــة م
 مطبعة الدروازة 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن 

( مساحة كركن 2الستغالل عدد ) 2018 -2017/ 1املزايدة   رقم /عن 
 ة التابعة لوزارة الرتبيةيالكبري التعليم تعريفي للبنوك مببىن منطقة مبارك

تعلن وزارة الرتبية عن طرح مزايدة الستغالل مساحة كركن تعريفي للبنوك 
ة التابعة لوزارة الرتبية حسب الشروط يمببىن منطقة مبارك الكبري التعليم

 املزايدة.واملواصفات الواردة بواثئق 
إدارة  املتخصصة مراجعةات على راغيب االشرتاك يف هذه املزايدة من الشرك

التوريدات واملخازن مبنطقة صبحان اجلنويب خالل أوقات الدوام الرمسي 
ال  اً دك( فقط مخسة وسبعون دينار 75/-للحصول على واثئق املزايدة مقابل )

( 10غري قابل للرد على أن يتم تسليم العطاءات يف موعد أقصاه ) ،غري
 اإلعالن.من اتريخ نشر أايم  ةعشر 
 

 كيل وزارة الرتبية  و 
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 وزارة الداخلية
 فقدان جنسية

 ةتعلـــن اإلدارة العامـــة للجنســـية وواثئـــق الســـفر أن األشـــخاص املدرجـــ
هبـم   ةالكويتيـة اخلاصـ شهادات جنسـياهتمهم أدانه يدعون فقدان ؤ أمسا
اإلدارة خـالل أسـبوعني  أي منهـا أن يسـلمها إىل ى ن يعثر علـ ىفريج

وإال فســتمنح هلــؤالء  ،الرمسيــة  ةابجلريــد مــن اتريــخ نشــر هــذا اإلعــالن
 . ةحسب اإلجراءات املتبع كويتية  شهادات جنسيةاألشخاص 

 اجلنسيةرقم  اإلســم م
 106671089 عبدهللا حممد يوسف سعود الصباح 1
 105078958 وضحه حثلني سبعان عبدهللا العجمي 2
 106035930 عبدالرمحن على محد مسفر انصر العجمي 3
 107205200 ه محود جنم رخير عقاب الشمريخليف 4
 138478867 روايب انيف حممد امحد عبدهللا 5
 117865546 عيد عبدهللا عيد حممد اثين 6
 137054585 ابوزيد عبدهللا علي عبدهللا مال حسني 7
 100801293 عبدهللا علي عبدهللا مال حسني 8
 118531502 حممد فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ 9
 107116208 راي عبدهللا خالر عبدهللا مهيالن اهلاجريث 10
 150498566 انصر عبدالعظيم خضري عبدهللا عبدالرسول 11
 106625637 فهد حممد زيد مربك الشتلى العازمي 12
 138505570 سيد ابراهيم عباس القالف 13
 118005120 خالد طالل سعود صاحل الدويسان 14
 106685194 ي العتييبحممد صاطى سعد عبري ماض 15
 101777019 انصر مصطفي عبدهللا حممد 16
 102264018 عبدهللا عبداهلادي حممد اجلري 17
 101325082 خالد عبدهللا خليفه عبدهللا احلملي 18
 170042751 نوره بندر سلطان العتييب 19
 130715612 سامل طلق مشلح فرحان زيد اهلاجري 20
 154568691 رشيد ابوعوينه العازميمالك فالح سعد حممد  21
 117804914 يوسف فيصل ابراهيم طاهر عبدهللا 22
 102872581 زينب محزه عباس خلف 23
 106434316 سامل مهل فهم حممد مشخر اهلاجري 24
 102876027 مزيد حامد محود مزيد البطاح 25
 107804160 امساء وليد حممد عبدهللا على الزمامي 26
 105481233 ايد شليويح مبارك الظفرييفوزى ع 27
 134262798 حممد فهد كريدى فه انصر السبيعي 28
 103143690 ها  سعد على سعد عواد املياس 29
 122855565 العنود حممد عبيد على راشد الرشيدي 30
 108506206 سكينه على شيخى هوجناين 31
 102191046 عبيد حوران وراد صنيدح املرزوق 32
 107227412 يوسف جاسم حممد النفير 33
 101456311 سلمان يوسف يعقوب حممد حسني 34
 151734260 تركى امحد على ابراهيم بن على 35
 126889040 مطلق جراين اوتيد العازمي  36
 106874381 جاسم حممد زيد عبدهللا الزيد 37
 123584975 عايض حيىي عبيد عبدهللا اهلتال  العجمى 38

 
 ر عام االدارة العامة للجنسية وواثئق السفرمدي

 

 فقدان جوازات
 ةتعلـــن اإلدارة العامـــة للجنســـية وواثئـــق الســـفر أن األشـــخاص املدرجـــ

هبـــم   ةهم أدانه يــدعون فقـــدان جــوازات ســفرهم الكويتيـــة اخلاصــؤ أمســا
اإلدارة خـالل أسـبوعني  أي منهـا أن يسـلمها إىل ى ن يعثر علـ ىفريج

وإال فســتمنح هلــؤالء  ،الرمسيــة  ةإلعــالن ابجلريــدمــن اتريــخ نشــر هــذا ا
 . ةحسب اإلجراءات املتبع األشخاص جوازات سفر كويتية

 الرقم املسلسل رقم اجلواز اإلســـــــــــــــم م
 3513643 105785740 طارق صاحل حممد خالد يوسف املطوع 1
 3836830 107818130 صقر جرب ثويىن سعيد فاحل العنزي 2
 P05034197 235595301 مد امساعيل حممد مرادعلي حم 3
 4389751 272021918 امساعيل حممد امساعيل حممد امحد مراد 4
 4389516 256959084 قاسم حممد امساعيل حممد مراد 5
 2541173 101688229 عادل على عبداحملسن حممد البناء 6
 3635698 105992304 امساء سامي يوسف حسني عبداحلاف  7
 3859705 101533483 ليد علي حسن علي قبازردو  8
 4037173 105146412 شيخه زيد عبدهللا شاهر املطريي 9
 4298825 106437127 نواف منذر نعمان امحد عبدهللا العمر 10
 148410 134178160 (17هدى حممد جبار فيحان سعد )ماده 11
 3899682 107401722 زهره عبدالرضا سلمان حممد علي السلمان 12
 3671857 130478781 محود عمر محود حممد راشد العمريي 13
 2016295 101325082 خالد عبدهللا خليفه عبدهللا احلملي 14
 3770515 154568691 مالك فالح سعد حممد رشيد ابوعوينه العازمي 15
 3932204 154565690 صبيحه فالح سعد حممد رشيد ابوعوينه العازمي 16
ـــــــــــراهيم امساعيـــــــــــل عيســـــــــــى امسا 17 عيـــــــــــل اب

 عبدالرسول علي
107062996 3016207 

 4328834 146292300 امحد فيصل عجمى فهد العتييب 18
 4205322 117865546 عيد عبدهللا عيد حممد اثين 19
 2925854 150258963 مها خالد حممد شعيفان الدوسري 20
 4193746 104948449 حممد خالد عبدهللا حجى حسن  21
 4206760 123668023 ه جاسم حممد ماجد عثمان اجلعفرجنا 22
 3915919 121886728 عبدالرمحن امحد عبدالرمحن حسني ابراهيم 23
 3120070 107502500 حفصه علي منصور يعقوب سلطان البصارة 24
 4308341 100875144 موضى مبارك احلمد السعيد العيار 25
 3338947 118975061 عثمان مشعل سلطان هنار مطلق العتييب 26
 2846727 142468033 محود انصر خليفه مثيب بدر اهلاجري 27
 2640544 137993072 انيف انصر خليفه مثيب بدر اهلاجري 28
 3977289 102103331 ربيعه غالب حمظوا حممد 29
 2851665 127905445 فهد هادي حصني سعد فهد عجيمه العجمي 30
 3374314 105967777 جاسم حسن صادقيبدر عبداحلسني ابراهيم  31
 3430139 117992819 جاسم عبدالعزيز جاسم حممد علي بودستور 32
 2798094 104427554 سعود بدر حممد علي الشايع 33
 4088127 124157486 امحد صاحل حممد زبن معيوف العنزي 34
 3867365 120775654 اسرار حممد عبدهللا خالد عبدهللا العجمي 35
 4024730 124894551 فهد عبدهللا حفي  بداح شاجع نفخان 36
 3215122 118693536 خالد حممد صاحل هنيدي غايل اخلالدي 37
 4067088 105745039 امحد مرزوق حممد سامل 38
 3215122 118693536 خالد حممد صاحل هنيدي غاىل اخلالدي 39
 2948658 105881733 فهيد راشد عبدهللا رشيد اهلاجري 40
 P05039898 136664643 يوسف محد يوسف سعد عيسى حممد العربيد 41
 3967562 208247052 راين راشد حممد حسني اخلزيعل 42
 3644456 123609522 عبدالرمحن بسام داود سليمان اخلريف 43

 

 سية وواثئق السفرندارة العامة للجمدير عام اإل
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 وزارة الدفاع
 إعــــــــــالن 

  2411-14-3170املمارسة رقم :  طــــــــــرحعـــــن 
 لتوريد مواد حديدية

تعلن وزارة الـدفاع عـن طـرح املمارسـة  املـذكورة أعـاله علـى الشـركات 
، وذلــــــــك طبقــــــــا للشــــــــروط 2017املتخصصــــــــة واملســــــــجلة للعــــــــام 

واملواصفات الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكـن احلصـول عليهـا مـن 
مراقبـــــة التجهيـــــزات الفنيـــــة  وذلـــــك خـــــالل  –إدارة التجهيـــــز احمللـــــى 

ـــــــوم االثنــــــني املوافــــــق  / 16ســــــاعات الــــــدوام الرمســــــي اعتبــــــارا مــــــن يــ
ـــدره ) 10/2017 ـــل رســــم وقـ د.ك( فقــط مخســة  75/-وذلــك مقاب

ن آخـر موعـد لتقـدمي العطـاءات هـو أال غري ال تــرد ، و  اً وسبعون دينار 
 05/11/2017 الســاعة الواحــدة مــن بعــد ظهــر يــوم األحــد املوافــق

على أن تقدم مبركـز تسليم الربيــــد واملناقصات ابلقرب من البوابة رقـم 
ــــدفاع مــــا دون النصــــاب  12)  ــــوزارة ال ــــة مشــــرتوات اخلاصــــة ب ( )جلن

 (2القيمي للجهاز املركزي للمناقصات العامة )صندوق رقم 
مــــن اتريــــخ فــــض  اعتبــــارا( يومــــا 90هــــذا وتســــرى العطــــاءات ملــــدة )

(   %2ءات كما وتبلغ الكفالة االولية هلذه املمارسـة )مظاريف العطا
 ن تكون صاحلة طيلة مدة سراين العطــاء .أوينبغي 

 املشاركة ابملمارسة : يفترغب  اليتويشرتط ابلشركات 
وزارة الــدفاع / إدارة  ومصــنفة لــدىأن تكــون الشــركات مســجلة  -1

  2017 احمللى للعامالتجهيز 
 نت  . كيشراء واثئق املمارسة  سداد الرسوم املقررة ل -2
كتــاب تفــويض مــن الشــركة بشــراء واثئــق املمارســة    صــورة مــن    -3

 كرت التسجيل  .
/  48128712/  48201562لالستفســــــــــــــــــــــــــار تلفــــــــــــــــــــــــــون : 

 24893686ف :        (  122  –) داخلى  24816219
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــالن
 2411536170طـرح املمارسـة رقــم عن 

 وم وزارة الدفاعلتوريد /مضخات شفط مياه /لز 
ـــاع عــن طــرح املمارســة احملــدودة املــذكورة أعــاله علــى  تعلــن وزارة الدفـ
الشــركات واملؤسســات احملليــة املســجلة واملصــنفة لــدى إدارة التجهيــز 

، وذلــــك طبقــــا للشــــروط واملواصــــفات  2017ابلــــوزارة للعــــام  ياحمللــــ
التجهيز  الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة

مراقبــة التجهيــزات الفنيــة وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرمســي  ياحمللــ
-مقابـل رسـم قـدره ) 16/10/2017اعتبارا من يوم االثنني املوافق 

ن آخـر إغيــر ، ال تــرد  و  ال اً د.ك( فقـط / مخسـة وسـبعون دينـار  75/
صـباح  يـوم الـثالاثء  ةموعد لتقدمي العطاءات هـو السـاعة الثانيـة عشـر 

علــى أن تقــدم مبقــر الــوزارة س مركــز تســـليم   07/11/2017وافــق امل
علـــى الـــدائري  12الربيــــد واملناقصــــات ابلســـيارة )جبانـــب البوابـــة رقـــم 

( جلنــة املشــرتوات مــا دون النصــاب القيمــي 2الرابــع( بصــندوق رقــم )

ـــل موعـــد اإلغـــالق بنظـــام  -للجهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة  قب
 ف .املظروفني املايل وال

( يومــــا اعتبــــارا مــــن اتريــــخ فــــض 90العطــــاءات ملــــدة ) وتســــريهــــذا 
مظـــاريف العطـــاءات كمـــا وتبلـــغ الكفالـــة األوليـــة هلـــذه املمارســـة مبلـــغ 

غري. وينبغي أن تكون  د.ك( فقط ألفان دينار ال 2000/--وقدره )
 يومًا.( 90صاحلة ملدة )

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة ابملمارســة:
 يأن تكون الشركة مسـجلة لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـز احمللـ .1

 .2017للعام 
 .K-NETسداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن طريق . 2
ــراء واثئق املمارسة.. 3 ــ  كتاب تفويض من الشركة بشــ
أن تكــــون الشــــركة متخصصــــة يف هــــذا اجملــــال ومصــــنفة لــــدى مراقبــــة . 4

 ابلوزارة.تصنيف الشركات 
 كومية.احلأن تقدم الشركة شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات غري . 5

فاكس:  (121)داخلي  – 24820156 لالستفسار: تليفون:
24893686  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن

 عن طـرح املمارسـة
 2411537170رقــم 

 لتوريد /مولدات كهرابء وكشافات /لزوم وزارة الدفاع
ح املمارسة احملدودة املذكورة أعاله على تعلن وزارة الدفــاع عن طر 

الشركات واملؤسسات احمللية املسجلة واملصنفة لدى إدارة التجهيز 
، وذلك طبقا للشروط واملواصفات  2017احمللى ابلوزارة للعام 

الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهيز 
ذلك خالل ساعات الدوام الرمسي احمللى مراقبة التجهيزات الفنية و 
 مقابل رسم وقدره  16/10/2017اعتبارا من يوم االثنني املوافق 

غيـر ، ال تـرد  وان  ال اً د.ك( فقط / مخسة وسبعون دينار  75/-)
صباح  يوم  ةآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الثانية عشر 

ارة مركز على أن تقدم مبقر الوز   07/11/2017الثالاثء املوافق 
على  12تسـليم الربيـد واملناقصـات ابلسيارة )جبانب البوابة رقم 

( جلنة املشرتوات ما دون النصاب 2الدائري الرابع( بصندوق رقم )
قبل موعد اإلغالق  -القيمي للجهاز املركزي للمناقصات العامة 

 بنظام املظروفني املايل والف .
تبارا من اتريخ فض ( يوما اع90العطاءات ملدة ) وتسريهذا 

مظاريف العطاءات كما وتبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة مبلغ 
غري. وينبغي أن تكون  دينار ال يد.ك( فقط ألف 2000/--وقدره )

 . اً ( يوم90صاحلة ملدة )
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة ابملمارســة:

دارة التجهيز احمللى أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الدفاع / إ-1
 . 2017للعام 
 .K-NETسداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن طريق -2



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      56                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 كتاب تفويض من الشركة بشــــــراء واثئق املمارسة.-3
أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال ومصنفة لدى مراقبة -4

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
ة الوطنية لدى الشركات غري أن تقدم الشركة شهادة دعم العمال-5
 كومية.احل

 (  121داخلي )  – 24820156لالستفسار: تليفون: 
  24893686فاكس: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــالن

 2411-15-26170 رقم :املمارسة  طرحعن 
 لتوريد عدد وأدوات صغرية
عـــاله علـــى الشـــركات أتعلــن وزارة الـــدفاع عـــن طـــرح املمارســة املـــذكورة 

وذلك طبقا للشـروط واملواصـفات ، 2017املتخصصة واملسجلة للعام 
الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكـن احلصـول عليهـا مـن إدارة التجهيـز 

مراقبة التجهيزات الفنية  وذلـك خـالل سـاعات الـدوام الرمسـي  –احمللى 
ـــــوم االثنــني املوافــق  وذلــك مقابـــل رســــم  10/2017/ 16اعتبــارا مــن ي

ال غــري ال تـــرد ، وان ن دينــار مخســة وســبعو د.ك( فقــط  75/-وقــــدره )
ــوم  آخــر موعــد لتقــدمي العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة مــن بعــد ظهــر ي

ــد  05/11/2017األحـــد املوافـــق  ــ ــ ــز تســـليم الربيـ علـــى أن تقـــدم مبركــ
اخلاصـة  املشـرتوات جلنـة ( ) 12واملناقصات ابلقرب من البوابـة رقـم ) 

ركــزي للمناقصــات بــوزارة الــدفاع مــا دون النصــاب القيمــي للجهــاز امل
 (2العامة )صندوق رقم 

من اتريخ فض مظـاريف  ااعتبار إ( يوما 90هذا وتسرى العطاءات ملدة )
%( وينبغــي ان 2العطــاءات كمــا وتبلــغ الكفالــة االوليــة هلــذه املمارســة )

 مدة سراين العطــاء . طوال تكون صاحلة 
 ويشرتط ابلشركات الىت ترغب ىف املشاركة ابملمارسة :

تكــــون الشــــركات مســــجلة ومصــــنفة لــــدى وزارة الــــدفاع / إدارة  / أن1
  2017التجهيز احمللى للعام 

 كى نت  ./ سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة  2
  صـورة مـن كـرت  / كتاب تفويض من الشـركة بشـراء واثئـق املمارسـة 3

 التسجيل .
/  48128712/  48201562لالستفســــــــــــــــــــــــــــار تلفــــــــــــــــــــــــــــون : 

  ( 122 –لى داخ ) 24816219
 24893686ف : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ
( لتوريد 2411921170طـــرح املمارســـة رقم : )

 قطع غيار ميتسوبيشي لزوم / وزارة الدفاع
تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املمارسـة املـذكورة أعـــاله علـى الشـركات 
ــــز احمللــــى  ــــة املســــجلة واملصــــنفة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــات احمللي

 يف، وذلـك طبقـا للشـروط واملواصـفات الـواردة  2017ابلوزارة للعام 
اجليـوان  –)وزارة الـدفاع  واثئق املمارسة اليت ميكن احلصول عليها مـن

إدارة التجهيـــز احمللـــى )مراقبـــة التجهيـــزات الفنيـــة( وذلـــك  / الشـــويخ(
 يفخالل ساعات الدوام الرمسي على أن تقـدم العطـاءات مبقـر الـوزارة 

مركــــز تســـــليم الربيـــــد  -الــــوزارة ا مبقــــر ( ظهــــر 12:00متـــام الســــاعة )
( علـى الـدائري الرابـع 12ابلقـرب مـن بوابـة ) –واملناقصـات ابلسيارة 

دون النصــاب القيمــي للجهــاز  جلنــة املشــرتوات مــا (2رقــم) بصــندوق
قبــل موعــد اإلغــالق بنظــام املظــروفني  -املركــزي للمناقصــات العامــة 

 املايل والف  . 
 املقابـل النقدي

التأمني البنكي  اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح قابل للرد ( ) غري
 )األوىل(

 د ك( 75/-)
 كي نت

 االثنني املوافق
(16 /10 /2017) 

 الثالثـاء املوافق
(07  /11 /2017) 

%( من 2بنسبة )
مدة قيمة العطاء 
( 90الصالحية )
 يوم 

 املشـاركة االلتزام  مبا يلي : يفترغب  اليتويشرتط ابلشركات 
. تقدمي صورة عن كارت التسجيل لدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـز 1

 .2017احمللى للعام 
 كتاب تفويض من الشركة بشـراء الواثئق.. تقدمي 2
هــــذا اجملــــال ومصــــنفة لــــدى مراقبــــة  يف. ان تكــــون الشــــركة متخصصــــة 3

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
ــة لــدى . تقــدمي صــورة عــن 4 ــة الوطني الشــركات غــري شــهادة دعــم العمال
 كومية ) السنوية ( .احل
 K-Net. سداد الرسوم عن طريق : 5
 . أن تكون قطع الغيار جديدة أصلية غري جمددة وغري معاد تصنيعها.6

) داخلــي :  24816219 – 24820156لالستفســار:  هـاتـــف :  
 ( 24833209فاكس : )  –( 108-113

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 ( 2411522170طـــرح املمارســـة رقم : ) عن
 لزوم / وزارة الدفاعقطع غيار تويوات لتوريد 

تعلن وزارة الدفــاع عـن طـرح املمارسـة املـذكورة أعـــاله علـى الشـركات 
ــــز احمللــــى  ــــة املســــجلة واملصــــنفة لــــدى إدارة التجهي واملؤسســــات احمللي

، وذلـك طبقـا للشـروط واملواصـفات الـواردة ىف  2017ابلوزارة للعام 
اجليـوان  –)وزارة الـدفاع  احلصول عليها مـن واثئق املمارسة اليت ميكن

إدارة التجهيــز احمللــى )مراقبــة التجهيــزات الفنيــة( وذلــك  / الشــويخ( 
ىف خالل ساعات الدوام الرمسي على أن تقـدم العطـاءات مبقـر الـوزارة 

مركــــز تســـــليم الربيــــــد  -الـــــوزارة ( ظهــــرا مبقــــر 1:00متــــام الســــاعة )
( علـى الـدائري الرابـع 12مـن بوابـة )ابلقـرب  –واملناقصـات ابلسيارة 

دون النصـاب القيمـي للجهـاز  جلنـة املشـرتوات مـا (2رقـم ) بصـندوق
قبـــل موعـــد اإلغـــالق بنظـــام املظـــروفني  -املركـــزي للمناقصـــات العامـــة

 املايل والف  . 
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 املقابـل النقدي
 التأمني البنكي )األوىل( اتريخ اإلغالق اتريخ الطرح ) غري قابل للرد (

%( من 2بنسبة ) الثالثـاء املوافق االثنني املوافق د ك( 75/-)
 قيمة العطاء

 10/ 16) كي نت
/2017) 

(07  /11 
/2017) 

( 90مدة الصالحية )
 ايوم

 ترغب ىف املشـاركة االلتزام  مبا يلي : اليتويشرتط ابلشركات 
تقدمي صورة عن كارت التسـجيل لـدى وزارة الـدفاع / إدارة التجهيـز  .1

 .2017لعام احمللى ل
 كتاب تفويض من الشركة بشـراء الواثئق.تقدمي  .2
ــــة  .3 ان تكــــون الشــــركة متخصصــــة ىف هــــذا اجملــــال ومصــــنفة لــــدى مراقب

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
شـــهادة دعـــم العمالـــة الوطنيـــة لـــدى الشـــركات غـــري تقـــدمي صـــورة عـــن  .4
 كومية ) السنوية ( .احل
 K-Netسداد الرسوم عن طريق :  .5
 ار جديدة أصلية غري جمددة وغري معاد تصنيعها .أن تكون قطع الغي .6

  24816219 – 24820156  لالستفسار:  هـاتـف :
 ( 24833209فاكس : )  –( 113-108) داخلي : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2411635171رقــم  مارسةاملعن طـرح ن إعـــال

 لتوريد /قطع غيار آليات عسكرية أملانية /لزوم 
 وزارة الدفاع

املمارسة احملدودة املذكورة أعاله على  تعلن وزارة الدفــاع عن طرح
الشركات واملؤسسات احمللية املسجلة واملصنفة لدى إدارة التجهيز 

، وذلك طبقا للشروط واملواصفات  2017احمللى ابلوزارة للعام 
الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهيز 

لك خالل ساعات الدوام الرمسي احمللى مراقبة التجهيزات الفنية وذ
-مقابل رسم وقدره ) 16/10/2017اعتبارا من يوم االثنني املوافق 

ال غيـر ، ال تـرد  وان آخر  اً د.ك( فقط مخسة و سبعون دينار  75/
صباح  يوم األحد  ةموعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الثانية عشر 

د واملناقصات على أن تقدم مبقر تسليم الربي 12/11/2017املوافق 
جلنة املشرتوات مادون  - 2صندوق رقم  12ابلقرب من البوابة رقم 

 النصاب القيمي للجهاز املركزي للمناقصات العامة قبل موعد اإلغالق. 
( يوما اعتبارا من اتريخ فض 90هذا وتسرى العطاءات ملدة )

مظاريف العطاءات كما وتبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة مبلغ 
غري. وينبغي أن تكون صاحلة طيلة مدة  % د.ك( فقط ال2ره ) وقد

 سراين العطـاء .
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة ابملمارسة:

أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الدفاع / إدارة التجهيز احمللى -1
 . 2017للعام 
 ط.فق k-netسداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن طريق -2
 كتاب تفويض من الشركة بشــــــراء واثئق املمارسة.-3
أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال ومصنفة لدى مراقبة -4

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
أن تقدم الشركة شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات غري -5
 كومية.احل

( فاكس:  113داخلي )  – 24820156لالستفسار: تليفون: 
24893686  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2411634171رقــم  مارسةاملعن طـرح  إعـــالن

 لتوريد /قطع غيار آليات عسكرية ايابنية /لزوم 
 وزارة الدفاع

ـــاع عــن طــرح املمارســة احملــدودة املــذكورة أعــاله علــى  تعلــن وزارة الدفـ
الشــركات واملؤسســات احملليــة املســجلة واملصــنفة لــدى إدارة التجهيــز 

، وذلــــك طبقــــا للشــــروط واملواصــــفات  2017احمللــــى ابلــــوزارة للعــــام 
الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهيز 
احمللــى مراقبــة التجهيــزات الفنيــة وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرمســي 

-مقابل رسم وقدره ) 16/10/2017اعتبارا من يوم االثنني املوافق 
ن آخــر أال غيـــر ، ال تـــرد  و  اً د.ك( فقــط مخســة و ســبعون دينــار  75/

صــباح  يــوم األحــد  ةموعــد لتقــدمي العطــاءات هــو الســاعة الثانيــة عشــر 
على أن تقدم مبقر تسليم الربيد واملناقصات  12/11/2017املوافق 

جلنة املشرتوات مـادون  - 2صندوق رقم  12ابلقرب من البوابة رقم 
ل موعــــد النصــــاب القيمــــي للجهــــاز املركــــزي للمناقصــــات العامــــة قبــــ

 اإلغالق. 
( يوما اعتبارا من اتريخ فض 90هذا وتسرى العطاءات ملدة )

مظاريف العطاءات كما وتبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة مبلغ 
غري. وينبغي أن تكون صاحلة طيلة مدة  د.ك( فقط ال %2وقدره ) 

 سراين العطـاء .
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة ابملمارسة:

أن تكون الشركة مسجلة لدى وزارة الدفاع / إدارة التجهيز احمللى -1
 . 2017للعام 
 فقط. k-netسداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن طريق -2
 كتاب تفويض من الشركة بشــــــراء واثئق املمارسة.-3
أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال ومصنفة لدى مراقبة -4

 ات ابلوزارة .تصنيف الشرك
أن تقدم الشركة شهادة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات غري -5
 كومية.احل

( فاكس:  113داخلي )  – 24820156لالستفسار: تليفون: 
24893686  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن 

 2411633171رقــم   ارسةعن طـرح 
 لتوريد /قطع غيار آليات عسكرية أمريكية /لزوم وزارة الدفاع

ـــاع عــن طــرح املمارســة احملــدودة املــذكورة أعــاله علــى تعلــن وزارة الد فـ
الشــركات واملؤسســات احملليــة املســجلة واملصــنفة لــدى إدارة التجهيــز 
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، وذلــــك طبقــــا للشــــروط واملواصــــفات  2017احمللــــى ابلــــوزارة للعــــام 
الواردة يف واثئق املمارسة واليت ميكن احلصول عليها من إدارة التجهيز 

ات الفنيــة وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرمســي احمللــى مراقبــة التجهيــز 
-مقابل رسم وقدره ) 16/10/2017اعتبارا من يوم االثنني املوافق 

ال غيـــر ، ال تـــرد  وان آخــر  اً د.ك( فقــط مخســة و ســبعون دينــار  75/
صــباح  يــوم األحــد  ةموعــد لتقــدمي العطــاءات هــو الســاعة الثانيــة عشــر 

تسليم الربيد واملناقصات  على أن تقدم مبقر 12/11/2017املوافق 
 جلنة املشرتوات  - 2صندوق رقم  12ابلقرب من البوابة رقم 

ـــل  مـــا دون النصـــاب القيمـــي للجهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة قب
 موعد اإلغالق. 

( يومــــا اعتبــــارا مــــن اتريــــخ فــــض 90هــــذا وتســــرى العطــــاءات ملــــدة )
مارســـة مبلـــغ مظـــاريف العطـــاءات كمـــا وتبلـــغ الكفالـــة األوليـــة هلـــذه امل

غري. وينبغي أن تكون صـاحلة طيلـة مـدة  د.ك( فقط ال %2وقدره ) 
 سراين العطـاء .

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشـاركة ابملمارسة:
أن تكــون الشــركة مســجلة لــدى وزارة الــدفاع / إدارة التجهيــز احمللــى .1

 . 2017للعام 
 فقط  k-netطريق  سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة عن.2
ــراء واثئق املمارسة..3 ــ  كتاب تفويض من الشركة بشــ
ــــة .4 ــــدى مراقب أن تكــــون الشــــركة متخصصــــة يف هــــذا اجملــــال ومصــــنفة ل

 تصنيف الشركات ابلوزارة .
ـــدى الشـــركات غـــري .5 ـــة ل ـــة الوطني أن تقـــدم الشـــركة شـــهادة دعـــم العمال
 كومية.احل

(  113داخلــــــــــي )  – 24820156 لالستفســــــــــار: تليفــــــــــون:
  24893686فاكس: 

 

 وزارة الصحة
 إعالن

 :طرح املمارسات التاليةتعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن 
اتريخ 

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم قفــــالاإل

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

 7TN349 
 ANALYTICALأجهزة  توريد 

BALANCE  و ملحقاهتا 
ات املختربات الطبية  خدم إدارةحلاجة 
  اإلسالميمركز الطب  -

 هـ.ط.
2018-2017/349 1 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN576 
جهاز  توريد

MULTIPARAMITIC 
IMMUNOANALYSIS 

SYSTEM   و ملحقاته 
ادارة خدمات املختربات الطبية  حلاجة 
 مبارك الكبري   مستشفى -

 هـ.ط.
2018-2017/576 2 

شهر من 
اتريخ 

عالناإل  
20 

 7TN637 
 MICROPLATEجهاز  توريد 

READER و ملحقاته 

 هـ.ط.
2018-2017/637 3 

خدمات املختربات الطبية   إدارةحلاجة 
 مركز الكويت ملكافحة السرطان    -

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN814 
جهاز توريد 

BIOCHEMISTRY 
ANALYZER  و ملحقاته 

ة  خدمات املختربات الطبي إدارةحلاجة 
  مركز حويل اجلنويب الصحي     -

 هـ.ط.
2018-2017/814 4 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN817 
 TUBEأجهزة  توريد 

LABELLING SYSTEM 
– BENCH TOP  و ملحقاهتا 

خدمات املختربات الطبية   إدارةحلاجة 
 مستشفى اجلهراء  -

 هـ.ط.
2018-2017/817 5 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN841) 
 .ORTHO INST توريد 

DISTAL END 
CUT وأدوات طبية أخرى حلاجة

توزيعة على  –جملس أقسام األسنان 
 عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/841 6 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN842) 
 PR INST. BONE توريد 

CHISELS, RC 
BUCHAN 
CONDENSERS  وأدوات
 طبية أخرى    
توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/842 7 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN846) 
 LB METALتوريد 

CLIPPERS, LB WAX 
KNIVES    وآالت طبية أخرى

توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/846 8 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN847) 
 MIS. SUCTIONتوريد 

TIPS, OS BLADE 
HANDLES     وآالت طبية أخرى 

توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/847 9 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN849) 
 OS NEEDLE  توريد

HOLDERS, OS 
CUTTING NIPPERS 

 وآالت طبية أخرى
توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 

 عدة مستشفيات على

 هـ.ط.
2018-2017/849 10 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

 (7TN850) 
 CRIMPING  توريد

PLIERS, ORTHO 
BIRD BEAKE PLIERS, 

ORTHO HOOK  وآالت
 طبية أخرى

توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/850 11 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

 (7TN851) 
 PLIERS, ORTHO  توريد

INST. OLIVER JONES 
BAND REMOVERS 

 وآالت طبية أخرى
توزيعة  –حلاجة جملس أقسام األسنان 
 على عدة مستشفيات

 هـ.ط.
2018-2017/851 12 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

 (7TN852) 
 PEDO CROWN  توريد

CRIMPING PLIERS, 
NEEDLE HOLDERS 

 وآالت طبية أخرى

 هـ.ط
2018-2017/852 13 
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توزيعة  –أقسام األسنان  حلاجة جملس

 على عدة مستشفيات

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

(7TN854) 
 RC  توريد

ENDODONTIC 
INSTRUMENTS  وآالت

حلاجة جملس أقسام األسنان  طبية أخرى
 توزيعة على عدة مستشفيات –

 هـ.ط
2018-2017/854 14 

الطبية )رقم  اهلندسةرة توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدا
( من ايوم 90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2،  كما تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة )اإلقفالاتريخ 
القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة 

 سراين العطاء.
 :يما يلة ابملمارسة ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشارك

 اهلندســـةأن تكـــون مقصـــورة علـــى الشـــركات املســـجلة لـــدى إدارة  (1
 الطبية.

مــا يفيــد  إحضــارأن تكــون الشــركة متخصصــة يف هــذا اجملــال مــع  (2
 ذلك.
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا. (3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة. (4
 ادة دعم العمالة الوطنية.أن تقدم الشركات املشاركة شه (5
 21وميكــن احلصــول علــى واثئــق املمارســة مــن اتريــخ نشــر وملــدة  (6
 فقط. ايوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
عن  (اقبة املخترباتمر  -تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية 

 طرح املمارسة التالية:
اتريخ 

 قفــــالاإل
رقم  الوصـــــــــــف الرسوم

 املمارسة
 م

أسبوعني من 
اتريخ 

 عالناإل

 توريد حماليل خمربية 20
خدمات  إدارةحلاجة 

 املختربات الطبية
خمتربات مركز الكويت 

وحدة  –ملكافحة السرطان 
 أمراض الدم

7LS209 1 

أسبوعني من 
اتريخ 
 اإلعالن

 توريد حماليل خمربية 20
خدمات  إدارةحلاجة 

 املختربات الطبية
خمتربات مركز الكويت 

وحدة  –ملكافحة السرطان 
 الاي اجلذعيةاخل

7LS247 2 

 
)رقم الطبية توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة اهلندسة 

( من ايوم 90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2
%( من  2تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ) اإلقفال، كمااتريخ 

طوال مدة  القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة
 سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:

 أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية. (7
 أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك. (8
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا. (9
 من الشركة بشراء واثئق املمارسة. كتاب تفويض (10
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. (11
 ايوم 14وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ نشر وملدة  (12
 فقط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

( عن اقبة املخترباتمر  - تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية
 طرح املمارسات التالية:

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم لقفــــااتريخ اإل

شهر من اتريخ 
 20 اإلعالن

توريد لوازم  خمربية إلدارة 
 خدمات املختربات الطبية
قسم خمتربات الصحة 

 العامة

7LB226 1 

شهر من اتريخ 
توريد لوازم  خمربية إلدارة  20 اإلعالن

 7LB283 2 خدمات املختربات الطبية

شهر من اتريخ 
توريد حماليل خمربية إلدارة  20 اإلعالن

 7LB328 3 خدمات املختربات الطبية

شهر من اتريخ 
توريد حماليل خمربية إلدارة  20 اإلعالن

 7LB340 4 خدمات املختربات الطبية

شهر من اتريخ 
 20 اإلعالن

مستهلكات خمربية  توريد
إلدارة خدمات املختربات 

 الطبية
7LB347 5 

شهر من اتريخ 
 20 اإلعالن

مستهلكات خمربية  توريد
إلدارة خدمات املختربات 

  الطبية
7LB351 6 

شهر من اتريخ 
 20 اإلعالن

حماليل خمربية إلدارة  توريد
 خدمات نقل الدم
 بنك الدم املركزي

7LB360 7 

شهر من اتريخ 
 20 اإلعالن

توريد مستهلكات  خمربية 
إلدارة خدمات املختربات 

 الطبية
7LB382 8 

 (،2الطبية )رقم  اهلندسةت يف صندوق العطاءات إبدارة توضع العطاءا
( من اتريخ اً يوم 90وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )

%( من القيمة  2تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ) اإلقفال، كما
 اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 كات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة مايلي:ويشرتط ابلشر 
 الطبية. اهلندسةأن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة (1
 حضار ما يفيد ذلك.إأن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع (2
 .سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقداً (3
 رسة.كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املما(4
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.(5
 .طفق اً يوم 21وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ نشر وملدة (6
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 إعالن
 :لطبية( عن طرح املمارسات التاليةوزارة الصحة )إدارة اهلندسة ا تعلن

اتريخ 
 ــــالقفاإل

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

50 7TN314 
 Digitalتوريد أجهزة 

Radiography Imaging 
System  وملحقاهتا جملس أقسام

األشعة والعالج االشعاعي مستشفى 
 العدان

 هـ.ط.
2018-2017/314 

1 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

50 7TN320 
 MRI 3T Allتوريد جهاز 

Purposes Short & 
Wide Bore 3T System 

 اتهوملحق
جملس أقسام األشعة والعالج 
 االشعاعي مستشفى الصباح

 هـ.ط.
2018-2017/320 

2 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN388 
 CD Burnerتوريد أجهزة 

Machine وملحقاهتا 
جملس أقسام األشعة والعالج 
 االشعاعي مستشفى مبارك الكبري

 هـ.ط.
2018-2017/388 

3 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

40 7TN405 
 Portableتوريد أجهزة 

Digital X-Ray وملحقاهتا 
جملس أقسام األشعة والعالج 
 االشعاعي مستشفى العدان

 هـ.ط.
2018-2017/405 

4 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN605 
 Dedicatedتوريد جهاز

Cardiac Gamma 
Camera وملحقاته 

جملس أقسام الطب النووي مستشفى 
 األمراض الصدرية

 هـ.ط.
2018-2017/605 

5 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN820 
 FULLYاجهزة توريد 

AUTOMATED 
SYSTEM FOR 

SAMPLE 
PREPARATION    و

 ملحقاهتا
ادارة خدمات املختربات حلاجة 
 خمتربات الصحة العامة  -الطبية  

 هـ.ط.
2018-2017/820 

6 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN821 
 FULLYاجهزة توريد 

AUTOMATED 
SYSTEM FOR 

SAMPLE 
PREPARATION    و

 ملحقاهتا
ادارة خدمات املختربات حلاجة 
 خمتربات الصحة العامة  -الطبية  

 هـ.ط.
2018-2017/821 

7 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN822 
 FULLYتوريد اجهزة 

AUTOMATED 
SYSTEM FOR 

SAMPLE 
PREPARATION    و

 ملحقاهتا
ادارة خدمات املختربات حلاجة 

 وحدة كيمياء األغذية  -لطبية  ا

 هـ.ط.
2018-2017/822 

8 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

60 7TN836 
توريد أجهزة احتياجات قسم 

 إلعادةالطوارئ مبستشفى االمريي 
حلاجة جملس اقسام احلوادث  التأهيل

 مستشفى األمريي -و الطوارئ
 

 هـ.ط.
2018-2017/836 

9 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN856 
 MINIALLY ريد تو 

INVASIVE PLATE 
INSERTION و مواد طبيه
 اخرى

 –حلاجة جملس افسام العظام 
 الفروانيةمستشفى 

 هـ.ط.
2018-2017/856 

10 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN865 
 توريد أجهزة

ENDOSCOPIC CO2 
INSUFFLATOR و 

 ملحقاهتا
حلاجة جملس أقسام الباطنية 
 والتنفسية )مستشفى اجلهراء(

 هـ.ط.
2018-2017/865 

11 

الطبية )رقم  اهلندسةتوضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة 
من  ايوم 90(، وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )2

%( من  2تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ) االقفال، كمااتريخ 
وال مدة القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة ط

 سراين العطاء.
 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة مايلي:

 اهلندسةأن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة  (1
 الطبية.

حضار ما يفيد إأن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع  (2
 ذلك.
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا. (3
 الشركة بشراء واثئق املمارسة. كتاب تفويض من (4
 أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. (5
 21وملدة النشر وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ  (6
 فقط. ايوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 التالية:تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن طرح املمارسة 
اتريخ 

 م رقم املمارسة ـــفــــــــالوص الرسوم قفــــالاإل

أسبوعني 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN867 
 HEAD IMMOBILZERتوريد

 وأدوات طبية أخرى  
  حلاجة إدارة الطواري الطبية 

 هـ.ط.
867/2017-

2018 
1 

أسبوعني 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN868 
توريد 

   LARYNGOSCOPEأجهزة
 واجهزه أخرى

 حلاجة إدارة الطواري الطبية 

 هـ.ط.
868/2017-

2018 
2 

أسبوعني 
من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 

7TN869 
   PEDIATRIC BAGتوريد 

 أخرى طبية وأدوات
 حلاجة إدارة الطواري الطبية 

 هـ.ط.
869/2017-

2018 
3 

 (،2)رقم اهلندسة الطبية توضع العطاءات يف صندوق العطاءات إبدارة 
من اتريخ ( اً يوم 90وعلى أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )

%( من القيمة  2تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة ) اإلقفال، كما
 اإلمجالية للعطاء املقدم وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشاركة ابملمارسة ما يلي:
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 ية.أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطب(1
 أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.(2
 (سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.3
 (كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.4
 (أن تقدم الشركات املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية.5
 فقط. اً يوم 14شر وملدة وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ ن(6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية( عن إعادة طرح املمارسة التالية :
اتريخ 
 األقفــــال

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN387 
 Coldتوريد جهاز 

Laser Pain 
Therapy 
Machine 
 وملحقاته 
شعة جملس أقسام األ

 والعالج االشعاعي
 مستشفى مبارك الكبري

 هـ.ط.
2017-2018/387 

1 

شهر من 
اتريخ 
 اإلعالن

20 7TN629 
 توريد جهاز 

Instrument 
Calibrator 

 هـ.ط.
2017-2018/629 

2 

اتريخ 
 األقفــــال

 م رقم املمارسة ـــــــــــفالوص الرسوم

Machine 
  وملحقاته

جملس أقسام الطب 
مركز الكويت  -النووي 

 ملكافحة السرطان
(، وعلى 2إبدارة اهلندسةالطبية)رقم توضع العطاءات يف صندوق العطاءات 
( من اتريخ اإلقفال،  كما ايوم 90أن تكون العطاءات سارية املفعول ملدة )

%( من القيمة اإلمجالية للعطاء املقدم  2تبلغ الكفالة األولية هلذه املمارسة )
 وينبغي أن تكون صاحلة طوال مدة سراين العطاء.

 ركة ابملمارسة ما يلي:ويشرتط ابلشركات اليت ترغب يف املشا
 أن تكون مقصورة على الشركات املسجلة لدى إدارة اهلندسة الطبية.(1
 أن تكون الشركة متخصصة يف هذا اجملال مع إحضار ما يفيد ذلك.(2
 سداد الرسوم املقررة لشراء واثئق املمارسة نقدا.(3
 كتاب تفويض من الشركة بشراء واثئق املمارسة.(4
 املشاركة شهادة دعم العمالة الوطنية. أن تقدم الشركات(5
 فقط. ايوم 21وميكن احلصول على واثئق املمارسة من اتريخ نشر وملدة (6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 28/8/2017املنعقدة  52/2017رقم 
عـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ) الكويـت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بت

تتلقى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أو الوفـاة 
 طبقا للتعديل اآليت :

 اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستهاحمضر 
 52/2017 ةجلن 28/8/2017 املنعقدة بتاريخ

 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 

 رئيسا      سجل املركزي للمواليد والوفيات السيد / مدير إدارة ال
 عضوا                   / رئيسة قسم البحوث والرأي  ةالسيد    عضوا    الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     

 عضوا                    السيد / رئيس قسم الوفيات      عضوا    السيد / رئيس قسم القيد  
 عضوا                   السيد / رئيس قسم السجالت    ين                 عضواالسيد / الباحث القانو 

 نوريه عبدهللاوقام أبعمال سكراترية اللجنة السيدة/ 
(( ابلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3599إىل رقــم )) (((3570ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))

ن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالت والطلبـات يف إط قيد مـيالد و الوفـاة فـبطلبات سواق
  يتقـدم أحـداجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل

 أبي اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 
 رئيس قسم السجالت الباحث القانوين       رئيس قسم الوفيات            رئيس قسم القيد                   رئيس قسم البحوث والرأي 

 سجل املركزي للمواليدمدير إدارة ال                رئيس اجمللس الطيب العام سكرتري اللجنة
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 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

أو اجلنسية  أوالرقم املدين  اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
التعديل يف  جواز السفر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 282110601243ج كوييت ريمنسي مطر طرخييم  الشم منسى مطر الشمري بندر الوالد اجلهراء1س 749/1982 3570
 105418964ج كوييت هليل شايف مطلق احلريب هليل شايف مطلق خالد الوالد اجلهراء1س 282/78 3571
 104807009ج كوييت فاحل مناور نزهان املطريي فاحل مناور نزهان سارة الوالد الفحيحيل 3296/72 3572
عوض سالمه سامل الدرزي  عوض سالمه سامل مسلم الوالد الفحيحيل 1744/73 3573

 العازمي
 104905136ج كوييت

 100344212ج كوييت سفاح اجباد علوش املطريي سفاح اجباد علوش نفله  الوالد الصليبيخات 1018/1971 3574
 107468815ج كوييت جاسم حممد عبدهللا العنزي جاسم حممد عبدهللا بدريه الوالد املركزي 2س 1784/1978 3575
 100384261ج كوييت حممد راشد سلطان املطريي حممد راشد سلطان وضحه الوالد الفحيحيل 2س1678/1977 3576
 102172241ج كوييت مشعل عبدهللا مال هللا أمحد مال هللا مشعل عبدهللا مال هللا أمحد شريفه الوالد املركزي 2س6350/2000 3577
 100695503ج كوييت انيف مانع رميش مانع انيف مانع رميش  سلطان الوالد اجلهراء 1س 577/78 3578
 101221770ج كوييت محود نعيس هادي الدحياين محود نعيس هادي هادي الوالد الفحيحيل 1س 2279/1977 3579
ساره عبدالرمحن نقل العجمي  ساره عبدالرمحن نقل العجمي دانه الوالده املركزي 2س 3659/2000 3580

 صواين العجمي
 280022200619ج كوييت

ساره عبدالرمحن نقل العجمي  ساره عبدالرمحن نقل العجمي فاطمه الوالده املركزي 2س 2140/1999 3581
 صواين العجمي

 280022200619ج كوييت

محود فاحل محود الصواغ  محود فاحل محود الصواغ العنود الوالد الفحيحيل 2س 2403/2001 3582
 العازمي

 104741411ج كوييت

محود فاحل محود الصواغ  محود فاحل محود الصواغ فاحل الوالد املركزي 1س 527/2005 3583
 العازمي

 104741411ج كوييت

محود فاحل محود الصواغ  محود فاحل محود الصواغ رميا الوالد الفحيحيل 2س 728/2008 3584
 العازمي

 104741411ج كوييت

 104741411ج كوييت محود فاحل محود الصواغ العازمي صواغمحود فاحل محود ال بشاير الوالد الفحيحيل 2س 1205/2003 3585
 102175861ج كوييت خالد صاحل عبدهللا الرتكي املليفي خالد صاحل عبدهللا الرتكى سليمان الوالد الفحيحيل 1س 61/1999 3586
 104882221ج كوييت ابراهيم غيث ابراهيم الغيث ابراهيم غيث ابراهيم انعام الوالد الفحيحيل 1672/73 3587
 264071900558ج كوييت حسني سعد املشاري العنزي حسني سعد املشاري منيفه الوالد الفروانيه 5183/64 3588
بندر  منسى مطر طرخييم  منريه الوالد اجلهراء 2س 1090/2017 3589

 الشمري
بندر  منسي مطر طرخييم 

 الشمري
 282110601243ج كوييت

بندر  منسي مطر طرخييم  بندر  منسى مطر الشمري خليفه لدالوا اجلهراء 1س 701/2014 3590
 الشمري

 282110601243ج كوييت

أمحد مصطفى يعقوب غلوم  نرجس الوالد املركزي 2س 1574/2015 3591
 حسني حسن حممد حاجيه

امحد مصطفى يعقوب غلوم 
 حسني حسن حممد حاجيه

 285030900116ج كوييت

أمحد مصطفى يعقوب غلوم  مصطفى الوالد املركزي 1س3484/2014 3592
 حسني حسن حممد حاجيه

امحد مصطفى يعقوب غلوم 
 حسني حسن حممد حاجيه

 285030900116ج كوييت

أمحد مصطفى يعقوب غلوم  مرمي الوالد املركزي 2س8338/2010 3593
 حسني حسن حممد حاجيه

امحد مصطفى يعقوب غلوم 
 حسني حسن حممد حاجيه

 285030900116ج 

حمسن زايد جزا فايز مزيد  زايد جزا فايز مزيد املطريي حميسن املولود الفروانيه 1س 84/2016 3594
 املطريي

ب م  كوييت
285121601015 

سعد على طحيشل غريب  كرميه املولوده املركزي 2س 1023/2017 3595
 وطني العازمي

مرمي سعد على طحيشل 
 غريب وطني العازمي

ب م  كوييت
288081701225 

اثمر تركي فهد جفني حمميد   تركي فهد جفني حمميد العجمي  حلوان املولود املركزي 1س 1112/2014 3596
 العجمي

ب م  كوييت
287033001908 

 
رقم 
 الطلب

 28/8/2017اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب

 السيد / سعود عبد العزيز خليل احلشاش   بصفته : األخ  / ايسرتقدم هلذه الوزارة  3597
 . هلذه الوزارة هب// فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات سجيله بسجالتطالبا ت

  09/10/2016املتوىف/  بتاريخ :
 102795891ج –وفاة الكويت 

 السيد / حممد سليمان عبدالرحيم أمري  بصفته : األب  / يوسفتقدم هلذه الوزارة  3598
  وزارةهلذه ال هب//فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  10/04/2016املتوىف/  بتاريخ :
 286082801165ج –وفاة الكويت 

 السيد / مرزوق فجحان هالل املطريي   بصفته : االبن / فجحانتقدم هلذه الوزارة  3599
 . هلذه الوزارة هب// فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  26/12/1974املتوىف/  بتاريخ :
 100279202ج –وفاة الكويت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اجتمعت جلنة املواليد والوفيات بوزارة الصحة جبلستها
 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها

 11/9/2017املنعقدة  53/2017رقم 
ت اليـوم ( فـإذا مل وبعد حبث للطلبـات املقدمـة بتعـديل البيـاانت بسـجالت املواليـد والوفيـات قـررت ابلتعـديل املـدرج أدانه ابجلريـدة الرمسيـة ) الكويـ

تتلقى اللجنة أي اعرتاض خالل مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ نشـر هـذا اإلعـالن فسـيجرى التعـديل ابلسـجالت وتصـدر شـهادات املـيالد أو الوفـاة 
 طبقا للتعديل اآليت :
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 حمضر اجتماع جلنة املواليد والوفيات جبلستها
 53/2017 ةجلن 11/9/2017 املنعقدة بتاريخ

 نة املواليد والوفيات جبلستهاحمضر اجتماع جل
  124/2008واملشكلة ابلقرار الوزاري رقم  36/69من القانون رقم  15اجتمعت جلنة املواليد والوفيات املنصوص عليها ابملادة 
 رئيسا      السيد / مدير إدارة السجل املركزي للمواليد والوفيات 

 عضوا       / رئيسة قسم البحوث والرأي  ةالسيد  عضوا           الدكتور/ رئيس اجمللس الطيب العام     
 عضوا         السيد / رئيس قسم الوفيات    عضوا           السيد / رئيس قسم القيد  

 عضوا         السيد / رئيس قسم السجالت    عضوا     السيد / الباحث القانوين                   
 نوريه عبدهللايدة/ وقام أبعمال سكراترية اللجنة الس

(( ابلكشــف املرفــق واخلاصــة بتعــديل البيــاانت يف ســجالت املواليــد والوفيــات 3632إىل رقــم )) (((3600ونظــرت اللجنــة الطلبــات مــن رقــم)))
ت والطلبـات يف ن اللجنـة بعـد حبثهـا والتأكـد مـن اسـتيفاء الواثئـق واملسـتندات ، تقـرر اإلعـالن عـن التعـديالإبطلبات سواقط قيد مـيالد و الوفـاة فـ

 يتقـدم أحـد اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( يف عددين متتاليني حتــى إذا ما انقضت املدة القانونية ) مخسة عشر يوما ( من اتريخ آخر إعـالن ومل
 أبي اعرتاض جترى التعديالت ابلدفاتر وتصدر شهادات امليالد والوفاة 

 رئيس قسم السجالت الباحث القانوين            رئيس قسم الوفيات       رئيس قسم القيد                  رئيس قسم البحوث والرأي 
 مدير إدارة السجل املركزي للمواليد         رئيس اجمللس الطيب العام سكرتري اللجنة

 رقم
 الطلب

 رقم الشهادة
 ومصدرها

 دين او اجلنسية اوالرقم امل اجلنسية 988/88االسم املطلوب تغيريه مبوجب القانون رقم 
التعديل يف  جواز السفر

 اسم
 إىل من اسم املولود

 107391618ج كوييت انيف عبدهللا صاحل دهام العنزي انيف عبدهللا صاحل دهام حيىي الوالد الفحيحيل 1س 1007/2005 3600
 107391618ج كوييت حل دهام العنزيانيف عبدهللا صا انيف عبدهللا صاحل دهام يزن الوالد الفحيحيل 1س 1703/2007 3601
 107391618ج كوييت انيف عبدهللا صاحل دهام العنزي انيف عبدهللا صاحل دهام ليال الوالد الفحيحيل 2س 575/2010 3602
 107391618ج كوييت انيف عبدهللا صاحل دهام العنزي انيف عبدهللا صاحل دهام ملار الوالد الفحيحيل 2س 647/2009 3603
 107391618ج كوييت انيف عبدهللا صاحل دهام العنزي انيف عبدهللا صاحل دهام جلني الوالد الفحيحيل 2س 834/2006 3604
 105473078ج كوييت زيدان خليف غامن الذايدي العنزي زيدان خليف الذايدي عبدالعزيز الوالد املركزي 1س 4809/1977 3605
 102921594ج كوييت عبدهللا مبارك مسلم املرجتي العازمي  مباركعبدهللا نوال الوالد الفروانية 10659/70 3606
 100453039ج كوييت سعيد ضاوي سعد املطريي سعيد ضاوي سعد دالل الوالد الفحيحيل 2س 655/79 3607
 100714082ج كوييت سعد رجا انيف الرشيدي سعد رجا انيف نفل الوالد املركزي 1س 3093/78 3608
امحد جاسر بقير اهليلم  امحد جاسر بقير اهليلم ضاري الوالد املركزي 1س 3038/2002 3609

 شطي الفضلي
 276062200881ج كوييت

امحد جاسر بقير اهليلم  امحد جاسر بقير اهليلم عزيزه الوالد املركزي 2س 6558/2005 3610
 شطي الفضلي

 276062200881ج كوييت

امحد جاسر بقير اهليلم  ر بقير اهليلمامحد جاس دره الوالد املركزي2س 6500/2003 3611
 شطي الفضلي

 276062200881ج كوييت

 100557180ج كوييت مالبش سويد صاحل العنزي مالبش سويد صاحل نواف الوالد الصليبيخات 809/1971 3612
 101495856ج كوييت سامل ابراهيم الزايد سامل ابراهيم اقبال الوالد حويل 209/60 3613
فايز حممد مرزوق السمريان  فايز حممد مرزوق السمريان حممد الوالد الفروانيه 1س 912/96 3614

 املطريي
 102382154ج كوييت

 100544086ج كوييت حممد حميميد حنيف العتييب حممد حميميد حنيف سفر الوالد الفروانيه  2328/71 3615
سى  السيد عبدهللا يوسف عي عيسى عبدهللا يوسف احلنيان مها الوالد القبله  526/1963 3616

 احلنيان
 10034ج كوييت

 101857444ج كوييت حصه ابراهيم عبدهللا احلداد حصه ابراهيم عبدهللا  الوالده القبله  526/1963 ****
 261112600567ج كوييت حممد مطلق حسني السند حممد مطلق حسني سعد الوالد الفيحاء 768/61 3617
 100285504ج كوييت خلف خلوي حممد الشمري خلف خلوي خلوي الوالد الشاميه 526/61 3618
 100375568ج كوييت حممود خلف سيف الطويل حممود خلف سيف حممد  الوالد املركزي1س 682/1978 3619
 100728312ج كوييت فاحل يوسف جابر عبطان العنزي فاحل يوسف جابر معايل الوالد الفحيحيل 2س 405/82 3620
إيلوان ديسقورس ميشيل عزيز  ديسقورس ميشيل عزيز حبيب ايلواث املولوده املركزي 4س 3698/2017 3621

 حبيب
 288010113813ب م  مصري

عبدهللا دغش قليفر حممد  ألني املولوده اجلهراء 2س 1356/2015 3622
 العجمي

ومسيه عبدهللا دغش قليفر 
 حممد العجمي

 283030901208ب م  كوييت

طحيشل علي طحيشل غريب  كرميه املولوده روانيهالف 2س 1186/2016 3623
 وطني العازمي

مرمي طحيشل علي طحيشل 
 غريب وطني العازمي

 292020600262ب م  كوييت

سعد ترحييب ذواد مشعان  الزين املولوده الفروانيه 2س 914/2017 3624
 صالل اهلاجري

نورة سعد ترحييب ذواد 
 مشعان صالل اهلاجري

 282070601504ب م  كوييت
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رقم 
 الطلب

 11/9/2017اتريخ االنعقاد : مقدم الطلب

 السيد / مشاري النوري معطش فارس  بصفته : االب  / فاطمه تقدم هلذه الوزارة  3625
 . هلذه الوزارة هب// فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات بسجالت اطالبا تسجيله

  17/12/2012املتوفية/  بتاريخ :
 282061301032ج –وفاة الكويت 

 السيد / حممد فاضل حسن علي فرس  بصفته : االب  / عبداحملسنتقدم هلذه الوزارة  3626
 . هلذه الوزارة هب//فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  20/09/2016املتوىف/  بتاريخ :
 315090601227ج –وفاة الكويت 

 ملاجدي بصفته : االبن / شقره هادي عبدهللاالسيد / أمحد خليف سعود اتقدم هلذه الوزارة  3627
 . هلذه الوزارة هب//فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات بسجالت اطالبا تسجيله

  11/02/2000املتوفية/  بتاريخ :
 104157225ج -وفاة الكويت 

 ابوالروس السيد / امحد عبدالرمحن حممود عبدهللا بصفته : االبن / صبحيه حممد عليتقدم هلذه الوزارة  3628
 . هلذه الوزارة هب// فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات بسجالت اطالبا تسجيله

  06/06/2016املتوفية/  بتاريخ :
 225040700172ج –وفاة الكويت 

 السيد / صربي حسني عيد حممد   بصفته : االب / حممدتقدم هلذه الوزارة  3629
 . هلذه الوزارة هبتقدم // فمن له اعرتاض يالوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  16/09/2013املتوىف/  بتاريخ :
 312082801057ج –وفاة الكويت 

 السيد / عبدهللا سامل تركي قطامي بصفته : االب / براكتقدم هلذه الوزارة  3630
 . هلذه الوزارة هب//فمن له اعرتاض يتقدم الوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  28/05/2012املتوىف/  بتاريخ :
 288112600559ج –اة الكويت وف

 السيد / نزال مرزوق خلف عومير  بصفته : األب / بدرتقدم هلذه الوزارة  3631
 . هلذه الوزارة هبفمن له اعرتاض يتقدم  //الوفيات طالبا تسجيله بسجالت

  07/06/1983املتوىف/  بتاريخ :
 105655059ج –وفاة الكويت 

 اف عبداحملسن سليمان عبدهللا املنصور بصفته : االب / نورهالسيد / نو تقدم هلذه الوزارة  3632
 . هلذه الوزارة هب// فمن له اعرتاض يتقدم املواليد بسجالت اطالبا تسجيله

  24/11/2012املولودة/  بتاريخ :
 105461823ج –والده خارجيه الياابن 

   

 وزارة الـعدل
 جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء

ـــــة دعـــــاوى النســـــب وتصـــــحيح االمســـــاءالقـــــرارات الصـــــادر   ة مـــــن جلن
 26/9/2017جبلسة 

 26بتــــاريخ  ة( املنعقــــد44/2017أصـــدرت اللجنــــة جبلســــتها رقـــم )
 التالية:القرارات  9/2017/
( تعديل اسم الطالب مـن/ فهـد 1330/2017يف الطلب رقم ) -1

ســعد حممــد الصــليب إىل/فهــد ســعد حممــد املاجــدي وذلــك يف البطاقــة 
 داً إىل جواز سفره السعودي.املدنية استنا

( تعـــديل اســـم الطالبـــة من/غزيـــل 935/2017يف الطلـــب رقـــم ) -2
فهيد محد سعود العجمي ومن/ غزيل فهيد محد سعود إىل/غزيل فهيد 
حامــــد العجمــــي وذلــــك يف شــــهادة املــــيالد ومســــتخرج طبــــق األصــــل 

 استناداً إىل جواز سفرها السعودي.
ل اســم الطالــب من/فهــد ( تعــدي1698/2015يف الطلـب رقــم ) -3

مطــري شــالقه خليــف ومن/فهــد مطــري شــالقه خليــف الصــليب إىل/فهــد 
مطري شالقه الصليب وذلك يف البطاقـة املدنيـة وشـهادة املـيالد اسـتناداً 

 إىل جواز سفره السعودي.
( تعديل اسم الطالب من/غـازي 1392/2017يف الطلب رقم ) -4

لـك يف البطاقـة املدنيـة فيصل رحيـان إىل/غـازي فيصـل رحيـان فرحـان وذ
 استناداً إىل جواز سفره العراقي.

ـــــــــم ) -5 ـــــــــب رق ـــــــــة 2499/2016يف الطل ( تعـــــــــديل اســـــــــم الطالب
من/عواطــف لفتــه ســلمان إىل/عواطــف لفتــه ســلمان التمــاري وكــذلك 
تعديل اسم اختها من/جناح لفته سلمان ومن/جناح لفته سلمان فيحـان 

اقـــات املدنيـــة وشـــهادة إىل/جنـــاح لفتـــه ســـلمان التمـــاري وذلـــك يف البط
  العراقي.امليالد استناداً إىل جوازي سفرهم 

( تعديل اسـم الطالـب من/حممـد 1231/2017يف الطلب رقم ) -6
مبـــارك راضـــي عبـــدالعاىل إىل/حممـــد مبـــارك راضـــي خليفـــاوي وذلـــك يف 

  العراقي.شهادة امليالد استناداً إىل جواز سفره 
م الطالبــة من/منــار ( تعــديل اســ1099/2017يف الطلــب رقــم ) -7

امــري مشــس الــدين جنــدي إىل/مينــا امــري جنــدى وذلــك يف شــهادة املــيالد 
 االيراين.استناداً إىل جواز سفرها 

( تعديل اسم الطالب من/خـادم 1299/2017يف الطلب رقم ) -8
على قرابن على إىل/حممد ابـراهيم علـى انـور وذلـك يف البطاقـة املدنيـة 

 فغاين.استناداً إىل جواز سفره األ
( تعـديل اسـم الطالبـة مـن/يب يب 1490/2017يف الطلـب رقـم ) -9

ســــليمه بنــــت عنايــــت هللا إىل/ ســــليمه عنايــــت هللا وذلــــك يف البطاقــــة 
 املدنية استناداً إىل جواز سفرها األفغاين.

( تعديل اسم الطالب من /جراح 775/2016يف الطلب رقم ) -10
ن الشــمري وكــذلك علــي حممــد الشــعالن إىل/جــراح علــي حممــد شــعال

مـن/ لولـوه جـراح علـى حممـد الشـعالن ومـن/ لولـوه  االبنـةتعـديل اسـم 
جـــراح علـــي الشـــعالن إىل/لولـــوه جـــراح علـــى حممـــد شـــعالن الشـــمري 
وذلك يف بيـاانهتم لـدى اجلهـاز املركـزي ملعاجلـة أوضـاع املقيمـني بصـورة 

ــا ــة العامــة للمعلومــات املدنيــة وبي انهتم غــري قانونيــة وبيــاانهتم لــدى اهليئ
لــدى اإلدارة العامــة للجنســية وواثئــق الســفر وشــهاديت املــيالد اســتناداً 
إىل االسم الثابت واملعتمد لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 

 بصورة غري قانونية للوالد/على حممد شعالن الشمري. 
( تعديل اسم الطالب من/وزير 1423/2017يف الطلب رقم ) -11

/وزير حممد دين حممد وذلـك يف بطاقتـه املدنيـة اسـتناداً اغا مري اغا إىل
 إىل جواز سفره األفغاين.

( تعــديل اســم الطالبــة من/نــوف 371/2017يف الطلــب رقــم ) -12
محود رواين عواد ومن/نوف محود رواين عواد الشمري إىل/نوف محود 

 6/6/2014( املـــــؤرخ 10الشــــمري وذلــــك يف عقـــــد الــــزواج رقــــم )
هليئة العامة للمعلومات املدنية وشهادة ميالدهـا اسـتناداً وبياانهتا لدى ا

  األمريكي.إىل جواز سفرها 
( تعديل اسم الطالبة من/ هيفاء 305/2017يف الطلب رقم ) -13

عبـــاس حمســـن مـــربوك إىل/هيفـــاء عبـــاس حمســـن حمســـن وتعـــديل امســـاء 
إخوهتا من/ شيماء عباس حمسن مربوك إىل/شيماء عباس حمسن حمسـن 

ء عباس حمسن مربوك إىل/هناء عباس حمسن حمسن ومن/خرييه ومن/هنا
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عبـاس حمسـن مــربوك إىل/خرييـه عبــاس حمسـن حمســن ومن/شـوق عبــاس 
حمســن مــربوك إىل/شــوق عبــاس حمســن حمســن ومن/علــي عبــاس حمســن 
مـــــربوك إىل/علـــــي عبـــــاس حمســـــن حمســـــن وذلـــــك يف بطاقـــــاهتم املدنيـــــة 

 عراقية.الوشهادات ميالدهم استناداً إىل جوازات سفرهم 
( تعديل اسم الطالبة من/ليلوه 1201/2013يف الطلب رقم ) -14

جـوده راشـد إىل/لـيال عبدالسـيد براجعـى وتعـديل اسـم والـدهتا  عبد هللا
ة من/علياء محد جابر إىل/فـويج زريـج براجعـى وذلـك يف شـهادة ااملتوف

( املؤرخـة 38954ميالدها استنادًا إىل شهاديت السفارة اإليرانية رقم )
وجــــــواز  23/8/2017( املؤرخــــــة 39631ورقــــــم ) 20/7/2017

 اإليراين.سفر الطالبة 
( تعديل اسم الطالبة من/تغريد  1048/2017يف الطلب رقم ) -15

كــرمي شــكر إىل/تغريــد كــرمي شـــكر الزبيــدي وذلــك يف بطاقتهــا املدنيـــة 
 العراقي.استناداً إىل جواز سفرها 

ـــــــــم ) -16 ـــــــــب رق ـــــــــة ( تعـــــــــديل اســـــــــم ا932/2017يف الطل لطالب
من/مهــــا حمفــــوا حمجــــوب ومن/مهــــا حمفــــوا بنــــت حمجــــوب إىل/مهــــا 
ــــزواج  ــــة وعقــــد ال ــــك يف بطاقتهــــا املدني حمفــــوا حمجــــوب احلــــراتين وذل

ــــــــــم ) ــــــــــؤرخ 1373رق ــــــــــيالد  8/6/1981( امل  ابنتهــــــــــاوشــــــــــهادة م
  الفلسطي .)فجر( استناداً إىل جواز سفرها 

نــه ( تعــديل اســم الطالبــة من/مني914/2017يف الطلــب رقــم ) -17
ـــم ) ـــزواج رق ـــة عـــيالل وذلـــك يف عقـــد ال ( 311امحـــد عـــيالل إىل/منين

  املغريب.استناداً إىل جواز سفرها  3/8/2016املؤرخ 
( تعــــــــديل اســــــــم الطالبــــــــة 1239/2017يف الطلــــــــب رقــــــــم ) -18

من/شــــريفة شــــاكر جــــابر إىل/شــــريفه شــــاكر جــــابر الــــزهريي وذلــــك يف 
 قي.العرابطاقتها املدنية استناداً إىل جواز سفرها 

( تعـديل اسـم الطالـب من/محـاد 301/2015يف الطلب رقم ) -19
مطلــق محــاد ظــاهر الشــمري إىل/محــاد مطلــق محــاد الشــمري وذلــك يف 

وتعــديل امســـاء أبنائـــه  21/2/2007( املـــؤرخ 16عقــد الـــزواج رقــم )
محاد  نعبد الرمحمحاد مطلق محاد ظاهر الشمري إىل/ نعبد الرمحمن/

مطلق محاد الشـمري إىل/مطلـق محـاد  مطلق الشمري ومن/مطلق محاد
مطلــق الشــمري ومن/غــال محــاد مطلــق محــاد ظــاهر الشــمري إىل/غــال 
محاد مطلق الشمري وذلك يف شهادات ميالدهم استنادًا إىل جوازات 

 السعودية.سفرهم 
( تعـديل اسـم الطالـب من/علـى 502/2016يف الطلب رقـم ) -20

ك يف عقـد الـزواج فهد حممد جلوى إىل/على فهـد حممـد الشـمرى وذلـ
وشهادات مـيالد األوالد )عائشـه  28/10/2008( املؤرخ 80رقم )

، الغال ، البندري( وبياانت اإلبنه )الغال( لدى اجلهاز املركزي استناداً 
إىل االسم الثابت واملعتمد للطالب لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 

 املقيمني بصورة غري قانونية . 
ـــــــب 1349/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -21 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

من/ظهور خان حكم داد خان إىل/راجـا ظهـور حكـم داد خـان وذلـك 
اسـتناداً إىل جـواز  25/9/2001( املـؤرخ 541يف عقد الزواج رقم )

 الباكستاين.سفره 

ـــــــب 1417/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -22 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال
املدنيـة  من/حممد ويل اورنك إىل/حكـيم حـاجي بيكـر وذلـك يف بطاقتـه

 استناداً إىل جواز سفره األفغاين.
ـــــــب 1268/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -23 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

من/قــدرت علــى شــاه نــواب شــاه إىل/نظــر كــل كــرمي وذلــك يف بطاقتــه 
 املدنية استناداً إىل جواز سفره األفغاين.

( تعـديل اسـم الطالبـة من/نـور 1018/2017يف الطلب رقـم ) -24
حســني ومــن/ نــور علــي عبــداجلبار علــي إىل/ نــور  علــى عبــداجلبار علــى

ــزواج رقــم  ــداجلبار حســني وذلــك يف شــهادة ميالدهــا وعقــد ال علــي عب
)جـواان( اسـتناداً  االبنـةوشهادة ميالد  14/3/2015( املؤرخ 155)

 إىل جواز سفرها األردين .
( تعديل اسم الطالب من/دارم 2148/2016يف الطلب رقم ) -25

دارم خزعل عبدالسيد احليدري وذلك يف بطاقته خزعل عبدالسيد إىل/
 املدنية استناداً إىل جواز سفره العراقي.

ـــم ) -26 ـــة مـــن/ 1171/2017يف الطلـــب رق ( تعـــديل اســـم الطالب
ـــزي وذلـــك يف بطاقتهـــا  فاطمـــه عـــرييب ســـليمان إىل/فاطمـــه عـــرييب العن

 املدنية استناداً إىل جواز سفرها السوري .
( تعـــديل اســـم الطالبـــة من/ســـاىل 77/2017يف الطلـــب رقـــم ) -27

سامح عراين مسـعود إىل/سـاىل سـامح عـراين فـرج وذلـك يف شـهادات 
 )كارلوس ، روبن( استناداً إىل جواز سفرها املصري .األبناء ميالد 
( تعــــــــديل اســــــــم الطالبــــــــة 1143/2017يف الطلــــــــب رقــــــــم ) -28

ج من/ميندينج ابنسيل إىل/ميندينج ابنسيل اخلياط وذلك يف عقد الزوا 
 الفلبي .استناداً إىل جواز سفرها  10/7/2014( املؤرخ 56رقم )
ـــــــب 1906/2016يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -29 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

مــــــن/زايد اهلــــــام عبــــــداحلليم صــــــباغ ومــــــن/زايد اهلــــــام صــــــباغ إىل/زايد 
اهلـــــام الصـــــباغ وذلـــــك يف شـــــهادة مـــــيالده وبطاقتـــــه املدنيـــــة وكـــــذلك 

ام صــــــــباغ إىل/جــــــــىن زايد تعــــــــديل امســــــــاء أوالده من/جــــــــىن زايد اهلــــــــ
الصــــــــــباغ ومن/جــــــــــود زايد اهلــــــــــام صــــــــــباغ إىل/جــــــــــود زايد الصــــــــــباغ 
ــــــور زايد الصــــــباغ ومن/حممــــــد زايد  ــــــور زايد اهلــــــام صــــــباغ إىل/ن ومن/ن
اهلــــام صــــباغ إىل/ حممــــد زايد الصــــباغ وذلــــك يف شــــهادات مــــيالدهم 

 اللبنانية.وبطاقاهتم املدنية استناداً إىل جوازات سفرهم 
( تعديل اسم الطالب من/عثمان 701/2017م )يف الطلب رق -30

وكـذلك تعـديل امســاء أوالده  الربيـةحممـد راشـد إىل/عثمـان حممـد راشـد 
ومن/حـال عثمـان حممـد  الربيـهمن/نبأ عثمان حممد إىل/نبأ عثمان حممـد 

ومن/مهــى عثمــان حممــد إىل/مهــى  الربيــهراشــد إىل/ حــال عثمــان حممــد 
حممــد إىل/شـيماء عثمــان حممــد  عثمـان حممــد الربيــه ومن/شـيماء عثمــان

 العراقية.الربيه وذلك يف بطاقاهتم املدنية استناداً إىل جوازات سفرهم 
( تعديل اسم الطالبة من/موانليزا 474/2017يف الطلب رقم ) -31

ديباســـوبيل كانـــدافا اخلضـــر إىل/مـــوانليزا ديباســـوبيل كانـــدافا وذلـــك يف 
تناداً إىل جـــواز اســـ 18/5/2016( املـــؤرخ 215عقـــد الـــزواج رقـــم )

 الفلبي .سفرها 
( تعـديل اسـم الطالـب من/سـعد 661/2017يف الطلب رقم ) -32

إىل/سـعد  دعبـد الرشـيمشس الدين مشس الدين ومن/سعد مشس الدين 
ـــه املدنيـــة  شـــيخ مشـــس الـــدين شـــيخ وذلـــك يف شـــهادة مـــيالده وبطاقت

 استناداً إىل جواز سفره الباكستاين.
ــــــــــم ) -33 ــــــــــب رق ــــــــــن 1114/2017يف الطل ــــــــــديل اســــــــــم اب ( تع

الطالـــب /حممـــد حســـام زهـــري امليـــدا  وذلـــك مـــن/ حممـــد زهـــري حممـــد 
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حســــــام امليــــــدا  ومــــــن/ حممــــــد زهــــــري حممــــــد حســــــام زهــــــري امليــــــدا  
ــــــــك يف شــــــــهادة مــــــــيالده  ــــــــدا  وذل إىل/يوســــــــف حممــــــــد حســــــــام املي

 السوري.وبطاقته املدنية استناداً إىل جوازه 
الطالب من/ معتـز  ( تعديل اسم688/2017يف الطلب رقم ) -34

حممــــد امحــــد علــــى  رعبــــد القــــادحممــــد امحــــد ومن/معتــــز  رعبــــد القــــاد
حممد امحد على الشاهد وذلك يف شهادة ميالده  رعبد القادإىل/معتز 

 وبطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري.
ـــــــب 1069/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -35 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

ومن/ســامح جــادهللا إىل/ســامح متــرى  من/ســامح متــري رزق هللا جــادهللا
رزق هللا جاد الرب وذلـك يف بطاقتـه املدنيـة ويف بياانتـه اإلقامـة الثابتـة 

 بوزارة الداخلية استناداً إىل جواز سفره املصري.
عبد ( تعديل اسم الطالب من/1026/2017يف الطلب رقم ) -36
ك يف الســيد زهــران الســيد وذلــ نعبــد احملســالســيد زهــران إىل/ ناحملســ

 بطاقته املدنية استناداً إىل جواز سفره املصري.
( تصـــحيح اســـم الطالبـــة/حنان 390/2017يف الطلـــب رقـــم ) -37

عبيد جعيثن عبيد فرحان وذلك إبضافة لقب )املطريي( ليصـبح امسهـا  
كـــاماًل / حنـــان عبيـــد جعيـــثن عبيـــد فرحـــان املطـــريي وذلـــك يف مجيـــع 

نـــوير ، شـــريفه ، نـــوال( وذلـــك  األوراق الرمسيـــة هلـــا وألخواهتـــا )نـــوره ،
ـــــــد فرحـــــــان املطـــــــريي  ـــــــثن عبي ـــــــد جعي اســـــــتنادًا إىل األخ/ حممـــــــد عبي
واألعمـــام/محود جعيـــثن عبيـــد فرحـــان املطـــريي و/جـــزاع جعيـــثن عبيـــد 

 فرحان املطريي .
( تصحيح اسـم الطالب/خالـد 1200/2017يف الطلب رقم ) -38

ه  حممــد حســن حممــد علــى وذلــك إبضــافة لقــب )الصــايغ( ليصــبح امســ
كاماًل/خالــد حممــد حســن حممــد علــى الصــايغ وذلــك يف مجيــع األوراق 

حسـن( وألبنـائهم وأحفـادهم اسـتناداً  وليـد، فهد،الرمسية له وإلخوانه )
ـــى الصـــايغ و/رايض حممـــد  إىل شـــقيقهما/امحد حممـــد حســـن حممـــد عل

 الصايغ.حسن حممد على 
( تصـــحيح اســـم الطالب/محـــد 282/2017يف الطلـــب رقـــم ) -39

ســامل حديــد عــراده الرشــيدي وذلــك حبــذف لقــب )الرشــيدي( ســلطان 
وإضــــافة حــــريف )ال( الســــم اجلــــد )عــــراده( ليصــــبح امســــه كاماًل/محــــد 
سلطان سامل حديد العراده وذلـك يف مجيـع األوراق الرمسيـة لـه وألبنائـه 

 العراده.استناداً إىل ابن عمه/فالح حديد سامل حديد 
سـم الطالبـة/مىن صـاحل ( تصـحيح ا1136/2017يف الطلب رقـم ) -40

حممد صاحل احملمـد وذلـك حبـذف لقـب )احملمـد( وإضـافة حـريف )ال( السـم 
اجلد )صاحل( ليصبح امسها كـامال/مىن صـاحل حممـد الصـاحل وذلـك يف مجيـع 
األرواق الرمسيـــــة هلـــــا ولشـــــقيقها )خالـــــد( وألبنـــــائهم وذلـــــك أســـــوة أببنـــــاء 

 الصاحل.عمومتها/فيصل غازي حممد الصاحل و/سعود فيصل حممد 
ــــــــــم ) -41 ــــــــــب رق ــــــــــن 1135/2017يف الطل ــــــــــديل اســــــــــم اب ( تع

الطالب/حممــد نعــيم مقبــول امحــد وذلــك من/امحــد حممــد نعــيم مقبــول 
امحــد إىل/امحــد نعــيم حممــد نعــيم وذلــك يف شــهادة املــيالد اســتناداً إىل 

 الباكستاين.جواز سفره 
( إضــــافة لقــــب )الكنــــدري( 1738/2017يف الطلــــب رقــــم ) -42

سـن عبـدهللا حممـد ليصـبح امسـه كاماًل/عيسـى حسـن للطالب/عيسـى ح
ــه وألوالده  الكنــدري،عبــدهللا حممــد  وذلــك يف مجيــع األوراق الرمسيــة ل

وذلك استنادًا إىل ثبوت هذا اللقب لشقيقه/أمحد حسن عبدهللا حممد 
الكندري وإلبن عمه/عبدهللا حممد عبدهللا حممد الكندري الـذي يلتقـي 

 النسب.معه الطالب بعمود 
 ئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء ر 

 جلنة دعاوى النسب وتصحيح االمساء
جبلســة  القــرارات الصــادرة مــن جلنــة دعــاوى النســب وتصــحيح األمســاء

1/10/2017 
 املنعقـــــــدة بتـــــــاريخ (45/2017أصـــــــدرت اللجنـــــــة جبلســـــــتها رقـــــــم )

 القرارات التالية : 1/10/2017
طالبـه من/زينـب سـم الا( تصـحيح 183/2016يف الطلب رقم ) -1

عزيز معريف إىل/زينب عبـدالعزيز عبـاس معـريف وذلـك يف مجيـع االوراق 
ســـتناداىل إىل االســـم الثابـــت االرمسيـــة هلـــا وشـــهاده مـــيالد اإلبن)يوســـف( 

 لوالدها جبواز سفره اإليراين .
ــــــم ) -2 ــــــب رق ــــــب ا( تصــــــحيح  1629/2017يف الطل ســــــم الطال

هيد الشغبان وذلك يف من/حممد فهيد فهد فهد إىل/ حممد فهيد فهد ف
 ستناداىل إىل شهادة جنسيته الكويتيةاشهادة ميالده 

( تعديل اسم الطالب من/اورانج 1224/2015يف الطلب رقم ) -3
زيب اوان فضل حسني إىل/اورنج زيب أوان فضل حسني أوان وذلك 

 يف بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره الباكستاين.
( تعديل إسـم الطالـب من/غـالم 1153/2017يف الطلب رقم ) -4

فريــد غــالم حســني إىل/غــالم فريــد ملــك غــالم حســني ملــك وذلــك يف 
 بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره الباكستاين.

( تعــــــــــــــديل أمســــــــــــــاء أوالد 409/2017يف الطلــــــــــــــب رقــــــــــــــم ) -5
الطالب/ســـالمه حممـــد حممـــد الصـــغري من/امـــال ســـالمه حممـــد الصـــغري 

مد ومن/جنالء سالمه حممد الصـغري إىل/جنـالء إىل/امال سالمه حممد حم
ســالمه حممــد حممــد ومن/أمحــد ســالمه حممــد الصــغري  إىل/أمحــد ســالمه 
حممــد حممــد ومن/خالــد ســالمه حممــد الصــغري إىل/ خالــد ســالمه حممــد 
 حممد وذلك يف بطاقاهتم املدنية إستناداىل إىل جوازات سفرهم املصرية . 

يل إسـم الطالـب من/شـريف ( تعـد109/2017يف الطلب رقم ) -6
هللا ســيد انكــل إىل/شــريف هللا صــايف وذلــك يف بطاقتــه املدنيــة إســتناداىل 

 إىل جواز سفره األفغاين . 
( تصــحيح إســم الطالــب من/لطفــي 59/2017يف الطلــب رقــم ) -7

بـــالل مبـــارك إىل/لطفـــي بـــالل مبـــارك إمساعيـــل وكـــذلك تصـــحيح اســـم 
بــارك وذلــك يف شــهادة والدتــه من/فضــه ســعد إىل/فضــه ســعد مــربوك م

 ميالد الطالب إستناداىل إىل شهادات جنسية الطالب ووالدته الكويتية.
( تصحيح إسم الطالب من/عادل 790/2017يف الطلب رقم ) -8

ســـعد عبيـــد ذريبـــان إىل/عـــادل ســـعد عبيـــد زريبـــان املطـــريي وذلـــك يف 
 شهادة ميالده إستناداىل إىل شهادة جنسيته الكويتية .

( تعـديل إسـم الطالبـه من/عزيـزه 1502/2017م )يف الطلب رق -9
انصــر عاشــور إىل/عزيــزه انصــر عاشــور جــرب وذلــك يف بطاقتهــا املدنيــة 

( وشهادات ميالد االبناء)ضـاري ، سـاره( 703وإشهاد الطالق رقم )
 إستناداىل إىل جواز سفرها العراقي.

ـــــــب 1585/2013يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -10 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال
هللا إىل/جمبل سرحان عبدهللا جازع وكذلك تعديل من/جمبل سرحان عبد

إسم زوجته من/فاطمه سلطان عبدهللا إىل/فاطمه سلطان عبدهللا جازع 
وبــالغ  11/11/1979( املــؤرخ 221وذلــك ىف عقــد الــزواج رقــم )

والدة االبنة )هيا( إستناداىل إىل اإلسم الثابت واملعتمد للطالـب وزوجتـه 
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 وضاع املقيمني بصورة غري قانونية . لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أ
ـــــــب 1094/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -11 ( تعـــــــديل اســـــــم الطال

ـــــــــدين ميـــــــــزي اتج  ـــــــــي ال ـــــــــزي اتج االســـــــــالم  إىل/ميـــــــــزي حمي من/مي
(املــــــــــــــؤرخ 245اإلســــــــــــــالم وذلــــــــــــــك يف عقــــــــــــــد الــــــــــــــزواج رقــــــــــــــم )

وكـــــذلك تعـــــديل إســـــم إبنـــــه من/حممـــــد ريهـــــام ميـــــزي  17/4/2011
حميــــي الــــدين وذلــــك يف شــــهادة اتج االســــالم إىل/حممــــد ريهــــام ميــــزي 

 ميالده إستناداىل إىل جوازات سفرهم البنغالديشية 
ـــــــب 1154/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -12 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/شيخ مشـتاق شـيخ يوسـف إىل/شـيخ خمتـار امحـد وذلـك يف بطاقتـه 
 املدنية إستناداىل إىل جواز سفره اهلندي 

لب/ حممد ( تصحيح إسم الطا1288/2016يف الطلب رقم ) -13
عبــدهللا حممــد انصــر عايــد الرشــيدي وذلــك حبــذف إســم اجلــد )عايــد( 
وإضــــافه حــــريف )ال( إلســــم اجلد)انصــــر( ليصــــبح إمســــه كــــامال/ حممــــد 
ـــه  ـــة ل ـــع األوراق الرمسي عبـــدهللا حممـــد الناصـــر الرشـــيدي وذلـــك يف مجي
وإلخوانــه وأخواتــه )فهــد ، انصــر ، وليــد ، فاطمــه ، عيــده ، حليمــه ، 

ــده ( وأوالدهــم  خدجيــه ، مــىن ، ــه ، محي هــدى ، عائشــه ، إميــان ، أمين
)أمحـــــــد( وهــــــــم )فهـــــــد ، خالــــــــد ، حممــــــــد ،  وأوالد شـــــــقيقه املتــــــــوىف

البندري(أســــوة أبوالد عمهم/ســــامل حممــــد الناصــــر الرشــــيدي و/خلــــف 
 حممد الناصر الرشيدي .

( تعديل إسم الطالبه من/شـقحه 784/2016يف الطلب رقم ) -14
كــي خلــف الظفــريي وذلــك يف شــهادات تركــى خلــف إىل/الشــقحاء تر 

مــيالد االبنــاء )دالل ، انــوار ، امــريه ، فاطمــه ، مشــاعل( إســتناداىل إىل 
 جواز سفرها السعودي .

( تعـــــــــديل إســـــــــم الطالـــــــــب 538/2017يف الطلـــــــــب رقـــــــــم ) -15
من/عبدالسالم يعقوب خزعل إىل/عبدالسالم يعقوب خزعـل االسـدي 

 از سفره العراقي .وذلك يف بطاقته املدنية إستناداىل إىل جو 
ـــــــب 1101/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -16 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/سليم بن عثمان بن جويدة إىل/سليم بن عثمان اهلمـامي وذلـك يف 
 بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره التونسي . 

( تعــــــــديل إســــــــم الطالبــــــــه 1359/2017يف الطلــــــــب رقــــــــم ) -17
ليم حممـــــــــد من/نســـــــــرين ســـــــــليم حممـــــــــد معـــــــــروف إىل/نســـــــــرين ســـــــــ

ــــة إســــتناداىل إىل  ــــك يف شــــهادة ميالدهــــا وبطاقتهــــا املدني الشــــاطري وذل
 جواز سفرها العراقي .

( تعـــديل إســـم الطالـــب مـــن/ 2457/2016يف الطلـــب رقـــم ) -18
راضـــي رايض الـــراوى محـــد إىل/ راضـــي رايض الـــراوى حممـــد وذلـــك يف 

 بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره املصري.
( تصـــــحيح إســــــم الطالــــــب 2221/2016قــــــم )يف الطلـــــب ر  -19

من/عايض ابراهيم مسفر مهلول ومن/عايض ابراهيم مسـيفر العتيـيب و 
من/عـــايض ابـــراهيم مســـيفر مهلـــول مبـــارك العتيـــيب إىل/عـــايض ابـــراهيم 
مســفر مهلـــول مبــارك العتيـــيب وذلــك يف شـــهادة مــيالده وعقـــد الـــزواج 

ء )بندر ، وشهادات ميالد األبنا 31/8/2005( املؤرخ 2108رقم)
 بدريه ، بشاير( إستناداىل إىل شهادة جنسيته الكويتية

ـــــــب 1161/2015يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -20 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال
من/اســــرار خــــان خمتــــار خــــان إىل/قســــمت خــــان ظريــــف و وذلــــك يف 

 بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره األفغاين .
ـــــــب 1002/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -21 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال
فــي  هللا عبــدالكرمي إىل/حممــد يــونس ابز حممــد وذلــك يف بطاقتــه من/ح

 املدنية إستناداىل إىل جواز سفره األفغاين.
( تعــديل إســم الطالبــه من/شــهر 522/2017يف الطلــب رقــم ) -22

زاد جـــــون ادورابن ومن/شـــــهرزاد جـــــون ادورابن ومن/شـــــهرزاد جـــــون 
دنيــة وعقــد ادوراين إىل/شــهرزاد جــون ادورد ابن وذلــك يف بطاقتهــا امل

وشـهادة مـيالد االبنـاء )  2/11/1986( املؤرخ 3170الزواج رقم )
 داان ، اندر ، ساره( إستناداىل إىل جواز سفرها العراقي.

( تصـحيح إسـم الطالب/امحـد 1460/2017يف الطلب رقم ) -23
علي علـي امساعيـل حجـي علـي سـلمان وذلـك إبضـافة حـريف )ال( إىل 

/أمحد علي علي امساعيـل حجـي علـي لقب)سلمان( ليصبح إمسه كامالً 
الســــــــلمان و ذلــــــــك يف مجيــــــــع االوراق الرمسيةلــــــــه وإلخوانه)حممــــــــد ، 
عبــدالعزيز ، حســني ،عيســى( وألبنــائهم مجيعــا أســوة أبعمامهم/حســن 
علــى إمساعيــل حجــي علــى الســلمان و/ حســني علــى إمساعيــل حجــي 

 السلمان.
( تصـــــحيح إســــــم الطالــــــب 1864/2015يف الطلـــــب رقــــــم ) -24
بدهللا مزيد عتيق مزيد الشمري ومن/عبدهللا مزيد عتيق الشـمري من/ع

إىل/عبــدهللا مزيــد عتيــق مزيــد جهــيم الشــمري وذلــك يف شــهادة مــيالده 
إســـــتناداىل إىل  27/8/2013( املـــــؤرخ 782ويف عقـــــد الـــــزواج رقـــــم )
 شهادة جنسيته الكويتية .

ــــــه 2156/2012يف الطلــــــب رقــــــم ) -25 ( تصــــــحيح إســــــم الطالب
فــرج  ومن/مــرمي صــاحل فــرج الراجحــي إىل/مــرمي صــاحل  من/مــرمي صــاحل

فــــرج التميمــــه الراجحــــي وذلــــك يف بــــالغ والدة االبنــــة )ســــلمى( ويف 
( 158شهادات ميالد األبناء )رمثان ، صاحل( ويف عقـد الـزواج رقـم )

( املـــــؤرخ 12و إشـــــهاد املخالعـــــة رقـــــم ) 11/10/2003املـــــؤرخ يف 
كويتيـــة وكـــذلك تعـــديل إســـتناداىل إىل شـــهادة جنســـيتها ال 8/2/2015

إســم طليــق الطالبــه من/انصــر رمثــان دخيــل ومن/انصــر رمثــان الفــراس 
ومن/ انصر رمثان دخني الفراس  إىل/انصر رمثان دخني فراس  وذلك 

( املـؤرخ يف 158يف بالغ والدة االبنة )سلمى( ويف عقد الزواج رقم )
 8/2/2015( املـؤرخ 12و إشهاد املخالعـة رقـم ) 11/10/2003
 ناداىل إىل االسم الثابت له لدى اهليئة العامة للمعلومات املدنية .إست
ــــــه 2545/2016يف الطلــــــب رقــــــم ) -26 ( تصــــــحيح إســــــم الطالب

من/ساره امحد مريح عبدالرزاق إىل/ساره امحد مريح عبـدالرزاق شـاهر 
وذلك يف شهادة ميالدها وشهادهتا  الدراسية الصادرة من اهليئة العامة 

 والتدريب إستناداىل إىل شهادة جنسيتها الكويتية.للتعليم التطبيقي 
ـــــــب 1286/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -27 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/سامي مانع ابراهيم العصـيمي ومن/سـامي مـانع ابـراهيم بـن جفيـان 
العصيمي ومن/سامي مانع ابراهيم بن جيفان العصيمي إىل/سامي مانع 

دة مـــيالده ومســـتخرج ابــراهيم العتيـــيب وذلـــك يف بطاقتـــه املدنيــة وشـــها
 طبق األصل من بياانت قيد امليالد إستناداىل إىل جواز سفره السعودي

( تعـــــــــديل إســـــــــم الطالـــــــــب 329/2017يف الطلـــــــــب رقـــــــــم ) -28
ـــق  ـــراهيم توفي ـــق إىل/صـــدام حســـني اب ـــراهيم توفي من/صضـــام حســـني اب

 وذلك يف بطاقته املدنية إستناداىل إىل جواز سفره املصري  .
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ـــــــب 1350/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -29 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال
من/عتيق هللا شري امحد إىل/هزار كل دوا جان وذلك يف بطاقته املدنيـة 

 إستناداىل إىل جواز سفره األفغاين.
ـــــــب 1912/2015يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -30 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/موجفه حممد علي عنيزان إىل/موجفه امحد اهلراطه وذلك يف شهاده 
ية الصادرة من وزارة الرتبية إستناداىل إىل جـواز ميالدها وشهادهتا الدراس

 سفرها السوري .
ـــــــب 1163/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -31 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/عمـــاد شـــاكر طـــه إىل/عمـــاد شـــاكر طـــه اخلليفـــة وذلـــك يف بطاقتـــه 
وتعــديل  3/7/2000( املــؤرخ يف 1594املدنيــة وعقــد الــزواج رقــم)

جنـــة عمـــاد شـــاكر اخلليفـــة أمســـاء أبنائـــه من/جنـــة عمـــاد شـــاكر طـــه إىل/
ومن/جوري عماد شـاكر طـه إىل/جـوري عمـاد شـاكر اخلليفـة ومـن/ورد 
عمـــاد شـــاكر طـــه إىل/ورد عمـــاد شـــاكر اخلليفـــة و ذلـــك يف شـــهادات 

 ميالدهم إستناداىل إىل جوازات سفرهم العراقية .
ـــــــب 1274/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -32 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

ف حممــد أمحــد حممــد احلســن من/يوســف حممــد امحــد احلســن إىل/يوســ
ـــد( إســـتناداىل إىل جـــواز ســـفر  ـــك يف شـــهادة مـــيالد إبنه)مؤي عثمـــان وذل

 الطالب السوادين .
ـــــــب 1370/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -33 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/طالل بسام عرندى حممـد إىل/طـالل بسـام عرنـدى عرنـدى وذلـك 
 األردين  . ىف بياانته لدى املعلومات املدنية إستناداىل إىل جواز سفره

ـــــــب 1590/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -34 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال
من/نقيــب هللا حممــد خــان إىل/عبدالشــكور ريــزه كــل وذلــك يف بطاقتــه 

 املدنية إستناداىل إىل جواز سفره األفغاين.
( تعديل إسم الطالبه من/زبيده 1262/2017يف الطلب رقم ) -35

لك تعـــديل إســـم شـــقيقاهتا زيــد هللا مـــريزا حممـــود إىل/زبيـــده زيـــدهللا وكـــذ
من/مـرمي زيــد هللا مــريزا حممـود إىل/مــرمي زيــدهللا ومـن/ ثــراي زيــد هللا مــريزا 
حممــود إىل/ثــراي زيــدهللا وذلــك يف بطــاقتهم املدنيــة إســتناداىل إىل جــوازات 

 سفرهم األفغانية 
ـــــــب 2368/2016يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -36 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

ـــدهللا دوســـت حممـــد تـــوراي ومن/ع بيـــدهللا دوســـت حممـــد تـــوداي من/عبي
ــــك يف  ــــوراييل إىل/عبيــــدهللا عبــــدهللا وذل ومن/عبيــــدهللا دوســــت حممــــد ت
شــهادة مــيالده وبطاقتــه املدنيــة وشــهاداته الدراســية الصــادرة مــن وزارة 
الرتبيــــة وتعـــــديل أمســــاء أبنـــــاء الطالـــــب من/ابــــراهيم عبيـــــدهللا دوســـــت 

ومن/جـــوري  إىل/ابـــراهيم عبيـــدهللا ومن/جـــوري عبيـــدهللا دوســـت تـــوراي
عبيـدهللا دوسـت حممـد تــوراي إىل/جـوري عبيـدهللا ومن/امساعيـل عبيــدهللا 
دوسـت حممـد تـوراي إىل/امساعيــل عبيـدهللا ومن/خدجيـه عبيـدهللا دوســت 
حممــد تــوراي إىل/خدجيــه عبيــدهللا وذلــك يف بطاقــاهتم املدنيــة وشــهادات 

 ميالدهم إستناداىل إىل جوازات سفرهم األفغانية.
ـــــــب 1207/2017رقـــــــم )يف الطلـــــــب  -37 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/خــداى نظــر مــريا جــان إىل/جميــد خــاموش وذلــك يف بطاقتــه املدنيــة 

 إستناداىل إىل جواز سفره األفغاين.
ـــــــب 1779/2017يف الطلـــــــب رقـــــــم ) -38 ( تعـــــــديل إســـــــم الطال

من/دعاء جواد مزهر إىل/دعاء جواد مزهر اليساري وذلك يف بطاقتها 
 ز سفرها العراقي.املدنية إستناداىل إىل جوا

 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح األمساء ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحيح 
 3/10/2017جبلسة   األمساء

(املنعقدة بتاريخ   46/2017جبلستها رقم ) أصدرت اللجنة
 القرارات التالية : 3/10/2017
ــــــــم )-1 ــــــــب رق ( تصــــــــحيح اســــــــم الطالبــــــــة 1353/2015يف الطل

طمه عبدهللا السـيد أمحـد إىل/فاطمـه عبـدهللا السـيد أمحـد السـيد من/فا
( 230يوسف اهلامشي وذلك يف وثيقة التصادق على زواج رمسي رقم )

وشــهادات مــيالد أبنائها)أمســاء ، زينــب ، مــرمي(  1/4/1997املؤرخــة 
 إىل شهادة جنسيتها الكويتية. استنادا

 ( تصحيح اسم الطالب1195/2017يف الطلب رقم )-2
من/مشعل عجيل حممد عجيل إىل/مشعل عجيل حممد عجيل العنزي 

 إىل شهادة جنسيته الكويتية. استناداوذلك يف شهادة ميالده 
الطالبة من / فاطمه  اسم( تصحيح 863/2017يف الطلب رقم )-3

عبدهللا سعد البعيجان ومن/ فاطمه عبدهللا البعيجان ومن/ فاطمه 
مه عبدهللا السعد وذلك يف شهادة عبدهللا السعد البعيجان إىل/فاط

إىل شهادة  استناداميالدها وشهاديت ميالد أبنائها )علي ، انديه( 
 جنسيتها الكويتية.

( تعديل اسم الطالب من /فهد 1056/2017يف الطلب رقم )-4
عبدهللا عزاره اجلميلي إىل/فهد عبدهللا عزارة الصليب وذلك يف بطاقته 

 ره السعودي.إىل جواز سف استنادااملدنية 
الطالبة من/سكنه  اسم( تعديل 257/2017يف الطلب رقم )-5

خضري ضيدان إىل/سكنه خضري ضيدان الرحيمه وذلك يف بطاقتها 
 إىل جواز سفرها العراقي.  استنادااملدنية 

الطالب من/سراتج  اسم( تعديل 1472/2017يف الطلب رقم )-6
بطاقته املدنية خان حممد روشان إىل/رئيس خواجه حممد وذلك يف 

 إىل جواز سفره األفغاين. استنادا
( تعديل أمساء أبناء الطالب/محد 1293/2017يف الطلب رقم )-7

أمحد محد حسني املراغي من / خالد محد أمحد محد املراقي ومن/خالد 
محد أمحد املراقي إىل/خالد محد أمحد محد حسني املراغي ومن/ لولوه 

ن/ لولوه محد أمحد املراقي إىل/ لولوه محد أمحد محد حسني املراقي وم
محد أمحد محد حسني املراغي وذلك يف شهاديت ميالدمها وبطاقتيهما 

 إىل شهادة جنسية الطالب الكويتية. استنادااملدنية 
( تعديل اسم الطالب من /كانو 149/2017يف الطلب رقم )-8

يف  مياه عبداحلميد خاالصي إىل/اننو مياه عبداحلميد خاالصي وذلك
 إىل جواز سفره البنغالديشي. استنادابطاقته املدنية 

( تعـــــــــــديل اســـــــــــم الطالـــــــــــب 110/2010يف الطلـــــــــــب رقـــــــــــم )-9
من/عبــدالعزيز ســلمان حميـــل نبيــل ومن/عبــدالعزيز ســـلمان حميــل بنيـــل 
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ـــك يف شـــهادة مـــيالده وعقـــد  ـــل بونيـــل وذل ـــدالعزيز ســـلمان حمي إىل/عب
ى اجلهــاز املركــزي وبياانتــه لــد 6/1/1999( املــؤرخ 28الــزواج رقــم )

 اسموشهادات ميالد أبنائه )فاطمه ، علي ، عبدهللا ، لوجني( وتعديل 
أختــــه مــــن/ جنــــاه ســــليمان حميــــل نبيــــل ومن/جنــــاه ســــلمان حميــــل بنيــــل 
ومن/جناة سلمان حميل نبيل الفضلي إىل/جناه سلمان حميل بونيل وذلك 

املـؤرخ ( 91يف شهادة ميالدهـا وبـالغ الـوالدة هلـا وعقـد الـزواج رقـم )
 االســـــمإىل  اســـــتناداوبياانهتـــــا لـــــدى اجلهـــــاز املركـــــزي  27/6/2007

الثابت واملعتمد ألخيهم/سعد سلمان حميل بونيل لدى اجلهـاز املركـزي 
 ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية.

 اســــــــــــــــم( تصــــــــــــــــحيح 1589/2017يف الطلــــــــــــــــب رقــــــــــــــــم )-10
ضافة لقب الطالب/عبدالرحيم علي عبدالرحيم عبدهللا حسن وذلك إب

كـاماًل /عبـدالرحيم علـي عبـدالرحيم عبـدهللا   االسـم)الكنـدري( ليصـبح 
حســـن الكنـــدري وذلـــك يف مجيـــع األوراق الرمسيـــة لـــه وألبنائـــه أســـوة 

 أبخيه/حممد علي عبدالرحيم عبدهللا حسن الكندري . 
الطالبة / ساره  اسم( تصحيح 2436/2016يف الطلب رقم )-11

 اسموذلك حبذف حرف )ل( من عبدهللا الرباهيم ابوحيمد 
اجلد )املنصور( قبل لقب )ابوحيمد(  اسماجلد)الرباهيم( وإضافة 

كاماًل/ ساره عبدهللا ابراهيم املنصور ابوحيمد وذلك يف   االسمليصبح 
مجيع األوراق الرمسية أسوة بوالدها املتوىف/ عبدهللا ابراهيم املنصور 

راهيم املنصور ابوحيمد وشقيقيها / صالح ويوسف عبدهللا اب
 ابوحيمد. 

الطالب /عادل  اسم( تصحيح 1091/2017يف الطلب رقم )-12
فتيخ جلوي رخير الصليلي وذلك إبضافة لقب )العنزي( ليصبح 

كاماًل/ عادل فتيخ جلوي رخير الصليلي العنزي وذلك يف   االسم
مجيع األوراق الرمسية له وألبنائه وإلخوته )جمزع ، جهيم ، جزعه ، 

زبن ، عدانن ، سامل ، مشاري( وألبنائهم وألبناء أخيه املتويف سلمى ، 
"جزاع" وهم )طالل ، شيخه ، أمريه ، أمحد ، حممد ، أمينه ،عبدهللا ، 
خرييه ، اميان ، رمي ، فهد ، هدى ( أسوة أببناء عمهم/عبدهللا ومشعل 

 عيد جلوي رخير الصليلي العنزي.
الطالب من/سعد  اسم( تصحيح 558/2017يف الطلب رقم )-13

صحن سعد انشي إىل/سعد صحن سعد انشي محيد الرشيدي وذلك 
 26/6/2014( املؤرخ 1460يف شهادة ميالده وعقد الزواج رقم )

 إىل شهادة جنسيته الكويتية. استنادا
الطالب من /  اسم( تعديل 1675/2017يف الطلب رقم )-14

العجمي  امحد عادل متوىل حسانني إىل/أمحد عادل متوىل حسانني
 إىل جواز سفره املصري .  استناداوذلك يف بطاقته املدنية 

الطالبة من/  اسم( تصحيح 2401/2016يف الطلب رقم )-15
سلمى عبدهللا األسود دغيمان إىل/سلمى عبدهللا األسود دغيمان 

والدها املتويف  اسمالعازمي وذلك يف شهادة ميالدها وكذلك تصحيح 
ىل/عبدهللا األسود دغيمان العازمي وذلك من/عبدهللا أسود دغيمان إ
إىل شهادة جنسية الطالبة الكويتية ورد  استنادايف تبليغ وشهادة وفاته 

 اجلنسية ابالسم الثابت لوالدها املتويف .
الطالب من /  اسم( تعديل 1368/2017يف الطلب رقم )-16

رمحاين يوسف تور اليل إىل/دين حممد لعل الدين وذلك يف بطاقته 

 إىل جواز سفره األفغاين. استنادادنية امل
الطالب من/حممد  اسم( تعديل 196/2017يف الطلب رقم )-17

سرور سلطان حممد إىل/شاه خان قير خان وذلك يف بطاقته املدنية 
 إىل جواز سفره األفغاين. استنادا
الطالب من  اسم( تعديل 912/2017يف الطلب رقم )-18

الك إىل/ خانكل غالم شاه /سكندر حيات مالك حممد حيات م
 إىل جواز سفره األفغاين. استناداوذلك يف بطاقته املدنية 

الطالبة من  اسم( تعديل 1273/2017يف الطلب رقم )-19
/فاطمه صاحل ضعيف حنيان إىل/فاطمه صاحل ضعيف املنتفكي 

أختها من/رمحه صاحل ضعيف حنيان إىل/رمحه صاحل  اسموتعديل 
أسم أختها من/سناء صاحل ضعيف حنيان ضعيف املنتفكي وتعديل 

إىل/سناء صاحل ضعيف املنتفكي وذلك يف شهادات ميالدهم 
 إىل جوازات سفرهم العراقية . استناداوبطاقاهتم املدنية 

الطالب من/حممد  اسم( تعديل 1344/2017يف الطلب رقم )-20
نسيم حممد اسحق إىل/حممد نسيم كرميى وذلك يف بطاقته املدنية 

 إىل جواز سفره األفغاين.  ااستناد
الطالب من/عالء  اسم( تصحيح 974/2017يف الطلب رقم )-21

حممد هببهاين ومن/عالء حممد سيد انصر هببهاين إىل/عالء حممد سيد 
 وبطاقته املدنيةانصر سيد امحد البهبهاين وذلك يف شهادة امليالد 

 إىل شهادة جنسيته الكويتية. استناداالبنه )سيد حممد( 
الطالب من/  اسم( تعديل 2564/2016يف الطلب رقم )-22

سلمان مجعه عبادي ومن/سلمان مجعه عبادي حسان اىل/ سلمان 
مجعه عبادي االسدي وذلك يف شهاده امليالد والبطاقة املدنية وعقد 

وكذلك تعديل  20/9/1995املؤرخ بتاريخ  1702الزواج  رقم 
ي اىل/ فاطمه سلمان مجعه أمساء األبناء من/ فاطمه سلمان مجعه عباد

االسدي ومن / شهد سلمان مجعه عبادي اىل/ شهد سلمان مجعه 
سلمان مجعه  عائشةسلمان مجعه عبادي اىل/ عائشةاالسدي ومن/ 

االسدي ومن/ ساره سلمان مجعه عبادي اىل/ساره سلمان مجعه 
إىل  استنادااالسدي وذلك يف البطاقات املدنية وشهادات امليالد 

فرهم العراقية وكذلك تعديل اسم الزوجة من/مرمي عاصي جوازات س
جايد ومن/ مرمي عاصي جايد سلمان اىل/ مرمي عاصي جايد العبوسي 

املؤرخ بتاريخ  1702وذلك يف بطاقته املدنية وعقد الزواج رقم 
، فاطمه ،  عائشةوشهادات ميالد االبناء )ساره ،  20/9/1995

 قي .إىل جواز سفرها العرا استناداشهد( 
الطالب  اسم( تصحيح 1027/2017يف الطلب رقم )-23

من/عبدهللا مشعل فريح مهوس إىل/عبدهللا مشعل فريح مهوس الفريح 
وتعديل أسم زوجته من/ مرمي امحد حممد املطريي إىل/مرمي امحد حممد 

( املؤرخ 109مناحي ثواب املطريي وذلك يف عقد الزواج رقم )
بتة لدى املؤسسة العامة للرعاية ويف البياانت الثا 11/11/2013

 إىل شهادة جنسيتهما الكويتية . استناداالسكانية 
الطالب  اسم( تعديل 1404/2017يف الطلب رقم )-24

الساده الذاييب  الساده إىل/عدانن امحد عبد من/عدانن امحد عبد
 إىل جواز سفره العراقي. استناداوذلك يف بطاقته املدنية 

الطالبة من/ملى  اسم( تعديل 1316/2017يف الطلب رقم )-25
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عبداجلبار الصباغ طرابلسي ومن/ ملى عبداجلبار الصباغ إىل/ملى 
( 113الصباغ عبدالعظيم وذلك يف شهادة امليالد وعقد الزواج رقم )

 إىل جواز سفرها األسباين . استنادا 13/1/2016املؤرخ 
  الطالبة من/هتا اسم( تعديل 1457/2017يف الطلب رقم )-26

امحد حممد حسن إىل/هتاين امحد حممد الشمري وذلك يف شهادة 
 إىل جواز سفرها السعودي. استناداامليالد 
والدة الطالبة/  اسم( تعديل 219/2016يف الطلب رقم )-27

ساميه محود حممد علي املطريي من/ مجيله عوده حسني إىل/مجيله 
 االسم الثابت إىل استنادامحزه ضاحي وذلك يف شهادة ميالد الطالبة 

واملعتمد لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري 
 قانونية لوالدة الطالبة .

الطالبة من/جريالي  اسم( تعديل 588/2017يف الطلب رقم )-28
فاطمه بيوان فيديز ديفيد إىل/جريالي بيوان فيديز ديفيد وذلك يف عقد 

إىل جواز سفرها  تنادااس 10/4/2014( املؤرخ 24الزواج رقم )
 الفلبي  .

 الطالبة اسم( تعديل 1222/2017يف الطلب رقم )-29
من/ساهريا حممد صديقجي إىل/ساهريا حممد صديق وذلك يف عقد 

إىل جواز سفرها  استنادا 25/6/2001( املؤرخ 1652الزواج رقم )
 السريالنكي .

الطالبة  اسم( تصحيح 1147/2017يف الطلب رقم )-30
حمسن جاسر وذلك يف شهادة ميالد  ةحمسن على إىل/حص ةمن/حص

إىل  استنادا 16/9/1969االبن )اثمر( ويف عقد الزواج املؤرخ 
 شهادة جنسيتها الكويتية.

الطالبة  اسم( تصحيح 1369/2017يف الطلب رقم )-31
من/بدريه انصر محد جزاع إىل/بدريه انصر محد جزاع صنيدح معجال 

إىل شهادة  استنادااملدنية وشهادة امليالد  الظفريي وذلك يف بطاقته
 جنسيتها الكويتية.

الطالبة من/ زهره  اسم( تصحيح 343/2017يف الطلب رقم )-32
الرضا ابدي إىل/زهره  الرضا ابدي كار ومن/زهره مجعه عبد مجعه عبد
الرضا ايدي كار وذلك يف شهادة ميالده وبطاقته املدنية  مجعه عبد

 إىل شهادة جنسيتها الكويتية. استنادا)حسن( وشهادة ميالد االبن 
الطالبة من/  اسم( تصحيح 1374/2017يف الطلب رقم )-33

امساء راضي مغري علي اجلحيشي االسلمي الشمري إىل/امساء راضي 
إىل  استنادامغري الشمري وذلك يف شهادة ميالد االبن )ماجد( 

 شهادة جنسيتها الكويتية.
الطالب / سامل  اسم( تصحيح 612/2017يف الطلب رقم )-34

حمبوب مرزوق وذلك إبضافة حريف )ال( السم اجلد )مرزوق( ليصبح 
كاماًل/ سامل حمبوب املرزوق وذلك يف مجيع األوراق الرمسية له   االسم
 إىل املستندات املقدمة  استناداوألبنائه 
الطالبة/سونيا  اسم( تصحيح 461/2016يف الطلب رقم )-35

  االسملك إبضافة لقب )اهلامشي( ليصبح ماجد كاظم حسن وذ
كاماًل/سونيا ماجد كاظم حسن اهلامشي وذلك يف مجيع األوراق الرمسية 
 هلا وألبنائها أسوة بشقيق الطالبة/حامد ماجد كاظم حسن اهلامشي .

الطالب من/خالد  اسم( تصحيح 771/2017يف الطلب رقم )-36
ليصبح االسم   حاجي حممد حممد وذلك إبضافة لقب )الفيلكاوي(

كاماًل /خالد حاجي حممد حممد الفيلكاوي وذلك يف مجيع األوراق 
الرمسية له وإلخوانه )يوسف ، حامد ، فاطمه( وأبنائهم مجيعًا أسوة 

 بشقيقي الطالب/علي وعثمان حاجي حممد حممد الفيلكاوي .
الطالب/سيد  اسم( تصحيح 1333/2017يف الطلب رقم )-37

وذلك إبضافة لقب )اهلامشي( ليصبح  علي سيد محزه سيد حسن
كاماًل/سيد علي سيد محزه سيد حسن اهلامشي وذلك يف مجيع   االسم

األوراق الرمسية له وألبنائه أسوة بشقيقي الطالب/حسن وحممد سيد 
 محزه سيد حسن اهلامشي .

الطالب/حسني  اسم( تصحيح 1322/2017يف الطلب رقم )-38
  االسملقب )الشطي( ليصبح أيوب حممد ابراهيم وذلك إبضافة 

كاماًل/حسني أيوب حممد ابراهيم الشطي وذلك يف مجيع األوراق 
الرمسية له وإلخوانه)حسن ، فتحيه ، فاطمه ، حممد( وأبنائهم مجيعاً 
وأبناء أخيه املتويف )امحد( وهم )عادل ، عبدهللا ، مبارك ، حممد( 

حممود جاسم  أسوة أببناء العم/امحد جاسم حممد ابراهيم الشطي و/
 حممد ابراهيم الشطي .

الطالب من/  اسم( تعديل 552/2013يف الطلب رقم )-39
مرزوق مظلوم مرداس صنيدح العنزي ومن/ مرزوق مظلوم مرداس 
العنزي إىل/مرزوق مظلوم مرداس صنيدح وذلك يف شهادة امليالد 

إىل رد  استنادا 17/7/1996( املؤرخ 1339وعقد الزواج رقم )
 ركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية .اجلهاز امل

الطالب  اسم( تعديل 160/20152يف الطلب رقم )-40
من/شنات عقاب مزعل عاشور العنزي ومن/ شنات عقاب مزعل 
إىل/شنات عقاب مزعل عاشور وذلك يف بالغ والدة االبن )علي( 

م وعقد الزواج رق 16/2/19998( املؤرخ 93وإشهاد الطالق رقم )
إىل البياانت الثابتة واملعتمدة  استنادا 2/6/1979( املؤرخ 1489)

 لدى اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية .
الطالبة من/شروق  اسم( تعديل 811/2017يف الطلب رقم )-41

حامد زايد ايسني ومن/ شروق زايد ايسني الرفاعي إىل/شروق حامد 
بطاقته املدنية وشهادة امليالد وشهادات ميالد زاير طارش وذلك يف 

( املؤرخ 473األبناء )فهد ، سامل( ووزارة الرتبية واشهاد الطالق رقم )
 3/8/2015( املؤرخ 375وعقد الزواج رقم ) 25/8/2014

 إىل جواز سفرها العراقي . استناداوبالغ والدة االبن )حممد( 
طالبة من/ نداء ال اسم( تصحيح 142/2017يف الطلب رقم )-42

كاماًل/نداء   امسهاعلوان عبد وذلك إبضافة لقب )الزيدي( ليصبح 
علوان عبد الزيدي وذلك يف مجيع األوراق الرمسية هلا وألبنائها أسوة 

 بشقيقها/حسني علوان عبد الزيدي.
 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحيح األمساء 
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 والتعليم والتدريب لألحباثدمسان شــركة 
 مهة كويتية مقفلة )غري هادفة للربح ()شركة مسا

 )ش.م.ك.م(
 عقد التأسيس

 م  2017/  7/  20انه يف يوم : اخلميس املوافق : 
 لدي أان : زينب حسني علي عبدهللا البقشي املوثقة

 حضـــر  :   
أوال: شـــركة املشـــاريع العلميـــة القابضـــة /شـــركة مســـامهة كويتيـــة مقفلـــة 

وميثلهـا  23/5/1999بتـاريخ  7جلـد  23موثق عقد أتسيسها بـرقم 
شـــهاب الـــدين / كـــوييت اجلنســـية  حســـن ابلتوقيـــع / د. عـــدانن أمحـــد
( بصفته رئيس جملس 243100500359وحيمل بطاقة مدنية رقم )

اإلدارة مبوجــــب شــــهادة ملــــن يهمــــه األمــــر صــــادرة مــــن وزارة التجــــارة 
ـــــــــ ــــــــــــــــــــ 6/04/2017بتـــــاريخ  08575/2017والصـــــناعة بـــــرقم 
 طرف أول بصفته

ــــــا: شــــــركة التقــــــدم العلمــــــي لبيــــــع وشــــــراء  والســــــندات  األســــــهماثني
واالســــــــترياد والتصــــــــدير / / شــــــــركة الشــــــــخر الواحــــــــد )ش.ش.و( 

 24/11/2014بتـــــــــاريخ  3085موثـــــــــق عقـــــــــد أتسيســـــــــها بـــــــــرقم 
ـــــــع مبوجـــــــب مســـــــتخرج صـــــــادر مـــــــن وزارة التجـــــــارة  وميثلهـــــــا ابلتوقي

ـــــاريخ   ـــــبالين /  ســـــالم امحـــــد  19/07/2017والصـــــناعة بت داود الع
ــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــة رق ــــــــــــــــــــة مدني كــــــــــــــــــــوييت اجلنســــــــــــــــــــية وحيمــــــــــــــــــــل بطاق

( صـــــــــفته املـــــــــدير املخـــــــــول ابلتوقيـــــــــع عـــــــــن 258092600027)
 الشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرف اثن بصفته

والســــــندات  األســــــهملبيــــــع وشــــــراء  واإلبــــــداعشــــــركة التقــــــدم اثلثــــــا: 
ـــــــة/ / شـــــــركة الشـــــــخر الواحـــــــد )ش.ش.و( مو  ـــــــل ابلعمول ـــــــق ووكي ث

ـــــــــرقم  ـــــــــاريخ  2923عقـــــــــد أتسيســـــــــها ب وميثلهـــــــــا  5/11/2014بت
ـــــع مبوجـــــب مســـــتخرج صـــــادر مـــــن وزارة التجـــــارة والصـــــناعية  ابلتوقي

ــــــــاريخ  ســــــــالم امحــــــــد داود العــــــــبالين / كــــــــوييت   19/07/2017بت
ـــــــــم ) ـــــــــة رق ـــــــــة مدني ( 258092600027اجلنســـــــــية وحيمـــــــــل بطاق

ـــــــــــــــــــــــــــ طــــــرف بصــــــفته املــــــدير املخــــــول ابلتوقيــــــع عــــــن الشــــــركة ـــــــــــــــــ
 اثلث بصفته

والســــــندات  األســــــهمالعلمــــــي لبيــــــع وشــــــراء  اإلبــــــداعرابعــــــا: شــــــركة 
ووكيـــــل ابلعمولـــــة /شـــــركة الشـــــخر الواحـــــد)ش.ش.و( موثـــــق عقـــــد 

ــــــاريخ  2922أتسيســــــها بــــــرقم  وميثلهــــــا ابلتوقيــــــع  5/11/2014بت
مبوجـــــــب مســـــــتخرج صـــــــادر مـــــــن وزارة التجـــــــارة والصـــــــناعة بتـــــــاريخ 

الم امحــــــــد داود العــــــــبالين / كــــــــوييت اجلنســــــــية ســــــــ 19/07/2017
ــــــــــم ) ــــــــــة رق ــــــــــة مدني ( بصــــــــــفته 258092600027وحيمــــــــــل بطاق

ــــع  ـــــ طــــرف راب ــــع عــــن الشــــركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املــــدير املخــــول ابلتوقي
 بصفته

ــــة لبيــــع وشــــراء  والســــندات  األســــهمخامســــا: شــــركة املشــــاريع العلمي
والتصـــــــــدير / شـــــــــركة الشـــــــــخر الواحـــــــــد )ش.ش.و(  واالســـــــــترياد

وميثلهـــــا  5/11/2014بتـــــاريخ  2921موثـــــق عقـــــد أتســـــيس بـــــرقم 
ابلتوقيــــــع مبوجــــــب مســــــتخرج صــــــادر مــــــن وزارة التجــــــارة والصــــــناعة 

ســـــــالم امحـــــــد داود العـــــــبالين/ كـــــــوييت   19/07/2017بتـــــــاريخ    
ـــــــــم ) ـــــــــة رق ـــــــــة مدني ( 258092600027اجلنســـــــــية وحيمـــــــــل بطاق

ــــــــ طـــــــرف بصـــــــفته املـــــــدير املخـــــــ ول ابلتوقيـــــــع عـــــــن الشـــــــركة ــــــــــــــــــــــــــــ
 خامس بصفته

يقر املؤسسون أبهليتهم القانونية لتأسيس شركة مسـامهة كويتيـة مقفلـة 
)غــري هادفــة للــربح( فيمــا بيــنهم والتــزامهم ابلقواعــد املقــررة لتأسيســها 

 .والئحته التنفيذية 2016لسنة  1طبقاً ألحكام قانون الشركات رقم 
كما يقرون أيضا ابلتزامهم بكافة القواعد املقررة لتأسيس الشركة وفقاً 

 -ألحكام املواد اآلتية:
 (1مـادة )

 يعترب التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد.
 (2مـادة )

يقـــر املؤسســـون أبن الشـــركة أتسســـت طبقـــاً ألحكـــام املرســـوم بقـــانون 
 فيذية وأحكام هذا العقد.والئحته التن 2016لسنة  1الشركات رقم 

 وتتمتع الشركة ابلشخصية االعتبارية اعتبارا من اتريخ الشهر. 
وال جيوز هلا مزاولة نشاطها إال من اتريخ الشهر وموافقة كافـة اجلهـات 

 الرقابية على مزاولتها للنشاط.
 (3مـادة )
والتعليم والتدريب شركة  لألحباثاسم هذه الشركة هو : شركة دمسان 

 ة كويتية مقفلة غري هادفة للربح )ش.م.ك.م(مسامه
 (4مـادة )

يقع مركز الشركة الرئيسي يف دولة الكويت وموطنها دولة  الكويت 
داخل دولة  ىخر أوجيوز للشركاء نقل املركز الرئيسي إىل أي جهة 

 الكويت،  وفتح فروع ووكاالت للشركة داخل وخارج دولة الكويت.
ــه ويعتــرب مقــر الشــركة هــو املــوطن  القــانوين هلــا الــذي يعتــد بــه يف توجي

املراســــالت واإلعــــالانت القضــــائية إليهــــا وتثبــــت بياانتــــه يف الســــجل 
 التجاري، وال يعتد بتغيري هذا املقر إال بعد قيده يف السجل التجاري.

 (5مـادة )
 مدة الشركة غري حمددة تبدأ من اتريخ الشهر.

 (6مـادة )
 1/2016ون الشـــركات رقـــم مـــع عـــدم اإلخـــالل أبحكـــام املرســـوم بقـــان

 -ن األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي :إوالئحته التنفيذية ف
ــد لألحبــاث 1 عــن مــرض الســكري تشــمل  املتعــددة/ إنشــاء معهــد رائ

 وأحباث الصحة العامة . ةواإلكلينيكيأحباث العلوم األساسية 
ق ودوليــاً مــن خــالل مرافــ وإقليميــا/ تقــدمي اخلــدمات البحثيــة حمليــا 2

 البحوث يف املعهد ، حيث سيتم طرح اخلدمات جتاراي وتسويقها .
/ املشـــاركة يف املشـــاريع البحثيـــة الوطنيـــة ابعتبـــاره مركـــزاً للتشـــخير 3

 والتحليالت ، فضال عن تطوير السجالت وقواعد البياانت الوطنية .
 .ةاإلكلينيكي/ املشاركة يف التجارب الصيدالنية املدعومة والتجارب 4
ـــــاا مبلكيـــــة / اال5 البحثيـــــة واالخرتاعـــــات والعالمـــــات  األفكـــــارحتف

املتعلقـة  األخـرىالتجارية وبراءات االخرتاع أو أي من حقـوق امللكيـة 
أبغـــراض الشـــركة ، وامـــتالك احلـــق احلصـــري الســـتخدامها أو أتجريهـــا 

 ألطراف أخرى .
/ تلقــي املــنح والتربعــات و/ أو األمــوال مــن وكــاالت التمويــل احملليــة 6
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 . واالستدامةوالدولية لدعم عمليات املعهد ووظائفه  ليميةواإلق
وتشغيل مراكز الصحة والبحوث والتوعية املتخصصة  وإدارة/إنشاء 7

 املتعلقة أبغراض الشركة .
/ تنظــــيم وتقــــدمي التــــدريب املتخصــــر والــــربامج التعليميــــة اخلاصــــة 8

والبحـث  ةواإلدار ابلعلوم الطبيـة احليويـة ، والعنايـة ابلسـكري والتعلـيم 
 العلمي )وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات املتخصصة .

ومرافـق البحـوث جتـارايً  ةاإلكلينيكيـ/ تسويق وطرح استخدام املرفق 9
)قسم التصوير ابلرنني املغناطيسي ، وقسم علم اجملني ، وقسـم اللياقـة 

 البدنية وإعادة التأهيل ................. اخل(
عاقدية مـع جهـات انشـرة تعـ  أبنشـطة املعهـد، / توقيع اتفاقيات ت10

 سواء للبيع أو كهبات لتحقيق أهداف املعهد .
/ شراء أو اقتنـاء األجهـزة العلميـة والطبيـة والتكنولوجيـة، واللـوازم 11

واملواد املتعلقة أبنشطة املعهد ، سواء كان ذلك مـن السـوق احمللـي أو 
 عن طريق االسترياد .

عقــارات الالزمــة ملباشــرة نشــاطها يف احلــدود / متلــك املنقــوالت وال12
 املسموح هبا وفقا للقانون.

ــــدى الشــــركة عــــن طريــــق 13 ــــوفرة ل ــــوائض املاليــــة املت / اســــتغالل الف
 استثمارها يف حماف  مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

ويكـون للشــركة مباشــرة تلــك األعمــال يف دولــة الكويــت ويف اخلــارج -
وكالة وجيوز هلا أن متـارس أعمـااًل مشـاهبة أو مكملـة بصفة أصلية أو ابل

 أو الزمه أو مرتبطة ابألغراض املذكورة.
وال جيــوز هلــا مباشـــرة أنشــطة تتعلــق ابلنـــواحي السياســية أو الدينيـــة أو 

 العقائدية أو الطائفية. 
 (7مـادة )

 ديسمرب من كل عام. 31يناير وتنتهي يف  أولتبدأ السنة املالية للشركة من 
فتبـدأ مـن اتريـخ قيـد الشـركة يف  يستث  من ذلك السنة املاليـة األوىلو 

 ديسمرب  من السنة املالية التالية. 31السجل التجاري وتنتهي يف 
 (8مادة )
ــه مببلــغ ) د.ك ( )عشــرة  10,000,000حــدد رأس املــال املصــرح ب

 ماليني  دينار كوييت(.
رة ماليــني د.ك  ( )عشــ 10,000,000ورأس املــال املصــدر مببلــغ )

 دينار كوييت(.
د.ك )مليــــوانن ومخســــمائة 2,500,000ورأس املـــال املــــدفوع مببلـــغ 

 الف دينار كوييت( نقدا مت سدادها مبعرفة بنك اخلليج .
 (9مادة )

اكتتب املؤسسون املوقعون على هذا العقد يف كامل رأس مال الشركة 
 على الوجه اآليت:

نوع  عدد االسهم اسم املساهم م
 السهم

متها ابلدينار قي
 الكوييت

شـــــــــركة املشـــــــــاريع العلميـــــــــة  1
 القابضة

 د.ك9,600,000 عادية 96,000,000

شـــــركة التقـــــدم العلمـــــي لبيـــــع  2
والســـــندات  األســـــهموشـــــراء 

 واالسترياد والتصدير

1,000,000 
 

 عادية
 

 د.ك100,000
 

لبيع  واإلبداعشركة التقدم  3
والسندات  األسهم وشراء

 ووكيل ابلعمولة
 

1,000,000 
 

 عادية
 

 د.ك100,000
 

العلمي لبيع  اإلبداعشركة  4
والسندات  األسهموشراء 

 ووكيل ابلعمولة  
 

1,000,000 
 

 د.ك100,000 عادية
 

شـــركة املشـــاريع العلميـــة لبيـــع  5
والســـــندات  األســـــهم وشـــــراء

 واالسترياد والتصدير

1,000,000 
 

 د.ك100,000 عادية
 

ــوعاجملمـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  ك.د10,000,000 سهم100,000,000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ويقــر املؤسســون أبهنــم قــاموا إبيــداع قيمــة رأس املــال النقــدي للشــركة 
% ( مــــــن قيمــــــة األســــــهم الــــــيت اكتتبــــــوا هبــــــا وقــــــدره  25بنســــــبة ) 

اكتتابه يف بنك اخلليج وذلك  د ك ( كل منهم بنسبة 2,500,000)
 6/3/2017مبوجــب الشــهادة الصــادرة مــن البنــك املــذكور بتــاريخ  

 واملرفقة أبصل هذا العقد.
ـــاقي مـــن رأس مـــال الشـــركة وقـــدره :  د.ك )ســـبعة 7,500,000والب

ماليــني ومخســمائة الــف دينــار كــوييت ( يلتــزم كــل طــرف بســداد حصــته 
ـــة خـــالل مـــدة أقصـــاها مخـــس ســـنوات مـــن ـــد الشـــركة  الباقي ـــخ قي اتري

 ابلسجل التجاري ويف املواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة .
 (10مـادة )

املصــروفات والنفقــات واألجــور والتكــاليف الــيت تلتــزم الشــركة أبدائهــا 
د ك( وفقـاً للبيـان املرفـق أبصـل 10,000بسبب أتسيسها هي مبلغ )

 العقد ختصم من حساب املصروفات العامة.
 (11مـادة )

هـد املؤسســون املوقعــون علـى هــذا العقــد ابلقيـام جبميــع اإلجــراءات يتع
ــــات  الالزمــــة إلمتــــام أتســــيس الشــــركة ويلتزمــــون ابســــتبعاد وإلغــــاء طلب
 االكتتاب الومهية واملكررة و اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

وهلــــذا الغــــرض وكلــــوا عــــنهم : الســــيد/ ســــالم امحــــد داود العــــبالين يف 
ــــة وإدخــــال  اختــــاذ اإلجــــراءات القانونيــــة واســــتيفاء املســــتندات الالزم

التعـــــديالت الـــــيت تـــــري اجلهـــــات الرمسيـــــة ضـــــرورة إدخاهلـــــا يف العقـــــد 
 أو النظام األساسي املرفق به.

وعلــى املؤسســني خــالل ثالثــة أشــهر مــن اتريــخ االنتهــاء مــن االكتتــاب 
يقــدموا لــوزارة التجــارة والصــناعة  أنوقبــل اجتمــاع اجلمعيــة التأسيســية 

ـــامهم بـــدفع ب ـــب فيهـــا كـــل مؤســـس وبقي ـــاان بعـــدد األســـهم الـــيت اكتت ي
اإلقســاط الواجــب دفعهــا وأمســائهم وعنــاوينهم وقيمــة الســهم ومــا دفــع 

 من قيمته.
 (12مـادة )

الشركة ابلتضامن فيما بينهم عـن تعـويض الضـرر الـذي  مؤسسويسأل 
 يصيب الشركة أو مسامهيها أو الغري بسبب بطالن عقد الشركة .

 (13) مـادة
حترر هذا العقد من أصل وأربع نسخ كل نسخة تتكون مـن   صـفحة ومرفـق بـه 

النظــــام األساســــي للشــــركة املكــــون مــــن أربعــــة نســــخ كــــل نســــخة تتكــــون مــــن      
 صفحة ويتضمن عدد مادة بال شطب أو إضافة.

ــتم االحتفــاا بنســخة أصــلية مــن عقــد الشــركة يف مركزهــا الرئيســي  وي
 وعلى موقعها اإللكرتوين.

كمـــــا حتفـــــ  نســـــخة أصـــــلية مـــــن هـــــذا العقـــــد مبلـــــف الشـــــركة لـــــدي 
وزارة املختصــــــة بــــــوزارة التجــــــارة والصــــــناعة ولكــــــل مــــــن يرغــــــب يف 
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احلصــــــول علــــــى نســــــخة مطابقــــــة لألصــــــل أن يطلبهــــــا مــــــن الشــــــركة 
 مقابل رسم معني حتدده الشركة.

حــــرر هــــذا العقـــــد بنــــاء علـــــى كتــــاب وزارة التجـــــارة والصــــناعة بـــــرقم 
واملســــجل مبراقبــــة توثيــــق  14/3/2017بتــــاريخ   06476/2017

بتـــــــــــــاريخ              3380491/العقــــــــــود والشــــــــــركات برقــــــــــــــــــــــــــم آيل 
 م.20/7/2017

 الطرف الثالث بصفته    الطرف الثاين بصفته    الطرف األول بصفته
 الطرف اخلامس بصفته        الطرف الرابع بصفته 

 وته على احلاضرين وقعوه.ومبا ذكر حترر هذا العقد وبعد تال
  

 دمسان لألحباث والتعليم والتدريبشـركـة 
 شركة مسامهة كويتية مقفلة )غري هادفة للربح(

  النظام األساسي
 أتسيس الشركة

 عناصر أتسيس الشركة  -أ 
  (1مـادة )

لســـــنة   1أتسســـــت الشـــــركة طبقـــــا ألحكـــــام قـــــانون الشـــــركات رقـــــم 
ــــــة وهــــــذا النظــــــا 2016 ــــــني مــــــالكي والئحتــــــه التنفيذي م األساســــــي ب

األســـــهم املبينـــــة أحكامهـــــا فيمـــــا بعـــــد شـــــركة مســـــامهة كويتيـــــة مقفلـــــة 
تســــــــمى : شــــــــركة دمســــــــان لألحبــــــــاث والتعلــــــــيم والتــــــــدريب  شــــــــركة 

 مسامهة كويتية مقفلة )غري هادفة للربح(
 (2مـادة )

مركــز الشــركة الرئيســي وحملهــا القــانوين يف دولــة الكويــت، الكـــائن يف 
ــــ ــــت وهــــو امل ــــة الكوي ــــه املراســــالت دول ــــه يف توجي ــــد ب ــــذي يعت وطن ال

واإلعالانت القضائية وال يعتد بتغيري هذا املوطن إال إذا مت قيد التغيري 
 ابلسجل التجاري.

هلا فروعا أو توكيالت أو مكاتب بدولـة  ينشروجيوز جمللس اإلدارة أن 
 الكويت أو ابخلارج

 (3مـادة )
 شهرمدة هذه الشركة غري حمددة وتبدأ من اتريخ ال

 (4مـادة )
 2016لســـنة  1مـــع عـــدم اإلخـــالل أبحكـــام بقـــانون الشـــركات رقـــم 

 والئحته التنفيذية فأن األغراض اليت أسست من أجلها الشركة هي :
ــد لألحبــاث 1 عــن مــرض الســكري تشــمل  املتعــددة/ إنشــاء معهــد رائ

 وأحباث الصحة العامة . ةواإلكلينيكيأحباث العلوم األساسية 
ودوليــاً مــن خــالل مرافــق  وإقليميــاالبحثيــة حمليــا  / تقــدمي اخلــدمات2

 البحوث يف املعهد ، حيث سيتم طرح اخلدمات جتاراي وتسويقها .
/ املشـــاركة يف املشـــاريع البحثيـــة الوطنيـــة ابعتبـــاره مركـــزاً للتشـــخير 3

 والتحليالت ، فضال عن تطوير السجالت وقواعد البياانت الوطنية .
 .ةاإلكلينيكيدالنية املدعومة والتجارب / املشاركة يف التجارب الصي4
ـــــاا مبلكيـــــة 5 البحثيـــــة واالخرتاعـــــات والعالمـــــات  األفكـــــار/ االحتف

املتعلقـة  األخـرىالتجارية وبراءات االخرتاع أو أي من حقـوق امللكيـة 
أبغـــراض الشـــركة ، وامـــتالك احلـــق احلصـــري الســـتخدامها أو أتجريهـــا 

 ألطراف أخرى .
/ أو األمــوال مــن وكــاالت التمويــل احملليــة / تلقــي املــنح والتربعــات و6

 . واالستدامةوالدولية لدعم عمليات املعهد ووظائفه  واإلقليمية
وتشغيل مراكز الصحة والبحوث والتوعية املتخصصة  وإدارة/إنشاء 7

 املتعلقة أبغراض الشركة .
/ تنظــــيم وتقــــدمي التــــدريب املتخصــــر والــــربامج التعليميــــة اخلاصــــة 8

والبحـث  واإلدارةاحليويـة ، والعنايـة ابلسـكري والتعلـيم  ابلعلوم الطبيـة
 العلمي )وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات املتخصصة( .

ومرافـق البحـوث جتـارايً  ةاإلكلينيكيـ/ تسويق وطرح استخدام املرفق 9
)قسم التصوير ابلرنني املغناطيسي ، وقسم علم اجملني ، وقسـم اللياقـة 

 ل ....... اخل(البدنية وإعادة التأهي
/ توقيع اتفاقيات تعاقدية مـع جهـات انشـرة تعـ  أبنشـطة املعهـد، 10

 سواء للبيع أو كهبات لتحقيق أهداف املعهد .
/ شراء أو اقتنـاء األجهـزة العلميـة والطبيـة والتكنولوجيـة، واللـوازم 11

واملواد املتعلقة أبنشطة املعهد ، سواء كان ذلك مـن السـوق احمللـي أو 
 االسترياد . عن طريق

/ متلــك املنقــوالت والعقــارات الالزمــة ملباشــرة نشــاطها يف احلــدود 12
 املسموح هبا وفقا للقانون.

ــــدى الشــــركة عــــن طريــــق 13 ــــوفرة ل ــــوائض املاليــــة املت / اســــتغالل الف
 استثمارها يف حماف  مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .

يف دولـة الكويــت ويف السـابق ذكرهــا  األعمــالويكـون للشــركة مباشـرة 
اخلارج بصفة أصلية أو ابلوكالة وجيـوز هلـا أن متـارس أعمـااًل مشـاهبة أو 

 مكملة أو الزمه أو مرتبطة ابألغراض املذكورة..
وال جيــوز هلــا مباشـــرة أنشــطة تتعلــق ابلنـــواحي السياســية أو الدينيـــة أو 

 العقائدية أو الطائفية .
 رأس املال وطرق زايدته -ب

 (5مادة )
ــــه مببلــــغ   حــــدد د.ك  10,000,000رأس مــــال الشــــركة املصــــرح ب

 )عشرة ماليني  دينار كوييت ( 
ــــــــــــغ ) د.ك( )عشــــــــــــرة 10,000,000ورأس املــــــــــــال املصــــــــــــدر مببل

 ماليني دينار كوييت(
 د.ك وهو 2,500,000وراس املال املدفوع مببلغ 

د.ك) مليـوانن 2,500,000ويتكون راس مال الشركة املدفوع مببلغ 
دينار كوييت ( نقدا مت سدادها مبعرفـة بنـك اخللـيج مـن  ومخسمائة الف

 املال . أسواققبل 
 (6مــادة )

 اسهم الشركة امسية ال جيوز لغري الكويتيني متلكها .
 (7مـادة )

ال جيـــــوز زايدة رأس املـــــال املصـــــرح بـــــه إال إذا كانـــــت قيمـــــة األســـــهم 
ـــة أ ـــة العامـــة غـــري العادي ن األصـــلية قـــد دفعـــت كاملـــة، وجيـــوز للجمعي

تفوض جملس اإلدارة يف حتديد اتريخ تنفيـذه، علـى انـه جيـوز بقـرار مـن 
جملــــس إدارة الشــــركة زايدة رأس املــــال املصــــدر يف حــــدود رأس املــــال 
 املصرح به على أن يكون رأس املال املصدر قد مت سداده ابلكامل.

 وال جيوز إصدار األسهم اجلديدة أبقل من قيمتها االمسية.
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 (8مـادة )
قيمة األسهم األصلية قد دفعت ابلكامل جيـوز بقـرار يصـدر  إذا كانت

من اجلمعية العامة غري العادية بعـد موافقـة اجلهـات الرقابيـة زايدة رأس 
ــاء علــى اقــرتاح مســبب مــن جملــس  ــه وذلــك بن مــال الشــركة املصــرح ب
اإلدارة وتقريــر مــن مراقــب احلســاابت يف هــذا الشــأن علــى أن يتضــمن 

 أس املال مقدار وطرق الزايدة.القرار الصادر بزايدة ر 
 (9مـادة )

إذا تقـــــــرر زايدة رأس مـــــــال الشـــــــركة،  ومل ميـــــــارس بعـــــــض املســـــــامهني 
ــــــتم ختصــــــير  ــــــال ي ــــــاب يف أســــــهم زايدة رأس امل ــــــة االكتت حــــــق أولوي
األســـــهم غـــــري املكتتـــــب فيهـــــا ملـــــن يرغـــــب يف ذلـــــك مـــــن مســــــامهي 
الشــــركة،  فــــإن جتــــاوزت طلبــــات االكتتــــاب عــــدد األســــهم املطروحــــة 

 ختصيصها على املكتتبني بنسبة ما اكتتبوا به.مت 
ويف مجيــــع األحــــوال الــــيت ال يــــتم االكتتــــاب فيهــــا يف كامــــل األســــهم 
ــــــس اإلدارة أن يقــــــوم بتخصــــــير األســــــهم غــــــري  ــــــدة جــــــاز جملل اجلدي
املكتتــــــب فيهــــــا ملســـــــامهني جــــــدد، وتعتــــــرب األســـــــهم اجلديــــــدة غـــــــري 

 املكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
 (10مـادة )

 ز للشركة زايدة رأس املال عن طريق االكتتاب العام.ال جيو 
 االكتتاب
 (11مادة )

اكتتـــب املؤسســـون املوقعـــون علـــى عقـــد التأســـيس يف كامـــل رأس مـــال 
ســـهم )مائـــة مليـــون  100,000,000الشـــركة أبســـهم يبلـــغ عـــددها 

دينار كوييت )عشـرة ماليـني  10,000,000سهم ( قيمتها االمسية / 
يمـــا بيـــنهم كـــل بنســـبة اكتتابـــه املبينـــة يف عقـــد دينـــار كـــوييت(  موزعـــة ف

ـــــد مت دفـــــع  /  ـــــوانن 2,500,000التأســـــيس وق ـــــار كـــــوييت  )ملي دين
مخسمائة ألف  دينار كـوييت ( مـن القيمـة االمسيـة لألسـهم الـيت اكتتبـوا 
هبا لـدى بنـك اخللـيج وذلـك مبوجـب شـهادة البنـك املرفقـة املؤرخـة يف 

ة الســـهم خـــالل مـــدة قيمـــ . ويســـدد اجلـــزء البـــاقي مـــن6/3/2017
أقصــاها مخــس ســنوات مــن اتريــخ قيــد الشــركة يف الســجل التجــاري ، 
ويف املواعيـــد الــــيت حيـــددها جملــــس اإلدارة ، وإذا أتخـــر املســــاهم عــــن  
الوفاء ابلقسـط املسـتحق علـى األسـهم يف موعـده وجـب علـى الشـركة 

للبيـع  أسهمهتعرض   إنبعد مضي مخسة عشر يوما من  اتريخ إنذاره 
 ابقي املسامهني .على 

ـــع  ـــ   األســـهموتســـتوىف الشـــركة مـــن مثـــن بي ـــع دائ ـــى مجي ـــة عل ابألولوي
الــيت مل تســدد والفائــدة ومــا تكــون قــد حتملتــه  األقســاطاملســاهم قيمــة 

الشـــركة مـــن نفقـــات ، ويـــرد البـــاقي للمســـاهم فـــإذا مل يكـــف مثـــن بيـــع 
 األسهم رجعت الشركة على املساهم ابلباقي يف أمواله اخلاصة .

 (12ة )ماد
يرتتب حتما على ملكية السهم قبول املساهم عقـد التأسـيس وأحكـام 

 للشركة وقرارات مجعياهتا العامة. األساسيالنظام 
 (13مادة )

كل سهم خيول صاحبه احلق يف حصة معادلة حلصة غريه بال متييز يف   
 ملكية موجودات الشركة.

 (14مادة )
حتصل على متويل ال جيوز للشركة أن تقرتض إبصدار سندات أو 

 تصدر سندات أو صكوك. إنإبصدار صكوك وال جيوز هلا 
 (15مــادة )

يكون للشركة سجل خاص حيفـ  لـدى وكالـه مقاصـة وتقيـد فيـه أمسـاء 
املســـامهني وجنســـياهتم ومـــوطنهم وعـــدد األســـهم اململوكـــة لكـــل مـــنهم 

 ونوعها والقيمة املدفوعة عن كل سهم.
ـــتم التأشـــري يف ســـجل املســـامهني أب ي تغيـــريات تطـــرأ علـــى البيـــاانت وي

املســـجلة فيـــه وفقـــًا ملـــا تتلقـــاه الشـــركة أو وكالـــه املقاصـــة مـــن بيـــاانت، 
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة املقاصة تزويده ببياانت 

 من هذا السجل.
 اجلمعية التأسيسية 

 (16مـادة )
ب على املؤسسني خالل ثالثة أشهر من اتريخ االنتهاء من االكتتا

وقبل اجتماع اجلمعية التأسيسية أن يقدموا لوزارة التجارة والصناعة 
بياان بعدد األسهم اليت اكتتب هبا وبقيام املكتتبني بدفع األقساط 
الواجب دفعها وأبمساء املكتتبني وعناوينهم وعدد األسهم اليت اكتتب 

 هبا كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته.
 (17مـادة )

ني دعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد خالل ثالثة أشهر على املؤسس
من اتريخ االنتهاء من االكتتاب ، فإذا انقضت هذه املدة دون أن 
تعقد اجلمعية قامت وزارة التجارة والصناعة خالل مخسة عشر يوما 
 من اتريخ انقضاء املدة املذكورة بدعوة اجلمعية التأسيسية لالنعقاد.

 (18مـادة )
وة إىل حضور اجتماع اجلمعية التأسيسية متضمنة جدول توجه الدع

 -األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع أبحد الطرق التالية:
/ خطاابت مسجلة ترسل إىل مجيع املكتتبني قبل املوعد احملدد 1

 النعقاد االجتماع أبسبوعني على األقل.
ن يف / اإلعالن، وجيب أن حيصل اإلعالن مرتني على أن يتم اإلعال2

املرة الثانيــة بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أايم من اتريخ نشر 
 اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أايم على األقل.

/ تســــليم الــــدعوة ابليــــد إىل املســــامهني أو مــــن ينــــوب عــــنهم قــــانوان 3
ــــــل، ويؤشــــــر علــــــى صــــــورة  ــــــوم علــــــى األق ــــــل موعــــــد االجتمــــــاع بي قب

 .الدعوة مبا يفيد االستالم
/ أي وسيلة أخرى من وسائل االتصال احلديثة املبينة ابلالئحة 4

 التنفيذية لقانون الشركات.
ــــــا جبــــــدول اإلعمــــــال  وجيــــــب إخطــــــار وزارة التجــــــارة والصــــــناعة كتابي
ـــــل  ـــــى األق ـــــاده بســـــبعة أايم عل ـــــل انعق ومبيعـــــاد ومكـــــان االجتمـــــاع قب

 وذلك حلضور  ثلها.
 ه اجلمعية هلذا الغرض.يرتأس اجتماع اجلمعية التأسيسية من تنتخب

 (19مــادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحا إال إذا حضره مسامهون 
هلم حق التصويت ميثلون أكثر من نصف عدد األسهم املكتتب هبا. 
فإذا مل يتوافر هذا النصاب وجب دعوة اجلمعية إىل اجتماع اثن لذات 
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أايم وال تزيد عن  جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل عن سبعة
ثالثني يوما من اتريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاين 

 صحيحا أاي كان عدد احلاضرين.
وجيوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاين إذا كـان قـد حـدد اترخيـه 

 يف الدعوة إىل االجتماع األول، 
 ماع.وتصدر القرارات ابألغلبية املطلقة لألسهم احلاضرة يف االجت

 (20مـادة )
يقدم املؤسسون إىل اجلمعية التأسيسية تقريرا يتضمن معلومات وافية 
عن مجيع عمليات التأسيس واملبالغ اليت أنفقت مع املستندات 

 الطالعاملؤيدة لذلك ويوضع هذا التقرير يف مكان حيدده املؤسسون 
املكتتبني عليه وذلك قبل اجتماع اجلمعية بسبعة أايم على األقل 

 ويشار إىل ذلك يف دعوة املكتتبني حلضور االجتماع.
 (21مــادة )

 -ختتر اجلمعية التأسيسية ابملسائل اآلتية:
/ املوافقــة علــى إجــراءات أتســيس الشــركة بعــد التثبــت مــن صــحتها 1

 وموافقتها ألحكام قانون الشركات ولعقد الشركة.
 / انتخاب أعضاء جملس اإلدارة األول.2
 حلساابت وحتديد أتعابه./ اختيار مراقب ا3
 أتسيس الشركة هنائياً  إعالن/ 4

وترسـل صـورة مـن حمضـر اجتمـاع اجلمعيـة التأسيسـية إىل وزارة التجــارة 
 والصناعة متضمنة القرارات اليت اختذت. 

وعلـــــى جملـــــس اإلدارة األول أن جيـــــري نشـــــر عقـــــد الشـــــركة وقيـــــدها 
ــــخ إعــــالن أت ــــني يومــــًا مــــن اتري ســــيس ابلســــجل التجــــاري خــــالل ثالث

 الشركة هنائيًا.
 حقوق والتزامات املسامهني

 (22مــادة )
 -يتمتع العضو يف الشركة بوجه خاص ابحلقوق التالية :

ــــــــس 1 ــــــــق العضــــــــوية يف جمل / املشــــــــاركة يف إدارة الشــــــــركة عــــــــن طري
ــــــــــداوالهتا،  ــــــــــات العامــــــــــة واالشــــــــــرتاك يف م اإلدارة وحضــــــــــور اجلمعي

م، ويقــــع ابطــــاًل وذلــــك طبقــــًا ألحكــــام قــــانون الشــــركات وهــــذا النظــــا
 أي اتفاق على خالف ذلك.

/ احلصول قبـل اجتمـاع اجلمعيـة العامـة بسـبعة أايم علـى األقـل علـى 2
البيـــاانت املاليـــة للشـــركة عـــن الفـــرتة احملاســـبية املنقضـــية وتقريـــر جملـــس 

 اإلدارة وتقرير مراقب احلساابت.
ــــــــاب 3 ــــــــة يف االكتت ــــــــه واألولوي / التصــــــــرف يف األســــــــهم اململوكــــــــة ل

 اجلديدة. ابألسهم
ــد التصــفية بعــد 4 / احلصــول علــى نصــيب مــن موجــودات الشــركة عن

 الوفاء مبا عليها من ديون.
 (23مادة )

 -يلتزم العضو يف الشركة بوجه خاص مبا يلي:
/ تســديد األقســاط املســتحقة علــى مــا ميلكــه مــن أســهم عنــد حلــول 1

 مواعيد االستحقاق ودفع التعويض عن التأخري يف السداد.
لنفقـــات الــيت تكـــون الشــركة قـــد حتملتهــا يف ســـبيل اســـتيفاء / دفــع ا2

األقســــاط غــــري املدفوعــــة مــــن قيمــــة أســــهمه، وللشــــركة التنفيــــذ علــــى 

 األسهم استيفاء حلقوقها.
 / تنفيذ القرارات اليت تصدرها اجلمعية العامة للشركة.3
/ االمتناع عن أي عمل يؤدي إىل اإلضرار ابملصاحل املالية أو األدبية 4

 ة وااللتزام بتعويض األضرار اليت تنشأ عن خمالفة ذلك.للشرك
 (24مادة )

 -ال جيوز للجمعية العامة للمسامهني القيام مبا يلي:
 / زايدة أعباء املساهم املالية أو زايدة قيمة السهم االمسية.1
/  فرض شروط جديـدة غـري الشـروط املـذكورة يف عقـد التأسـيس أو 2

ســـــاهم يف حضـــــور اجلمعيـــــات العامـــــة هـــــذا النظـــــام تتعلـــــق أبحقيـــــة امل
 والتصويت فيها.

وجيـــوز اخلـــروج علـــى هـــذه األحكـــام بقبـــول مجيـــع املســـامهني كتابيـــاً أو 
ــه مجيــع املســامهني، واســتيفاء اإلجــراءات  بتصــويت إمجــاعي يشــرتك في

 الالزمة لتعديل عقد الشركة.
 (25مـادة )

ال جيـــــوز توزيـــــع أي عوائـــــد علـــــى الشـــــركاء ســـــواء بشـــــكل مباشـــــر أو 
 غري مباشر.

وتعترب أي  عوائد صافية حتققها الشركة وفراً هلا ، وال جيوز استخدامها 
 لتحقيق أغراضها اليت أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها. إال

 إدارة الشركة 
 جملس اإلدارة –أ 

 (26ماد ة)
أعضـــاء )ســـبعة  7يتـــوىل إدارة الشـــركة جملـــس إدارة مكـــون مـــن عـــدد 

 ثالثة سنوات قابلة للتجديد. أعضاء(  وتكون مدة العضوية
وإذا تعذر انتخـاب جملـس إدارة جديـد يف امليعـاد احملـدد لـذلك اسـتمر 
اجمللــس القــائم يف إدارة أعمــال الشــركة حلــني زوال األســباب وانتخــاب 

 جملس إدارة جديد.
 (27مـادة )

ينتخب املسامهون أعضاء جملس اإلدارة ابلتصويت السري، وجيوز أن 
ركة انتخاب عدد ال جياوز نصف أعضاء جملس يشرتط يف عقد الش

 اإلدارة األول من بني مؤسسي الشركة.
 (28مـادة )

ينتخب جملس اإلدارة ابالقرتاع السري رئيسًا للمجلس وانئبًا للرئيس 
وميثل رئيس جملس اإلدارة الشركة يف عالقاهتا مع الغري وأمام القضاء 

ويعترب توقيعه كتوقيع  إىل جانب االختصاصات األخرى املبينة ابلعقد،
جملس اإلدارة يف عالقة الشركة ابلغري، وعليه تنفيذ قرارات اجمللس 
وأن يتقيد بتوصياته، وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه، أو 

 قيام مانع لديه من  ارسة اختصاصاته.
 (29مـادة )

جيوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذاي يعينه جملس اإلدارة من أعضاء 
اجمللس أو من غريهم يناط به إدارة الشركة وحيدد اجمللس خمصصاته 

 وصالحياته يف التوقيع عن الشركة.
 (30مـادة )

جمللس اإلدارة أن يوزع العمل بني أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة،  
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كما جيوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو جلنة من بني أعضائه أو 
مل معني أو أكثر أو اإلشراف على وجه أحدًا من الغري يف القيام بع

من وجوه نشاط الشركة أو يف  ارسة بعض السلطات أو 
 االختصاصات املنوطة ابجمللس.

 (31مـادة )
جيوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباراي تعيـني  ثلـني لـه 
يف جملس إدارة الشركة بنسبة ما ميلكه من أسهم فيهـا، ويسـتنزل عـدد 

لس اإلدارة املختارين هبذه الطريقة من جمموع أعضاء جملـس أعضاء جم
اإلدارة الذين يـتم انتخـاهبم، وال جيـوز للمسـامهني الـذين هلـم  ثلـون يف 
جملس اإلدارة االشرتاك مع املسامهني اآلخرين يف انتخاب بقية أعضاء 
جملــس اإلدارة، إال يف حــدود مــا زاد عــن النســبة املســتخدمة يف تعيــني 

جملس اإلدارة، وجيوز جملموعة من املسامهني أن يتحالفوا فيمـا   ثليه يف
ــــل أو أكثــــر عــــنهم يف جملــــس اإلدارة وذلــــك بنســــبة  بيــــنهم لتعيــــني  ث

 ملكيتهم جمتمعة.
 ويكون هلؤالء املمثلني ما لألعضاء املنتخبني من احلقوق والواجبات .

 ومسامهيها.ويكون املساهم مسؤوال عن أعمال  ثليه جتاه الشركة ودائنيها 
 (32مــادة )

ال يكون اجتماع جملس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد 
األعضاء على أال يقل عدد احلاضرين عن ثالثة، و جيوز االتفاق على 
نسبة أو عدد أكرب، وجيوز االجتماع ابستخدام وسائل االتصال 

 لس.احلديثة. وجيوز اختاذ قرارات ابلتمرير مبوافقة مجيع أعضاء اجمل
وجيب أن جيتمع جملس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة 

 الواحدة، وجيوز االتفاق على عدد مرات أكثر .
 (33مــادة )

تدون حماضر اجتماعات جملس اإلدارة وتوقع من قبل األعضاء 
احلاضرين وأمني سر اجمللس ، وللعضو الذي مل يوافق على قرار أختذه 

  حمضر االجتماع.اجمللس أن يثبت اعرتاضه يف
 (34مــادة )

إذا شـــغر مركـــز عضـــو يف جملـــس اإلدارة، خلفـــه فيـــه مـــن كـــان حـــائزا 
ــــــذين مل يفــــــوزوا بعضــــــوية  ــــــر األصــــــوات مــــــن املســــــامهني ال علــــــى أكث
ــــــه، ويكمــــــل  ــــــه مــــــن يلي ــــــانع لديــــــه خلف ــــــس اإلدارة، وإذا قــــــام م جمل

 العضو اجلديد مدة سلفه فقط.
كز األصلية، فإنه يتعني على أما إذا بلغت املراكز الشاغرة ربع املرا 

جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للمسامهني لتجتمع يف ميعاد 
 شهرين من اتريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من ميأل املراكز الشاغرة.

 (35مـــادة )
 -جيب أن تتوافر يف من يرشح لعضوية جملس اإلدارة الشروط التالية:

 / أن يكون متمتعاً أبهلية التصرف.1
/ أال يكون قد سبق احلكم عليه يف جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو 2

يف جرمية إفالس ابلتقصري أو التدليس أو جرمية خملة ابلشرف أو 
األمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب خمالفته ألحكام هذا القانون ما 

 مل يكن قد رد إليه اعتباره.
ميثله لعدد  من  / أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخر الذي3

 أسهم الشركة.
وإذا فقــــــد عضــــــو جملــــــس اإلدارة أاي مــــــن الشــــــروط املتقدمــــــة زالــــــت 

 عنه صفة العضوية.
 (36مـــادة )

ال تدخل العضوية يف جملس إدارة الشركة ضمن احلد األقصى لعدد 
 من قانون الشركات. 234العضوايت املشار إليها ابملادة 

ـــــس إ ـــــن شـــــركة وجيـــــوز للشـــــخر أن يكـــــون رئيســـــا جملل ـــــر م دارة أكث
 مسامهة مقفلة.

 (37مـادة )
ال جيوز لرئيس أو عضو جملس اإلدارة، ولو كان  ثاًل لشخر طبيعي 
أو اعتباري، أن يستغل املعلومات اليت وصلت إليه حبكم منصبه يف 

 احلصول على فائدة لنفسه أو لغريه.
ه وجيوز لعضو جملس اإلدارة التصرف يف أسهمه ابلشركة أثناء عضويت
ابجمللس وذلك دون إخالل بقيود التصرف يف األسهم املنصوص 

 عليها يف قانون الشركات أو عقد الشركة أو هذا النظام.
 (38مــادة )

ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يفصحوا إىل املسامهني يف غري 
اجتماعات اجلمعية العامة أو إىل الغري عما وقفوا عليه من أسرار 

رهتم إلدارهتا وإال وجب عزهلم ومساءلتهم عن الشركة بسبب مباش
 تعويض األضرار الناجتة عن املخالفة.
 (39مــادة )

ال جيوز للشركة أن تقرض أحد أعضاء جملس إدارهتا أو الرئيس 
التنفيذي أو أزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الثانية أو الشركات 

يف مواجهة  التابعة هلم، ، وكل تصرف يتم ابملخالفة لذلك ال ينفذ
 الشركة،  وذلك دون إخالل حبقوق الغري حسن النية .

 (40مـــادة )
رئيس جملس اإلدارة وأعضاؤه مسئولون جتاه الشركة واملسامهني والغري 
عن مجيع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة،  وعن كل خمالفة 

 للقانون أو لعقد الشركة،  وعن اخلطأ يف اإلدارة، 
امة دعوى املسئولية اقرتاع من اجلمعية العامة إببراء وال حيول دون إق

ذمة جملس اإلدارة، وال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشرتاك يف 
التصويت على قرارات اجلمعية العامة اخلاصة إببراء ذمتهم من 
املسؤولية عن إدارهتم أو اليت تتعلق مبنفعة خاصة هلم أو ألزواجهم أو 

  أو خبالف قائم بينهم وبني الشركة.أقارهبم من الدرجة األوىل
 (41مــادة )

تكون املسؤولية املنصوص عليها يف املادة السابقة إما مسؤولية 
شخصية تلحق عضوا ابلذات، وإما مشرتكة فيما بني أعضاء جملس 
اإلدارة مجيعا. ويف احلالة األخرية يكون األعضاء مسئولني مجيعا على 

 من اعرتض على القرار الذي رتب وجه التضامن أبداء التعويض، إال
 .املسئولية وأثبت اعرتاضه يف احملضر
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 (42مــادة )
للشركة أن ترفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة بسبب 
األخطاء اليت تنشأ عنها أضرار للشركة فإذا كانت الشركة يف دور 

 التصفية توىل املصفي رفع الدعوى.
 (43مــادة )

فع دعوى املسؤولية منفردا نيابة عن الشركة يف لكل مساهم أن ير 
حالة عدم قيام الشركة برفعها، ويف هذه احلالة جيب اختصام الشركة 
ليحكم هلا ابلتعويض إن كان له مقتض. وجيوز للمساهم رفع دعواه 
الشخصية ابلتعويض إذا كان اخلطأ قد أحلق به ضرراً. ويقع ابطال كل 

 اتفاق يقضى بغري ذلك.
 معية العامةاجل – جـ

 (44مــادة )
تنعقد اجلمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من جملس اإلدارة 
خالل األشهر الثالثة التالية النتهاء السنة املالية، وذلك يف الزمان 
واملكان اللذين يعينهما جملس اإلدارة، وللمجلس أن يدعو اجلمعية 

ذلك، وعلى جملس اإلدارة العامة لالجتماع كلما دعت الضرورة إىل 
أن يوجه دعوة اجلمعية لالجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من 
املسامهني ميلكون عشرة ابملائة من رأمسال الشركة، أو بناء على طلب 
مراقب احلساابت، وذلك خالل مخسة عشر يوما من اتريخ الطلب، 

 وتعد جدول األعمال اجلهة اليت تدعو إىل االجتماع.
لى إجراءات دعوة اجلمعية العامة ونصاب احلضور ويسري ع

والتصويت األحكام اخلاصة ابجلمعية التأسيسية املنصوص عليها 
 وال ئحتة التنفيذية. 2016لسنة  1بقانون الشركات رقم 

 (45مـادة )
لكل مساهم أاي كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية العامة، ويكون 

املقررة لذات الفئة من  له عدد من األصوات يساوي عدد األصوات
األسهم، وال جيوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن ميثله يف 
املسائل اليت تتعلق مبنفعة خاصة له، أو خبالف قائم بينه وبني الشركة، 
ويقع ابطاًل كل شرط أو قرار خيالف ذلك، وجيوز للمساهم أن يوكل 

تعده  غريه يف احلضور عنه وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض
 الشركة هلذا الغرض.

وجيوز ملن يدعي حقًا على األسهم أن يتعارض مع ما هو اثبت يف 
سجل مسامهي الشركة أن يتقدم إىل قاضي األمور الوقتية الستصدار 
أمر على عريضة حبرمان األسهم املتنازع عليها من التصويت ملدة 
بل حيددها القاضي اآلمر أو حلني الفصل يف موضوع النزاع من ق

احملكمة املختصة وذلك وفقًا لةجراءات املقررة يف قانون املرافعات 
 املدنية والتجارية.

 (46مادة )
يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو انئبه أو من 
ينتدبه جملس اإلدارة لذلك الغرض أو من تنتخبه اجلمعية العامة من 

 املسامهني أو من غريهم.
 (47مــادة )

مراعاة أحكام القانون ختتر اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها مع 
السنوي ابختاذ قرارات يف املسائل اليت تدخل يف اختصاصاهتا وعلى 

 -وجه اخلصوص ما يلي:
/ تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها املايل للسنة املالية 1

 املنتهية. 
 ملالية للشركة./ تقرير مراقب احلساابت عن البياانت ا2
/ تقرير أبية خمالفات رصدهتا اجلهات الرقابية وأوقعت بشأهنا 3

 جزاءات على الشركة.
 / البياانت املالية للشركة.4
 / إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة.5
 / انتخاب أعضاء جملس اإلدارة أو عزهلم.6
/ تعيني مراقب حساابت الشركة، وحتديد أتعابه أو تفويض جملس 7

 رة يف ذلك.اإلدا
/ تعيني هيئة الرقابة الشرعية )إذا كانت الشركة تعمل وفقا ألحكام 8

 الشريعة اإلسالمية(، ومساع تقرير تلك اهليئة .
ستتم مع األطراف ذات الصلة ،  أو/ تقرير املعامالت اليت متت 9

 ذات الصلة طبقا ملبادئ احملاسبة الدولية . األطرافوتعرف 
 (48مـادة )

يصدر عن اجلمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو جيوز بقرار 
عضو أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة أو حل جملس إدارة الشركة 
وانتخاب جملس جديد وذلك بناء على اقرتاح يقدم بذلك من عدد 

 من املسامهني ميلكون ماال يقل عن ربع رأمسال الشركة املصدر.
انتخاب جملس جديد يف  وتعذر اإلدارة،وعند صدور قرار حبل جملس 

ذات االجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا اجمللس يف 
تسيري أمور الشركة إىل حني انتخاب اجمللس اجلديد أو تعيني جلنة 
إدارية مؤقتة تكون مهمتها األساسية دعوة اجلمعية العامة النتخاب 

 اجمللس اجلديد، وذلك خالل شهر من تعيينها.
 (49دة )مــا

ال جيوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غري مدرجة يف 
جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة اليت طرأت بعد 
إعداد اجلدول أو تكشفت يف أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك 
إحدى اجلهات الرقابية أو مراقب احلساابت أو عدد من املسامهني 

ائة من رأمسال الشركة، وإذا تبني أثناء املناقشة عدم  ميلكون مخسة ابمل
كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعني أتجيل 
االجتماع مدة ال تزيد عن عشرة أايم عمل إذا طلب ذلك عدد من 
املسامهني ميثلون ربع أسهم رأس املال املصدر، وينعقد االجتماع 

 ت جديدة للدعوة.املؤجل دون احلاجة إىل إجراءا
 (50مـادة )

على جملس اإلدارة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ما مل تكن تلك 
 القرارات خمالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.

وعلى جملس اإلدارة إعادة عرض القرارات املخالفة على اجلمعية 
 العامة يف اجتماع يتم الدعوة له ملناقشة أوجه املخالفة.

 (51دة )مــا
تسري على اجلمعية العامة غري العادية األحكام املتعلقة ابجلمعية 
 العامة العادية مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية:
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 (52مــادة )
جتتمع اجلمعية العامة غري العادية بناء على دعوة من جملس اإلدارة، 

عشر ابملائة من أو بناء على طلب مسبب من مسامهني ميثلون مخسة 
رأمسال الشركة املصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، وجيب على 
جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل 

 ثالثني يوماً من اتريخ تقدمي الطلب.
وإذا مل يقم جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة خالل املدة املنصوص 

قة تقوم الوزارة ابلدعوة لالجتماع خالل مدة مخسة عليها ابلفقرة الساب
 عشر يوماً من اتريخ انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة السابقة.

 (53مــادة )
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحًا ما مل حيضره 
مسامهون ميثلون ثالثة أرابع رأمسال الشركة املصدر. فإذا مل يتوافر 

اب وجهت الدعوة إىل اجتماع اثن  يكون صحيحًا إذا هذا النص
 حضره من ميثل أكثر من نصف رأس املال املصدر.

وتصــــدر القــــرارات أبغلبيــــة تزيــــد علــــى نصــــف جممــــوع أســــهم رأمســــال 
 الشركة املصدر.

 (54مـادة )
مع مراعاة االختصاصات األخرى اليت ينر عليها القانون ختتر 

 سائل التالية: اجلمعية العامة غري العادية ابمل
 / تعديل عقد الشركة.1
/ بيع كل املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه 2

 أبي وجه آخر.
 / حل الشركة أو اندماجها أو حتوهلا أو انقسامها.3
 / زايدة رأمسال الشركة أو ختفيضه.4

 (55مـادة )
إال بعد  كل قرار يصدر عن اجلمعية العامة غري العادية ال يكون انفذاً 

 اختاذ إجراءات الشهر.
وجيب احلصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة إذا كان القرار 

 متعلقاً ابسم الشركة أو أغراضها أو رأمساهلا.
 (56مـادة )

جيوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطالن أي قرار يصدر عن جملس 
فًا للقانون أو عقد اإلدارة أو اجلمعية العامة العادية أو غري العادية خمال

أتسيس الشركة أو هذا النظام أو كان يقصد به اإلضرار مبصاحل 
 الشركة، واملطالبة ابلتعويض عند االقتضاء.

كما جيوز الطعن على قرارات اجلمعية العامة العادية وغري العادية اليت 
يكون فيها إجحاف حبقوق األقلية ويتم الطعن من قبل عدد من 

كون مخسة عشر ابملائة من رأمسال الشركة مسامهي الشركة ميل
 املصدر، وال يكونوا  ن وافقوا على تلك القرارات.

 حساابت الشركة
 (57مـادة )

 31تبــــــــدأ الســـــــــنة املاليـــــــــة للشـــــــــركة مـــــــــن أول ينـــــــــاير  وتنتهـــــــــي يف 
ديســـــمرب مــــــن كـــــل عــــــام ويســـــتثىن مــــــن ذلـــــك الســــــنة املاليــــــة األوىل 

 31اري وتنتهــــي يف فتبــــدأ مــــن اتريــــخ قيــــد الشــــركة يف الســــجل التجــــ
 ديسمرب من السنة املالية التالية.

 مـراقــب احلـــسابــات
 (58مــادة )

وتلتزم الشركة بتزويد املدقق املعني من قبل وزارة التجارة والصناعة 
خبطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها املتوقع تنفيذها خالل السنة 

ملشاريع وابلبياانت وا األنشطةوبياان تفصيليا للتمويل اخلاص بتلك 
 املطلوبة من قبل الوزارة أو املدقق .
 (59مادة )

تلتــــزم الشــــركة إبمســــاك دفــــاتر وســــجالت منتظمــــة تقيــــد فيهــــا مجيــــع 
 اإليــــــراداتوحســــــاب  االجتماعــــــات والقــــــراراتاملراســــــالت ووقــــــائع 

 اليت قامت هبا . واألنشطةوالنفقات ومجيع موجوداهتا 
 (60مادة )

 2016لسنة  1ردة بقانون الشركات رقم تطبق أحكام املواد الوا
 . 233حىت  227وهي املواد من رقم 

 انقضاء الشركة وتصفيتها
 (61مـــادة )

 266تنقضي الشركة أبحد األمور املنصوص عليها يف املواد من رقم 
 من قانون الشركات. 277حىت 

 (62مـــادة )
 278م جتري تصفية الشركة على النحو املبني أبحكام املواد من رق

 من قانون الشركات. 295حىت 
 (63مـــادة )
والئحته التنفيذية  2016لسنة  1تطبق أحكام قانون الشركات رقم 

 يف كل ما مل يرد بشأنه نر خاص يف عقد التأسيس أو يف هذا النظام.
 (64مــادة )

حتف  نسخة أصلية من هذا العقد مبركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها 
حتف  نسخة أصلية من هذا العقد مبلف الشركة لدى اإللكرتوين. كما 

 اإلدارة املختصة بوزارة التجارة والصناعة.
ولكل شخر يريد احلصول على نسخة مطابقة لألصل أن يطلبها من 

 الشركة مقابل رسم معني حتدده الشركة.
 (65مــادة )

 -يقر املؤسسون ابآليت:
ا القدر الذي يوجب أوال : أبهنم قد اكتتبوا جبميع األسهم، وأودعو 

 القانون أداءه من قيمتها يف احد البنوك احمللية حتت تصرف الشركة.
 اثنياً : أبهنم قد عينوا األجهزة اإلدارية الالزمة إلدارة الشركة .

اثلثاً : حف  األوراق واملستندات املؤيدة لةقرارات املتقدمة الذكر مع 
 احملرر الرمسي.

 الطرف الثالث بصفته    الثاين بصفتهالطرف   الطرف األول بصفته  
 بصفته الطرف اخلامس        بصفتهالطرف الرابع 

  ومبا ذكر حترر هذا العقد وبعد تالوته على احلاضرين وقعوه
 املوثقة /زينب حسني علي عبدهللا  البقشي
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 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العل 
فيمــا  ار املوصــوفالعقــبيــع  تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن 

 قاعة –  9/11/2017يلي ابملزاد العل  وذلك يوم اخلميس املوافق 
 –ابلــــدور الثــــاين بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحاً   - 52 –

 244/2015وذلــك تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 3بيوع/

 املرفوعة مـن: سناء عبدالعزيز سعود الصقر 
 لوهاب مساعد خالد التوره  ضــــــــــــد:عبدا

 أوال: أوصاف العقار:
ــــار الوثيقــــة رقــــم  - ــــع يف منطقــــة العارضــــية  5824/1999عق الواق

ومسـاحته  4قطعة رقـم  36875من املخطط رقم م/ 42قسيمة رقم 
 2م 600
حضـرت املدعيــة شخصــيا ومكنــت اخلــربة مــن اجلــزء اخلــاص هبــا مــن  -

ار يقـع علـى شـارع ن العقـالعقار وهو من مـدخل الكـراج حيـث تبـني أب
التملك والعقار عبارة عن  لوثيقةطبقا  2م 600واحد ومساحته تبلغ 

فــــيال ســــكنيه وتبــــني وجــــود قــــاطع حديــــدي ابحلــــوش يفصــــل املــــدخل 
الرئيســـي عـــن مـــدخل الكـــراج والواجهـــات للعقـــار مـــن احلجـــر اجلـــريي 

 والتكييف مركزي 
أبنـــه  ارشـــدت املدعيـــة عـــن اجلـــزء اخلـــاص هبـــا مـــن العقـــار وأفـــادت -

املدخل الوحيد هلا للجزء اخلاص هبا وهو عن طريق مدخل الكراج اىل 
نه يوجد قـاطع الدور األرضي خالل احلوش من اجلهة االمامية وتبني أب

حديــــدى يف احلــــوض يفصــــل املــــدخل الرئيســــي عــــن مــــدخل الكــــراج 
وارشـــدت املدعيـــة عـــن مكـــوانت الـــدور األرضـــي مـــن خـــالل املـــدخل 

  اخلاص هبا ومكوانته كما يلي :
 صالة رئيسية وغرفة صغرية مع محامها  -
موزع يؤدي اىل كل من ) املطبخ التحضريي وغرفتني حبوائط جبس  -

بـورد وغرفــة طفــل صــغرية مــع محــام ( وتبــني وجــود ابب مغلــق وأفــادت 
 املدعية ابنه يؤدي اىل الدور األول 

مت طــرق البــاب للمــدخل االخــر وهــو البــاب الرئيســي وذلــك اجلــزء  -
عليه ومل يفتح احد وأفادت املدعيـة عـن املكـوانت املخصر للمدعى 

 لذلك اجلزء وذلك كما يلي :
 ديوانية ابحلوش ومكونه من ) غرفة ومغاسل ومحام وخمزن (  -
ملحـــق خلـــف العقـــار مكـــون مـــن ) غـــرفتني ومحـــام ومطـــبخ رئيســـي  -

 وغرفة غسيل (
الــدور األول مكـــون مـــن ) عــدد اربـــع غـــرف ماســرت كـــل غرفـــة مـــع  -

املدعيــة ابن احــد الغــرف املاســرت قــد مت حتويلهــا اىل  محامهــا ( وأفــادت
 مطبخ 

أفـــادت املدعيـــة ابن الديوانيـــة كـــان يســـتغلها ابـــن الطـــرفني ويـــدعي  -
ن املـدخل الوحيـد لـه إمـا املالحـق فـأمساعد وهو حاليا خـارج الـبالد و 

 هو من جهة املدعى عليه 
 اثنيا: شروط املزاد: 

دينـــــار كـــــوييت   233280أوال:يبـــــدأ املـــــزاد ابلـــــثمن االساســـــي قـــــدره 

ـــثمن علـــى األقـــل  ـــك ال ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل . البيع كامل الثمن
ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإاثلثــا: فــ

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ألقـل يؤجـل ه مخس الثمن علـى اؤ رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة ساد
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
 اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا 

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 ن املرافعات . من قانو  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
نــه " إمــن قــانون املرافعــات  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
جــرة تــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أبالقــانون ويل
 املثل " 

 ملحوظة هامة :
حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   

علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 
مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية
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 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 – قاعـة –  9/11/2017ابملزاد العل  وذلك يـوم اخلمـيس املوافـق 
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 3بيوع/ 238/2016ا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم تنفيذ

 املرفوعة مــن:  وضحه حمسن حممد علي 
 ضــــــــــــــــــــــــد:

 علي سامل عبداهلادي املري  -1
 نورة سامل عبداهلادي املري -2
 عبدهللا سامل عبداهلادي املري -3
 سعيد سامل عبداهلادي املري -4
 املري دالل سامل عبداهلادي-5

 أوال: أوصاف العقار:
من املخطـط رقـم  222منطقة الفحيحيل قسيمة رقم  يفيقع العقار -
واملوصوف ابلوثيقة رقم  2م 600ومساحته  1قطعة رقم  27028م/

361/1997  . 
العقـــار عبـــارة عـــن بيـــت يقـــع علـــى شـــارعني بطـــن وظهـــر والتكســـية -

 اخلارجية طابوق جريي 
غـرف    3  غرفـة طعـام   عـدد يتكـون مـن صـالة  األرضيالدور -

 محام   ديوانية   محام   غرفة خدم خارجية   مطبخ  2عدد 
 محامات    ر  3غرف    6يتكون من عدد  األولالدور -
 السطح ليس به بناء -

 اثنيا: شروط املزاد: 
الـــف دينـــار كـــوييت   أربعمائـــةقـــدره  األساســـييبـــدأ املـــزاد ابلـــثمن  أوال:

ـــثمن علـــى األقـــل ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــ ـــك ال زاد ســـداد مخـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا:

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــلثــا: اث

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد خامســا:  ــد الــثمن يف اجللســة التالي إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
من كامال يف اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الث

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 

يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل   ســـابعًا:
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
على مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة البيع و 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
ســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لال- 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 أبجــرةلصــاحله القــانون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار 

 املثل " 
 ملحوظة هامة :

ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العل  بيع عقار ابملزادن إعالن ع
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 – قاعــة – 9/11/2017ابملــزاد العلــ  وذلــك يــوم اخلمــيس املوافــق 
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 3/يوعب 68/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 علي حممد  عبد الكرمي مــن: رقيةاملرفوعة 
 ضـــــــــد:

 علي حممد عبد الكرميتقي  -1
 مرمي هاشم علي حممد  -2
 علي حممد  عبد الكرميتقى  عبد الكرمي -3
 علي حممد  عبد الكرميهتاين تقي  -4
 علي حممد عبد الكرميالرضا تقي  عبد  -5
 علي حممد عبد الكرميزهرة تقي  -6
 علي حممد عبد الكرميفاطمة تقي  -7
 علي حممد عبد الكرميغدير تقي  -8
 علي حممد عبد الكرميزينب تقي  -9

 أوال: أوصاف العقار:
الواقـع ىف الرميثيـة وميثـل الوثيقـة  3336/1988عقار الوثيقة رقم  -

منـزل  11شارع  1قطعة رقم  26585من املخطط رقم م / 39رقم 
 2م 750غ ب ومساحته  101منوذج  11
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د ومكسي ابخلارج ابحلجـر ذات لـون بـيج يقع العقار على شارع واح -
ول ( كمـا توجـد غرفـة كـرييب ابلسـطح أرضـي و أوهو مكون من دوريـن ) 

يوجــــد ابجلهــــة اليســــرى مــــن العقــــار ملحــــق  2م 750ومســــاحة العقــــار 
رضــي مــن مطــبخ صــالة ألقفــاص حليــواانت ويتكــون الــدور اأحيتــوى علــى 

م التكييــف غــرف ومحــام ونظــا 4وانيــة و يمفتوحــة مكونــة مــن جهتــني ود
ول ويوجــــد ابجلهــــة ألىل الــــدور اإفيــــه وحــــدات كمــــا يوجــــد درج يــــؤدي 

 2اخللفية من املنزل ملحق خـارجي للخـدم حيتـوي علـى مطـبخ وخمـزن و 
يضا علـى غرفـة كـرييب لوهنـا بـيج  أمحام وحوش صغري وحيتوى  2غرف و 

يضـا ويتكـون أول ألكما حيتوى احلوش على درج ابخللـف يـؤدي للـدور ا
مــــدخلها  والــــيت ىلول مــــن شــــقتني حيــــث حتتــــوى الشــــقة االو ألالــــدور ا

فهــا يمحــام وتكي 2ابحلــوش اخللفــي علــى مطــبخ وصــالة وثــالث غــرف و 
نـه هـو أعليـه اخلـامس علـى حسـب افادتـه و  ىمركزي ويسكن فيها املدع

( فتبــني 2مــا ابلنســبة للشــقة رقــم )أفادتــه إمــن قــام ببناءهــا علــى حســب 
امس بوصــفها للخــربة وهــى مكونــة مــن اهنــا مقفلــة وقــام املــدعى عليــه اخلــ

 وحدات  ربع غرف ومحام وصالة ومطبخ ونظام التكييف فيهاأ
 اثنيا: شروط املزاد: 

لــف دينــار  أربعمائــة وثالثــون أساســي قــدره أليبــدأ املــزاد ابلــثمن ا أوال:
للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى  كـــوييت ويشـــرتط

املســحوب عليــه أو مبوجــب األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل. أحدخطاب ضمان من 

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 

ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ مل يــودع مــن اعتمــد عطــا اثلثــا: فــإن
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 
ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي

اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هإال إذا تقــدم يف هــذ عليــه
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 الثمن.اجللسة على أساس هذا 
مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا
زايدة فورا على ذمته على أساس للزايدة ابلعشر تعاد امل أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل
د.ك  200ة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــ

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 اليومية.الصحف 
ــا: ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقــانون وبطلــب املباشــرين إلجــراءات البيــع  اثمن

   .مسئوليةوعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية أية 
 الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
  املرافعات.من قانون  266
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  ملرافعات.امن قانون  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
نــه " إذا إمــن قــانون املرافعــات  276تــنر الفقــرة األخــرية مــن املــادة  -3

كـان مـن نزعـت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـتأجر بقـوة القــانون 
 جرة املثل " ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
املـــزاد ديـــة املشـــاركة يف حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفر  

القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال  علــى
مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 

 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العل  عقار ابملزاد يفإعالن عن بيع حصة 

صـة ىف العقـار املوصـوفة تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع ح
 –  9/11/2017فيما يلي ابملزاد العل  وذلك يوم اخلميس املوافق 

 –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسـعة صـباحاً   - 52 – قاعة
وذلــــــــــك تنفيـــــــــــذا حلكـــــــــــم احملكمـــــــــــة الصـــــــــــادر يف الـــــــــــدعوى رقـــــــــــم 

 3بيوع/315/2015
 عيد سلطان السهلي  امــن: هياملرفوعة 
 سامل عتيق شريدة  دــــــــــــد: حممضــــــــــــ

 أوال: أوصاف العقار:
ـــــــــم  - يقـــــــــع العقـــــــــار ىف منطقـــــــــة كيفـــــــــان واملوصـــــــــوف ابلوثيقـــــــــة رق

واحلصـة  2م 750ومسـاحته  240قسـيمة  6قطعة  6427/1987
 % من العقار مشاعا  25املعروضة للبيع مقدارها 

 شارع عمار بن ايسر  26العقار عبارة عن املنزل رقم  -
قع علـى شـارع واحـد وهـو قـدمي ومكسـي ابلطـابوق اجلـريي العقار ي -

 ومكون من دورين ونصف اثين سقف كرييب 
 محام   مطبخ   مغاسل  2االرضي يتكون من صاالت   غرفة طعام    -
 محامات   صالة   مطبخ حتضريي  3غرف    5االول يتكون من  -
غـرف   صـالة    4سقف مـن الكـرييب مكونـة مـن السطح مباين أب -

   مطبخ  محامني
 غرف   محام   خمزن  3حق يتكون من لامل -

 اثنيا: شروط املزاد: 
املزاد ابلثمن االساسي قدره مائة ومخسة وسبعون الف دينار   أأوال: يبد

للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد  للبيـــع ويشـــرتطكـــوييت للحصـــة املعروضـــة 
مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األقـــل مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 

وجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن احـــد البنـــوك لصـــاحل املســحوب عليـــه أو مب
 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      82                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

ه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع ؤ ن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاإاثلثا:  فـ
ألقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى ا

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي

يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا

لى ذمته على أساس ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا ع
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي
 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 

الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل
د.ك  200راءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــ

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 الصحف اليومية .

هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  اثمنا: ينشر
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا : 
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
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 .  من قانون املرافعات 277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
  جرة املثل "القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 ملحوظة هامة :
شـــاركة يف املـــزاد  حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة امل 

علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 
مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 

فيمــا يلــي تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوف 
 –قاعــة  – 9/11/2017ابملــزاد العلــ  وذلــك يــوم اخلمــيس املوافــق 

وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52
 .3بيوع/ 242/2015حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  تنفيذاً 

 .عجمي سعود حممد املعصب املرفوعة مـن:

 ضــــــــــــــــــــــــــــد:
  .امحد سعود حممد الرشيد املعصب-1
 .حممد سعود حممد الرشيد املعصب-2
  .فارس حممد الرشيد املعصب-3
 .حامد سعود حممد الرشيد املعصب-4
 .ميثاء سعود حممد الرشيد املعصب-5
 .مجيلة سعود حممد الرشيد املعصب-6

 أوال: أوصاف العقار:
 4664/1992رقـم العقار الكائن مبنطقة العمرية املوصـوف ابلوثيقـة 

ـــم  4قطعـــة  ـــم  177قســـيمة رق ومســـاحته  26679مـــن املخطـــط رق
  2م 600
قمنـــــا ابالنتقـــــال اىل العقـــــار موضـــــوع الـــــدعوى  3/9/2014بتـــــاريخ 

رشـاد إ( حبضـور و 45( شـارع رقـم )4الكائن يف منطقة العمرية قطعـة )
ــة الســيد / رايض الشــرهان  ياملــدع ــه األول وخبــري الدراي واملــدعى علي

 التايل:ملعاينة على النحو حيث متت ا
مــن اخللــف وهــو بيــت  ةمــام وســكالعقــار يقــع علــى شــارع مــن األ-1

ــة  مــرت مربــع طبقــاً  600قــدمي مبســاحة قــدرها  لصــورة الشــهادة العقاري
 ابمللف.املرفقة 

  .العقار مكون من دورين وملحق-2
  .ومحام غرفة 2والدور األرضي مكون من صالة -
  .ومطبخ ومحام غرف 3الدور األول مكون من -
  غرف. 3وامللحق مكون من مطبخ ومحام -
  غرف. 3والتكييف مكون من مطبخ ومحام -3

 اثنيا: شروط املزاد: 
 ألفد.ك أربعمائة  400000ساسي قدره يبدأ املزاد ابلثمن األ أوال:
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الـثمن علـى  كوييت ويشرتطدينار  

البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب  األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن
 حد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.أخطاب ضمان من 

: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنياً 
 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 

ليــه إيــداع وجــب ع ه الــثمن كــامالً ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــ :اثلثــاً 
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 
ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعًا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســوخامســاً  ــد الــثمن يف اجللســة التالي املــزاد  : إذا أودع املزاي

اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ
إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحوابً 

 الثمن.اجللسة على أساس هذا 
يف اجللسـة التاليـة  مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامالً  سادسًا: إذا
على ذمته على أساس  ابلعشر تعاد املزايدة فوراً  للزايدة أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

  .املتخلف مبا ينقر من مثن العقار
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نقــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم  ســــابعًا: يتحمــــل
د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 
 اليومية.الصحف 
للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  هذا اإلعالن تطبيقاً  اثمنًا: ينشر

الكليـة  البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة
  مسئولية.أية 

 نه عاين العقار معاينة انفية للجهالةأالراسي عليه املزاد  اتسعا: يقر
 تنبيه:
 266للمادة  ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقاً  -1 

  املرافعات.من قانون 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

  املرافعات.من قانون  277للمادة  النطق ابحلكم طبقاً 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 جرة املثل " القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علـىلشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف حيظر على مجيع ا

أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـالً 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار  ابملزاد العل 
مة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي تعلن إدارة الكتاب ابحملك

 – قاعـة –  13/11/2017ابملزاد العل  وذلك يوم األثنني املوافـق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 332/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:   

 ريي غازي انصر غازي املط -1
 غزاى انصر غازي املطريي  -2
 نشيمة غزاي ظافر املطريي -3

  ضـــــد:
 بدر انصر غازي املطريي  -1
 اجلازي انصر غازي املطريي  -2
 مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بصفته -3

 أوال: أوصاف العقار:
الواقــع مبنطقــة الصــباحية قطعــة  5523/2006عقــار الوثيقــة رقــم  -

ـــم  ومســـاحة  26061طـــط رقـــم م/مـــن املخ 824قســـيمة رقـــم  3رق
 7ش  2م 375
عني النزاع عبـارة عـن بيـت حكـومي يطـل علـى شـارع واحـد وسـكة  -

  2م 375من اخللف ومساحة العقار 
يتكـون مــن جــزئني جـزء يطــل علــى الشـارع ويتكــون مــن دور ارضــي واول  -

الـــدور االرضـــي علـــى ديوانيـــة ومغاســـل وحـــوش  وحيتـــويوجـــزء مـــن الســـطح 
الــدور  وحيتــويبخ ومحــام وغرفــة خادمــة ومحــام ومــدخل وصــالة وغــرفتني ومطــ
الســطح غرفــة  وحيتــويغــرف و ــرين ومحــامني  4االول علــى صــالة ومطــبخ و

 خادمة ومحام واالرضيات من اجلرانيت الصناعي.
يطل اجلزء الثاين على السكة اخللفية ويتكون مـن دور ارضـي واول  -

غرفـــة الـــدور االرضـــي علـــى منـــور خلفـــي ومحـــام واعـــاله  وحيتـــويواثين 
غرفـــة وصـــالة ومغاســـل ومحـــام  2خادمـــة مـــن الكـــرييب ومـــدخل وعـــدد 
ـــدور االول علـــى  محـــام وصـــالة و ـــر  2غرفـــة و  2ومطـــبخ وحيتـــوى ال
ر  ــغرفـة ومحــامني ومطـبخ وصــالة و  2وحيتـوى الــدور الثـاين علــى عــدد 

 واالرضيات من السرياميك 
ـــف مجيـــع العقـــار وحـــدات والشـــبابيك املنيـــوم واالبـــواب مـــن  - تكيي
 شب وجزء من السرياميك ومكسي ابحلجر من اخلارج اخل

 اثنيا: شروط املزاد: 
ف دينـــار  املـــزاد ابلـــثمن االساســـي قـــدره مائتـــان وعشـــرة آال أأوال: يبـــد

كــوييت  ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى 
األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 نوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.خطاب ضمان من احد الب
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ مل يــودع مــن اعتمــد عطــا اثلثــا: فــإن

لـــى ذمتـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة ع
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
راء مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــ

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

ذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن ال
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  اثمنا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 نه عاين العقار معاينة انفية للجهالةيقر الراسي عليه املزاد ا  اتسعا:
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
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حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2
 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 

نــه " أمــن قــانون املرافعــات  276مــن املـادة  تـنر الفقــرة األخــرية -3
إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 

  جرة املثل "القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   
ســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال علــى الق

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقار ابملزاد العل 
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوف فيما يلي 

 – قاعـة –  13/11/2017ل  وذلك يوم األثنني املوافـق ابملزاد الع
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 116/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن:  مناور ضيف هللا غازي العتييب 

 يف هللا غازي هضيبان العتييب وهم ورثة املرحوم / ض ضــــــــــــــــــــــــد:
 سيدة حممد عبدالراضي ضرار-1
 انور ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-2
 حممد ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-3
 فهد ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-4
 عبدالعزيز ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-5
 انوار ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-6
 هللا غازي هضيبان العتييبنوال ضيف -7
 سارة ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-8
 يوسف ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-9
 غازي ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-10
 عائشة ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-11
 نوره ضيف هللا غازي هضيبان العتييب-12

يب املتوفية حبياة ورثة املرحومة / نوير ضيف هللا غازي هضيبان العتي
 مورثها وهلم وصية واجبة هلم

 انيف حممد عبدهللا حمسن اجلربي-13
 عائشة حممد عبدهللا حمسن اجلربي-14
 نوال حممد عبدهللا حمسن اجلربي-15
 موضي حممد عبدهللا حمسن اجلربي-16
 مجيلة حممد عبدهللا حمسن اجلربي-17
 نوف حممد عبدهللا حمسن اجلربي-18

 العقار:أوال: أوصاف 
ـــم - ـــل منـــوذج أ  4158/1992عقـــار الوثيقـــة رق الواقـــع ىف الفحيحي

ـــــم   26774مـــــن املخطـــــط رقـــــم م/ 15قســـــيمة رقـــــم  16قطعـــــة رق
 18منزل  2م 600ومساحته 

 الداخل كالتايل : -
 يقع على شارع واحد وسكة جانبية وحجر جريي -
غــرف وصــالة وديوانيــة ومحــامني  4الــدور االرضــي مكــون مــن عــدد -

حيث ان احمللق االول اتبع للقسيمة ومكون مـن  ملحقنية اىل ابالضاف
غرفة خادمة ومطبخ ومحام وامللحـق االخـر يطـل علـى السـاحة اجلانبيـة 
ومؤجر للغري ومكون من غرفتني ومحامني ومطبخ والـدور االول مكـون 

ـــة مـــن غـــرفتني ومطـــبخ وصـــالة ومحـــام  مـــن شـــقتني الشـــقة االوىل مكون
غــرف ومطــبخ ومحــام والتكييــف العقــار  3والشــقة االخــري مكــون مــن 

 وحدات منفصلة وتكييف شباك 
 اثنيا: شروط املزاد: 

الـف دينـار ويشـرتط  مخسـمائةيبـدأ املـزاد ابلـثمن االساسـي قـدره  أوال:
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 نوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.الب
جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا:

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع ؤ ن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاإاثلثا:  فـ

علـــى ذمتـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
شــراء مــع زايدة العشــر اجللســة مــن يقبــل ال هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200ا وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــداره
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات 
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 زاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  يقر الراسي عليه امل

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
نــه " إمــن قــانون املرافعــات  276خــرية مــن املـادة تـنر الفقــرة األ -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      85                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

جــرة القــانون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أب
 املثل " 

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي

القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال  علــى
مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابملزاد العل  إعالن عن بيع عقار

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيمـا يلـي 
 – قاعـة –  13/11/2017العل  وذلك يوم األثنني املوافـق  ابملزاد
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 48

 1بيوع/ 320/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: 

 محاد حممد فهيد الكفيف عن نفسه وبصفته وكيال عن كال من  -1
 فهيد الكفيف صيته حممد -2
 العنود حممد فهيد الكفيف-3
 جناح حممد ابراهيم خليل -4
هم ورثة املرحوم/ حممد فهيد عومجي –بشاير حممد فهيد الكفيف -5

 عبدهللا الكفيف
 ورثة املرحوم / حممد فهيد عبدهللا الكفيف وهم  ضــــــــــــــــــــــــد:

 خالد حممد فهيد الكفيف -1
 كفيفانصر حممد فهيد ال-2
 فهيد حممد فهيد الكفيف-3
 وضحي حممد فهيد الكفيف-4
 عذاري  حممد فهيد الكفيف-5

 أوال: أوصاف العقار:
 2الواقع مبنطقة الصباحية قطعة رقم  95/1971عقار الوثيقة رقم -

 2م 750ومساحته  26978من املخطط رقم م/ 109قسيمة 
 10قم البيت سكن خاص مكون من دورين ويقع على انصية شارع ر -
 غرفتني وصالتني ومحامني وغرفة خادمة  األوىلمكون من شقتني  األرضي-
مكـون مـن شـقتني كـل منهمـا ثـالث غـرف نـوم ومحـامني  األولالدور -

 ومطبخ وصالة 
غـــرف ومحـــامني كمـــا  6عبـــارة عـــن عـــدد  األرضـــيواملالحـــق ابلـــدور -

 توجد ديوانية ملحق هبا محام ومغاسل 
لـة البنـاء متوســطة ومت البنـاء مـن ســنة املكيفـات وحـدات وشــباك وحا-

1980 
 اثنيا: شروط املزاد: 

بعــون الــف دينــار  أر و  أربعمائــةقــدره  األساســييبــدأ املــزاد ابلــثمن  أوال:
كــوييت  ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى 
األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 ك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.خطاب ضمان من احد البنو 

على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا: جيب
 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .

ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــ اثلثــا:
ذمتـــه يف نفـــس  مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
ء مــع زايدة العشــر عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــرا

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه   الثمن الذي
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  اثمنا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 ه عاين العقار معاينة انفية للجهالةاتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد ان
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276مــن املـادة تـنر الفقــرة األخــرية  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 املثل "  أبجرةالقانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله 

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي

ئم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال علــى القســـا
مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 

 . 2008لسنة  9رقم 
 رئيس احملكمة الكلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن عن بيع  عقار ابملزاد العل 

تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيمـا يلـي 
 – قاعـة –  9/11/2017  وذلك يـوم اخلمـيس املوافـق ابملزاد العل

وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52
 3بيوع/ 244/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
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 مجيله مليج رشيد املطريي  املرفوعة مــن: -1
 مليج رشيد املطريي مسرية-2

 رشيد مليج رشيد املطريي -1ــد:ضــــــــــــــــــــــ
 فرحان مليج رشيد املطريي -2
 مساعد مليج رشيد املطريي -3
 عائشة مليج رشيد املطريي -4
 فراح مليج رشيد املطرييأ-5
 سلوى مليج رشيد املطريي-6
 ليلية مليج رشيد املطريي-7
 جراح مليج رشيد املطريي-8
 عادل مليج رشيد املطريي-9
 ملطرييعلى مليج رشيد ا-10
 مسره حسون مربوك العنزي -11
 نوريه حنون زويد-12

 أوال: أوصاف العقار:
قسـيمة رقـم  11منـزل  19شـارع  2يقع العقار مبنطقة الرابية قطعة -

املوصـــوف  2م357ومســـاحته  27076مـــن املخطـــط رقـــم م/ 155
 .5684/1992ابلوثيقة رقم 

ريـن العقار يقع على شارع واحـد وهـو بيـت حكـومي ومكـون مـن دو -
 واجلهات من احلجر اجلريي لون ابيض

الــدور االرضــي يتكــون مــن ديوانيــة   -1العقــار يتكــون مــن دوريــن -
 محام   صالة   مطبخ  2غرف   عدد  4عدد 
 محام   مطبخ  2غرف وعدد  3الدور االول مكون من عدد -2
 التكييف عادي-

 اثنيا: شروط املزاد: 
ــار   يبــدأ املــزاد ابلــثمن االساســي قــدره أوال: مائتــان وعشــرون الــف دين

للمشـــاركة يف املـــزاد ســـداد مخـــس ذلـــك الـــثمن علـــى  كـــوييت ويشـــرتط
األقــل مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو مبوجــب 

 خطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا:
 كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .  البيع

ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ مل يــودع مــن اعتمــد عطــا اثلثــا: فــإن
مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .
الثمن علـى األقـل يؤجـل ه مخس ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 

 الثمن .اجللسة على أساس هذا 
مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 

زم املزايــد اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــ

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 الصحف اليومية .
تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  هذا اإلعالن اثمنا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
  جرة املثل "انون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبالق

 ملحوظة هامة :
ـــة املشـــاركة يف املـــزاد   ـــع الشـــركات واملؤسســـات الفردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائم أو البيـــوت املخصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

ون مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــان 230أبحكــام املــادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن عن بيع  عقارات  ابملزاد العل 
تعلن إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة عـن بيـع العقـارات املوصـوفة فيمـا 

 – قاعـة 9/11/2017يلي ابملزاد العل  وذلك يوم اخلميس املوافق 
وذلـك  –ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـباحاً   - 52

 3بيوع/ 43/2017تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مــن: 

حصه غازي محود املطريي عن نفسها وبصفتها وصية على قصر 
 عالية ( –املرحوم / عواد مزيد قنيفذ املطريي ) مزيد 

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 فيصل عواد مزيد املطريي  -1
 سارة عواد مزيد املطريي  -2
 أبرار عواد مزيد املطريي -3
 أنفال عواد مزيد املطريي -4
 عالية عواد مزيد املطريي -5
 مها عواد مزيد الوعالن  -6
سند مزيد قنيفذ املطريي عن نفسه وبصفته وصيا على ثلث  -7

 املرحوم / مزيد قنيفذ املطريي 
 مرزوق مزيد قنيفذ املطريي  -8
 فارس مزيد قنيفذ املطريي  -9
 قنيفذ املطريي ورثة املرحوم / احلميدي مزيد  -10
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 سند مزيد قنيفذ املطريي -1
 مرزوق مزيد قنيفذ املطريي-2
 صيته مزيد قنيفذ املطريي-3
 حصة مزيد قنيفذ املطريي-4
 حسينة مزيد قنيفذ املطريي-5
 فارس مزيد قنيفذ املطريي-6
 وضحة مزيد قنيفذ املطريي-7
 صيته مزيد قنيفذ املطريي -11
 حصة مزيد قنيفذ املطريي -12
 قنيفذ املطرييحسينة مزيد  -13
ورثة املرحومة /غزوة مزيد قنيفذ املطريي وهم أمها طفلة فريتان  -14

منه/فهد  وأوالدهاحلبيد وزوجها انصر عبدالرمحن قنيفذ الوعالن 
ومزيد والطاف وفجر وأنور وبشاير البالغني وعبدالرمحن وحصه 

 القاصريني بوالية أبيهم .
 وضحة مزيد قنيفذ املطريي -15
 طرييانيف مزيد قنيفذ امل -16

 أوال: أوصاف العقارات:
شـــارع  2منطقـــة جليـــب الشـــيوخ قطعـــة  يفيقـــع  األوليقـــع العقـــار  -

مواصـفاته كالتـايل وثيقـة رقـم  16قسيمة  120خالد االشهب وشارع 
5219/1983  

 واآلخـرشـارع رئيسـي  إحـدامهاالعقار يقع على شارعني بطن وظهر  -
رية واجلــزء عبــارة عــن حوطــة اســتثما األولفرعــي ، ومكــون مــن جــزئني 

 عبارة عن بنايتان متالصقتان  اآلخر
ومبســـاحة  31/5/1983املؤرخـــة  5219العقـــار مطـــابق للوثيقـــة  -

% مـن العقـار  50مرت مربع وميتلك مورث اطـراف الـدعوى  1521
 لوك السيد ) حممد ضيدان الدفيليج املطـريان ( غـري  اآلخروالنصف 

 طرف ابلدعوى . 
تقــــع علــــى الشــــارع  والــــيتثمارية وهــــي احلوطــــة االســــت األولاجلــــزء  -

منهـــا  6 إنحمـــالت علـــى الواجهـــة حيـــث  7الرئيســـي يوجـــد هبـــا عـــدد 
يـؤدي للحوطـة ابلكامـل وهبـا حملــق  األخــريمغلقـة وغـري مسـتقلة واحملـل 

احلضـور ابن هـذا اجلـزء مـن القسـيمة  وأفـادغـرف ومحـام  4مكون مـن 
 خير مورثهم .

مكون  األوىلالبناية  نإاجلزء الثاين وهى عماراتن متالصقتان حيث  -
والعمــــاراتن  أدوار 3مـــن دوريــــن ونصـــف والبنايــــة الثانيـــة مكونــــة مـــن 

 د.ك 1350000وقدره  األساسيمؤجراتن يبدأ املزاد ابلثمن 
قســـيمة  2العقـــار الثـــاين يقـــع العقـــار مبنطقـــة صـــباح الناصـــر قطعـــه  -

 2م500ومســـاحته  7019/1983واملوصـــوف ابلوثيقـــة رقـــم  190
 9و 101و 3شارع 
ــــرداب مكــــون مــــن  -1العقــــار يتكــــون مــــن :  - غــــرف وصــــالة  3اي

 من السرياميك والتكييف وحدات. واألرضيات
محــام وصـاله وأرضــية  2غـرف و  3الـدور األرضــي مكـون مــن  -2 -

 الصالة من الرخام والتكييف مركزي.
غــــرف وصــــالة ومطــــبخ حتضــــريي  5الــــدور األول مكــــون مــــن  -3 -

رياميك والتكييــــف مــــن الســــ واألرضــــياتمحامــــات وغرفــــة غســــيل 3و
 مركزي.

غــــرف وصــــالة ومطــــبخ حتضــــريي  5الــــدور الثــــاين مكــــون مــــن  -4 -
مــــن الســــرياميك والتكييــــف  واألرضــــياتمحامــــات وغرفــــة غســــيل 3و

 مركزي.
 السطح مكون من غرفة خمزن والتكييف وحدات. -5 -
 محام وخمزن واملطبخ الرئيسي.2امللحق مكون من ديوانية و-6 -
 ره أربعمائة وسبعون الف دينار كوييت.مقدا أساسييبدأ املزاد بثمن  -
 اثنيا: شروط املزاد:   -

املبــــني قــــرين كــــل عقــــار  ويشــــرتط  األساســــيأوال:يبــــدأ املــــزاد ابلــــثمن 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقـل مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من احـد 

 بوزارة العدل.البنوك لصاحل إدارة التنفيذ 
اثنيا:جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقـاد جلسـة 

 البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل .
ه الـثمن كـامال وجـب عليـه إيـداع ؤ ن مل يـودع مـن اعتمـد عطـاإاثلثا:  فـ

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 ى أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .اجللسة عل

ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ رابعا:  يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
عليــه إال إذا تقــدم يف هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر 

 إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس مصحواب
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 

 اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد 

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
ســـابعًا:  يتحمــــل الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف  وأتعــــاب احملامــــاة
 الصحف اليومية .

اثمنـــا:  ينشـــر هـــذا اإلعـــالن تطبيقـــا للقـــانون وبطلـــب املباشـــرين إلجـــراءات 
البيــع وعلــى مســئوليتهم دون أن تتحمــل إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة أيــة 

 .  مسئولية
 ة انفية للجهالةاتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاين

ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من قانون املرافعات .  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
نون املرافعــات انـــه " إذا  مـــن قــا 276تــنر الفقــرة األخـــرية مــن املــادة  -3

كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة القــانون 
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 املثل "  أبجرةويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله 
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات واملؤسســـات الفرديـــة املشـــاركة يف املـــزاد   
صـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال علــى القســـائم أو البيـــوت املخص

مــن قــانون الشــركات التجاريــة املضــافة ابلقــانون  230أبحكــام املــادة 
  . 2008لسنة  9رقم 

                                                                   رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 
ليــة عــن العقــار املوصــوف فيمــا يلــي تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الك

قاعــة  –م   9/11/2017ابملـزاد العلـ  وذلـك يـوم اخلمـيس املوافـق 
 –ابلــــدور الثــــاين بقصــــر العــــدل الســــاعة التاســــعة صــــباحاً   - 52 –

 266/2014وذلــك تنفيــذا حلكــم احملكمــة الصــادر يف الــدعوى رقــم 
 3بيوع/

 .بندر مبارك يعبد اهلاد مـن: مباركاملرفوعة 
 ــد:ضـــ
  .خزنه عباس قمرب -1
 .بندر مبارك يعبد اهلادعادل -2
 .بندر مبارك يعبد اهلادمساعد -3
 .بندر مبارك يعبد اهلادحممد -4
 .بندر مبارك يعبد اهلادماجد -5
 .بندر مبارك يعبد اهلادفاطمة -6
 .بندر مبارك يعبد اهلادمىن -7
 .بندر مبارك يعبد اهلادماجدة -8
 .بندر مبارك يعبد اهلادفضيلة -9
 .بندر مبارك يعبد اهلادإميان -10

 أوال: أوصاف العقار:
 6منـــزل  5جـــادة  1شــارع  1يقــع العقـــار يف منطقــة غرانطـــة قطعـــة -

 17690/2007مسـتحق مشـاع رقــم  ةثبـات متلــك وهبـإوميثـل عقـد 
ومســـاحته  92قســـيمة رقـــم  1قطعـــة  33854مـــن املخطـــط رقـــم م/

  2م 961
بيت سـكن خـاص ويطـل علـى شـارعني العقار موضوع التداعي وهو -

ــة امــام مبــىن طبقــا  2م 961الرعايــة مــن الشــارع العــام ومبســاحة  زاوي
للوثيقة العقار يتكون من دور ارضي   دور اول   ملحـق ارضـي مـن 

مفتـوح الكرييب املباين قدمية كما تظهر من اخلارج وجد الباب اخلـارجي 
غلــق وقــررت العقــار م وجــدت حديقــة يف احلــوش االمــامي ووجــد حيــث

غرف   صـالة    5ن الدور االرضي يتكون من عدد وكيلة املدعى أب
مـا الـدور االول أمحام   مطبخ خارجي ابحلـوش االمـامي  2ديوانية   

 فقررت انه يتكون من شقتني.
 اثنيا: شروط املزاد:  

 كد.  374506.554يبـــــدأ املـــــزاد ابلـــــثمن أساســـــي مقـــــداره  أوال:
ـــثمن علـــى األقـــل  ويشـــرتط للمشـــاركة يف املـــزاد ـــك ال ســـداد مخـــس ذل

مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك املسـحوب عليـه أو مبوجـب خطــاب 

 العدل.البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة  أحدضمان من 
: جيـــب علـــى مـــن يعتمـــد القاضـــي عطـــاءه أن يـــودع حـــال انعقـــاد اثنيـــاً  

 التسجيل.جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 
وجــب عليــه إيــداع  ه الــثمن كــامالً ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــ :اثلثــاً 

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 

ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعًا: يف
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد : إخامســاً  ــد الــثمن يف اجللســة التالي ذا أودع املزاي
اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ

إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحوابً 
 الثمن.اجللسة على أساس هذا 

يف اجللسـة التاليـة  ن كـامالً مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثم سادسًا: إذا
على ذمته على أساس  للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فوراً  أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

  .املتخلف مبا ينقر من مثن العقار
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  : يتحمــــلســــابعاً 

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 اليومية.الصحف 
للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  هذا اإلعالن تطبيقاً  اثمنًا: ينشر
على مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة البيع و 
  مسئولية.أية 

 نه عاين العقار معاينة انفية للجهالةأالراسي عليه املزاد  اتسعا: يقر
 تنبيه:
 266للمادة  ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقاً  -1 

  املرافعات.من قانون 
تئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـ- 2

  املرافعات.من قانون  277للمادة  النطق ابحلكم طبقاً 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 جرة املثل " احله أبالقانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لص

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علـىحيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف 
أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـالً 

 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
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 العل  يع عقار ابملزادبإعالن عن 
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن بيع العقار املوصوفة فيما يلي 

 –قاعة  – 9/11/2017ابملزاد العل  وذلك يوم اخلميس املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 52

 3بيوع/ 48/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن:

 صيته جعيالن مرزوق الرشيدي -1
 حصه جعيالن مرزوق الرشيدي-2
 مرزوق جعيالن مرزوق الرشيدي-3
 نوير جعيالن مرزوق الرشيدي-4
 هيا جعيالن مرزوق الرشيدي-5
 فالح جعيالن مرزوق الرشيدي-6
 صبح جعيالن مرزوق الرشيدي-7
 زعبد العزيخالد نوف ورثة املرحوم / محود مرزوق الرشيدي وهم -8

 ومجيعهم من ورثة املرحوم جعيالن مرزوق 
 دليل جعيالن مرزوق الرشيدي-9

 ضــــــــد:
 امحد جعيالن مرزوق الرشيدي-1
 دالل جعيالن مرزوق الرشيدي-2
 بدر جعيالن مرزوق الرشيدي-3
 شريفة جعيالن مرزوق الرشيدي-4
 امال ابراهيم عطيه ابراهيم -5
 زوق الرشيديحليمه جعيالن مر -6
 نوال جعيالن مرزوق الرشيدي-7
 مدير عام بنك التسليف واالدخار بصفته -8

 أوال: أوصاف العقار:
منطقة الفردوس  يفالواقع  13291/1993عقار الوثيقة رقم -

 4/ ع م قطعة رقم 2من املخطط رقم م/أ/ت ت / 132قسيمة رقم 
 2م301ومساحته  12منزل  7جادة  1شارع 
 1شارع  5منطقة الفردوس قطعة  يفالدعوى يقع  العقار موضوع-

  12منزل  7جادة 
وهو عبارة  2م 301مساحة العقار كما هو اثبت بوثيقة التملك -

عن بيت سكن خاص مكسي من اخلارج ابحلجر اجلريي ويقع على 
عليه عنوان  الذيول هو شارع داخلي وهو ألوا وظهر( )بطنشارعني 

ارع رئيسي يفصل منطقة الفردوس خر هو شآلوا 1البيت شارع رقم 
  كبري.عن منطقة صباح الناصر حيث توجد بني البيت والشارع ارتداد  

صالة وعدد  2رضي مكون من عدد ألالبيت مكون من دورين الدور ا-
 محامها.محام غسيل وديوانية ابخللف مع  2غرفة ومطبخ وخمزن وعدد  2
 3من عدد شقة كل شقة مكونة  2ول مكون من عدد ألالدور ا-

 واحد.غرف ومطبخ ومحام 
  .حالة البيت جيدة وتكييف البيت بواسطة الوحدات-
البيت أفادت اهنا  يفعمن يسكن حاليا  ىلبسؤال املدعى عليها االو -
 يفوكالمها  فقط،وابنها بدر  وخادم،وابنها امحد وزوجته وابناؤه  هي

  زواجهنأن مجيع البنات يسكن مع أول و الدور األ يفالشقق 
 اثنيا: شروط املزاد: 

 د.ك ويشرتط 182250ساسي قدره / ألأوال: يبدأ املزاد ابلثمن ا
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 

 أحدمصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من 
 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا: جيب على من يعتمد
 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 

ه الثمن كامال وجب عليه إيداع ؤ ن مل يودع من اعتمد عطاإاثلثا: ف
مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس 

 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 
ه مخس الثمن على األقل يؤجل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعا: يف

 البيع مع زايدة العشر. 
خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 

اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر  هعليه إال إذا تقدم يف هذ
تعاد املزايدة يف نفس مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة 

 الثمن.اجللسة على أساس هذا 
مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية  سادسا: إذا
للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس  أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه 
ويلزم املزايد  قيمته.ي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل اجللسة أب

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل  سابعًا: يتحمل

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 

 اليومية.الصحف 
هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات  اثمنا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 
  مسئولية.أية 

 الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة اتسعا: يقر
يع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة ينشر هذا اإلعالن عن الب -1تنبيه: 
  املرافعات.من قانون  266
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

  املرافعات.من قانون  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
نه " إذا إمن قانون املرافعات  276تنر الفقرة األخرية من املادة  -3

 العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف
 جرة املثل " ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علىحيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف 

القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض السكن اخلاص عمال أبحكام 
 9الشركات التجارية املضافة ابلقانون رقم من قانون  230املادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
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 العل  عقار ابملزاد يف بيع حصةإعالن عن 
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن احلصــة ىف العقــار املوصــوفة 

 - 13/11/2017املوافـق  االثننيفيما يلي ابملزاد العل  وذلك يوم 
 –لثاين بقصر العدل الساعة التاسـعة صـباحاً ابلدور ا  - 48 – قاعة

 88/2016وذلـــك تنفيـــذا حلكـــم احملكمـــة الصـــادر يف الـــدعوى رقـــم 
 1بيوع/

  .املرفوعة مـن: وفاء عفيف سعيد الدرهلي
 ضــــــــــــــــــــــــــد:

  .علي محد علي اجلطيلي-1
  .مدجل محد علي اجلطيلي-2
 .محد علي اجلطيلي عبد الكرمي-3
 .ه محد علي اجلطيليمنري -4
 .هبه محد علي اجلطيلي-5
  .ابراهيم علي اجلطيلي عبد الكرميجناه -6

 العقار: يفأوال: أوصاف حصة 
الواقع ىف الرحاب  13125/1999بيع حصة ىف عقار الوثيقة رقم -

ـــم  2م 400ومســـاحته  212قســـيمة  17شـــارع  2قطعـــة  خمطـــط رق
 36970م/
ويقــع علــى  2م 400احته عــني النــزاع عبــارة عــن بيــت حكــومي مســ-

ت واشـــــارع واحـــــد ويتكـــــون مـــــن ســـــرداب   ارضـــــي   اول والكســـــ
  .اخلارجية من احلجر االردين والتكييف مركزي

  .عني النزاع مشغلة كسكن عائلي للمدعى عليها-
 اثنيا: شروط املزاد: 

ساسي قدره للحصة املباعة يبدأ املزاد ابلثمن األ أوال:
 داننري ةوستمائة وتسع ألفاً د.ك مخسة واربعون  45609,120

ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن  فلساً  120و
على األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو 

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل. أحدمبوجب خطاب ضمان من 
سة : جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلاثنياً 

 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 
وجــب عليــه إيــداع  ه الــثمن كــامالً ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــ :اثلثــاً 

مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس 
 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 

ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ طاحالة إيداع من اعتمد ع رابعًا: يف
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد خامســاً  ــد الــثمن يف اجللســة التالي : إذا أودع املزاي
اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ

إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحوابً 
 الثمن.ى أساس هذا اجللسة عل
يف اجللسـة التاليـة  مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامالً  سادسًا: إذا
على ذمته على أساس  للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فوراً  أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــداع كامــ ــه.ل اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

  .املتخلف مبا ينقر من مثن العقار
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 اليومية.الصحف 
للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  هذا اإلعالن تطبيقاً  راثمنًا: ينش

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
  مسئولية.أية 

 نه عاين العقار معاينة انفية للجهالةأالراسي عليه املزاد  اتسعا: يقر
 تنبيه:
 266للمادة  اً ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبق -1 

  املرافعات.من قانون 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

  املرافعات.من قانون  277للمادة  النطق ابحلكم طبقاً 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

أجر بقــوة إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســت
 جرة املثل " القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علـىحيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف 
أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـالً 

 9ضـــافة ابلقــانون رقـــم مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة امل 230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 
تعلــن إدارة الكتــاب ابحملكمــة الكليــة عــن العقــار املوصــوفة فيمــا يلـــي 

 –قاعـة   - 13/11/2017ابملزاد العل  وذلك يوم االثنني املوافـق 
وذلـك  –حاً ابلدور الثـاين بقصـر العـدل السـاعة التاسـعة صـبا  - 48

 .1بيوع/ 22/2015تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 املرفوعة مـن: حوراء حممد حسن حسن

 ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 ني سأمينة غلوم مال ح -1
 حسني حممد حسن حسن -2
 حسن حممد حسن حسن -3
 داود حممد حسن حسن-4
 بصفتهمدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق -5

 أوال: أوصاف العقار:
 5الواقــع يف الرميثيــة قطعــة رقــم  7115/2000عقــار الوثيقــة رقــم -

ــــم  ومســــاحته  26627خمطــــط رقــــم م/ 50شــــارع  – 39قســــيمة رق
 .2م 750
منـازل  اآلخـرتنييقع البيت مثار النزاع على زاوية وحيده مـن اجلهتـني -
  ى.خر أ
 .(2م 750)مة رضي وأول ومساحة القسيأيتكون البيت من دورين -
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 اثنيا: شروط املزاد: 
ــــدأ املــــزاد ابلــــثمن ا أوال: د.ك ســــتمائة  632700ساســــي قــــدره أليب
للمشـاركة يف املـزاد  كوييت ويشـرتطوسبعمائة دينار   الفأن وثالثون اواثن

سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك 
لصـــاحل حـــد البنـــوك أاملســحوب عليـــه أو مبوجـــب خطـــاب ضـــمان مـــن 

 إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة  اثنيا:

 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 
ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداع ؤ مل يــودع مــن اعتمــد عطــا اثلثــا: فــإن

تـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن علـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذم
 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 

ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعا: يف
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد  ــد الــثمن يف اجللســة التالي خامســا: إذا أودع املزاي
زايدة العشــر اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع  هعليــه إال إذا تقــدم يف هــذ

مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس 
 .اجللسة على أساس هذا الثمن

مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامال يف اجللسـة التاليـة  سادسا: إذا
حد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس أومل يتقدم 

د رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه الثمن الذي كان ق
ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

  .املتخلف مبا ينقر من مثن العقار
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200وتســجيل امللكيــة ومصــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها 
أتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف و 

 اليومية.الصحف 
هذا اإلعالن تطبيقا للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  اثمنا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
  مسئولية.أية 

 .قار معاينة انفية للجهالةنه عاين العأالراسي عليه املزاد  اتسعا: يقر
ينشر هذا اإلعالن عـن البيـع ابجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
  املرافعات.من قانون  266
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

  املرافعات.من قانون  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
مــن قـانون املرافعـات انــه " إذا  276تـنر الفقـرة األخــرية مـن املـادة  -3

كان من نزعت ملكيتـه سـاكناً يف العقـار بقـي فيـه كمسـتأجر بقـوة القـانون 
 جرة املثل " ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علـىحيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف 

املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام القسائم أو البيوت 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية

 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 
العقار املوصوف فيما يلي  بيع تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن

 –قاعة  – 8/11/2017املوافق  بعاءاألر ابملزاد العل  وذلك يوم 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 48

 2بيوع/ 21/2016تنفيذا حلكم احملكمة الصادر يف الدعوى رقم 
 فاطمة عبداحملسن مبارك ظافر  مـن: املرفوعة 

 ضـــــــــــــــــــــــــــد:
 نورة انصر فهاد القحطاين -1
 عبداحملسن مبارك ظافر انصر -2
 حممد عبداحملسن مبارك ظافر -3

 أوال: أوصاف العقار:
 8حاليا شارع  9سابقا قطعة  188يقع العقار مبنطقة الساملية قطعة 

للغات الوثيقة رقم  األثريخلف معهد  10رقم األزرق  6قسيمة 
  امربع امرت  782ومساحته  19343املخطط رقم م/ 3131/2014

 جريان  3ى شارع فرعي وله العقار يطل عل-
 العقار عبارة عن بناية سكن استثماري -
 أدوار وملحقني ودكان مستغل مطعم  3العقار يتكون من -
 العقار بناء قدمي جدا-
 شقة وملحقني ومطعم  12البناية هبا -
 د.ك  3500الشهري  اإليراد-

 اثنيا: شروط املزاد: 
دينار كوييت   1020600قدره  األساسيأوال: يبدأ املزاد ابلثمن 

ويشرتط للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل 
مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
اثنيا: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة 

 الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل . البيع كامل الثمن
ه الثمن كامال وجب عليه إيداع ؤ ن مل يودع من اعتمد عطاإفاثلثا: 

مخس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة على ذمته يف نفس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع .

ألقل يؤجل ه مخس الثمن على اؤ رابعا: يف حالة إيداع من اعتمد عطا
 البيع مع زايدة العشر. 

خامسا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد 
عليه إال إذا تقدم يف هذا اجللسة من يقبل الشراء مع زايدة العشر 
مصحواب إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سا:  إذا مل يقم املزايد األول إبيداع الثمن كامال يف اجللسة التالية ساد

ومل يتقدم احد للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه 
 اجللسة أبي عطاء غري مصحوب إبيداع كامل قيمته . ويلزم املزايد

 املتخلف مبا ينقر من مثن العقار 
سابعًا: يتحمل الراسي عليه املزاد يف مجيع احلاالت رسوم نقل 

د.ك  200وتسجيل امللكية ومصروفات إجراءات التنفيذ ومقدارها 
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وأتعاب احملاماة واخلربة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف 
 الصحف اليومية .

لقانون وبطلب املباشرين إلجراءات اثمنا:  ينشر هذا اإلعالن تطبيقا ل
البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية 

 أية مسئولية . 
 اتسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقا للمادة  -1تنبيه: 
 املرافعات .  من قانون 266
حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أايم من اتريخ - 2

 من قانون املرافعات .  277النطق ابحلكم طبقا للمادة 
من قانون املرافعات انه "  276تنر الفقرة األخرية من املادة  -3

إذا كان من نزعت ملكيته ساكنًا يف العقار بقي فيه كمستأجر بقوة 
 أبجرةزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله القانون ويلت

 املثل " 
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفردية املشاركة يف املزاد  
على القسائم أو البيوت املخصصة ألغراض السكن اخلاص عمال 

من قانون الشركات التجارية املضافة ابلقانون  230أبحكام املادة 
 . 2008لسنة  9رقم 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العل  بيع عقار ابملزادإعالن عن 
تعلن إدارة الكتاب ابحملكمة الكلية عن العقار املوصوف فيما يلي 

 –قاعة  – 2/11/2017ابملزاد العل  وذلك يوم اخلميس املوافق 
وذلك  –ابلدور الثاين بقصر العدل الساعة التاسعة صباحًا   - 52
 3بيوع/ 201/2015احملكمة الصادر يف الدعوى رقم  حلكم تنفيذاً 

  .املرفوعة مـن: بدور نعمان حممد املرزوق
 ضـــــــد:

  .سلطان النجدي فعبد اللطيمشاري -1
 بصفته -وكيل وزارة العدل لشئون التسجيل العقاري والتوثيق -2

 أوال: أوصاف العقار:
 9قطعة  مبنطقة االندلس 20704/2007يقع عقار الوثيقة رقم -

  2م 750ومساحته  23784من املخطط رقم م/ 206قسيمة  5شارع 
 2م 750عقار النزاع منزل سكن خاص قدمي مت جتديده مساحته -

ومكون من دورين ارضي وأول ومكيف مركزي  ةيقع على شارع وسك
 ووحدات.

محام   ديوانية  2غرف   مطبخ    4لدور األرضي مكون من صالة   ا-
 .ومطبخامللحق مكون من غرفة ومحام و ر  –ق   محامها   ملح

  .محام  مطبخ 2غرف    3الدور األول مكون من صالة   -
 اثنيا: شروط املزاد: 

 د.ك ويشرتط 405000ساسي مقداره / أأوال: يبدأ املزاد بثمن 
للمشاركة يف املزاد سداد مخس ذلك الثمن على األقل مبوجب شيك 

 أحدو مبوجب خطاب ضمان من مصدق من البنك املسحوب عليه أ

 البنوك لصاحل إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
: جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة اثنياً 

 التسجيل.البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم 
وجــب عليــه إيــداع  ه الــثمن كــامالً ؤ ن مل يــودع مــن اعتمــد عطــاإفــ :اثلثــاً 

لـــى األقـــل وإال أعيـــدت املزايـــدة علـــى ذمتـــه يف نفـــس مخـــس الـــثمن ع
 البيع.اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به 

ه مخس الثمن علـى األقـل يؤجـل ؤ حالة إيداع من اعتمد عطا رابعًا: يف
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــم برســو املــزاد خامســاً  ــد الــثمن يف اجللســة التالي : إذا أودع املزاي
اجللســة مــن يقبــل الشــراء مــع زايدة العشــر  هتقــدم يف هــذعليــه إال إذا 

إبيداع كامل مثن املزاد ففي هذه احلالة تعـاد املزايـدة يف نفـس  مصحوابً 
 الثمن.اجللسة على أساس هذا 

يف اجللسـة التاليـة  مل يقم املزايـد األول إبيـداع الـثمن كـامالً  سادسًا: إذا
على ذمته على أساس  فوراً  للزايدة ابلعشر تعاد املزايدة أحدومل يتقدم 

الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السـابقة وال يعتـد يف هـذه 
ــداع كامــل  ــه.اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب إبي ــد  قيمت ويلــزم املزاي

  .املتخلف مبا ينقر من مثن العقار
الراســــي عليــــه املــــزاد يف مجيــــع احلــــاالت رســــوم نقــــل  ســــابعًا: يتحمــــل

د.ك  200صــروفات إجــراءات التنفيــذ ومقــدارها وتســجيل امللكيــة وم
وأتعــــاب احملامــــاة واخلــــربة ومصــــاريف اإلعــــالن والنشــــر عــــن البيــــع يف 

 اليومية.الصحف 
للقانون وبطلـب املباشـرين إلجـراءات  هذا اإلعالن تطبيقاً  اثمنًا: ينشر

البيع وعلى مسئوليتهم دون أن تتحمل إدارة الكتـاب ابحملكمـة الكليـة 
  مسئولية.أية 

 نه عاين العقار معاينة انفية للجهالةأالراسي عليه املزاد  اتسعا: يقر
 تنبيه:
 266للمادة  ينشر هذا اإلعالن عن البيع ابجلريدة الرمسية طبقاً  -1 

  املرافعات.من قانون 
حكــم رســو املـــزاد قابــل لالســـتئناف خــالل ســـبعة أايم مــن اتريـــخ - 2

  املرافعات.من قانون  277للمادة  النطق ابحلكم طبقاً 
مــن قــانون املرافعــات انــه "  276تـنر الفقــرة األخــرية مــن املـادة  -3

إذا كــان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكناً يف العقــار بقــي فيــه كمســتأجر بقــوة 
 جرة املثل " القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب

 هامة:ملحوظة 
 املزاد علـىدية املشاركة يف حيظر على مجيع الشركات واملؤسسات الفر 

أبحكـام  القسائم أو البيوت املخصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـالً 
 9مـــن قــانون الشـــركات التجاريــة املضـــافة ابلقــانون رقـــم  230املــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس احملكمة الكلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن حصر وراثة
تقــــدم لــــدى إدارة التوثيقــــات الشــــرعية الســــيد/ غــــازي راشــــد دغــــش 

ن ومهـــا / شـــايف دغـــش راشـــد الســـهلي ار معـــه شـــاهدالســـهلي وحضـــ
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فــــــــالح دغــــــــش راشــــــــد الســــــــهلي وطلــــــــب عمــــــــل حصــــــــر وراثــــــــة  –
ــــــيت  ــــــة اجلنســــــية[ ال ــــــد الســــــهلي ]كويتي للمرحومــــــة/ ســــــعده هنــــــري زي

أختهــــــا الشــــــقيقة  م واحنصــــــر ارثهــــــا يف9/6/2017توفيــــــت بتــــــاريخ 
 فقط من غري وراث هلا سوى من ذكر. –/ ضحية هنري زيد 

جلريـــــدة يف املـــــدة أســـــبوعني مـــــن اتريـــــخ النشـــــر  واإلدارة تعلـــــن ذلـــــك
ــــــاليني فمــــــن لــــــه أي اعــــــرتاض علــــــى مــــــا ذكــــــر  الرمسيــــــة بعــــــددين متت

إدارة التوثيقـــــــات الشـــــــرعية مبـــــــدايً  –فليتقـــــــدم لـــــــدى وزارة العـــــــدل 
ــــــة اعرتاضــــــه وبعــــــد مضــــــي املــــــدة املشــــــار إليهــــــا  ســــــوف تتخــــــذ عالي
 اإلجراءات املتبعة هبذا اخلصوص وللبيان نعلن.

 لتوثيقات الشرعية مدير إدارة ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
 24-05-2017حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ مرور  أصـــــدرت حمكمة

 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 16/ 004870 رقم:يف القضية 
 . اجلابرية( - 16/ 0000716رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد ابراهيم امحد
 280052011368 املدين: الرقم             مصر   اجلنسيـــــــــة: 

 مسافة.يرتك  هتمـــــــة: ملعن 
 اً ن دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أنيقضي:  غيابياً  حكماً 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  اجلزائيةواحملاكمات 
ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
 18-05-2017يل  جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت حمكمة حو 
حمكمة حويل  أوامر جزائية  - 16/ 019873يف القضية رقم  : 

 مرور
 -بيان (  - 16/ 0002330رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  احلسن يعقوب حبيب االبراهيم
 291072800106اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  

 مل يرتك مسافات ـــــة :عن هتمــ
 . سند اليهأمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عما أن : يقضي غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يسبعة وعشر  ذا انقضت مدةإأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 عالن حكم جزائيإ
ـــــــــدرت حمكمــــــــة ــــــــة أصــــ ــــــــاريخ  مــــــــرور الفرواني جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بت

ــــــــــــــــــــــــم : 2017-05-08  – 16/ 001180يف القضــــــــــــــــــــــــية رق
 أوامر جزائية مرور الفروانية حمكمة

 -االندلس (  - 16/ 0000270رقـــم املخفـر :) 
 منصور سليمان اهلويل يف: ةضد املتهــــــم

 297010600499اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 
 فجائيعن هتمـــــــة :احنراف 

 -: يقضي غيابيا حكما
 . ليهإ املسندةعشرة داننري عن التهمه  ةمر بتغرمي املتهمأن

ـــــع  اوالنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليهـــــ هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجي
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
طعـــــن تاثين يـــــوم النشـــــر دون أن ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن 

ابملعارضـــــــة أو االســــــــتئناف يصـــــــبح احلكـــــــم هنائيــــــــا  ااحملكـــــــوم عليهـــــــ
 .اوواجب النفاذ ضده

 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 27-03-2017بتاريخ أصـــــدرت حمكمة حويل جبلستها املنعقدة 
ة حويل  أوامر جزائية حمكم - 15/ 023958يف القضية رقم  : 

 مرور
 النقرة(. - 15/ 0003620رقـــم املخفـر :) 

 كشاورز  بعبد الوهاضد املتهــــــم: محيد رضا 
 262041602956املدين: الرقم                إيراناجلنسيـــــــــة: 

 القيادة. ةمل جيدد رخص/  رجوع للخلفهتمـــــــة: عن 
 مي املتهم عشرة داننري عما اسند اليهمر بتغر أنيقضي:  غيابياً  حكماً 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  طعنحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن ي

 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
 14-12-2015بتاريخ املنعقدة  الفروانية جبلستهاأصـــــدرت حمكمة مرور 

 مرور نية جنحالفروا حمكمة – 15/ 006601القضية رقم:  يف
  الشيوخ(.جليب  - 15/ 0001123رقـــم املخفـر :)  

 حسني احملمد. ناملتهــــــم: عبد الرمحضد 
 247091700348املدين: الرقم         اجلنسيـــــــــة: سوراي       

 .قيادة بدون تصريح/  احنراف فجائيهتمـــــــة: عن 
 يقضي: غيابياً  حكماً 
داننري  ةوىل ومبلغ مخساأل ةداننري عن التهم ةشر مر بتغرمي املتهم عأن



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      94                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 .اليه املسندة الثانية ةعن التهم
جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة

االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل
 ين يوماً وعشر ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية

ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن حكم جزائي
ـــــــــدرت حمكمــــــــة ــــــــة أصــــ ــــــــاريخ  مــــــــرور الفرواني جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بت

ــــــــــــــــــــــــم : 2017-01-10  – 16/ 007374يف القضــــــــــــــــــــــــية رق
 أوامر جزائية مرور الفروانية حمكمة

 االندلس (  - 16/ 0001814رقـــم املخفـر :) 
 املطرييضد املتهــــــم: سلطان عزيز عبيد 

 297013100123اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 
 عن هتمـــــــة :تصــــادم

 : يقضي غيابيا حكما
 مي املتهم عشرة داننريأنمر بتغر 

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــه  ــــــــا احملكــــــــوم علي ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
االمحــــــــدي جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بتــــــــاريخ مــــــــرور  أصـــــــــــــدرت حمكمــــــــة

2017-05-21 
 جنح مرور األمحدي حمكمة – 16/ 003836يف القضية رقم : 
 -الظهر (  - 16/ 0000154) رقـــم املخفـر :

 ضد املتهــــــم: مواليدهاران بيال ى جااتر بيال ى
 256102102453الرقم املدين :        اجلنسيـــــــــة: اهلند 

 ةصاب/إمهالإعن هتمـــــــة :
 -: يقضي غيابيا حكما
ـــــــار نيمـــــــر بتغـــــــرمي املـــــــتهم اربعـــــــأن ـــــــةاالوىل  ةعـــــــن التهمـــــــ اً  دين  والثاني

 . الرتباطل اليه املسندة
والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ
االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــه ابملعارضــــــــة أو ــــــــا  احملكــــــــوم علي االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس

 عالن حكم جزائيإ
-08-2017حمكمة مرور حويل  جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت

08 
 حمكمة حويل جنح مرور - 16/ 017977يف القضية رقم  :   
 -النقرة  (  - 16/ 0002298رقـــم املخفـر :) 
 حسني ديام  املأمونضد املتهــــــم: 

 285041003322اجلنسيـــــــــة: بنغالديش         الرقم املدين :  
 فجائياحنراف  عن هتمـــــــة :

 ليهإسند أعما  اً ن دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أن : يقضي غيابيا حكما
وتكلف مجيع جهات االمن هبذا احلكم  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل بة شئون التنفيذ اجلنائينيا رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

املنعقدة بتاريخ  االمحدي جبلستهاأصـــــدرت حمكمة مرور 
 حمكمة  - 15/ 014805يف القضية رقم  :    4/7/2017

 (   الرقة   - 15/ 0001277رقـــم املخفـر :)  جنح مرور األمحدي
 على السحيب :  اميان ساملةضد املتهــــــم

 284110600936اجلنسيـــــــــة:  الكويت     الرقم املدين :  
ضرر  تلكات  يفالتسبب  - احلمراء اإلشارةعن هتمـــــــة :جتاوز 

 االفراد
 -يقضي_: غيابيا حكما

 لالرتباط . امائة دينار ملا اسند اليه ةأنمر بتغرمي املتهم
ذا احلكم و تكلف مجيع جهات هب هاو النيابة العامة تعلن احملكوم علي

من قانون االجراءات   188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يذا انقضت مدة سبعة و عشر إأبنه  واحملاكمات اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 .اضدهاالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ 

 و التعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
 15-08-2017جبلستها املنعقدة بتاريخ   الفروانية حمكمة أصـــــدرت

أوامر جزائية   الفروانية حمكمة – 17/ 000464يف القضية رقم :  
 مرور

 االندلس(  - 17/ 0000148رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: حممد الضبع  عبدالرحيم
 292092004048اجلنسيـــــــــة: مصر        الرقم املدين :  

 احنراف فجائى عن هتمـــــــة :
أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن التهمة  : يقضي غيابيا حكما

 ليهإاملسندة 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      95                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

وتكلف مجيع جهات االمن  هبذا احلكم هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين ريذا انقضت مدة سبعة وعشإأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل ابة شئون التنفيذ اجلنائيني رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 19-04-2017بتاريخ أصـــــدرت    حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة 
 حمكمة حويل   جنح مرور  - 16/ 009569 رقم:يف القضية 

 النقرة(. - 16/ 0000599رقـــم املخفـر :)  
 مسلط العتييب املتهــــــم: بدرضد 

 297102101347املدين: الرقم            اجلنسيـــــــــة: الكويت
 هروب/  الرجوع للخلفهتمـــــــة: عن 
 يقضي: غيابياً  حكماً 
عن  وعشرة داننريوىل األ ةعن التهم اً  دينار نيمر بتغرمي املتهم ثالثأن

 ة الثانية.التهم
جهات  عوتكلف مجيهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة

االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل
 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية

ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل ون التنفيذ اجلنائينيابة شئ رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ مــــــــــرور  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة

2017-05-29 
 حمكمة حويل جنح مرور - 16/ 004891يف القضية رقم : 
 -(  ةاجلابري - 16/ 0000661رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد صاحل كرار
 280092402646الرقم املدين :     ــــــة: مصر اجلنسيـــ

 ةعن هتمـــــــة :مل يرتك مساف
 -: يقضي غيابيا حكما
 . سند اليهأعما  اً ن دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أن

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

جـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة اال
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس

 عالن حكم جزائيإ
-03-2017احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت 

احملكمة الكلية  أوامر  - 16/ 016332يف القضية رقم  :  09
 -(   ةاخلالدي  - 16/ 0000813رقـــم املخفـر :)  جزائية مرور
 :  ايمسني وليد مندينةضد املتهــــــم

 292100600676اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة :تصــــادم

داننري عما اسند  ةعشر  ةمر بتغرمي املتهمأن -: يقضي غيابيا حكما
 ا.اليه

هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاو النيابة العامة تعلن احملكوم علي
من قانون االجراءات   188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة و عشرون يوما إأبنه  واحملاكمات اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 .ااالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 و التعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 17-04-2017تاريخ بحمكمة حويل جبلستها املنعقدة  أصـــــدرت
حمكمة حويل  أوامر جزائية  - 15/ 020106يف القضية رقم  : 

 مرور
 (.النقرة - 15/ 0002955رقـــم املخفـر :) 
 خلف زاده اعبد الرضضد املتهــــــم: 
املدين: الرقم                    إيراناجلنسيـــــــــة: 

247122900159 
 .مهالهتمـــــــة: إعن 
 اً  دينار نيثمر بتغرمي املتهم ثالأنيقضي:  ياً غياب حكماً 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  دون أن يطعنحمسوبة من اثين يوم النشر 
 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

بتاريخ أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة 
2/8/2017 

 الكلية جنح مروراحملكمة  - 17/ 004339رقم: يف القضية 
 شرق(.ال - 17/ 0000455رقـــم املخفـر :) 
 فواز زيد الرشيديضد املتهــــــم: 
 296050100726املدين: الرقم      الكويتاجلنسيـــــــــة: 

  تصــــادم/ احلمراء اإلشارةجتاوز هتمـــــــة: عن 
 ين دينارًا عن األوىلأنمر بتغرمي املتهم عشر يقضي:  غيابيا حكما

 والثانية لالرتباط بينهم وبتغرميه عن التهمة الثالثة عشرين ديناراً.
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هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ة من اثين ن يوما حمسوبيذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 17-04-2017بتاريخ أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة 
 جزائية مرور حويل أوامرحمكمة  - 15/ 020106رقم: يف القضية 

 النقرة(.  - 15/ 0002955رقـــم املخفـر :) 
 العجمي.عبد هللا قهوان  املتهــــــم: مانعضد 

املدين: الرقم                 اجلنسيـــــــــة: الكويت
266102400441 

 .عدم محل دفرتهتمـــــــة: عن 
 اً  دينار نيم ثالثمر بتغرمي املتهأن يقضي: غيابيا حكماً 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ملعارضة أو اب هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

-09-2015احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت 
29 

احملكمة الكلية  أوامر جزائية  - 15/ 004632يف القضية رقم: 
 مرور
 -الصليبخات  (  - 15/ 0000339قـــم املخفـر :) ر 

 مساء صاحل ابراهيم الذويخأ: ة ضد املتهــــــم
 274082701035اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

 ةرخصه منتهي/  احنراف عن هتمـــــــة :
 اً .أربعني دينار  ةأنمر بتغرمي املتهم : يقضي غيابيا حكما
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهلعامة تعلن احملكوم عليوالنيابة ا
من قانون االجراءات واحملاكمات  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 

 .اكم هنائيا وواجب النفاذ ضدهاحل
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 06-12-2015 أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ
 احملكمة الكلية  أوامر جزائية مرور - 15/ 012023يف القضية رقم : 
 -الشرق  (  - 15/ 0001443رقـــم املخفـر :) 

 :   لولوه عبدالعزيز عبدهللا الزاملة ضد املتهــــــم
 286050101156الكويت        الرقم املدين :   :اجلنسيـــــــــة

 ة .رتك مسافتمل  عن هتمـــــــة :
  اً  دينار نيمبلغ وقدره ثالث ةأنمر بتغرمي املتهم : يقضي غيابيا حكما
 ا .سند اليهأعن ما  اً كويتي
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهابة العامة تعلن احملكوم عليوالني
 تمن قانون االجراءات واحملاكما 188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
بح ابملعارضة أو االستئناف يص هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 

 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 01-12-2016بتـاريخ أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة 
حمكمـــة اجلهـــراء أوامـــر جزائيـــة  - 16/ 001976 رقـــم:يف القضـــية 

 الصليبية(.- 16/ 0000402رقـــم املخفـر :)  مرور
 العنزيضد املتهــــــم: مشعل فهد 

 296052601743 املدين: السعودية             الرقماجلنسيـــــــــة: 
 هتمـــــــة: خروجعن 
 بتغرمي املتهم عشرة داننري  ا اسند اليه يقضي: أنمر غيابيا حكما

 جهات وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 .هوواجب النفاذ ضد االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نفيذ اجلنائينيابة شئون الت رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 27-09-2016بتاريخ أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة 
جزائية  اجلهراء أوامرحمكمة  - 15/ 005828يف القضية رقم: 

 مرور
  الصليبية( - 15/ 0001014رقـــم املخفـر :) 
 عقاط عبد هللا: اميان فهد ةضد املتهــــــم
 286100100806املدين: الرقم   ورة غري قانونية  صاجلنسيـــــــــة: 

 ة.مادي اً ضرار / أ دون انتباههتمـــــــة: عن 
سند أمبلغ عشرة داننري عما  ةمر بتغرمي املتهمأنيقضي:  غيابيا حكما

 ا.ليهإ
جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة

االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل
 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية

ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 

 والتعاون الــــــــدويل ينيابة شئون التنفيذ اجلنائ رئيس
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 عالن حكم جزائيإ
 09-12-2015 جبلستها املنعقدة بتاريخ الفروانية حمكمة أصـــــدرت

أوامر جزائية   الفروانية حمكمة – 15/ 008034يف القضية رقم  : 
 مرور

 -الفردوس   (  - 15/ 0001219رقـــم املخفـر :) 
 : جلوى شعوان صقر العتيىبة ضد املتهــــــم

 276081700793اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  
 سلم املركبة ملن ليس لديه تصريح عن هتمـــــــة :

مر بتغرمي املتهم مبلغ عشره داننري عما اسند أن : يقضي غيابيا حكما
 هالي

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
من قانون االجراءات  واحملاكمات  188فيذه طبقا لنر املادة تن حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 

 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 عاون الــــــــدويلوالت نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 16-01-2017بتاريخ أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة 
 .احملكمة الكلية جنح مرور - 16/ 012929يف القضية رقم: 
 السامل(. عبد هللا- 16/ 0000425رقـــم املخفـر :) 

 علي الدوخي املتهــــــمة: زهراءضد 
 290092500544املدين: الرقم           الكويت  اجلنسيـــــــــة: 

 ةقياد ةعدم محل رخص/ تصــــادم/ احلمراء اإلشارة تجتاوز هتمـــــــة: عن 
 .عدم محل دفرت

 وىلاأل ةعن التهم اً  دينار نيمخس ةبتغرمي املتهميقضي:  غيابياً  حكماً 
 الثالثة ةداننري عن التهم ةوعشر الثانية  ةداننري عن التهمة وعشر 
 الرابعة. ةداننري عن التهم ةوعشر 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي نطعتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 

 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ مــــــــــرور  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة

2017-05-17 
 حمكمــــــــــة حــــــــــويل أوامــــــــــر - 16/ 002139يف القضــــــــــية رقــــــــــم : 

 جزائية مرور
 -(  ةالساملي - 16/ 0000659رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: اثمر عبدهللا عياده الشمرى
 287090201615الرقم املدين :    اجلنسيـــــــــة: السعودية 

 هروب/عدم محل ترخيرة/منتهي ةرخص/عن هتمـــــــة :احنراف
 -: يقضي غيابيا حكما
 هسند اليأعما  اً ن دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أن

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 

ــــــــ ــــــــا احملكــــــــوم علي ه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي
 وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
 14-06-2017احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت

احملكمة الكلية  أوامر جزائية  - 16/ 015110يف القضية رقم: 
 مرور
 -(   الصناعيالشويخ  - 16/ 0003261ملخفـر :) رقـــم ا

 يوبأضد املتهــــــم: خالد محاده  
 258081801886اجلنسيـــــــــة: سوراي        الرقم املدين :  

 ةمل يرتك مساف عن هتمـــــــة :
 اليه املسندةمر بتغرمي املتهم عشره داننري عن التهمه أن : يقضي غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هة تعلن احملكوم عليوالنيابة العام
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 ائيا وواجب النفاذ ضده.احلكم هن
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

   11/10/2016أصـــــدرت  حمكمة اجلهراء   جبلستها املنعقدة بتاريخ
حمكمة اجلهراء  أوامر جزائية  - 16/ 000395يف القضية رقم  : 

 -(   ةلصليبيا  - 16/ 0000012رقـــم املخفـر :)  مرور
 : هارهباجن سينج   ضد املتهــــــم

 277110504455اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم املدين :  
 تصادم - مهالإعن هتمـــــــة :

 -حكما_غيابيا_يقضي_:
(عن التهم املسندة اليه اً ن دينار يد.ك )عشر 20مر بتغرمي املتهم مبلغ أن

 لال رتباط.
هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاحملكوم علي و النيابة العامة تعلن

من قانون االجراءات   188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يذا انقضت مدة سبعة و عشر إأبنه  واحملاكمات اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 ا وواجب النفاذ ضده.االستئناف يصبح احلكم هنائي

 الــــــــدويل والتعاون  نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      98                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 عالن حكم جزائيإ
 22-05-2017بتاريخ جبلستها املنعقدة  يمحـــداأل أصـــــدرت حمكمة

 جزائية مرور األمحدي أوامر حمكمة – 17/ 002224 رقم:يف القضية 
 (.الفحيحيل - 17/ 0000241رقـــم املخفـر :) 
 .روفدي عبد الغفا: امساء ةضد املتهــــــم

 288113006447املدين: الرقم                  اجلنسيـــــــــة: مصر
 خروج عن الطــريقهتمـــــــة: عن 
 عشرة داننري ةمر بتغرمي املتهمأن : يقضي غيابياً  حكماً 

 جهات وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 

 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل لتنفيذ اجلنائينيابة شئون ا رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ مــــــــــرور  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــم : 2017-07-04  - 16/ 004218يف القضــــــــــــــــــــــــية رق
 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور

 ميدان حوىل (  - 16/ 0000577رقـــم املخفـر :) 
 هللا الفزيع ضد املتهــــــم: عبد احلميد حامد عبد
 293011300414اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

 واإلمهالعن هتمـــــــة :الرعونه 
 هروب من مكان احلادث

 : يقضي غيابيا حكما
 مر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن كل هتمهأن

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو ت مـــــن قـــــانون  188نفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 ون الـدويلوالتعا فيذ اجلنائيتننيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 13/12/2016أصـــــدرت   حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ 
حمكمة حويل  أوامر     - 15/ 026856يف القضية رقم  :   

 -لزهراء  ( ا - 15/ 0001581رقـــم املخفـر :)  جزائية مرور
 املغريبضد املتهــــــم: على حسني  

 297061100494يت        الرقم املدين :  اجلنسيـــــــــة:  الكو 
 عن هتمـــــــة :االمهال

 اً .ن دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أن -: يقضي غيابيا حكما
هبـذا احلكـم و تكلـف مجيـع جهـات  هو النيابة العامة تعلن احملكوم عليـ

ــــو ـــنر املـــادة  االمـــن حنــ ـــذه طبقـــا ل مـــن قـــانون االجـــراءات   188تنفي
ذا انقضـت مـدة سـبعة و عشـرون يومـا إأبنه  ائية علمـــاواحملاكمات اجلز 

ابملعارضــة أو  هاحملكــوم عليــ حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 و التعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
 26-03-2017فروانية جبلستها املنعقدة بتاريخ المرور  أصـــــدرت حمكمة
 جنح مرور الفروانية حمكمة – 16/ 012057 رقم:يف القضية 

 خيطان(. - 16/ 0001400رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: حسان امحد حسن امحد

 280041502436 املدين:الرقم         اجلنسيـــــــــة: مصر 
ــــــــة: احنـــــــرافعـــــــن   ةرخصـــــــة/قياد ةعـــــــدم محـــــــل رخصـــــــي/فجائ هتمــــــ
 .هروب من مكان احلادثة/منتهي ةقياد
 عما اسند اليه اً  دينار نيأنمر بتغرمي املتهم اربعيقضي:  غيابياً  حكماً 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  مات اجلزائيةواحملاك
ابملعارضة أو  هعلياحملكوم  حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 وواجب النفاذ ضده. االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

  03-11-2016بتاريخ محدي جبلستها املنعقدة مرور األ ةأصـــــدرت حمكم
  جنح مرور األمحدي حمكمة  - 16/ 006574 رقم:يف القضية 

 .ابوحليفه  (    - 16/ 0000789رقـــم املخفـر :) 
 الدحياين يهالل هاد ةسار  املتهــــــمة:ضد 

 269020101185املدين: الرقم          اجلنسيـــــــــة: الكويت
 خطأ ةاصاب/ التسبب بوقوع حادث ادى اىل الدهسهتمـــــــة:  عن

 يقضي: غيابيا حكما
 رتباطالعما اسند اليها ل اً  دينار نيمائتني ومخس املتهمةمر بتغرمي أن

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
جراءات االمن قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 

 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

-12-2016أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
حمكمة حويل  أوامر جزائية - 16/ 000755يف القضية رقم  : 12
 -النقرة  (  - 16/ 0000102رقـــم املخفـر :)  مرور

 :    خلود سعود سامل سعدالرديىنة ضد املتهــــــم



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      99                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 276021300886الرقم املدين :   :  الكويت     اجلنسيـــــــــة
 ةمساف عن هتمـــــــة :

 ا.ن دينار يبتغرمي املتهم عشر  أنمر يقضي: غيابيا حكما
هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

االجراءات من قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يأذا انقضت مدة سبعة وعشر  نهأب اجلزائية علمـــا واحملاكمات

ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 .ااالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده

 الــــــــدويل والتعاون  نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
-08-2017قدة بتاريخ  أصـــــدرت  حمكمة حويل   جبلستها املنع
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 حمكمة حويل  أوامر جزائية مرور - 16/ 012123يف القضية رقم  :   
 بيان  ( - 16/ 0001516رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:       سليمان راشد سليمان الصيخان
 298021801338اجلنسيـــــــــة:  الكويت   الرقم املدين :  

 واالمهالعن هتمـــــــة :الرعونه 
 امر بتغرمي املتهم عشرين دينار أن: يقضي غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
من قانون االجراءات  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو

ن يوما يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  احملاكمات اجلزائية علمـــاو 
ابملعارضة أو  هاحملكوم علي  يوم النشر دون أن يطعنحمسوبة من اثين

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

-12-2016أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
19 

حمكمة حويل  أوامر جزائية  - 16/ 014580يف القضية رقم  : 
 مرور

 -بيان  (   - 16/ 0001794رقـــم املخفـر :) 
 :  رهف حامد  الناصرةضد املتهــــــم

 297010300357اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  
 رتك مسافهتمل  عن هتمـــــــة :

 ان دينار يعشر  ةانمر بتغرمي املتهم : يقضي غيابيا حكما
 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

واحملاكمات   اإلجراءاتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا

ناف يصبح ابملعارضة أو االستئ هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 
 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 

 حكم جزائي إعالن
-01-2016أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة  جبلستها املنعقدة بتاريخ  

 احملكمة الكلية جنح مرور - 15/ 019691يف القضية رقم  :   14
 -الفيحاء  (  - 15/ 0000866رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  شريف حسني  مياه
 265020206245اجلنسيـــــــــة:  بنغالديش         الرقم املدين :  

 هروب/ أصابه /  تصادماإلشارة / جتاوز  عن هتمـــــــة :
أنمر  بتغرمي املتهم ثالمثائة دينار عن موضوع  : يقضي غيابيا حكما
املنسوبة  اليه لالرتباط بينهما   الثالثة الثانية و و األوىلالتهمة 

 التهمة الرابعة املنسوبة اليه وبتغرميه عشرة داننري عن موضوع
 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

واحملاكمات   اإلجراءاتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  ـااجلزائية علمــ

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

-02-2016نعقدة بتاريخ  أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها امل
02 

احملكمة الكلية  أوامر جزائية  - 15/ 022141يف القضية رقم: 
 مرور

 -الدمسه  (  - 15/ 0001983رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: عبدالرمحن عبدهللا  املشارى
 297101400249اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

 ادمتص عن هتمـــــــة :
 بتغرمي املتهم عشرة داننري : يقضي غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
من قانون االجراءات  واحملاكمات  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي شر دون أن يطعنيوم الن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

 01-05-2017مبارك الكبري  جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت حمكمة
مبارك الكبري أوامر جزائية  حمكمة – 16/ 003599يف القضية رقم  :   

 مرور
 -العدان  (  - 16/ 0000238رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:  مجال الدين بوهيان  مشس احلق
 265010114929اجلنسيـــــــــة: بنغالديش         الرقم املدين :  

 عدم ترك مسافه عن هتمـــــــة :
 ملتهم مبلغ عشرة داننريأنمر بتغرمي ا : يقضي غيابيا حكما
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 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
واحملاكمات   اإلجراءاتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 19-04-2017حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة بتاريخ   أصـــــدرت
 احملكمة الكلية جنح مرور - 17/ 002868يف القضية رقم  :   

 (   اخلالدية - 17/ 0000080قـــم املخفـر :) ر 
 ضد املتهــــــم:  امساعيل امري  

 270060603516اجلنسيـــــــــة:  اهلند        الرقم املدين :  
 عن هتمـــــــة :خرج من فتحه الرصيف

 خطا إصابة
عن التهمتني  ا دينار نيأنمر بتغرمي املتهم مخس : يقضي غيابيا حكما

 لالرتباط بينهماإليه  املستندتني
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

 24-10-2016أصـــــدرت احملكمة الكلية   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 وراحملكمة الكلية  أوامر جزائية مر  - 16/ 012287يف القضية رقم  : 
   (الصناعيالشويخ  - 16/ 0002500)  رقـــم املخفـر :

 ضد املتهــــــم:       ظهري الدين اببر  مريزا
 276102302648اجلنسيـــــــــة: ابكستان   الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة :تصادم
داننري عن التهمه  ةانمر بتغرمي املتهم عشر -يقضي: غيابيا حكما
هبذا احلكم و تكلف  هنيابة العامة تعلن احملكوم عليو ال اليه املنسوبة

من قانون  188طبقا لنر املادة  حنو تنفيذه األمنمجيع جهات 
ذا انقضت مدة سبعة و إ علما أبنهو احملاكمات اجلزائية   اإلجراءات

 هاحملكوم علي ن يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعنيعشر 
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده. ابملعارضة أو االستئناف يصبح

 و التعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
 02-05-2017بتاريخ أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة 

 حمكمة اجلهراء جنح مرور - 16/ 004171رقم: يف القضية 
 . تيماء ( - 16/ 0000760رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم:       ابراهيم سيد  راوثر
 260010135946اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم املدين :  

 اصابه/  قتل/  حيوان هتمـــــــة: أمهلعن 
 ندينار( عد.ك)مائة 100بتغرمي املتهم مببلغ يقضي:  غيابيا حكما
 املدنيةالدائرة  ىلإ املدنيةالدعوى  إبحالة ليه لالرتباط.إ املسندةالتهم 
مع ارجاء الفصل ابملصروفات  لنظرها الكلية ابحملكمة املختصة
مام تلك ألنظرها وحتديد جلسة  اإلحالةدارة الكتاب بتنفيذ إوكلفت 
 .احملكمة

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتن من قانو  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

-12-2016أصـــــدرت    حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
حمكمة حويل  أوامر   - 16/ 000033يف القضية رقم  :    20

 (   الساملية  - 16/ 0000012رقـــم املخفـر :)  جزائية مرور
 محد فريد عبدالعظيم فتح البابأ:    ضد املتهــــــم
 297012500221قم املدين :  مصر        الر اجلنسيـــــــــة:  
 ةمساف عن هتمـــــــة :

 ان دينار يمر بتغرمي املتهم عشر أن قضي:ي غيابيا حكما
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

من قانون االجراءات  و  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يا انقضت مدة سبعة وعشر ذإأبنه  احملاكمات اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالن حكم جزائيإ
  13-07-2017يخ  أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها املنعقدة بتار 

  حمكمة اجلهراء  جنح مرور - 17/ 000052يف القضية رقم  
 -الواحة  (    - 17/ 0000022)  رقـــم املخفـر :
 : جاسر خشمان  الضفريى ضد املتهــــــم

 289110301461اجلنسيـــــــــة:  الكويت     الرقم املدين :  
 روبه/ اجازه/ رخصه/اتمنيهتمـــــــة: مسافة /عن 
 يقضي: غيابيا حكما

كل هتمه من التهم   نداننري( عد.ك")عشرة 10بتغرمي املتهم مبلغ"
 اليه. املسندة واخلامسة والرابعة والثانية والثالثةاالوىل 

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
ت االجراءامن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو

يوما  وعشرين ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــا واحملاكمات اجلزائية
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ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 الــــــــدويل والتعاون  شئون التنفيذ اجلنائي رئيس نيابة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم جزائي إعالن
ـــــــــ ــــــــاريخ مــــــــرور  درت حمكمــــــــةأصــــ العاصــــــــمة جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بت
 - 16/ 017340القضــــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــــم :  يف 2017-06-11

 احملكمة الكلية جنح مرور
 -(  الدمسة - 16/ 0001049رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: شادى جناح اسكندر اسحق
 286012505061الرقم املدين :  اجلنسيـــــــــة: مصر 

 تصــــادم/احلمراء اإلشارةـة :جتاوز عن هتمــــــ
أنمــــر بتغــــرمي املــــتهم عشــــره داننــــري عــــن كــــل -: يقضــــي غيابيــــا حكمــــا
والنيابـــة العامـــة تعلـــن احملكـــوم عليـــه هبـــذا احلكـــم وتكلـــف مجيـــع  هتمـــه

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  األمـــــنجهـــــات  مـــــن قـــــانون  188حنــ
قضـــــــت مـــــــدة واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا ان اإلجـــــــراءات

ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الـدويل نفيذ اجلنائيتنيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

-04-2017أصـــــدرت  احملكمة الكلية   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
نح جاحملكمة الكلية   - 16/ 006774يف القضية رقم  :  12
 الفردوس   (  - 15/ 0000819رقـــم املخفـر :) ة عادي

 :  سناء انصر مرود الظفريىةضد املتهــــــم
 278100301026اجلنسيـــــــــة: السعودية   الرقم املدين :  

 عن هتمـــــــة :
 مهال ضد طفل ارسه اإل
 ى حنو حمسوسالضرب عل

 قضي:ي غيابيا  حكما
وعليها تقدمي تعهد كفاله  املتهمةبتقرير االمتناع عن النطق بعقاب 

مصحواب مع ضمان مايل  ةحبسن السري والسلوك ملده سن لتزم فيهت
 . دك مخسمائة

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هاوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
اإلجراءات من قانون  188املادة تنفيذه طبقا لنر  االمن حنـــو
ن يوما يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا واحملاكمات

ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 ااالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده

 ويلوالتعاون الــــــــد نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

-03-2017أصـــــدرت  حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  

حمكمة حويل  أوامر  - 15/ 025980يف القضية رقم  :    28
 -(   حويل - 15/ 0003375رقـــم املخفـر :)  جزائية مرور
 :  عهود غيث عجيل احلرىبةضد املتهــــــم

 294090801165الرقم املدين :   اجلنسيـــــــــة: الكويت       
 فجائياحنراف -األرضيةعن هتمـــــــة :عدم التقيد مبدلول اخلطوط 

 عدم محل ترخير  تسيري مركبه
 عشرة داننري عن كل هتمة ةانمر بتغرمي املتهم-يقضي: غيابيا حكما

هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاو النيابة العامة تعلن احملكوم علي
 اإلجراءات ومن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو األمن

ن يوما يذا انقضت مدة سبعة و عشر إأبنه  احملاكمات اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 .ااالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 الــــــــدويل والتعاون  نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ مــــــــــرور  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة
 - 15/ 026364يف القضــــــــــــــــــــــية رقــــــــــــــــــــــم :  2017-04-25

 حمكمة حويل جنح مرور
 -(  الساملية - 15/ 0005339رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممود حسن قاسم
 260122901799رقم املدين : اجلنسيـــــــــة: لبنان  ال

 هروب من مكان احلادث/عن هتمـــــــة :رخصه قياده منتهيه
ـــا حكمـــا ـــري عـــن كـــل  -: يقضـــي غيابي انمـــر بتغـــرمي املـــتهم عشـــرة دانن

والنيابــــة العامــــة تعلــــن احملكــــوم عليــــه هبــــذا احلكــــم  هتمــــه مســــنده اليــــه
ـــع جهـــات  ـــنر املـــادة  األمـــنوتكلـــف مجي ـــذه طبقـــا ل ــــو تنفي  188حنــ

ــــــــن ــــــــة علمـــــــــــا أبنــــــــه إذا  اإلجــــــــراءاتقــــــــانون  م واحملاكمــــــــات اجلزائي
انقضـــــت مـــــدة ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر 
دون أن يطعــــــــن احملكــــــــوم عليــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح 

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الـدويل نفيذ اجلنائيتنيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 20-07-2017بتاريخ املنعقدة  العاصمة جبلستهامرور  صـــــدرت حمكمةأ
 مرور الكلية جنحاحملكمة  - 16/ 013653 رقم:يف القضية 

 كيفان(  - 16/ 0000416رقـــم املخفـر :) 
 حممد العمر: ساره ةضد املتهــــــم

 297062400691املدين: الرقم            اجلنسيـــــــــة: الكويت  
 تصــــادماحلمراء / اإلشارة هتمـــــــة: جتاوزعن 
عما  اً  دينار نيمخس املتهمةبتغرمي  احملكمة يقضي: أمرت غيابياً  حكماً 

 .اسند اليها من اهتام
جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة

االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل
 وعشرين يوماً ذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــاً  احملاكمات اجلزائيةو 
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ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم جزائي إعالن
حــــــــــويل جبلســــــــــتها املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ مــــــــــرور  درت حمكمــــــــــةأصـــــــــــــــ
2017-07-17 

حمكمــــــــــة حــــــــــويل أوامــــــــــر  - 16/ 000522يف القضــــــــــية رقــــــــــم : 
 جزائية مرور

 -النقرة (  - 16/ 0000110رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: امحد صالح سامل

 293112700337اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 
 :خروج عن الطريق عن هتمـــــــة
عمـــــا  ان دينـــــار يانمـــــر بتغـــــرمي املـــــتهم عشـــــر -: يقضـــــي غيابيـــــا حكمـــــا

ـــه ـــه هبـــذا احلكـــم وتكلـــف  اســـند الي ـــة العامـــة تعلـــن احملكـــوم علي والنياب
ـــــع جهـــــات  ـــــنر املـــــادة  األمـــــنمجي ـــــذه طبقـــــا ل ــــــو تنفي ـــــن  188حنــ م

واحملاكمــــــات اجلزائيــــــة علمـــــــــا أبنــــــه إذا انقضــــــت  اإلجــــــراءاتقــــــانون 
ـــــدة ســـــبعة وع ـــــوم النشـــــر دون أن م ـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين ي شـــــرين يوم

ــــه ابملعارضــــة أو االســــتئناف يصــــبح احلكــــم هنائيــــا  يطعــــن احملكــــوم علي
 وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم جزائي إعالن
-2017أصـــــدرت    حمكمة مرور حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ  

حمكمة حويل جنح  - 15/ 026364ية رقم  :   يف القض 04-25
 -(   الساملية    - 15/ 0005339املخفـر :)  مرور رقم

 :    رغد راضى حاف  ابو شنبةضد املتهــــــم
 297021701586الرقم املدين :          األردناجلنسيـــــــــة:   

 مهالواإل الرعونة-عن هتمـــــــة :عدم التقيد مبدلول عالمات املرور
 تركت مكان احلادث

 عن التهمه  ان دينار يعشر  ةانمر بتغرمي املتهم-يقضي: غيابيا حكما
وعشرة داننري عن التهمه  الثانية وعشرة داننري عن التهمه األوىل
 الثالثة 

هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاو النيابة العامة تعلن احملكوم علي
و   اإلجراءاتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو األمن

ن يوما يذا انقضت مدة سبعة و عشر إأبنه  احملاكمات اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 

 .ااالستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 25-04-2017حويل جبلستها املنعقدة بتاريخ مرور  أصـــــدرت حمكمة
 حمكمة حويل جنح مرور - 15/ 026364 رقم:يف القضية 

 الساملية(. - 15/ 0005339رقـــم املخفـر :) 
 .حممد حممود عوض املتهــــــمة: عزهضد 

 265092703531 املدين:الرقم         اجلنسيـــــــــة: مصر  
 ثمن مكان احلاد هتمـــــــة: هروبعن 
 .عشرة داننري ةمر بتغرمي املتهمأنيقضي:  غيابيا حكما

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هاتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188لنر املادة  تنفيذه طبقاً  من حنـــواأل

 وعشرين يوماً انقضت مدة سبعة ذا إأبنه  علمـــاً  واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 

 .اوواجب النفاذ ضده االستئناف يصبح احلكم هنائياً 
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
 17-11-2016بتاريخ جبلستها املنعقدة  أصـــــدرت حمكمة الفروانية

جزائية  الفروانية أوامر حمكمة - 16/ 006831رقم: يف القضية 
  الرابية (- 16/ 0000556رقـــم املخفـر :)  مرور
 سعد اجلسار املتهــــــم: بركهضد 

 294031700559الرقم املدين :          اجلنسيـــــــــة: الكويت
 فجائي هتمـــــــة: احنرافعن 
 ليهإسند أعما  ا دينار نيمر بتغرمي املتهم مبلغ مخسأن يقضي: غيابيا حكما

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو

 وعشرين يوماذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــا واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن حمسوبة من اثين

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

ـــــــــدرت حمكمــــــــة ــــــــاريخ مــــــــرور  أصــــ ــــــــة جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بت الفرواني
2014-06-01 

 جنح مرور الفروانية حمكمة – 13/ 013525 رقم:يف القضية 
 - الفروانية( - 13/ 0002607رقـــم املخفـر :) 

 عبد البصري امحد هللاضد املتهــــــم: نيشار 
 286111602318املدين :  اهلند الرقماجلنسيـــــــــة: 

 رخصه منتهيههتمـــــــة: تصادم/عن 
ـــــا حكمـــــا ـــــرت غيابي ـــــغ عشـــــرة دان يقضـــــي: أم ـــــتهم مبل ـــــرمي امل ـــــري بتغ ن
 للتهمة الثانيةوىل ومبلغ عشرة داننري ألا للتهمة

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
نشـــــر دون أن يطعـــــن ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم ال

ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي
 وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الـدويل نفيذ اجلنائيتنيابة شئون ال رئيس



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      103                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 عالن حكم جزائيإ
 28-3-2017بتاريخ مبارك الكبري جبلستها املنعقدة  أصـــــدرت حمكمة
 مرور الكبري جنحك مبار  حمكمة  - 17/ 000175يف القضية رقم: 
  العدان(. - 17/ 0000085رقـــم املخفـر :) 

 سامل الشريده املتهــــــمة: لطيفهضد 
 296020600172اجلنسيـــــــــة:    الكويت        الرقم املدين :  

 مهال واال احلمراء /الرعونة شارة إلجتاوز اهتمـــــــة: عن 
ليها من إ ملا اسند مئة دينار املتهمة يقضي: أنمر بتغرمي غيابيا حكما

 .اهتام لالرتباط
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتون أن يوم النشر د

 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 14-03-2017بتاريخ أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة 
 جزائية مرور وامرحويل أحمكمة  - 15/ 018844 رقم:يف القضية 

  الزهراء ( - 15/ 0001019رقـــم املخفـر :) 
 عبدالرمحن نالياس عبد الرمحضد املتهــــــم: 

 277021801829اجلنسيـــــــــة: اهلند        الرقم املدين :  
 واالمهال هتمـــــــة: الرعونةعن 
 اً.ن دينار يانمر بتغرمي املتهم عشر يقضي:  غيابيا حكما
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هة العامة تعلن احملكوم عليوالنياب
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ذا انقضت مدة سبعة وعشرون يوما حمسوبة من اثين إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 حلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.ا
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بتــــــــاريخ  مــــــــرور األمحــــــــدي أصـــــــــــــدرت حمكمــــــــة
 – 17/ 001224يف القضــــــــــــــــــــــية رقـــــــــــــــــــــــم :  2017-05-14
 أوامر جزائية مرور األمحدي حمكمة

 -(  الصباحية - 17/ 0000077رقـــم املخفـر :) 
 الدين جوده أمري: جوده ةضد املتهــــــم

 259052003994اجلنسيـــــــــة: اهلند  الرقم املدين : 
 فجائيعن هتمـــــــة :احنراف 

 مبلغ عشرة داننري . ةأنمر بتغرمي املتهم-: يقضي غيابيا حكما
ـــــع  اوالنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليهـــــ هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجي

ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  األمـــــنت جهـــــا مـــــن قـــــانون  188حنــ
واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة  اإلجـــــــراءات

طعـــــن تســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن 
ابملعارضـــــــة أو االســــــــتئناف يصـــــــبح احلكـــــــم هنائيــــــــا  ااحملكـــــــوم عليهـــــــ

 .اوواجب النفاذ ضده
 والتعاون الـدويل فيذ اجلنائينتنيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

يف القضية  20-07-2017أصـــــدرت جبلستها املنعقدة بتاريخ  
  حمكمة اجلهراء  جنح مرور - 16/ 001727رقم  : 

 الصليبيه  (    - 16/ 0000304رقـــم املخفـر :) 
 :  وضحه مسفر مليح املطريىةضد املتهــــــم
 273121600858لكويت        الرقم املدين :  اجلنسيـــــــــة:  ا
 احنراف عن هتمـــــــة :

د.ك")عشرة داننري(عن 10مبلغ " ةبتغرمي املتهم :يقضي غيابيا حكما
 ليها.إاالهتام املسند 

هبذا احلكم و تكلف مجيع جهات  هاوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
االجراءات انون من ق 188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يأذا انقضت مدة سبعة و عشر  أبنه اجلزائية علمـــا واحملاكمات

ابملعارضة أو  هااحملكوم علي طعنتحمسوبة من اثين يوم النشر دون أن 
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جزائيعالن حكم إ
 08-03-2016بتاريخ املنعقدة  الكبري جبلستهامبارك  أصـــــدرت حمكمة
 مبارك الكبري أوامر جزائية مرور حمكمة – 16/ 000170يف القضية رقم: 
  .صباح السامل( - 16/ 0000073رقـــم املخفـر :) 

 السهليعبد هللا حممد  املتهــــــم: مصطفىضد 
 289091101412الرقم املدين :          اجلنسيـــــــــة: الكويت

 االمهال هتمـــــــة:عن 
 اً أنمر بتغرمي املتهم مبلغ ثالثني دينار يقضي:  غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  ـــااجلزائية علم
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

املنعقــــــــــدة بتــــــــــاريخ  حــــــــــويل جبلســــــــــتهامــــــــــرور  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة
2017-5-4 
 حمكمة حويل أوامر جزائية مرور - 16/ 009563 رقم:يف القضية 

  الساملية( - 16/ 0002064رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: بوالمبا ليل توماس شاكو

 259052201413املدين :  اهلند الرقماجلنسيـــــــــة: 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      104                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 هتمـــــــة: مسافةعن 
 ًا.ن دينار يبتغرمي املتهم عشر  : أنمريقضي غيابيا حكما

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
 ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الـدويل نفيذ اجلنائيتنيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن حكم جزائي

ـــــــــدرت حمكمــــــــة ــــــــاريخ مــــــــرور  أصــــ العاصــــــــمة جبلســــــــتها املنعقــــــــدة بت
29/5/2017 

حمكمــــــــــة مبــــــــــارك الكبــــــــــري  - 17/ 001623 رقــــــــــم:يف القضــــــــــية 
 زائية مرورأوامر ج

 .العدان (  - 17/ 0000424رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: شامل انديكا راجي 

 294010701712املدين :  اجلنسيـــــــــة: سرييالنكا الرقم
 هتمـــــــة: االحنرافعن 
  .بتغرمي املتهم مبلغ عشرة داننري يقضي: أنمر غيابيا حكما

ليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم ع
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة  مـــــن قـــــانون  188جهـــــات االمـــــن حنــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 ذ ضده.وواجب النفا
 والتعاون الـدويل نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

-05-2017صـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  أ
08 

 ةجنح عادي احملكمة الكلية - 16/ 006314يف القضية رقم: 
 على صباح السامل  (  - 14/ 0000115قـــم املخفـر :) ر 

 شريين سامى  احلريرى: ةضد املتهــــــم
 280040902454اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  

 السرقه عن هتمـــــــة :
 : يقضي غيابيا حكما

وال  : بتقرير االمتناع عن النطق بعقاب املتهمة وعليها تقدمي تعهد أ
 تلتزم فيه حبسن السلوك ملدة سنة . بغري كفالة
دارة إملدنية حبالتها للمحكمة املختصة وعلى حالة الدعوى اإاثنيا : 
حتديد جلسة لنظرها واخطار اخلصوم هبا وابقت الفصل يف  الكتاب

 املصروفات .
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهالنيابة العامة تعلن احملكوم عليو 

 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  ـــااجلزائية علم

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 
 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم جزائي إعالن
ـــــــــدرت حمكمــــــــة ــــــــاريخ العاصــــــــمة جبمــــــــرور  أصــــ لســــــــتها املنعقــــــــدة بت

2017-06- 7 
 احملكمة الكلية جنح مرور - 16/ 018578يف القضية رقم : 
 -عبدهللا السامل (  - 16/ 0000590رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: عبدالعزيز حيىي عبدالرمحن الشايع
 296060601276اجلنسيـــــــــة: الكويت  الرقم املدين : 

 اخلطأ و تصادم /اإلصابةتصــــادمعن هتمـــــــة :
ـــــا حكمـــــا ـــــرمي املـــــتهم مخســـــ-: يقضـــــي غيابي ـــــر بتغ ـــــار نيأنم عـــــن  ا دين

والنيابــــــة العامــــــة تعلــــــن  التهمتــــــني املســــــندتني اليــــــه لالرتبــــــاط بينهمــــــا
ـــــــو  األمــــــناحملكــــــوم عليــــــه هبــــــذا احلكــــــم وتكلــــــف مجيــــــع جهــــــات  حنــ

ــــــــــنر املــــــــــادة  ــــــــــذه طبقــــــــــا ل ــــــــــانون  188تنفي  اإلجــــــــــراءاتمــــــــــن ق
ــــدة ســــبعة وعشــــرين  واحملاكمــــات ــــه إذا انقضــــت م ـــــا أبن ــــة علمــ اجلزائي

يومــــــا حمســــــوبة مــــــن اثين يــــــوم النشــــــر دون أن يطعــــــن احملكــــــوم عليــــــه 
ابملعارضـــــــة أو االســـــــتئناف يصـــــــبح احلكـــــــم هنائيـــــــا وواجـــــــب النفـــــــاذ 

 ضده.
 والتعاون الـدويل نفيذ اجلنائيتنيابة شئون ال رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن
 12-06-2017ة جبلستها املنعقدة بتاريخ  أصـــــدرت حمكمة مرور العاصم

 احملكمة الكلية جنح مرور - 16/ 016964يف القضية رقم :  
 -(   الدمسة  - 16/ 0001077رقـــم املخفـر :) 
 : حنان سعد خالد العريفىة ضد املتهــــــم
ورة غري قانونية       الرقم املدين :   : اجلنسيـــــــــة

295012200748 
 تصــــادم/  احلمراء اإلشارةجتاوز  ـــــة :عن هتمــ
 عن التهمة  ا دينار نيأنمر بتغرمي املتهمة مخس : يقضي غيابيا حكما
 عن التهمة الثانية عما اسند اليها و بتغرميها عشرة داننري األوىل

 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
واحملاكمات   اإلجراءاتمن قانون  188لنر املادة تنفيذه طبقا  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 

 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 ـــــدويلوالتعاون الـــ نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
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 حكم جزائي إعالن
-07-2017جبلستها املنعقدة بتاريخ   الفروانية أصـــــدرت حمكمة

23 
 أوامر جزائية مرور  الفروانية حمكمة – 15/ 014445يف القضية رقم  :   
 -الفردوس   (  - 15/ 0001993رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: حممد مزعل خلف السطام
 270061800925الرقم املدين :     ة: ورة غري قانونية اجلنسيـــــــــ

 أتمني منتهى/  رخصه قياده منتهيه عن هتمـــــــة :
 أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن كل هتمة : يقضي غيابيا حكما

 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
واحملاكمات   اإلجراءاتمن قانون  188ة تنفيذه طبقا لنر املاد حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي عالنإ

-11-2014أصـــــدرت حمكمة حويل   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
06 

حمكمة حويل  أوامر جزائية  - 13/ 023212يف القضية رقم  : 
 مرور

 -(   حويلميدان  - 13/ 0003168رقـــم املخفـر :) 
 ضد املتهــــــم: حممد انور  على

 286010901474دين :  اجلنسيـــــــــة:  سوراي        الرقم امل
 عدم محل رخصة قيادة/  أتمني منتهي عن هتمـــــــة :

 انمر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن كل هتمة : يقضي غيابيا حكما
 األمنهبذا احلكم وتكلف مجيع جهات  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

اكمات واحمل  اإلجراءاتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 23-07-2017 جبلستها املنعقدة بتاريخ الفروانية ةأصـــــدرت حمكم
 أوامر جزائية مرور  الفروانية حمكمة – 15/ 014445يف القضية رقم: 
 الفردوس(  - 15/ 0001993رقـــم املخفـر :) 

 ضد املتهــــــم: شيهاب ثوبيلربامبو   حممد
 283012204839اهلند        الرقم املدين :   اجلنسيـــــــــة:

 احنراف فجائى هتمـــــــة : عن
 أنمر بتغرمي املتهم عشرة داننري : يقضي غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
من قانون االجراءات  واحملاكمات  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين ذا انقضت مدة سبعة وعشرو إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 06-11-2014بتاريخ حويل   جبلستها املنعقدة  أصـــــدرت حمكمة
 جزائية مرور حويل أوامرحمكمة  - 13/ 023212رقم:  يف القضية

 .(حويلميدان - 13/ 0003168رقـــم املخفـر :) 
 امحد نزيرضد املتهــــــم: فاروق 

 270020901439اجلنسيـــــــــة: ابكستان الرقم املدين :  
 واالمهال هتمـــــــة: الرعونةعن 
 .اننريبتغرمي املتهم عشرة د يقضي: أنمر غيابيا حكما

جهات  وتكلف مجيعهبذا احلكم  هتعلن احملكوم علي والنيابة العامة
االجراءات من قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو

 وعشرين يوماذا انقضت مدة سبعة إأبنه  علمـــا واحملاكمات اجلزائية
ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 ستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.اال
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
 18-4-2017بتاريخ جبلستها املنعقدة  أصـــــدرت حمكمة الفروانية

جزائية  الفروانية أوامر حمكمة – 16/ 007345 رقم:يف القضية 
 االندلس( - 16/ 0001794 رقـــم املخفـر :) مرور
 املطريييوسف بدر يوسف    املتهــــــم:  ضد 

 295120400093اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  
 رجوع للخلف عن هتمـــــــة :

 .مر بتغرمي املتهم عشرة داننريأن قضي: غيابيا حكما
لف مجيع جهات هبذا احلكم و تك هو النيابة العامة تعلن احملكوم علي

 االجراءات ومن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  االمن حنـــو
ن يوما يذا انقضت مدة سبعة و عشر إ علما أبنهاحملاكمات اجلزائية 

ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن
 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل ئون التنفيذ اجلنائينيابة ش رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حكم جزائي إعالن

 29-03-2017أصـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 احملكمة الكلية جنح عاديه - 16/ 006849يف القضية رقم  :   
 -جليب الشيوخ  (  - 16/ 0000407رقـــم املخفـر :) 

 العيفان ضد املتهــــــم:  شريف امحد 
 293010104083اجلنسيـــــــــة:  سوراي        الرقم املدين :  

 الضـرب عن هتمـــــــة :
بتغرمي املتهم مائة دينار عن هتمة الضرب  : يقضي غيابيا حكما



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      106                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

هبذا احلكم وتكلف مجيع  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي اليه املنسوبة
  اإلجراءاتمن قانون  188املادة تنفيذه طبقا لنر  حنـــو األمنجهات 

ن يوما يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  واحملاكمات اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو  هاحملكوم علي حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن

 االستئناف يصبح احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 ويلوالتعاون الــــــــد نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

-04-2014بتاريخ جبلستها املنعقدة  الفروانية أصـــــدرت حمكمة
01 

 جزائية مرور الفروانية أوامر حمكمة – 14/ 000475يف القضية رقم: 
  املبارك (عبدهللا  - 14/ 0000108رقـــم املخفـر :) 

 فاروق سيد امحد يوسف املتهــــــم: حممدضد 
 276101506577صر        الرقم املدين :  اجلنسيـــــــــة: م
 تصادم عن هتمـــــــة :

 ليهإسند أداننري عما  ةمر بتغرمي املتهم مخسأنيقضي:  غيابيا حكما
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا

ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن
 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ
 09-10-2016بتاريخ حويل جبلستها املنعقدة أصـــــدرت حمكمة مرور 

 حمكمة حويل جنح مرور- 15/ 021450يف القضية رقم: 
 . النقرة ( - 15/ 0003145رقـــم املخفـر :) 

 املطرييدغش    املتهــــــمة: امساءضد 
 276052101134اجلنسيـــــــــة: الكويت        الرقم املدين :  

 ريقخروج عن الطهتمـــــــة: عن 
 ليهاإسند أ عما اً ن دينار يعشر  املتهمةمر بتغرمي أنيقضي:  غيابيا حكما

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

حمسوبة من اثين ن يوما يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
ابملعارضة أو االستئناف يصبح  هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 

 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 25-05-2017حمكمة مرور العاصمة جبلستها املنعقدة بتاريخ   صـــــدرتأ
 احملكمة الكلية جنح مرور - 16/ 008848ية رقم  :   يف القض

 -الريموك  (  - 16/ 0000316رقـــم املخفـر :) 
 : موضى خالد جاسم الرجيبةضد املتهــــــم

 289012400677اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  
 تصــــادم عن هتمـــــــة :

 تهمة عشرة داننريمر بتغرمي املأن : يقضي غيابيا حكما
هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  اهوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي

من قانون االجراءات  واحملاكمات  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو
ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا

ملعارضة أو االستئناف يصبح اب هااحملكوم علي طعنتيوم النشر دون أن 
 .ااحلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده

 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 15-11-2016أصـــــدرت احملكمة الكلية   جبلستها املنعقدة بتاريخ  
 راحملكمة الكلية  أوامر جزائية مرو  - 16/ 009931يف القضية رقم : 
 (  الشامية - 16/ 0000797رقـــم املخفـر :) 

 محد جواد العطارأضد املتهــــــم: حسن 
 296043001025اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الرقم املدين :  

  تصــــادم عن هتمـــــــة :
 ةقياد ةعدم محل رخص 

مر بتغرمي املتهم عشرة داننري عن كل هتمة أن : يقضي غيابيا حكما
 إليهندة مس

هبذا احلكم وتكلف مجيع جهات االمن  هوالنيابة العامة تعلن احملكوم علي
 االجراءات واحملاكماتمن قانون  188تنفيذه طبقا لنر املادة  حنـــو

ن يوما حمسوبة من اثين يذا انقضت مدة سبعة وعشر إأبنه  اجلزائية علمـــا
االستئناف يصبح ابملعارضة أو  هاحملكوم علي يوم النشر دون أن يطعن

 احلكم هنائيا وواجب النفاذ ضده.
 والتعاون الــــــــدويل نيابة شئون التنفيذ اجلنائي رئيس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالن حكم جزائيإ

 02-01-2017صـــــدرت احملكمة الكلية جبلستها املنعقدة بتاريخ أ
احملكمـــــــــة الكليـــــــــة أوامـــــــــر  - 16/ 010741يف القضـــــــــية رقـــــــــم : 

 جزائية مرور
  السرة( - 16/ 0001023:) قـــم املخفـر ر 

 ضد املتهــــــم: حسني عباس على العطيه
 295072300329 املدين: الكويت الرقماجلنسيـــــــــة: 

 هتمـــــــة: احنرافعن 
 يقضي: غيابيا حكما
 داننري ةبتغرمي املتهم عشر  أنمر

والنيابـــــة العامـــــة تعلـــــن احملكـــــوم عليــــــه هبـــــذا احلكـــــم وتكلـــــف مجيــــــع 
ــــــو تنفيـــــذه طبقـــــا لـــــنر املـــــادة جهـــــات االمـــــن حن مـــــن قـــــانون  188ــ

االجـــــــراءات واحملاكمـــــــات اجلزائيـــــــة علمــــــــــا أبنـــــــه إذا انقضـــــــت مـــــــدة 
ســـــبعة وعشـــــرين يومـــــا حمســـــوبة مـــــن اثين يـــــوم النشـــــر دون أن يطعـــــن 
ــــــــا  ــــــــه ابملعارضــــــــة أو االســــــــتئناف يصــــــــبح احلكــــــــم هنائي احملكــــــــوم علي

 وواجب النفاذ ضده.
 التعاون الـدويلو  نيابة شئون النفيذ اجلنائي رئيس
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 إعالن عن بيع سيارات 
 15/10/2017تعلن إدارة التنفيذ بوزارة العدل أنه يف يوم األحد املوافق 

سوف تباع ابملزاد العل  مببىن البيوع  عصرا 3:00اعتبارا من الساعة 
  أحكام.وذلك تنفيذًا لعدة  السيارات التاليةاحلكومي ابلعارضية 
 النوع عليه ىاملدع املدعي ملف التنفيذ
شركة االتصاالت  152635980

 الكويتية )فيفا(
حممد جاسم 
 حممد التورة

 5-72761لوحة --1
 –فورد صالون رمادي 

 2010ابيض  طراز 
ران حممود عزت  162879340

 سليمان
حسن 
مصطفى 
 حسن طه

جي  5-8059لوحة -1
 ام سي جيب ابيض

بدر انصر  151143640
 القلوشي

عادل عبدهللا 
 صاحل

 3-73515لوحة -1
الندروفر ديسكفري جيب 

 2003ازرق طراز 
رانج  26-9511لوحة -2

روفر جيب ابيض طراز 
2005 

 1-31397لوحة -3
جاكوار صالون ابيض طراز 

2009 
شركة اليت  172584800

 هاوس العاملية
سليمة نعمه 
 الشمري

 20-74419لوحة -1
تويوات الندكروس جيب 

 2013صديف طراز 
 18-1428لوحة -2
ورد كراون فيكتور صالون ف

 2004اسود طراز 
 30-52986لوحة -3

تويوات اوريون صالون صديف 
 2015طراز 

 30-86286لوحة -4
هوندا اكورد صالون عنايب 

 2015طراز 
 30-10418لوحة -5

مرسيدس صالون امحر طراز 
2012 

كيا   5-60392لوحة -6
 2014جيب ب  طراز 

البنك التجاري  161497200
 الكوييت

يخ ضاري الش
 األمحدفهد 

 20-80199لوحة -1
لكزس صالون بيج طراز 

2013 
 20-55902لوحة -2

لكزس جيب رمادي طراز 
2013 

 10-68668لوحة -3
نيسان ص  صالون ذهيب 

 2011طراز 
مهدي شنات  172050760

 عقاب العنزي
 - اسيف
 حسن

 11-64106لوحة -1
جي ام سي انفوي بوكس 

 2006فضي طراز 
يوسف  علي 172362770

 يعقوب ابوغيث
طارق حممد 
 سعيد احلفار

 13-13860لوحة -1
مرسيدس صالون بيج طراز 

2013 
 رئيس إدارة تنفيذ حمافظة حويل

 إعالن عن بيع سيارات ابملزاد العل 
 16/10/2017تعلن إدارة تنفيذ العاصمة أنه يف يوم االثنني املوافق 

عصرًا سوف تباع  4.00واألايم الثالثة التالية واعتبارًا من الساعة 
ابملزاد العل  ملكتب البيوع احلكومي اجلديد ابلعارضية السيارات 

 التالية وذلك تنفيذاً لعدة أحكام
 م

 احلاجز الطراز النوع رقم السيارة رقم امللف
احملجوز 
 عليه

 2000 مرسيدس 41026/5 16052349 1

سباء 
عبد 
اللطيف 
العبد 
 الرزاق

حممد 
عبد 
احلميد 
 املانع

 1998 ابترول 45397/6 14205979 2
هيا 
انصر 
 الشريدة

يعقوب 
يوسف 
 القبندى

 2007 موستينج 3066/22 14205979 3
هيا 
انصر 
 الشريدة

يعقوب 
يوسف 
 القبندى

4 
16204840 

 2010 فورد 2362/48
هنله 
سعد 
 العنزي

فيصل 
ثىن 
 العنزي

5 

960344830 

 1998 ابجريو 66608/8
فاطمه 
يوسف 
 سهر

عبد 
 الرزاق
على 
 حسني

6 
050444430 

ىب ام  67201/10
 2012 دبليو

مرمي 
فيصل 
 الثويىن

حممد 
دعيج 
 العنيزى
فعلى الراغبني يف الشراء احلضور يف الزمان واملكان احملددين أعاله، 
ومن يرد االطالع على أية تفاصيل أخرى عليه مراجعة قسم التنفيذ 

 إدارة التنفيذ أثناء الدوام الرمسي . –اجلربي 
 مأمور التنفيذ                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (420/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ محد حداد السعيدي.
طالباً إصدار )عوض مفقود( عن  3/10/2017 بكتابه املؤرخ يف
 م     1983لسنة  3957الوثيقــة رقـــــم : 

                  289 :رقم  الكائنة يف : )اجلهراء(              قسيمة  
 31552: م/(              خمطط رقـم1قطعة رقم : )

واملسجلة ابسم. حداد جليل خضر السعيدي ومطره عجيل مرعي 
 وجامسية نقل عواد نزال

يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 

احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن قســـــــــــم 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 
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 (2017/ 421إعالن رقم )
 تقدم إلينا السيد/ علي نعيم.

 طالباً إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  3/10/2017ؤرخ يف بكتابه امل
 م الكائنة يف: )الساملية( 1965لسنة  2560رقـــــم: 

 أ11/2/89( خمطط رقـم: ت. م/6قسيمة رقم: )
 واملسجلة ابسم: مشعان اخلضري املشعان.

يرجى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي  أن يتقدم

معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/   422إعالن رقم )

 إلينا السيدة/ صبيحه حسني حاج إبراهيم. تقدمت
 طالبة إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  3/10/2017بكتاهبا املؤرخ يف 

 م  الكائنة يف : )جنوب السرة( 2000لسنة  12814رقـــــم : 
 32905( خمطط رقـم: م/5( قطعة رقم : )628) :قسيمة رقم 

 واملسجلة ابسم : صبيحة حسني حاج إبراهيم.
ى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا يرج

أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبدايً 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 وللبيان نعلن،،،املفقود( املطلوب 
 مدير إدارة التسجيل العقاري   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 423إعالن رقم )

 تقدمت إلينا السيدة / فاطمة سلطان حممد شالش.
 طالبة إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  3/10/2017بكتاهبا املؤرخ يف 

 م الكائنة يف: )الفردوس(. 2013لسنة  3671رقـــــم: 
 36874( خمطط رقـم: م/5( قطعة رقم: )169قسيمة رقم: )

 واملسجلة ابسم: سلطان حممد شالش   فاطمة سلطان حممد شالش.
يرجى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
ة معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريد
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 424إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ فاحل عبد هللا فاحل عنيفر.
 طالباً إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  2/10/2017بكتابه املؤرخ يف 

 م الكائنة يف: )الصليبخات( 2008لسنة  12391ـــــم: رق
 26935( خمطط رقـم: م/2أ( قطعة رقم: )226قسيمة رقم: )

 واملسجلة ابسم: أمل عبد هللا فاحل عنيفر.
يرجى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 

مبداي  أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فأن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/  425إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ حمسن فارس حممد.
طالبًا إصدار )عوض مفقود( عن  4/10/2017 خ يفبكتابه املؤر 

 م    الكائنة يف : )سلوى( 2016لسنة  802الوثيقــة رقـــــم : 
 33811: م/(خمطط رقـم6(  قطعة رقم : )151) :قسيمة رقم 
 : مرمي غلوم العلي وحمسن فارس حممد العنزي وشركائهم. واملسجلة ابسم

ة أو لديه أية معلومات بشأهنا يرجى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكور 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري/قسم احملفوظات مبداي معلوماته 
خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة الرمسية وإال 
فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض املفقود( 

 املطلوب وللبيان نعلن،،،
 العقاري  مدير إدارة التسجيل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/ 426إعالن رقم ) 

 تقدمت إلينا السيدة/ انديه عبدهللا الشطي.
طالبة إصدار )عوض مفقود( عن  4/10/2017 بكتاهبا املؤرخ يف
م   الكائنة يف : )النزهة(  2005لسنة  6385الوثيقــة رقـــــم : 
 25773: م/( خمطط رقـم3( قطعة رقم : )297) :قسيمة رقم 
 : عبدهللا إبراهيم عبدهللا الشطي. مواملسجلة ابس

يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري

املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض  اإلدارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء
 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  2017/ 427إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ أمحد مرزوق العازمي.
طالبا إصدار )عوض مفقود( عن  4/10/2017 بكتابه املؤرخ يف
يمة م  الكائنة يف : )الرقة(قس 2006لسنة  3134الوثيقــة رقـــــم : 

 أ27029: م/( خمطط رقـم1(   قطعة رقم : )76) :رقم 
: مرزوق انصر مطلق العازمي وعيده مربج جحالن  واملسجلة ابسم



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      109                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 العازمي ومنريه عيد فاحل احلضريي.
يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 

ت مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن قســـــــــــم احملفوظـــــــــــا
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/ 428إعالن رقم ) 

 تقدم إلينا السيد/ عبيد حممد الشمري.
طالبا إصدار )عوض مفقود( عن  4/10/2017 ؤرخ يفبكتابه امل

 م  الكائنة يف : )اجلهراء( 2005لسنة  10207الوثيقــة رقـــــم : 
 31321: م/( خمطط رقـم90(  قطعة رقم : )67) :قسيمة رقم 

% وعبدهللا حممد 90: عبيد حممد الشمري بنسبة  واملسجلة ابسم
 %.10الشمري بنسبة 

الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا يرجى  ن تكون حبوزته 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 
معلوماته خالل أسبوعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة 
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 إدارة التسجيل العقاري مدير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2017/    429إعالن رقم ) 

 تقدمت إلينا السيدة/ نوره عبدالعزيز الدوسري.
طالبة إصدار )عوض مفقود( عن  4/10/2017 بكتاهبا املؤرخ يف
 م   الكائنة يف : )الروضة( 2013لسنة  3146الوثيقــة رقـــــم : 
 27527م/ :( خمطط رقـم3(   قطعة رقم : )103) :قسيمة رقم 

 : عبدالعزيز سليمان الدوسري. واملسجلة ابسم
يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري

ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض اإلدارة 
 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 مدير إدارة التسجيل العقاري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2017/ 430إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ فاحل عبد هللا محد بطي.
 طالبا إصدار )عوض مفقود( عن الوثيقــة  5/10/2017بكتابه املؤرخ يف 

 نة يف: )الفردوس(م الكائ 2012لسنة  10390رقـــــم: 
 36874( خمطط رقـم: م/4( قطعة رقم: )157قسيمة رقم: )

 واملسجلة ابسم : رشا وفاطمة وفاحل عبدهللا محد بطي.

يرجى  ن تكون حبوزته الوثيقة املذكورة أو لديه أية معلومات بشأهنا 
أن يتقدم إىل إدارة التسجيل العقاري / قسم احملفوظات مبداي 

وعني من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة معلوماته خالل أسب
الرمسية وإال فإن اإلدارة ستقوم بعد انقضاء املهلة إبصدار )عوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (431/2017إعالن رقم )

 تقدمت إلينا السيدة/ عاتقة أمحد هبمن.
ار )عوض مفقود( عن طالبة إصد 8/10/2017 بكتاهبا املؤرخ يف
 م    2012لسنة  8193الوثيقــة رقـــــم : 

(                  130) :الكائنة يف : )بيان(               قسيمة رقم  
 36884: م/(        خمطط رقـم10قطعة رقم : )
 : عاتقة أمحد هبمن حممد هبمن. واملسجلة ابسم

ديــــــــــه أيــــــــــة يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو ل
معلومـــــــــــات بشـــــــــــأهنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيل العقـــــــــــاري / 
قســـــــــــم احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري
اإلدارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 املفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،
 

 اري مدير إدارة التسجيل العق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 432/2017إعالن رقم )

 تقدم إلينا السيد/ عبدالواحد حممد سيف جاسم.
طالبا إصدار )عوض مفقود( عن  5/10/2017 بكتابه املؤرخ يف
م       الكائنة يف :  2004لسنة  15832الوثيقــة رقـــــم : 

: (خمطط رقـم1(     قطعة رقم : )587) :)القصور(قسيمة رقم 
 36950م/

 : عبدالواحد حممد سيف جاسم. سمواملسجلة اب
يرجــــــــــى  ــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة املــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومــــــــــــات بشــــــــــــأهنا أن يتقــــــــــــدم إىل إدارة التســــــــــــجيل العقــــــــــــاري/ 
قســـــــــــم احملفوظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه خـــــــــــالل أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــخ نشــــــــــر هــــــــــذا اإلعــــــــــالن يف اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإال فــــــــــإن  اتري

ة إبصــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض اإلدارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد انقضــــــــــــــاء املهلــــــــــــــ
 مفقود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 
 مدير إدارة التسجيل العقاري 

 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      110                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 وزارة الكهرابء واملاء
 إعـــــــالن عن املمارسة رقم 

 2016/2017- 9و ك م/ 
إدارة مركز احلاسب  -صيانة كيبل األلياف الضوئية 

 اآليل منطقة الدوحة
ــــن وزارة الكهــــرابء واملــــاء عــــن طــــرح املمارســــة- املــــذكورة أعــــاله  تعل

بــــــــــني الشــــــــــركات املتخصصــــــــــة يف جمــــــــــال تكنولوجيــــــــــا املعلومــــــــــات 
ـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة  ـــــراغبني يف االشـــــرتاك احلصـــــول علـــــى واثئ ولل
العقــــــود واملناقصــــــات )مراقبــــــة املناقصــــــات( مبقــــــر الــــــوزارة الرئيســــــي 
)جنــــــــــوب الســــــــــرة الــــــــــدائري الســــــــــادس( الطــــــــــابق األول حســــــــــب 

 البياانت التالية. 
 . 15/10/2017 اتريخ الطرح-
آخـــــــر موعـــــــد لتســــــــليم  28/11/2017اتريـــــــخ تقـــــــدمي العطــــــــاء -

العطـــــاءات يف متـــــام  الســـــاعة الواحـــــدة ظهـــــرًا ولـــــن تقبـــــل أي عطـــــاء 
 بعد ذلك .

د.ك )مخســـــــة عشـــــــر دينـــــــارا   -/15مثـــــــن نســـــــختني مـــــــن الـــــــواثق -
كويتيـــــا ال غـــــري( وميكـــــن احلصـــــول علـــــى واثئـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة 

-جنـــــوب الســـــرة -الـــــوزارة الرئيســـــي  العقـــــود واملناقصـــــات يف مبـــــىن
 الطابق األول . -الدائري السادس 

ــــــــأمني األويل - ــــــــار كــــــــوييت( لصــــــــاحل  -/600الت د.ك )ســــــــتمائة دين
 وزارة الكهرابء واملاء .

تقــــــــدم العطــــــــاءات مرفــــــــق هبــــــــا شــــــــهادة مــــــــن غرفــــــــة التجــــــــارة والصــــــــناعة -
وتــــــودع الواثئــــــق يف  2017/2018الكويتيــــــة تفيــــــد تســــــجيل الشــــــركة لعــــــام 

ـــــودع بصـــــندوق العطـــــاءات الكـــــائن إبدارة أظـــــر  ف خمتومـــــة ابلشـــــمع األمحـــــر ت
 العقود واملناقصات بوزارة الكهرابء واملاء 

ـــــــدي للممارســـــــني املشـــــــرتكني يف هـــــــذه - ســـــــيتم عقـــــــد اجتمـــــــاع متهي
-املمارســــــة مببــــــ  إدارة مركــــــز احلاســــــب اآليل غرفــــــة االجتماعــــــات 

( 80م )مقابــــل طريــــق اجلهــــراء الســــريع طريــــق رقــــ-منطقــــة القــــريوان 
،  29,307666اإلحــــــــــــــــــــــــــــداثيات اجلغرافيــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــةدارة 

يف متـــــــــام الســـــــــاعة احلاديـــــــــة عشـــــــــرة صـــــــــباح يـــــــــوم  47,814556
لشــــــرح طبيعــــــة األعمــــــال والــــــرد  29/10/2017األحــــــد املوافــــــق 

 على استفسارات املمارسني .  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـــــــالن
  2016/2017 - 10املمارسة رقم : و ك م/

 شئون املاليةصيانة شبكة الربط احمللية بقطاع ال
ـــــن وزارة الكهـــــرابء واملـــــاء عـــــن طـــــرح املمارســـــة املـــــذكورة أعـــــاله  تعل
بــــــــــني الشــــــــــركات املتخصصــــــــــة يف جمــــــــــال تكنولوجيــــــــــا املعلومــــــــــات 
ـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة  ـــــراغبني يف االشـــــرتاك احلصـــــول علـــــى واثئ ولل
العقــــــود واملناقصــــــات )مراقبــــــة املناقصــــــات( مبقــــــر الــــــوزارة الرئيســــــي 

لســــــــــادس( الطــــــــــابق األول حســــــــــب )جنــــــــــوب الســــــــــرة الــــــــــدائري ا

 البياانت التالية. 
 . 15/10/2017اتريخ الطرح 

آخـــــــــر موعـــــــــد لتســـــــــليم  28/11/2017اتريـــــــــخ تقـــــــــدمي العطـــــــــاء 
العطـــــاءات يف متـــــام  الســـــاعة الواحـــــدة ظهـــــرًا ولـــــن تقبـــــل أي عطـــــاء 

 بعد ذلك .
ــــواثق  د.ك )مخســــة عشــــر دينــــاراً كويتيــــاً  -/15مثــــن نســــختني مــــن ال
علـــــى واثئـــــق املمارســـــة مـــــن إدارة العقـــــود  ال غـــــري( وميكـــــن احلصـــــول

الــــدائري -جنــــوب الســــرة -واملناقصــــات يف مبــــىن الــــوزارة الرئيســــي 
 الطابق األول . -السادس 

د.ك )ســــــتمائة دينــــــار كــــــوييت( لصــــــاحل وزارة  -/600التـــــأمني األويل 
 الكهرابء واملاء .

تقـــــدم العطـــــاءات مرفـــــق هبـــــا شـــــهادة مـــــن غرفـــــة التجـــــارة والصـــــناعة 
وتــــــــودع  2017/2018فيــــــــد تســــــــجيل الشــــــــركة لعــــــــام الكويتيــــــــة ت

الواثئـــــــــق يف أظـــــــــرف خمتومـــــــــة ابلشـــــــــمع األمحـــــــــر تـــــــــودع بصـــــــــندوق 
 العطاءات الكائن إبدارة العقود واملناقصات بوزارة الكهرابء واملاء 

ــــــــدي للممارســــــــني املشــــــــرتكني يف هــــــــذه  ســــــــيتم عقــــــــد اجتمــــــــاع متهي
- املمارســــــة مببــــــىن إدارة مركــــــز احلاســــــب اآليل غرفــــــة االجتماعــــــات

( 80مقابــــل طريــــق اجلهــــراء الســــريع طريــــق رقــــم )-منطقــــة القــــريوان 
،  29,307666اإلحــــــــــــــــــــــــــــداثيات اجلغرافيــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــةدارة 

يف متــــــــام الســــــــاعة التاســــــــعة صــــــــباحًا يــــــــوم األحــــــــد  47,814556
لشــــــــرح طبيعـــــــة األعمــــــــال والـــــــرد علــــــــى  29/10/2017املوافـــــــق 

 استفسارات املمارسني .  
 

 وزارة املالية
 إعالن

توفري مستشار  2018-8/2017م عن املمارسة رق
 هيكلة تقنية املعلومات لوزارة املالية

تعلن وزارة املالية عن طرح املمارسة املذكورة أعاله ابلظرف املختوم، 
وميكن احلصول عليها من قسم اإليرادات ابلوزارة الكائن مبجمع 

 ( يف مواعيد الدوام الرمسية اعتبارا11الوزارات الدور األرضي مبىن رقم )
د.ك(  75/-وذلك مقابل رسم وقدره ) 15/10/2017من يوم األحد 

 ال يرد.
وآخر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهر من يوم األحد 

وتسلم العطاءات اىل قسم املناقصات  29/10/2017املوافق 
( 11ابلوزارة املذكورة مبجمع الوزارات الدور الثالث مبىن رقم )

 ( يوماً من اتريخ فض املظاريف.90ة )وتسري العطاءات ملد
 وكيل وزارة املالية
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 جملس الوزراء
 إعالن 

 (  2018/  2017 - 47عن طرح املمارسة رقم )
 بشأن توريد قرطاسية ) أوراق تصوير ( لألمانة العامة جمللس الوزراء

ــــن األمانــــة العامــــة جمللــــس الــــوزراء عــــن طــــرح  ارســــة عامــــة غــــري  تعل
 - 47لشــــــــــركات املتخصصـــــــــــة رقـــــــــــم )  قابلــــــــــة للتجزئـــــــــــة بـــــــــــني ا

( بشــــــــــــأن توريــــــــــــد قرطاســــــــــــية ) أوراق تصــــــــــــوير (  2017/2018
لألمانــــة العامــــة جمللــــس الــــوزراء وذلــــك طبقــــاً للمواصــــفات والشــــروط 
العامــــــة الــــــواردة يف واثئــــــق املمارســــــة والــــــيت ميكــــــن احلصــــــول عليهــــــا 

ـــــوزراء  ـــــة العامـــــة جمللـــــس ال ـــــة  -قصـــــر الســـــيف العـــــامر  -ابألمان بواب
 وذلك أثناء مواعيد العمل الرمسية .  ( 4رقم ) 

آخر يوم بيع  الطرح
 الكراسات

 السعر اإلقفال

 األحد 
15/10/2017 

 اخلميس 
26/10/2017 

/30/10االثنني
2017 

 د.ك  75
غري 
 مسرتجعة

( يوما اعتباراً مـن اتريـخ فـض املظـاريف  60وتسري العطاءات ملدة ) 
% (  من قيمة العطاء  2) .. هذا وتبلغ الكفالة األولية مبلغ وقدره 

على أن تكون صاحلة طوال مدة سـراين العطـاء وصـادرة ابسـم األمانـة 
 العامة جمللس الوزراء  .

يرجـــــــى اصـــــــطحاب املســــــــتندات التاليـــــــة للحصــــــــول علـــــــى كراســــــــة 
 الشروط :

شــــــهادة التســــــجيل لــــــدى اجلهــــــاز املركــــــزي للمناقصــــــات العامــــــة  .1
 سارية املفعول . 

معلومــــــات املدنيــــــة ) رقــــــم اجلهــــــة شــــــهادة مــــــن اهليئــــــة العامــــــة لل .2
 املدين ( سارية املفعول . 

 شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول .  .3
كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء  .4

 الكراسة . 
- 1800008لالستفسار يرجى االتصال مبراقبة املشرتايت :بدالة 

 22221586ات على فاكس :  وترسل االستفسار  3081داخلي 
 

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
 إعــــالن

 (لزراعة والثروة السمكية عن )طرحتعلن اهليئة العامة لشئون ا
إصالح وصيانة  2018-2017/ 1املمارسة رقم هـ ز /م س/ 

 أجهزة التصوير وأجهزة الفاكس مبقر اهليئة وبعض مرافقها
 موعد اإلغالق ثيقةقيمة الو  املوضوع

إصالح وصيانة أجهزة التصوير 
وأجهزة الفاكس مبقر اهليئة 

 وبعض مرافقها.

يوم من اتريخ النشر  15بعد  د.ك 75/-
 ابجلريدة الرمسية
 ) الكويت اليوم ( .

وميكن للشركات واملؤسسات اليت ترغب يف االشرتاك يف هذه 

برغبتها يف شراء  املمارسة احلصول على وثيقة املمارسة مبوجب كتاب
وثيقة املمارسة مشفوعة بتوقيع املخول عن الشركة أو املؤسسة  

( الشئون املالية ) قسم املناقصات وذلك أثناء الدوام الرمسي من إدارة
شارع الغزايل ، ويقتصر االشرتاك فيها على  –الرابية  –ابهليئة 

 الشركات واملؤسسات املتخصصة يف هذا اجملال ، علما أبن آخر
موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا يف التاريخ احملدد 
أعاله ابلصندوق املعد لذلك بقسم املناقصات إبدارة الشئون املالية ، 
ولن يلتفت للعطاءات اليت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أبن الرسوم 
املذكورة غري قابلة للرد وللهيئة احلق يف إلغاء املزايدة دون ذكر 

 سباب علما أبن بنود املمارسة غري قابلة للتجزئة .األ
 املديـر العـام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــالن

 تعلن اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن طرح املزايدة
( مبىن مطعم  2استغالل عدد )  2017-10/2016رقم هـ ز/م ز/

 ( .2وكافترياي حبديقة وهران ابلشامية )قطعة 
قيمة  املوضوع

 الوثيقة
موعد االجتماع 
 التمهيدي

 موعد اإلغالق

 استغالل عدد 
( مبىن مطعم  2) 

وكافترياي حبديقة وهران 
 ابلشامية 
 ( . 2) قطعة 

-/20 
 د.ك

بعد أسبوعني 
من اتريخ 
النشر يف 
اجلريدة 
 الرسـمية

 )الكويت اليوم( 

بعد مخسة وأربعني 
يوما من اتريخ 
النشر يف جلريدة 

 الرمسية
  ) الكويت اليوم (

ميكــــن للشــــركات واملؤسســــات املطلــــوب اشــــرتاكها يف هــــذه املزايــــدة 
احلصــول علــى وثيقــة املزايــدة مبوجــب كتــاب برغبتهــا يف شــراء املزايــدة 
موقعا من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة  وذلك أثناء الدوام 

 –الرابية  –الرمسي من إدارة الشئون املالية ) قسم املناقصات( ابهليئة 
رع الغــزايل ، ويقتصـــر االشــرتاك فيهــا علـــى الشــركات واملؤسســـات شــا

املتخصصـة يف هـذا اجملـال ، علمــا أبن موعـد االجتمـاع التمهيـدي بعــد 
ـــوم (  ــــمية ) الكويـــت الي ـــدة الرســ أســـبوعني مـــن اتريـــخ النشـــر يف اجلري
الساعة العاشرة صباحا إبدارة التسويق واالستثمار  ، وأن آخـر موعـد 

ت هــو الســاعة الواحــدة ظهــرا يف التــاريخ احملــدد أعــاله لتقــدمي العطــاءا
ابلصندوق املعد لـذلك بقسـم املناقصـات إبدارة الشـئون املاليـة ، ولـن 
يلتفـــت للعطـــاءات الـــيت تـــرد بعـــد هـــذا امليعـــاد مـــع العلـــم أبن الرســـوم 
املـــذكورة غـــري قابلـــة للـــرد وللهيئـــة احلـــق يف إلغـــاء املزايـــدة دون ذكــــر 

 املزايدة غري قابلة للتجزئة . األسباب علما أبن بنود
 املديـر العـام
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 إعـالن
تعلن اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن إعادة طرح 

تشغيل واستثمار ( 2017-7/2016)هـ ز/م ز/املزايدة رقـم :
 عرابت األطفال حبديقة احليوان

 موعد اإلغالق قيمة الوثيقة املوضوع
تشغيل واستثمار عرابت 

فال حبديقة احليوان.األط  
بعد مخسة وأربعني يوما من اتريخ  د.ك 20/-

النشر ابجلريدة الرمسية) الكويت 
 اليوم ( .

وميكـــــن للشـــــركات واملؤسســـــات الراغبـــــة يف االشـــــرتاك هبـــــذه املزايـــــدة 
احلصــول علــى وثيقــة املزايــدة مبوجــب كتــاب برغبتهــا يف شــراء املزايــدة 

أو املؤسسة  وذلك أثناء الدوام  موقعا من املخول ابلتوقيع عن الشركة
الرابيــة  –الرمسـي مـن إدارة الشـئون املاليــة ) قسـم املناقصـات ( ابهليئـة 

شارع الغزايل ، ويقتصر االشـرتاك فيهـا علـى الشـركات واملؤسسـات  –
املتخصصـــة يف هـــذا اجملـــال ، وأن آخـــر موعـــد لتقـــدمي العطـــاءات هـــو 

ه ابلصـندوق املعـد لـذلك الساعة الواحدة ظهرا يف التاريخ احملـدد أعـال
بقسم املناقصات إبدارة الشئون املالية ولن يلتفت للعطاءات اليت تـرد 
بعد هذا امليعاد مع العلم أبن الرسـوم املـذكورة غـري قابلـة للـرد وللهيئـة 

 احلق يف إلغاء املزايدة دون ذكر األسباب .
 املدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــالن
 ع  2017-3/2016عن إعادة طرح املزايدة رقم هـ ز/م ز/

 .( 12استغالل مبىن مطعم حبديقة الرقعي )قطعة 
 موعد اإلغالق قيمة الوثيقة املوضوع

استغالل مبىن مطعم حبديقة 
 الرقعي قطعة 

  (12   ) 

بعد شهـر من اتريخ النشر  د.ك 20/-
 ابجلريدة الرمسية)الكويت اليوم( 

رتاك يف وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات املطلـــوب الـــيت ترغـــب يف االشـــ
ــاب برغبتهــا يف  ــدة احلصــول علــى وثيقــة املزايــدة مبوجــب كت هــذه املزاي
شراء وثيقة املزايدة موقعا من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة 
وذلك أثناء الدوام الرمسي من إدارة الشئون املالية )قسم املناقصات ( 

ــــة  ــــة  –ابهليئ ــــى  شــــارع الغــــزايل ، ويقتصــــر االشــــرتاك فيهــــا –الرابي عل
الشـــركات واملؤسســـات املتخصصـــة يف هـــذا اجملـــال ، علمـــا أبن آخـــر 
موعــد لتقــدمي العطــاءات هــو الســاعة الواحــدة ظهــرا يف التــاريخ احملــدد 
أعاله ابلصندوق املعد لذلك بقسم املناقصات إبدارة الشئون املالية ، 
ولن يلتفت للعطاءات اليت ترد بعـد هـذا امليعـاد مـع العلـم أبن الرسـوم 

كورة غـــري قابلـــة للـــرد وللهيئـــة احلـــق يف إلغـــاء املزايـــدة دون ذكــــر املـــذ 
 األسباب علما أبن بنود املزايدة غري قابلة للتجزئة .

 املديـر العـام
 

 اهليئــة العـامــة لشئـون القصـر
 إعــالن

طـــــــــرح ا يف ـن رغبتهـــــــــة لشئــــــــون القصــــــــر عـــــــــة العـامــــــــــن اهليئـــــــــتعلــــــــ
إصــــــــــــــــــــالح  2017/2018 – 10 ـارســـــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم   ش ق 

وصــــــــــــــيانة آالت التصـــــــــــــــوير وأجهــــــــــــــزة الفاكســـــــــــــــات املوجـــــــــــــــودة 
 ابهليئة والفروع التابعة هلا.

ــــــــــد  ــــــــــة املمارســــــــــة اعتبــــــــــارا مـــــــــن يــــــــــوم االحــ يبــــــــــدأ تسليــــــــــم كـــراســ

ــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــة يف 15/10/2017املواف ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــركات الراغب ، فعل
املشـــــــــــــاركة يف هــــــــــــــــذه املمارســــــــــــــة مراجعـــــــــــــــــة اهليئـــــــــــــة الستـــــــــــــــــالم 

ــــــــــــــاصة هبـــــــــــــا الواث ــــــــــــــق اخلـــ ـــــــــــــئ ـــــــــــــدر ـمقاب د.ك  75/- هل رســـــــــــــم ق
))تــــــــدفع الرســــــــوم عــــــــن طريــــــــق الكــــــــي نــــــــت(( غــــــــري قابلــــــــة للــــــــرد 

 على العنوان التايل:
ـــة العامـــة لشـــئون القصـــر  –دوار أبـــو دوارة  –الشـــرق  الـــدور  –اهليئ
 مكتب املناقصات –اخلامس 

ـــوان املذكـــور أعـــاله ـــوم علــى العن مــع  تقـــدم العطـــاءات ابلظـــرف املخت
 مراعـاة إرفـاق املستنـدات التاليـة مع العطـاء:

 شهادة تسجيل من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة.-1
شهادة ابلسجل التجاري من غرفة جتارة وصناعة الكويت لعام -2

2017. 
% من قيمة العطاء 2كفالة بنكية صادره من بنك كوييت بنسبة -3

 كتأمني ابتدائي.
 مر صادرة من اهليئة العامة للمعلومات املدنية. شهادة ملن يهمه األ-4
ـــــن وزارة الشـــــئون  -5 ـــــة صـــــادرة م ـــــة الوطني ـــــزام ابلعمال شـــــهادة االلت

 االجتماعية والعمل.
 شهادة ابإلعفاء الضرييب صادرة من وزارة املالية.-6

يــــــــــــــوم االثنــــــــــــــني علمــــــــــــــًا أبن االجتمــــــــــــــاع التمهيــــــــــــــدي ســــــــــــــيكون 
رة صـــــــــــباحاً يف متـــــــــــام الســـــــــــاعة العاشـــــــــــ 23/10/2017املوافـــــــــــق 

ابلســـــــــــــــرداب، وأن آخـــــــــــــــر  –بقســـــــــــــــم املشـــــــــــــــرتايت واملخـــــــــــــــازن 
موعـــــــــــــد لتقـــــــــــــدمي العطـــــــــــــاءات هــــــــــــــو يـــــــــــــوم االثنـــــــــــــني املوافــــــــــــــق 

ـــــــــة علـــــــــى  30/10/2017 ـــــــــة عشـــــــــرة ظهـــــــــرًا ابهليئ الســـــــــاعة الثاني
 العنوان أعاله.

 املديـر العـام
 

 اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
ز الدولة الئحة تسجيل نطاقات املستوى األعلى لرم

(ccTLDلدولة الكويت ) 
 2016ديسمرب  21

 احملتوى
 الصفحة املوضوع الفصل

 3 تعريفات الفصل األول
 6 أحكام عامة الفصل الثاين

 -Registryاملسجل ) –منوذج السجل  الفصل الثالث
Registrar Model ) 7 

 8 متطلبات التقدمي الفصل الرابع
 9 ضماانت املسجلني الفصل اخلامس

 10 واثئق أصحاب السجل لفصل السادسا
 10 األنشطة احملظورة الفصل السابع
 11 تسجيل أمساء النطاقات الفصل الثامن
 11 أمساء النطاقات احملجوزة الفصل التاسع
 13 تعديل معلومات التسجيل الفصل العاشر

 13 نقل أمساء النطاقات الفصل احلادي عشر
 13 حذف أمساء النطاقات وتعليقهارفض الطلبات و  الفصل الثاين عشر
 14 معلومات أصحاب السجل وإاتحتها لآلخرين الفصل الثالث عشر
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 الصفحة املوضوع الفصل

 14 املقابل املايل الفصل الرابع عشر
 15 الشكاوى الفصل اخلامس عشر
 15 التواصل الفصل السادس عشر
 15 التعديل الفصل السابع عشر

 الفصل األول: تعريفات 
بري املعرفة يف الالئحة التنفيذية للهيئة يكون للمصطلحات والتعا

العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات نفس املعىن احملدد هلا يف تلك 
الوثيقة عند استخدامها يف هذه الالئحة. وفضال عن ذلك، يكون 
 للكلمات والتعابري املوضحة يف هذه الالئحة املعاين احملددة لكل منها: 

( إلدارة أمساء Regulatory Bodyاهليئة املنظمة ) -1
 االنرتنت وختتصر ابسم اهليئة: اتنطاق

وهي املنظمة اليت تتوىل مسؤولية تشـغيل نطـاق املسـتوايت العليـا لرمـز 
الدولة ملصـلحة مجيـع املسـتفيدين. ويتمثـل هـذا الـدور يف اهليئـة العامـة 
لالتصـــــاالت وتقنيـــــة املعلومـــــات. تتـــــوىل اهليئـــــة إدارة أمســـــاء نطاقـــــات 

ـــة )املســـتوى األ ـــى لرمـــز الدول ( وفقـــاً ألفضـــل ccTLD kwعل
( واملعايري املتبعة يف هذا اجملال مبـا Best Practicesاملمارسات )

ـــاءة والعدالـــة والشـــفافية للمســـتفيدين.  ويتضـــمن ذلـــك  يضـــمن الكف
ضــــبط وتنفيــــذ مجيــــع اللــــوائح والسياســــات واإلجــــراءات فيمــــا يتعلــــق 

ــة اب إلضــافة إىل اإلشــراف بتشــغيل نطــاق املســتوى األعلــى لرمــز الدول
 على تشغيل نظام التسجيل اخلاص به.

 (: (Registryمشغل السجل  -2
 Centralيتوىل مسؤولية حصرية لصيانة السجل املركزي )

Registry لنطاق املستوايت العليا لرمز الدولة.  يقوم مشغل )
السجل ابلنيابة عن العمالء املسجلني لديه مبهام تسجيل، جتديد، أو 

ياانت أمساء النطاقات يف السجل. ويتمثل هذا الدور يف اهليئة تعديل ب
 العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.

 (:(Accredited Registrarsاملسجل املعتمد  -3
شــخر أو جهــة تقــدم خــدمات تســجيل متكاملــة للــراغبني بتســجيل أمســاء 
نطاقــــات مــــن خــــالل عقــــد مــــع مشــــغل الســــجل. ميثــــل املســــجل املعتمــــد 

( الــــيت تــــوفر خــــدمات Public Front-Endالعامــــة )الواجهــــة 
( واملـــــــوزعني  (Registrantsالتســـــــجيل ألصـــــــحاب الســـــــجل 

(Resellers .) 
 (:(Resellerاملوزعني  -4

( لبيع Resellersميكن للمسجلني املعتمدين تعيني موزعني )
النطاقات للعمالء وتوفري اخلدمات هلم. ويقوم هؤالء املوزعني بشراء 

ات وإدارة سجالت امساء النطاقات اخلاصة بعمالئهم من أمساء النطاق
( تربطهم مع ُمسجلهم. ال ميتلك Interfaceخالل لوحة حتكم )

 .(Registry)الوسطاء صالحية النفاذ املباشر للسجل 
 :(Registrant)صاحب السجل  -5

الشخر الطبيعي أو املعنوي الذي قام أو يقوم، مباشرة أو عرب طرف 
نطاق حمدد. وحيتف  هذا الفرد أو اجلهة حبق  آخر بتسجيل اسم

استخدام اسم النطاق اخلاص به لفرتة حمددة، بشرط التزامه بسياسات 
وإجراءات التسجيل وتسديد رسوم التسجيل. ويعترب هذا الشخر 
أو اجلهة "الشخصية االعتبارية" ملتزمة بشروط اتفاقية اخلدمات ذات 

أو املوزع بشأن نطاقات املستوى العالقة املوقعة مع املسجل املعتمد 
 األعلى لرمز الدولة. 

 ( لدولة الكويت: ccTLDنطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة ) -6
 وهي النطاقات العلوية اليت تشرف على إدارهتا اهليئة، وتشمل: 

النطاق العلوي الكوييت الالتي : وهو رمز مكون من حرفني  ●
الالتي  األول من اليمني ألي اسم ( ويتمثل يف املقطع kw.التينيني )

 نطاق كوييت التي .
النطاق العلوي الكوييت العريب: عبارة عن كلمة ترمز لالسم  ●

املختصر لدولة الكويت )الكويت(، ويتمثل يف املقطع العريب األول 
 من اليسار ألي اسم نطاق كوييت عريب.

تي  . اسم نطاق كوييت: أي اسم نطاق عريب أو أي اسم نطاق ال7
( لدولة ccTLDيقع ضمن نطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة )

 الكويت )ويطلق عليه اختصاراً )نطاق(. 
. اسم نطاق التي : هو اسم مكون من عدة مقاطع التينية مفصولة 8

 بنقاط، وأيخذ أحد الشكلني التاليني: 
اسم نطاق التي  ذو مقطعني التينيني مثل  8.1
(example.kwحبيث ي ) كون.kw  هو املقطع الالتي  األول

 من اليمني.
اسم نطاق التي  ذو ثالثة مقاطع التينية مثل  8.2
(example.com.kw حبيث يكون املقطعني األول والثاين )

من اليمني مها أحد التفريعات الرئيسية للنطاق العلوي الكوييت 
 (.( com.kw , edu.kwالالتي  مثل 

 Zإىل  Aالرموز )احلروف الالتينية من  . مقطع التي : سلسة من9
(، وال يوجد فرق Hyphen( )-والشىلرطة ) 9إىل  0واألرقام من 

يف كون األحرف الالتينية صغرية أو كبرية( ويستخدم املقطع الالتي  
 إلنشاء اسم نطاق التي .

. مقطع عريب: سلسة من الرموز )مثل حروف اللغة العربية 10
وتستخدم إلنشاء اسم نطاق عريب دون متييز  ((-واألرقام والشرطة )

 لألحرف من خالل عالمات التشكيل أو اهلمزة أو التاء املربوطة.
. اســــم نطــــاق عــــريب: يطلــــق علــــى أي مــــن الصــــيغتني القياســــيتني 11

التـــــاليتني أو كليهمـــــا املســـــتخدمتني لتمثيـــــل أمســـــاء النطاقـــــات ابللغـــــة 
ــــــــة ا ــــــــة طبقــــــــًا للمواصــــــــفات القياســــــــية الدولي خلاصــــــــة أبمســــــــاء العربي

 النطاقات الدولية حبيث تكون: 
الصيغة األوىل ابللغة العربية: وهي عبارة عن اسم مكون من  11.1

مقطعني عربيني مفصولني بنقطة )مثال: مثال. الكويت(، حبيث يكون 
 الكويت" هو املقطع العريب األول من اليسار. “. 

عن اسم نطاق الصيغة الثانية ابللغة الالتينية: وهي عبارة  11.2
 Encodedمكون من مقطعني التينيني مقابلني للصيغة العربية )

Unicode حبيث يكون املقطع األول الالتي  من اليمني عبارة ، )
" املقابل للنطاق xn—mgbg8edvmعن املقطع الالتي  "

العلوي الكوييت العريب ".الكويت". على سبيل املثال، اسم النطاق 
 Encoded Unicodeيقابل صيغة  .الكويت"123العريب "
 "xn—mgbg8edvm.123التالية "
: سلسلة Encoded Unicode. املقطع الالتي  املقابل 12
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من الرموز الالتينية واليت تستخدم لتمثيل املقطع العريب بصيغة 
ASCII  ألي اسم نطاق على شبكة االنرتنت، وتبدأ دائما أبربعة
اصفات القياسية الدولية ( ويتم إنشاؤها حسب املو --xnرموز )

اخلاصة ابستخدام أمساء النطاقات الدولية 
Internationalized Domain Names (IDN) ،
واليت من خالهلا ميكن التحويل بشكل صحيح من املقطع العريب إىل 

 ( أو العكس.Encoded Unicodeاملقطع الالتي  املقابل )
 (: (New gTLDsةالنطاقات العلوية الالتينية العامة اجلديد -13

منذ  ICANNوهي النطاقات العلوية الالتينية املعتمدة من منظمة 
2013: 

Social. /technology. / Academy. 
أطراف االعرتاض: يشمل كال من املعرتض واملعرتض ضده، أو  -14

 أي شخر له عالقة بطرف النزاع.
االسم احملجوز: كلمة أو عبارة مينع استخدامها ضمن أمساء  -15

 النطاقات الكويتية وذلك وفق السياسات اليت حتددها اهليئة.
 القائمة: قائمة األمساء احملجوزة املعدة مبوجب هذه اإلجراءات. -16

 الفصل الثاين: أحكام عامة
. حتدد هذه الالئحة القواعد واألحكام والشروط لتسجيل أمساء 17

( ccTLDالنطاقات ضمن نطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة )
 لدولة الكويت.

 . يقتصر تقدمي خدمات التسجيل على الفئات التالية: 18
شخر طبيعي غري قاصر وحيمل اجلنسية الكويتية، أو مقيم  18.1

 حيمل إقامة صاحلة يف دولة الكويت.
جهة غري رحبية مرخر هلا من اجلهات املعنية يف دولة الكويت  18.2

 ملمارسة نشاطها.
ة حملية أو اسم جتاري مسجل لدى وزارة مالك لعالمة جتاري 18.3

 التجارة والصناعة يف دولة الكويت.
اســــــم جتــــــاري دويل مســــــجل لــــــدى وزارة التجــــــارة والصــــــناعة  18.4

 يف دولة الكويت.
. جيوز تسجيل أمساء النطاقات العلوية الالتينية العامة 19

Generic Top-Level Domains (gTLDs)  ذات
من قبل  ICANNاملعتمدة من منظمة  املقطعني أو الثالثة مقاطع،

أي شخر طبيعي أو معنوي وفقا للسياسات واإلجراءات اليت 
 تلك النطاقات موضحة كاآليت:  بعض حتددها اهليئة. وأمساء

19.1 .kw 
19.2.com.kw 
19.3.edu.kw 
19.4 .net.kw 
19.5.gov.kw 
19.6.org.kw 
19.7.ind.kw  
لنطاقات العلوية الالتينية . كما جيوز تسجيل ما يعرف أبمساء ا20

( وفقًا للوائح التنظيمية New gTLDsالعامة اجلديدة )
 والسياسات الصادرة عن اهليئة.

-Registryاملسجل –الفصل الثالث: منوذج السجل 
Registrar Model) ) 

 .  األدوار املرتبطة ابلنموذج21
أمساء تتبع اهليئة أفضل املمارسات العاملية املتبعة يف جمال إدارة 

املسجل  –النطاقات ويتمثل ذلك يف تب  منوذج السجل 
(Registry-Registrar Model واملتبع من قبل )

ICANN  وغريها من اجلهات العاملية العاملة يف جمال إدارة أمساء
مرفق يف امللحق الرسوم .  TLDالنطاقات على املستوى األعلى 

يما بني أصحاب البيانية املوضحة للعالقات وعمليات التسجيل ف
 ( التالية:Rolesيتضمن هذا النموذج األدوار )العالقة. و 
 ( (Regulatory Bodyاهليئة املنظمة  21.1
 ( (Registryمشغل السجل  21.2
  (Accredited Registrars)املسجل املعتمد  21.3
 ( (Resellerاملوزع 21.4
 ((Registrantصاحب السجل  21.5
 دين من قبل اهليئة:. إجازة املسجلني املعتم22

يقوم املسجل املعتمد بتقدمي اخلدمات ألصحاب السجل 
(Registrant وحيتف  أبمساء نطاقات أصحاب السجل يف نظام )

(. كما يلتزم املسجل املعتمد Registry Systemالتسجيل )
بتقدمي خدمات تسجيل وحتديث معلومات أصحاب السجل وهو مفوض 

لقاء هذه اخلدمات طبقًا لشروط  بتحصيل الرسوم من أصحاب السجل
التعاقد مع اهليئة. وميكن للمسجل املعتمد توفري خدمات إضافية إىل 

 Webجانب تسجيل اسم النطاق مثل استضافة مواقع الويب )
Hosting( أو خدمات الربيد اإللكرتوين )Email Services )

(. وللحصول على Cloud Servicesأو اخلدمات السحابية )
 يئة كمسجل معتمد، جيب اتباع اخلطوات التالية:إجازة اهل

 اجتياز االختبارات الفنية واإلدارية اخلاصة. -1
 دفع رسوم الطلب والرتخير. -2
 املسجل املعتمد. توقيع اتفاقية -. 3

تغطي اتفاقية املسجل املعتمد املتطلبات التقنية اليت جيب توافرها لديه 
( وتتضمن Registry Systemلالندماج مع نظام التسجيل )

مسؤولياته كمسجل معتمد جتاه االلتزام بسياسات اهليئة. وبعد اعتماد 
ع احلصول على نفاذ مباشر لقاعدة بياانت التسجيل ياملسجل، يستط

(Registry Database ،اليت تشرف على تشغيلها اهليئة )
ويقدم خدماته وفقًا ملا هو منصوص عليه يف اتفاقية املسجل املعتمد 

 لتزام بسياسات إدارة أمساء النطاقات اخلاصة ابهليئة.مع اال
.  يزود املسجل املعتمد أو املوزع أصحاب السجل خبدمات 23

التسجيل وحتديث للمعلومات والتعامل مع الشكاوى وفقًا للوائح 
التنظيمية املتبعة ابهليئة. وعلى صاحب السجل املوافقة على مجع 

 ة مبا يتيح هلا القيام مبسئولياهتا.املعلومات اخلاصة به من قبل اهليئ
 الفصل الرابع: متطلبات التقدمي

الذي يرغب ( Registrant. جيب على صاحب السجل )24
يف تسجيل اسم نطاق معني أن يتقدم بطلب تسجيل إىل أي مسجل 
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( أو أحد املوزعني Accredited Registrarمعتمد )
(Resellerوفقًا للسياسات واإلجراءات اليت تضع ) ها اهليئة، على

 أن حيتوي طلب التسجيل على معلومات كاملة وصحيحة وحمدثة.
. يلتزم صاحب السجل جبميع السياسات واإلجراءات اليت 25

تصدرها اهليئة فيما يتعلق بطلب التسجيل. ويعد صاحب السجل 
مدركًا لشروط وأحكام هذه الالئحة، وقابل هبا دون حتف . كما يعد 

 عن أي خطأ يف طلب التسجيل.صاحب السجل مسئوالً 
. يلتزم املسجل املعتمد ابحلصول على الواثئق املطلوبة من 26

 صاحب السجل طبقاً للسياسات اليت تضعها اهليئة. 
. جيوز للهيئة أو املسجل املعتمد وضع إجراءات للتأكد من 27

صحة الواثئق واملعلومات الواردة يف أي طلب تسجيل أو أي تسجيل 
قق من توافق الطلب أو التسجيل مع أحكام وشروط قائم أو التح

 هذه الالئحة وغريها من لوائح وسياسات صادرة عن اهليئة.
 الفصل اخلامس: ضماانت املسجلني

ــــــــزم صــــــــاحب الســــــــجل )28 ــــــــب  (Registrant. يلت ــــــــد طل عن
تســـــجيل اســـــم نطـــــاق أن يؤكـــــد أنـــــه واحـــــد مـــــن الفئـــــات احملـــــددة يف 

 من هذه الالئحة. 2.2الفقرة 
 (Accredited Registrars)زم املسجل املعتمد . يلت29

جبميع الشروط واألحكام الواردة ضمن هذه الالئحة، والقرارات 
والسياسات واللوائح اليت تصدرها اهليئة، ابإلضافة إىل مجيع الواثئق 

 واملراسالت اليت ختر اسم النطاق حمل التسجيل.
ــــل صــــاحب الســــجل 30 . يشــــرتط الســــتخدام اســــم النطــــاق مــــن قب

ــــــوائح  ــــــع السياســــــات والل ــــــارض م إقــــــراره، أبن اســــــم النطــــــاق ال يتع
 التنظيمية الصادرة عن اهليئة.

. يقـــــر صــــــاحب الســـــجل أبن مجيــــــع املعلومـــــات اخلاصــــــة ابســــــم 31
النطــــــــاق كاملـــــــــة وصــــــــحيحة وحمدثـــــــــة، ويلتــــــــزم إببـــــــــالغ اهليئـــــــــة أو 
املســــــــجل املعتمــــــــد عــــــــن أي حتــــــــديث أو تغيــــــــري قــــــــد يطــــــــرأ علــــــــى 

 جراءات اهليئة.املعلومات وفق سياسات وإ
. يقر صاحب السجل بصحة استالمه ألي إشعار أو رسالة 32

مرسلة من اهليئة أو املسجل املعتمد، إذا أرسلت إىل العنوان املتوافر 
لدى اهليئة أو املسجل املعتمد، وال تتحمل اهليئة أو املسجل املعتمد 

 أي مسؤولية عن عدم وصول اإلشعار أو الرسالة.
على أن املعلومات اليت قدمها للهيئة أو املسجل  . يوافق املسجل33

املعتمد واملتعلقة ابسم النطاق ستكون متاحة الطالع العموم عليها 
( أو أي وسيلة Whoisمن خالل خدمة معلومات املسجلني )

 أخرى.
 (Accredited Registrars). يلتزم املسجل املعتمد 34

ئة واملتعلقة ابلشكاوى ابللوائح والسياسات واإلجراءات املتبعة ابهلي
 على أمساء النطاقات الكويتية. 

.  يوافق صاحب السجل على أن يتحمل مسئولية ضمان جتديد 35
ترخير اسم النطاق خالل ثالثني يومًا كحد أقصى من اتريخ انتهاء 
صالحية تسجيل النطاق، مع التزامه بسداد رسوم التجديد املفروضة 

 مية الصادرة عن اهليئة.وفقاً للسياسات واللوائح التنظي
 (Accredited Registrars). يلتزم املسجل املعتمد 36

إبخطار أصحاب السجل عن قرب انتهاء صالحية تسجيل اسم 
النطاق وضرورة جتديده من قبلهم خالل فرتة زمنية حمددة طبقاً 

 للسياسات واإلجراءات املتبعة ابهليئة.
 الفصل السادس: واثئق أصحاب السجل

ضافة إىل املعلومات الواردة بطلب تسجيل اسم النطاق، . ابإل37
جيوز للهيئة، ويف أي وقت، أن تطلب من صاحب السجل تقدمي 
واثئق أو معلومات إضافية، كما جيب تقدميها خالل الفرتة الزمنية 
ووفق الشكل والوسيلة اليت حتددها اهليئة.  وجيوز للهيئة رفض طلب 

 حال عدم التزام صاحب السجل التسجيل أو إلغائه أو تعليقه يف
 بذلك.
. تعد االتصاالت أو الرسائل اإللكرتونية أو الواثئق أو اخلطاابت 38

بني اهليئة أو املسجل املعتمد وصاحب السجل واليت مت تبادهلا يف 
إطار التعامل مع طلب تسجيل اسم النطاق وغريها من السجالت 

 اليت حتتف  هبا اهليئة وتعد حجة على صاحبها.
 الفصل السابع: األنشطة احملظورة

. ال جيوز لصاحب السجل تسجيل اسم نطاق أو استخدامه أو 39
 االحتفاا به أو تقدمي طلب خدمة متعلقة ابآليت:

األنشطة أو األعمال اليت ختالف السياسات واللوائح  39.1
التنظيمية الصادرة عن اهليئة أو اإلعانة عليها، وعلى سبيل املثال: 

( للحصول على املعلومات املالية Phishingاإللكرتوين ) االحتيال
( أو استضافة Spamالشخصية أو إرسال الربيد اإلقحامي )
 احملتوايت اإلابحية أو الربجميات الضارة. 

 نشر حمتوايت تتعارض مع القوانني السارية يف دولة الكويت.. 39.2
 شطة.ما يصدر عن اهليئة من قرارات خاصة حبظر بعض األن 39.3

 الفصل الثامن: تسجيل أمساء النطاقات
.  الشروط الواجب توفرها يف اسم النطاق الالتي  املراد 40

 تسجيله: 
 أن ال يقل طول املقطع عن رمز التي .  40.1
أن يكون الرمز األول واألخري من املقطع إما حرفًا أو رقماً  40.2
 التينياً.
 ( متتاليتني.hyphens( )-تني )أن ال يتضمن املقطع الالتي  شىلرط 40.3
أن ال يتعارض اسم النطاق الالتي  مع اللوائح التنظيمية  40.4

 الصادرة عن اهليئة.
 . الشروط الواجب توفرها يف اسم النطاق العريب املراد تسجيله: 41

 أن ال يقل طول املقطع العريب عن حرف.  41.1
يحًا مقاباًل ميثل أن يكون للمقطع العريب مقطعًا التينيًا صح 41.2

( Encoded Unicodeالصيغة املقابلة للمقطع العريب )
حسب املواصفات القياسية الدولية اخلاصة ابستخدام أمساء النطاقات 

 Internationalized Domain Namesالدولية 
(IDN)   
( -أن ال يبدأ املقطع العريب وال ينتهي ابلشرطة ) 41.3

(hyphen وأن ال يتضمن املقطع ).العريب شىلرطتني متتاليتني 
ــــوائح التنظيميــــة  41.4 أن ال يتعــــارض اســــم النطــــاق العــــريب مــــع الل

 الصادرة عن اهليئة.
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. يشــــرتط وجــــود رابــــط بــــني اســــم النطــــاق وصــــاحب الســــجل أو 42
نشــــــاطه، وللهيئــــــة احلــــــق، ويف أي وقــــــت، أن تطلــــــب مــــــن صــــــاحب 

 السجل ما يثبت ذلك.
درجة يف قائمة األمساء .  ال جيوز تسجيل أمساء النطاقات امل43

( إال للجهات Reserved Domain Namesاحملجوزة )
 املصرح هلا حسب السياسات واإلجراءات اليت تضعها اهليئة.

 الفصل التاسع: أمساء النطاقات احملجوزة
. جيوز للهيئة إنشاء قوائم ابملقاطع احملجوزة أو غري املتاحة 44

ل على سبيل املثال ال احلصر للتسجيل يف أمساء النطاقات، واليت تشم
املقاطع اليت متثل أمساء الشخصيات العامة أو أرقام أو أمساء تتعارض 
مع قوانني ولوائح الدول، أو تتناىف مع املصلحة العامة أو غري مناسبة 

 للتسجيل.
.  للهيئة احلق يف وضع سياسات وإجراءات حتكم إنشاء قائمة 45

 األمساء احملجوزة وإدارهتا.
عند رفع اسم من قائمة األمساء احملجوزة فسوف يتاح التسجيل .  46

 وفقاً للسياسات واإلجراءات اليت تضعها اهليئة.
 . قائمة األمساء احملجوزة47

. تضع اهليئة القائمة واليت تشمل األمساء احملجوزة ضمن 47.1
 التصنيفات التالية:

 ق والدول.اجلغرافية: مثل أمساء املدن واحملافظات واملناط 47.1.1
الغامضة: وهي اليت تتضمن كلمات أو عبارات حساسة أو  47.1.2

عامة ميكن تفسريها أبكثر من طريقة وقد تؤدي إىل غموض داليل 
(Semantic Ambiguity ( مثل: )وزارة- ministry )

 ( اخل. bank -( أو )مصرف Kuwaiti -أو )كوييت 
واملشاعر  الدينية: وتشمل أمساء األداين واملذاهب 47.1.3
 املقدسة.
املخالفة: وتشمل الكلمات والعبارات اليت تتضمن تعدايً  47.1.4

على القوانني واللوائح املعمول هبا يف دولة الكويت أو اليت ختدش 
 احلياء العام أو متس العادات والتقاليد.

اخلاصــــــــة خبدمــــــــة تســــــــجيل أمســــــــاء النطاقــــــــات: وتشــــــــمل  47.1.5
وجــــب معــــايري دوليــــة متعلقــــة خبدمــــة الكلمــــات والعبــــارات احملجــــوزة مب

 تسجيل أمساء النطاقات.
للهيئة احلق عند إعداد القائمة األخذ بقوائم معمول هبا يف  47.2

 جهات تسجيل أمساء النطاقات يف الدول األخرى.
 ال جيوز تسجيل اسم حمجوز حتت النطاقات الكويتية. 47.3
ا تضمن للهيئة احلق يف رفض تسجيل أو حذف اسم نطاق إذ 47.4

 امساً حمجوزاً.
للهيئة احلق يف نشر القائمة أو جزء منها أو تصنيفاهتا ابلطريقة  47.5

 اليت تراها مناسبة. 
جيـــــوز ألي شـــــخر طبيعـــــي أو معنـــــوي تقـــــدمي طلـــــب إضـــــافة  47.6

ـــــــك  اســـــــم للقائمـــــــة أو حذفـــــــه منهـــــــا أو اســـــــتخدامه كاســـــــتثناء، وذل
 بقرار صادر عن اهليئة.

 ات التسجيل  الفصل العاشر: تعديل معلوم
. صاحب السجل وحده هو صاحب الصالحية يف تعديل 48

معلومات التسجيل كعنوان الربيد اإللكرتوين أو رقم اهلاتف وذلك من 
 خالل لوحة إدارة النطاق لدى املسّجل املعتمد ملعلومات السجل. 

 Accredited). حيق للهيئة أن تطلب من املسجل املعتمد 49
Registrars) وماته أو أتكيد صحتها يف أي وقت.حتديث معل 

 الفصل احلادي عشر: نقل أمساء النطاقات
. حيق للهيئة أن تسمح بنقل اسم النطاق إىل طرف آخر، شريطة 50

أن يكون كل من صاحب التسجيل والطرف اآلخر الذي نقل اسم 
النطاق إليه تنطبق عليهما شروط وأحكام هذه الالئحة وغريها من 

 صدرها اهليئة.سياسات وإجراءات ت
. حيق للهيئة طلب واثئق من الطرفني تراها اهليئة ضرورية إلمتام 51

 عملية النقل.
. حيق للهيئة رفض أي طلب نقل السم نطاق بسبب عدم تقدمي 52

 الواثئق املطلوبة، أو ألي سبب آخر تراه اهليئة. 
        الفصل الثاين عشر: رفض الطلبات وحذف أمساء النطاقات وتعليقها      

. جيوز للمسجل املعتمد أو املوزع تقدمي طلب للهيئة حبذف اسم 53
نطاق قائم أو تعليقه، وللهيئة حق رفض طلب تسجيل اسم نطاق يف 

 احلاالت اآلتية:
إذا ثبت لدى اهليئة أن أي من املعلومات املقدمة من صاحب  53.1

 السجل غري صحيحة أو غري كاملة أو غري حمدثة. 
 يوفر صاحب السجل الواثئق املطلوبة لتسجيل النطاق. إذا مل 53.2
 إذا أخفق صاحب السجل يف جتديد اسم النطاق. 53.3
إذا مل يقم صاحب السجل بتأكيد معلومات التسجيل بعد  53.4

 طلب اهليئة ذلك.
 إذا قامت اهليئة بقبول اعرتاض مقدم يتعلق ابسم النطاق. 53.5
 .إذا تلقت اهليئة أمراً قضائياً  53.6
إذا تلقت اهليئة إشعارًا من أي شخر طبيعي أو معنوي يفيد  53.7

أن تسجيل اسم النطاق أو استخدامه يعد خمالفًا للوائح والقوانني يف 
دولة الكويت أواللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئة وثبت صحة 

 ذلك.
إذا كان صاحب السجل أو طلب التسجيل أو اسم النطاق  53.8

ن شروط وأحكام هذه الالئحة أو اللوائح التنظيمية خمالفًا ألي م
 الصادرة عن اهليئة.

إذا قررت اهليئة رفض طلب تسجيل أو حذف اسم نطاق  53.9
 قائم أو تعليقه هبدف محاية املصلحة العامة أو ألي سبب تراه مناسبًا.

.  تقوم اهليئة إبعالم مقدم الطلب بقرار الرفض أو التعليق أو 54
 األسباب. احلذف مع ذكر

. جيـــــوز للهيئـــــة أن تقـــــوم إبلغـــــاء تعليـــــق اســـــم نطـــــاق بعـــــد زوال 55
 مسببات التعليق.

 الفصل الثالث عشر: معلومات أصحاب السجل وإاتحتها لآلخرين 
ــــــــة احلــــــــق يف مجــــــــع معلومــــــــات وواثئــــــــق عــــــــن صــــــــاحب 56 . للهيئ

الســـــجل بغـــــرض القيـــــام مبســـــؤولياهتا ومهامهـــــا، كمـــــا حيـــــق هلـــــا أيضـــــا 
ــــــة مجــــــع معلومــــــات أخــــــرى  ــــــزايرات االلكرتوني ــــــل ســــــجل ال ــــــة مث فني

 ملوقع صاحب السجل على شبكة االنرتنت.
. للهيئة احلق يف توفري معلومات حمددة ألي اسم نطاق للعموم 57



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      117                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

على أن تنشر ماهية تلك املعلومات على موقع اهليئة على شبكة 
 اإلنرتنت.

. جيوز لصاحب السجل أو ألي شخر آخر االستفادة من 58
اب السجل املتاحة للعموم شريطة أن يكون لألغراض معلومات أصح
 التالية فقط: 

 التحقق من توافر اسم نطاق معني. 58.1
 احلصول على معلومات التسجيل السم نطاق معني.  58.2

 الفصل الرابع عشر: املقابل املايل 
. تتقاضــى اهليئــة مقابــل مــايل لقــاء خــدمات تســجيل النطــاق وفقــاً 59

 ت واألسعار اليت حتددها اهليئة.للسياسات واإلجراءا
 الفصل اخلامس عشر: الشكاوى:

. حيق ألي طرف من أصحاب العالقة يف عمليـة تسـجيل نطاقـات 60
( لدولـــة الكويـــت، تقـــدمي ccTLDاملســـتوى األعلـــى لرمـــز الدولـــة )

شكوى للهيئة بصفتها اجلهة اليت تتوىل مسئولية إدارة وتنظيم وتشـغيل 
ق يف التعامــل مــع الشـكاوى املقدمــة وفقــاً تلـك النطاقــات. وللهيئــة احلـ

 للوائح اليت تصدر عن اهليئة واملتبعة يف هذا الشأن.
 الفصل السادس عشر: التواصل

. جيوز للهيئة التواصل مع صاحب السجل فيما يتعلق خبدمات 61
أمساء النطاق عن طريق الربيد االلكرتوين أو غريه من الوسائل املناسبة 

 ة.اليت ختتارها اهليئ
. صاحب السجل هو املسئول الوحيد عن ضمان أن معلومات 62

االتصال اخلاصة به الواردة يف أي طلب تسجيل اسم نطاق قدمه أو 
أي اسم نطاق سجله هي صحيحة ودقيقة وحمدثة يف مجيع األوقات، 
وال تعد اهليئة مسؤولة يف حالة عدم استالم أي إشعار أو رسالة 

ل معلومات االتصال املتوافرة موجهة إىل صاحب السجل من خال
 لديها.

 الفصل السابع عشر: التعديل 
. تعد هذه الالئحة وأي من شروطها أو أحكامها قابلة للتغيري من 63

 وقت آلخر بواسطة اهليئة دون أي إشعار مسبق.
. جيـــوز للهيئـــة إصـــدار سياســـات وإجـــراءات وقـــرارات مســـتقلة يف 64

 ئحة.حاالت مل تتم معاجلتها يف هذه الال
. يلتزم صاحب السجل ابلتغيريات اليت تطرأ على هذه الالئحة أو 65

أي الئحة أو سياسة إجراء آخر ذي عالقة، وتسري هذه التغيريات 
بعد ثالثني يومًا من اتريخ نشرها على موقع اهليئة على شبكة 

 اإلنرتنت.
. يعد استمرار صاحب السجل يف استخدام أي اسـم نطـاق قبـواًل 66

يريات الـيت طـرأت علـى هـذه الالئحـة أو أي الئحـة أو سياسـة منه للتغ
أو إجـــراء آخـــر ذي عالقـــة، ويف حالــــة عـــدم رغبـــة صـــاحب الســــجل 
اباللتزام بتلك التغيريات، فيجب أن يقـدم طلبـاً إىل اهليئـة حلـذف اسـم 

 النطاق املسجل ابمسه.

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 إعــــــــالن

ة العامـــــة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن تعلن اهليئـ
اخلـــاصــة  2017/2018 - 24اخلاص بطرح املمـــارســـــة رقــــم 

بتوفري قواعد حبثية حســب الشــروط واملواصفات الواردة بواثئق 
 املمارسة. 

على الشركات واملؤسسات الراغبة يف االشرتاك يف هذه املمارسة 
قع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب االلكرتوين مراجعة مو 

(www.Paaet.edu.kw وذلك لشراء عطاء املمارسـة )
( وتسليم العطاءات يف 8املـــدرجـــة ضمن اخلدمات االلكرتونية رقــــم )

 -( الدور األرضي  4مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم ) 
 )أسبوعني( من اترخيه مقابل رســـوم قـدرهـا  إدارة التوريدات خــالل

 د.ك ( ال ترد. 75/-)
 املدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إعالن

ة للتعليم التطبيقي والتدريب عن نشر اإلعالن ـــــتعلن اهليئة العام 
اخلـــاصــة  2017/2018 - 49م ــــة رقــارســــــاخلاص بطرح املم

مركز املهارات من بتوفري احتياجات توفري احتياجات مشروع أتسيس 
آالت ومعدات تدريب للطلبة حســب الشــروط واملواصفات الواردة 

  بواثئق املمارسة. 
الراغبة يف االشرتاك يف هذه املمارسة على الشركات واملؤسسات    

مراجعة موقع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب االلكرتوين 
(www.Paaet.edu.kw  )ملمارسـة وذلك لشراء عطاء ا

( وتسليم العطاءات يف 8املـــدرجـــة ضمن اخلدمات االلكرتونية رقــــم )
(                     4مقر اهليئة الكائن يف منطقة العديلية مبىن رقم ) 

إدارة التوريدات خــالل )أسبوعني( من اترخيه مقابل  -الدور األرضي 
 د.ك ال ترد 75رسوم قدرها 

 املدير العام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
ــــة العامـتعلـــن اهليئـــ ة للتعلـــيم التطبيقـــي والتـــدريب عـــن نشـــر اإلعـــالن ــــ

ــــــارســــــاخلـــــاص بطـــــرح املم ــــــة رقـ ــــــة  2017/2018 - 60م ـــ اخلـــاصـ
بتوريد وتركيب لوحات خارجية ولوحات ارشـــاديــــة داخل مباين كليات 
ومعاهـــد وديـــوان عـــام اهليئـــة حســـــب الشـــــروط واملواصـــفات الـــواردة 

 اثئق املمارسة. بو 
الراغبــــــــــة يف االشــــــــــرتاك يف هــــــــــذه علــــــــــى الشــــــــــركات واملؤسســــــــــات 

ــــدريب  ــــيم التطبيقــــي والت ــــة العامــــة للتعل املمارســــة مراجعــــة موقــــع اهليئ
ـــــــــــــك لشـــــــــــــراء ( www.Paaet.edu.kwااللكـــــــــــــرتوين ) وذل

ـــــم ) ــــة رقـــ ـــــة ضــــمن اخلــــدمات االلكرتوني ( 8عطــــاء املمارســـــة املـــدرجــ
هليئــــة الكــــائن يف منطقــــة العديليــــة مبــــىن وتســــليم العطــــاءات يف مقــــر ا

ـــــــــــــــالل  -( الــــــــــــــدور األرضــــــــــــــي  4رقــــــــــــــم )  إدارة التوريــــــــــــــدات خـ
 د.ك ( ال ترد. 75/-) هـا )أسبوعني( مقابل رســـوم قـدر 

 املدير العام
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 اهليئة العامة للشباب
 إعــــــالن
 10/2017/2018عن املمارسة رقم هـ ع ش/ 

ـــــة العامـــــة للشـــــباب عـــــن طـــــرح امل ـــــن اهليئ ـــــم هــــــ ع ش تعل مارســـــة رق
 19( ابصــات ســعة 9)بشــأن اســتئجار عــدد ) 10/2017/2018/

راكبــــا مــــع الســــائقني والوقــــود خلدمــــة اهليئــــة العامــــة للشــــباب( وذلــــك 
ابألظــرف املغلقـــة طبقــا للشــروط واملواصــفات الــواردة بواثئــق املمارســة 

الكـائن مقرهـا  –واليت ميكن احلصول عليها مـن اهليئـة العامـة للشـباب 
الــدور  –مبــىن مركــز شـباب الفيحــاء  – 2قطعـة  –نطقـة الفيحــاء يف م

 االول، وذلك خالل مواعيد العمل الرمسية.
 الكفالة األولية سعر الوثيقة اتريخ اإلقفال تـاريخ الطرح

دينار   75  26/10/2017 15/10/2017
 كوييت

% من قيمة 2
 العطاء
ملمارســـة وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات املطلـــوب اشـــرتاكها يف هـــذه ا

احلصول على وثيقة املمارسة مبوجـب كتـاب برغبتهـا يف شـراء املمارسـة 
 على أن يكون موقعاً من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة.

علمًا أبنـه قـد مت حتديـد اجتمـاع متهيـدي للسـادة مقـدمي العطـاءات يف 
الـدور األول -مبـىن مركـز شـباب الفيحـاء -مبىن اهليئة العامـة للشـباب

متــــــام الســــــاعة الثانيــــــة عشــــــرة ظهــــــرًا مــــــن يــــــوم اخلمــــــيس املوافــــــق  يف
19/10/2017 

كمــا جيــب تقــدمي العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحــىت 
الواحدة ظهرًا من اتريخ يوم اإلقفال، على أن تسلم العطـاءات داخـل 
مظـــــاريف مغلقـــــة ابلشـــــمع األمحـــــر، وتوضـــــع ابلصـــــندوق املخصـــــر 

مبــىن مركــز شــباب الفيحــاء )الــدور األول(، -يئــة للممارســات مبقــر اهل
 ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد املوعد احملدد إلقفال املمارسة.

( تســعني يومــاً 90كمــا يلتــزم املمــارس أبن يكــون العطــاء ســارايً ملــدة )
اعتبارًا من اتريخ موعد اإلقفال ويستبعد أي عطاء غري مرفق بـه أصـل 

مارسة، وأصل الكفالة األولية، وشهادة أو صورة إيصال شراء واثئق امل
دعــم العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل 

 على أن تكون سارية.
املمارســة حمــدودة علــى الشــركات واملؤسســات املتخصصــة يف األعمــال املطلوبــة 
املســـجلة لـــدى اجلهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة بشـــرط أن تكـــون شـــهادة 

 ارية.التسجيل س
ملحوظــــة: جيــــوز للهيئــــة إلغــــاء املمارســــة دون إبــــداء األســــباب ودون أد  

 اعرتاض من قبل املمارسني.
 املدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعــــــالن
 11/2017/2018املمارسة رقم هـ ع ش/ 

ـــــم هــــــ ع ش  ـــــة العامـــــة للشـــــباب عـــــن طـــــرح املمارســـــة رق ـــــن اهليئ تعل
ـــــــد  11/2017/2018/ بشـــــــأن صـــــــيانة وإصـــــــالح خـــــــدمات التربي

كييــف مبراكــز الشــباب )للهيئــة العامــة للشــباب(( وذلــك ابألظــرف والت

املغلقـة طبقا للشروط واملواصفات الواردة بواثئق املمارسة والـيت ميكـن 
الكــائن مقرهــا يف منطقــة  –احلصــول عليهــا مــن اهليئــة العامــة للشــباب 

الـــدور االول،  –مبـــىن مركـــز شـــباب الفيحـــاء  – 2قطعـــة  –الفيحـــاء 
 د العمل الرمسية.وذلك خالل مواعي

 الكفالة األولية سعر الوثيقة اتريخ اإلقفال تـاريخ الطرح

دينارًا   75  5/11/2017 15/10/2017
 كويتياً 

% من قيمة 2
 العطاء

وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات املطلـــوب اشـــرتاكها يف هـــذه املمارســـة 
احلصول على وثيقة املمارسة مبوجـب كتـاب برغبتهـا يف شـراء املمارسـة 

 أن يكون موقعاً من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة.على 
علمًا أبنـه قـد مت حتديـد اجتمـاع متهيـدي للسـادة مقـدمي العطـاءات يف 

الـدور األول -مبـىن مركـز شـباب الفيحـاء -مبىن اهليئة العامـة للشـباب
يف متــــــام الســــــاعة الثانيــــــة عشــــــرة ظهــــــرًا مــــــن يــــــوم األحــــــد املوافـــــــق 

22/10/2017. 
قــدمي العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحــىت كمــا جيــب ت

الواحدة ظهرًا من اتريخ يوم اإلقفال، على أن تسلم العطـاءات داخـل 
مظـــــاريف مغلقـــــة ابلشـــــمع األمحـــــر، وتوضـــــع ابلصـــــندوق املخصـــــر 

مبــىن مركــز شــباب الفيحــاء )الــدور األول(، -للممارســات مبقــر اهليئــة 
 وعد احملدد إلقفال املمارسة.ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد امل

( تســعني يومــاً 90كمــا يلتــزم املمــارس أبن يكــون العطــاء ســارايً ملــدة )
اعتبارًا من اتريخ موعد اإلقفال ويستبعد أي عطاء غري مرفق بـه أصـل 
أو صورة إيصال شراء واثئق املمارسة، وأصل الكفالة األولية، وشهادة 

لشــئون االجتماعيــة والعمــل دعــم العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة ا
 على أن تكون سارية.

املمارسـة حمـدودة علــى الشـركات واملؤسســات املتخصصـة يف األعمــال 
املطلوبــة املســجلة لــدى اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة بشــرط أن 

 تكون شهادة التسجيل سارية.
ملحوظـة: جيــوز للهيئـة إلغــاء املمارسـة دون إبــداء األســباب ودون أد  

 ض من قبل املمارسني.اعرتا
 املدير العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن
 12/2017/2018عن املمارسة رقم هـ ع ش/ 

ـــــم هــــــ ع ش  ـــــة العامـــــة للشـــــباب عـــــن طـــــرح املمارســـــة رق ـــــن اهليئ تعل
)بشـــأن صـــيانة وإصـــالح أحـــواض الســـباحة يف  12/2017/2018/

مراكـــز الشـــباب ))للهيئـــة العامـــة للشـــباب(( وذلـــك ابألظـــرف املغلقــــة 
ــــيت ميكــــن طبقــــا للشــــروط وامل ــــق املمارســــة وال ــــواردة بواثئ واصــــفات ال

الكــائن مقرهــا يف منطقــة  –احلصــول عليهــا مــن اهليئــة العامــة للشــباب 
الـــدور االول،  –مبـــىن مركـــز شـــباب الفيحـــاء  – 2قطعـــة  –الفيحـــاء 

 وذلك خالل مواعيد العمل الرمسية.
 الكفالة األولية سعر الوثيقة اتريخ اإلقفال تـاريخ الطرح

دينار   75  05/11/2017 15/10/2017
 كوييت

% من قيمة 2
 العطاء
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وميكـــن للشـــركات واملؤسســـات املطلـــوب اشـــرتاكها يف هـــذه املمارســـة 
احلصول على وثيقة املمارسة مبوجـب كتـاب برغبتهـا يف شـراء املمارسـة 
 على أن يكون موقعاً من املخول ابلتوقيع عن الشركة أو املؤسسة.

ع متهيـدي للسـادة مقـدمي العطـاءات يف علمًا أبنـه قـد مت حتديـد اجتمـا 
الـدور األول -مبـىن مركـز شـباب الفيحـاء -مبىن اهليئة العامـة للشـباب

ــــــق  ــــــني املواف ــــــوم اإلثن ــــــن ي ــــــة عشــــــرة ظهــــــرًا م يف متــــــام الســــــاعة الثاني
23/10/2017. 

كمــا جيــب تقــدمي العطــاءات اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة صــباحاً وحــىت 
قفال، على أن تسلم العطـاءات داخـل الواحدة ظهرًا من اتريخ يوم اإل

مظـــــاريف مغلقـــــة ابلشـــــمع األمحـــــر، وتوضـــــع ابلصـــــندوق املخصـــــر 
مبــىن مركــز شــباب الفيحــاء )الــدور األول(، -للممارســات مبقــر اهليئــة 

 ولن تقبل أي عطاءات ترد بعد املوعد احملدد إلقفال املمارسة.
ني يومــاً ( تســع90كمــا يلتــزم املمــارس أبن يكــون العطــاء ســارايً ملــدة )

اعتبارًا من اتريخ موعد اإلقفال ويستبعد أي عطاء غري مرفق بـه أصـل 
أو صورة إيصال شراء واثئق املمارسة، وأصل الكفالة األولية، وشهادة 
دعــم العمالــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة والعمــل 

 على أن تكون سارية.
ملتخصصـة يف األعمــال املمارسـة حمـدودة علــى الشـركات واملؤسســات ا

املطلوبــة املســجلة لــدى اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة بشــرط أن 
 تكون شهادة التسجيل سارية.

ملحوظـة: جيــوز للهيئـة إلغــاء املمارسـة دون إبــداء األســباب ودون أد  
 اعرتاض من قبل املمارسني.

 املدير العام
 

 اهليئة العامة للصناعة
 إعالن

 لصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن اهليئة العامة ل
السادة/ شركة جمموعة الثقة الكويتية للتجارة العامة/ امحد عبد العزيز 

 سليمان وشريكه.
 طالبني قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناعي

 201757رقم ترخير احلرفة الصناعية: 
نوع النشاط: إنتاج اللحوم املصنفة )تقطيع اللحوم الطازجة واجملمدة 

 -اعمال تعبئة وتغليف املواد الغذائية )البهارات -وتغليفها( وتعبئتها 
-الكاتشب-النب( )الصلصات-األعشاب-املكسرات-احلبوب

املايونيز( إنتاج وتغليف وجتميد الربيان واألمساك )مع عدم التصدير( 
وفواكه جممدة ومربدة( جتميد وجتفيف -بنك )خضراوات-إنتاج العسل

العصائر غري الصناعية )ورق العنب -ر(وتغليف املواد الغذائية)السك
 احملشي وامللفوف احملشي(

 حتت االسم التجاري: مصنع جمموعة الثقة الكويتية للمواد الغذائية
 2017-09-28( بتاريخ: 5817رقم واتريخ القيد يف السجل:)

-منطقة: غرب أبو فطرية احلرفية اخلدمية    الدور:السرداب ابلكامل

 الطابق االرضي      جزء من -األول ابلكامل
      401اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة                   قسيمة:

 جزء من االرضي   -األول ابلكامل-حمل: السرداب ابلكامل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السيدة /  وضحه رسام مشروخ العتييب 
 طالبة إصدار بدل فاقد حرفة صناعية

 22106رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: خمرطة الدرج

 1996-11-30الصادر بتاريخ: 
 املعد: ألعمال خراطة املعادن 

منطقة: الشويخ الصناعية الثالثة        اسم املالك: اهليئة العامة 
 للصناعة
 دور: األرضي       2 1حمل:     18قسيمة :      2قطعة: 

ير املذكور أعاله أو لديه أي معلومات يرجى  ن يكون حبوزته الرتخ
بشأنه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 
أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم بعد انقضاء 

 املهلة إبصدار بدل فاقد عن الرتخير املطلوب. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها

 سيدة/ وفاء هجيج محود العنزيال
 طالبني قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناعي

 201577رقم الرتخير للحرفة الصناعية: 
نوع النشاط: مزج وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل واملنظفات 

 والعناية ابجلسم والشعر
حتت االسم التجاري: ارولينا بيويت ملزج وتعبئة وتغليف مستحضرات 

 واملنظفات والعناية ابجلسم والشعر التجميل
 2001-06-02(  بتاريخ: 1570رقم واتريخ القيد يف السجل:)

 منطقة: الري      الدور: االرضي   اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة     
 5حمل:          299قسيمة:                 1قطعة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

الساده/ شركة امحدي تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها 
 للطباعة/ حممد حممود حمي الدين أمحدي وشركاه

 طالبني حمو القيد يف السجل الصناعي
 27514رقم ترخير احلرفة الصناعية: 
 نوع النشاط: أعمال الطباعة

 حتت االسم التجاري: شركة امحدي للطباعة
 2012-12-03(  بتاريخ: 4204رقم واتريخ القيد يف السجل: )

 حمل: كامل السرداب          1513قسيمة: 2: قطعة: منطقةالري
 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      120                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السادة/ شركة امكان 

 العاملية ألعمال االملنيوم طالبني تعديل يف السجل الصناعي 
 200187رقم الرتخير: 

 العاملية ألعمال األملنيوم   حتت االسم التجاري: شركة امكان
 2015-11-26الصادر بتاريخ: 

 املعد: أعمال األملنيوم 
 الدور: األرضي  9حمل:  440قسيمة: 1منطقة: الري قطعة:

 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها
ة/ سعد محيد علوان العاقول السادة/ شركة مركز استيل ابنل الصناعي

 وشريكه ذ.م.م
 طالبني تعديل على السجل الصناعي 

 13566رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: مركز استيل ابنل إلنتاج حاوايت التربيد 

 7/10/1998الصادر بتاريخ: 
 وشرت معزولة برادات وأرضيات وأبواب التربيد حاوايت إنتاجاملعد: 
 ودرابزين املنيوم كوشبابي املنيوم وأبواب

 منطقة: امغرة التوسعة الشرقية      اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة
            123قسيمة:                       4قطعة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السادة/ شركة هيدروتك اهلندسية
 طلب تعديل يف السجل الصناعي 

 201436 رقم الرتخير:
حتت االسم التجاري: شركة هيدروتك اهلندسية لتصنيع اللوحات 

 الكهرابئية
 2017-09-19الصادر بتاريخ: 

 املعد: تصنيع اللوحات الكهرابئية ولوحات التحكم الكهرابئية 
 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة      -منطقة: الري     شارع: 

 دور: األرضي     بناية:     4حمل:    385قسيمة:      1قطعة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
عبد هللا سلطان بن  -السادة/ شركة سلطان برنتنج اند سرتيس 

 عيسى وشريكه
 طلبني قيد يف السجل الصناعي 

 200645رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: شركة سلطان برنتنج اند سرتيس ألعمال الطباعة

 2017-07-25در بتاريخ: الصا
 املعد: ألعمال الطباعة

 منطقة: األمحدي الصناعية      
 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة 

 دور: األرضي      3 2حمل:    75قسيمة:      7قطعة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 توريدات شركةتعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها السادة/ 

 وشريكه العدواين رجا عبد هللا خالد /اوالتواملق العامة للتجارة اخلليج
 طالبني القيد يف السجل الصناعي 

 201941رقم الرتخير: 
 الغذائية املواد وتغليف لتعبئة اخلليج توريدات مصنعحتت االسم التجاري: 
 2017-09-25الصادر بتاريخ: 

 املكسرات وجتهيز حتميرو  الغذائية املواد تغليفو  تعبئةاملعد: 
 11حمل:  182قطعة: أ قسيمة:  3-الصناعية ويخمنطقة: الش

 الدور: األرضي  
 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها

 السادة/ شركة أمحد يوسف عبداهلادي امليلم وإخوانه  
 طالبني قيد يف السجل الصناعي 

 11778رقم الرتخير: 
ري: مصنع جرين ربر إلعادة تدوير اإلطارات حتت االسم التجا

 املستعملة )التالفة(   
 2012-5-7الصادر بتاريخ:

املعد: إعادة تدوير االطارات املستعملة )التالفة( إلنتاج أسالك 
بالطات االسطح   -بودرة املطاط -لدائن البويل فينيل  -حديديه 
 و إنتاج مادة النسيج -املطاطية

 ملقاولني     اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  منطقة: أمغرة /كبار ا
     17قسيمة:     2قطعة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السيد / حسني علي انصر القطان 

 36506طالبًا تعديل يف السجل الصناعي    رقم الرتخير: 
عة ونسخ حتت االسم التجاري: مصنع األنظمة املتطورة لتعبئه وطبا

 األشرطة والقرص املدمج 
 2013-5-27الصادر بتاريخ: 

املعد: تعبئه ونسخ وطباعة شريط الكاسيت املمغنط / تعبئة شريط 
 الكاسيت اخلايل / نسخ قرص مدمج و طباعته 

 منطقة: الشعيبة الصناعية ) الغربية(  اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة
    D228قسيمة:   5قطعة : 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      121                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 هليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن ا
 السادة/ شركة موسكو ألعمال االملنيوم / خالد انصر املطوع وشريكه

 26563طالبني إصدار بدل فاقد للحرفة الصناعية   رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: شركة موسكو ألعمال االملنيوم

 ماملعد: أعمال االملنيو       2009-6-21الصادر بتاريخ: 
منطقة: الشويخ الصناعية الثانية   اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة 

 دور: األرضي             1حمل:     114قطعة: أ    قسيمة: 
يرجى  ن يكون حبوزته الرتخير املذكور أعاله أو لديه أي معلومات 
بشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 

 من اتريخ نشر اإلعالن وإال فإن اهليئة ستقوم بعد انقضاء أسبوعني
 املهلة إبصدار بدل فاقد عن الرتخير املطلوب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلـــــــن اهليئـــــــة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه 
 ابلسجل الصناعي 

اسم صاحب احلرفية الصناعية : شركة الصروح العربيـة للتجـارة العامـة 
 ية للمواد الغذائ
 28536رقم الرتخير: 

حتــت االســم التجــاري: مصــنع الصــروح العربيــة ألعمــال تعبئــة وتغليــف 
 املواد الغذائية

 2014-2-20بتاريخ   350007رقم واتريخ القيد يف السجل:  
الصلصــــات –نــــوع النشــــاط: أعمــــال تعبئــــة وتغليــــف املــــواد الغذائيــــة 
ـــان واالمســـ ـــد الروبي ـــف وجتمي اك مـــع عـــدم والكاتشـــب واملـــايونيز وتغلي

وخضـراوات وفواكـه جممـدة ومـربدة  –بنـك  –التصدير وإنتاج العسـل 
جتميـــد وجتفيـــف وتعليـــب املـــواد  –وجتفيـــف وتغليـــف املـــواد الغذائيـــة  

حتمـــير  -الغذائيـــة )الســـكر( املخلـــالت والزيـــوت بنكهـــات املتعـــدد
  -وحتمـــير البهـــارات  –وجتهيـــز املكســـرات وتعبئتهـــا)حتمير الـــنب   

إنتــــاج  –طحــــن وجــــرش املــــواد الغذائيــــة  – أكيــــاس تعبئــــة الشــــاي يف
زيــت الــذرة زيــت عبــاد الشــمس( انتــاج مــاء –الزيــوت )زيــت الزيتــون 

تعبئة وتغليف مواد العطارة اسـتخالص الزيـوت النباتيـة  –الورد واخلل 
بنكهات والوان واشكال خمتلفـة  –انتاج قطع السكر  -من األعشاب

 تعبئة امللح–
ملك :دالل   300قطعة: احلرفية  قسيمة :  منطقة: غرب أبو فطريه 

 عبداحملسن الشمالن الرومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجـراء التعـديالت املـذكورة أدانه 

 ابلسجل الصناعي 
 اسم صاحب احلرفة الصناعية : أمحد خليفه راشد الشحومي

 27447رقم الرتخير: 
ــــــــــه العامل ــــــــــاج احللــــــــــوايت حتــــــــــت االســــــــــم التجــــــــــاري: ابرفي يــــــــــة إلنت

 واملعجنات والشوكوال
 .2012-12-17بتاريخ :  4211رقم واتريخ القيد يف السجل: 

والكعـك  –نوع النشاط : إنتاج املعجنات واحللوايت واخلبز االفرجنـي 
ــــت  ــــاج الشــــيكوالته والبوظــــه  –احمللــــى وغــــري احمللــــي املقلــــي ابلزي وإنت

 واحللوايت العربية واالفرجنية.
  275قســـيمة :  0ب أبـــوفطرية احلرفيـــة اخلدميـــة  قطعـــة: منطقـــة: غـــر 

(  ابلـدور االرضـي  ملـك: اهليئـة 5 4حمـل: كامـل السـرداب   حمـل )
 العامة للصناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجـراء التعـديالت املـذكورة أدانه 
 ابلسجل الصناعي. 

ـــة الصـــناعية: شـــركة اإلمنـــاء ال ـــة الســـعودية. اســـم صـــاحب احلرفي كويتي
 للتجارة العامة/ عبد هللا خالد الفيلكاوي وشركاه.

 26724رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: مصنع بوبيان إلنتاج الشحوم وزيوت التزييت.

 2010-12-13بتاريخ  3785رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 نوع النشاط: إنتاج الشحوم وزيوت التزييت.

حمـل: كامـل القسـيمة  112قسـيمة : 6ة: منطقة: شرق األمحدي قطع
 ملك: اهليئة العامة للصناعة

  7حمل:  1349قسيمة:  1منطقة: الري قطعة: 
 ملك: اهليئة العامة للصناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

ـــــه قـــــد مت قيـــــد املـــــذكورين أدانه يف  ـــــة العامـــــة للصـــــناعة أبن تعلـــــن اهليئ
 السجل الصناعي 

للتجـارة العامـة  اسم صاحب احلرفية الصناعية: شركة الشـويخ الذهبيـة
 واملقاوالت / خالد السيد يوسف الرفاعي وشريكه ذ.م.م

 201930رقم الرتخير: 
 حتت االسم التجاري: خمرطة الشويخ الذهبية 

 2017-10-2بتاريخ  5824رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 نوع النشاط: خراطة املعادن

 75منطقة: الشويخ الصناعية الثانية قطعة: ج قسيمة: 
 اهليئة العامة للصناعةملك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها
السادة/ شركة دانة الوليد للتجارة العامة واملقاوالت/ حممد حنوش 

 املوسى وشركاه )ذ.م.م(
 طالبني قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناعي

 200087رقم الرتخير للحرفة الصناعية: 
 ملنيومنوع النشاط: أعمال اال

 حتت االسم التجاري: مصنع أبراج  الدانة  ألعمال األملنيوم
 2017-10-05( بتاريخ: 5827رقم واتريخ القيد يف السجل :  )

 منطقة: الري  الدور : السرداب    اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة     
 حمل : السرداب ابلكامل       1527قسيمة:    1قطعة: 
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 إعالن
 ة العامة للصناعة أبنه تقدم اليهاتعلن اهليئ

 السيد/ عبد هللا عيسى مبارك الكبيسي
 طالبني إصدار بدل فاقد منشأة صناعية

 12824رقم ترخير احلرفة الصناعية: 
 حتت االسم التجاري: مصنع الكبيسي للخرسانة اجلاهزة

 2008-01-23الصادر بتاريخ: 
 املعد: إنتاج اخللط اخلرساين اجلاهز

 بية كبد                 اسم املالك: اهليئة العامة للصناعةمنطقة: صلي
  6قطعة: هـ                            قسيمة:

يرجى  ن يكون حبوزته الرتخير املذكور أعاله أو لديه أي معلومات 
بشأنه أن يتقدم اىل مقر اهليئة العامة للصناعة الدور األرضي خالل 

وإال فإن اهليئة ستقوم بعد انقضاء  أسبوعني من اتريخ نشر اإلعالن
 املهلة إبصدار بدل فاقد عن الرتخير املطلوب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم إليها
السادة/ شركة األمل املشرق لصياغة الذهب الشخر الواحد 

 )ش.ش.و(
 طالبني قيد املذكورين أدانه يف السجل الصناعي

 202066ة: رقم الرتخير للحرفة الصناعي
 نوع النشاط: انتاج املنتجات الذهبية والفضية

 حتت االسم التجاري: امبار إلنتاج املنتجات الذهبية
-10-09(      بتاريخ: 5828رقم واتريخ القيد يف السجل:)

2017 
 الصناعية الثالثة   الدور:األرضي  -منطقة: الشويخ

   250مة:اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  قطعة:ج    قسي 
  10حمل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل 
 الصناعي 

اسم صاحب احلرفة الصناعية : شركة الشويخ الذهبية للتجارة العامة 
 واملقاوالت / خالد السيد يوسف الرفاعي وشريكه ذ.م.م

 201930رقم الرتخير: 
 شويخ الذهبية حتت االسم التجاري: خمرطة ال
 2017-10-2بتاريخ  5824رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 نوع النشاط : خراطة املعادن

       75منطقة: الشويخ الصناعية الثانية    قطعة: ج     قسيمة : 
 ملك: اهليئة العامة للصناعة

     

 إعالن
 الصناعي تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل 

اسم صاحب احلرفية الصناعية : شركة مطبعة ويفز برنتنج برس / 
 إبراهيم امحد إبراهيم العوضي وشريكه

 حتت االسم التجاري: مطبعة بيان    201259رقم الرتخير: 
 .2017-7-31بتاريخ  5774رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 نوع النشاط : أعمال الطباعة
      1حمل :       1541قسيمة :            1منطقة: الري       قطعة: 
 ملك: اهليئة العامة للصناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت اجراء التعديالت املذكورة أدانه 
 يف السجل الصناعي 

 اسم صاحب احلرفية الصناعية: امحد خليفه راشد الشحومي
 27447رقم الرتخير: 

ــــــــــ ــــــــــاج احللــــــــــوايت حتــــــــــت االســــــــــم التجــــــــــاري: ابرفي ه العامليــــــــــة إلنت
 واملعجنات والشوكوال

 .2012-12-17بتاريخ:  4211رقم واتريخ القيد يف السجل: 
والكعك  –نوع النشاط: انتاج املعجنات واحللوايت واخلبز اإلفرجني 

وإنتاج الشوكوالتة والبوظة  –احمللى وغري احمللى املقلي ابلزيت 
 واحللوايت العربية واإلفرجنية.

حمل: كامل  275ة: غرب أبو فطرية احلرفية اخلدمية قسيمة :منطق
 ( ابلدور األرضي. 5 4السرداب   حمل )

 ملك: اهليئة العامة للصناعة    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلــــــــن اهليئــــــــة العامــــــــة للصــــــــناعة أبنــــــــه قــــــــد مت اجــــــــراء التعــــــــديالت  

 املذكورة أدانه ابلسجل الصناعي 
يتية السعودية اسم صاحب احلرفة الصناعية: شركة اإلمناء الكو 

 للتجارة العامة/ عبدهللا خالد الفيلكاوي وشركاه
 26724رقم الرتخير: 

 حتت االسم التجاري: مصنع بوبيان إلنتاج الشحوم وزيوت التزييت
 2010-12-13بتاريخ  3785رقم واتريخ القيد يف السجل: 

 نوع النشاط : إنتاج الشحوم وزيوت التزييت
     112قسيمة :          6ة: منطقة:شرق االمحدي        قطع

 حمل: كامل القسيمة      ملك: اهليئة العامة للصناعة
  7حمل :      1349قسيمة :        1منطقة: الري           قطعة : 
 ملك: اهليئة العامة للصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل 

 الصناعي 
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 ب احلرفة الصناعية : حصة امحد رويشد العازمياسم صاح
 202037رقم الرتخير: 

حتت االسم التجاري: بينتا جرافيكس لتصنيع إعالانت النيون 
 والبالستيك واإلعالانت البارزة واملتحركة

 2017-9-28بتاريخ  5819رقم واتريخ القيد يف السجل: 
عـــــالانت نــــوع النشــــاط : تصــــنيع إعـــــالانت النيــــون والبالســــتيك واال

 البارزة واملتحركة
                     1869قسيمة :            1منطقة: الري       قطعة: 

 ملك: اهليئة العامة للصناعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
تعلـــــــن اهليئـــــــة العامـــــــة للصـــــــناعة أبنـــــــه قـــــــد مت قيـــــــد املـــــــذكورين أدانه 

 ابلسجل الصناعي 
العامة  اسم صاحب احلرفية الصناعية : شركة الصروح العربية للتجارة

 للمواد الغذائية 
 28536رقم الرتخير: 

حتت االسم التجاري: مصنع الصروح العربية ألعمال تعبئة وتغليف 
 املواد الغذائية

 2014-2-20بتاريخ   350007رقم واتريخ القيد يف السجل:  
الصلصات –نوع النشاط: أعمال تعبئة وتغليف املواد الغذائية 

جتميد الروبيان واالمساك مع عدم والكاتشب واملايونيز وتغليف و 
وخضراوات وفواكه جممده ومربده  –بنك  –التصدير وإنتاج العسل 

جتميد وجتفيف وتعليب املواد –وجتفيف وتغليف املواد الغذائية 
حتمير  -الغذائية )السكر( املخلالت والزيوت بنكهات املتعدد 

  -ات وحتمير البهار  –وجتهيز املكسرات وتعبئتها )حتمير النب 
انتاج  –طحن وجرش املواد الغذائية  –تعبئة الشاي يف أكياس 
زيت الذرة زيت عباد الشمس( انتاج ماء  –الزيوت )زيت الزيتون 

تعبئة وتغليف مواد العطارة استخالص الزيوت النباتية  –الورد واخلل 
بنكهات والوان وأشكال  –انتاج قطع السكر  -من األعشاب 

 تعبئة امللح –خمتلفة 
        300منطقة: غرب أبو فطريه     قطعة: احلرفية    قسيمة: 

 ملك: دالل عبداحملسن الشمالن الرومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت قيد املذكورين أدانه ابلسجل الصناعي 

 اسم صاحب حرفية صناعية: نوال عايض عبيد الرشيدي
 201875رقم الرتخير: 
 اري: مصنع ايكو بالست إلنتاج أكياس البالستيكحتت االسم التج

 2017-08-02بتاريخ  5778رقم واتريخ القيد يف السجل: 
 نوع النشاط : إنتاج أكياس البالستيك

 ملك: اهليئة العامة للصناعة    1349قسيمة :    1منطقة: الري قطعة: 

 إعالن
مذكورين تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه قد مت إجراء التعديالت لل

 أدانه ابلسجل الصناعي 
اسم صاحب احلرفية الصناعية: شركة ابب الراين ألعمال االملنيوم 

 واحلدادة / دعيج خالوي الفضلي وشريكته.
 26087رقم الرتخير: 

 حتت االسم التجاري: ابب الراين ألعمال االملنيوم واحلدادة
 2007-11-8بتاريخ  3246رقم واتريخ القيد يف السجل: 

 النشاط: أعمال االملنيوم واحلدادة نوع 
   293حمل:     293قسيمة :    1منطقة: الري         قطعة: 
 ملك: اهليئة العامة للصناعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أبنه تقدم اليها
 السادة/  شركة االيوان الذهيب للتجارة العامة واملقاوالت  / 

 قيد يف السجل الصناعي  مجال الفارس و شريكه  طالبني حمو
 27739رقم الرتخير: 

حتت االسم التجاري: فن املنزل إلنتاج املطابخ املعدنية وشواايت  
الدجاج و الشاورما و خزائن حف  األوراق و امللفات و انتاج 

 معدات للمطابخ و املطاعم    
 2017-6-23الصادر بتاريخ: 

جاج و الشاورما و خزائن املعد: إلنتاج املطابخ املعدنية و شواايت الد
     حف  األوراق و امللفات )أرفف معدنية( و انتاج معدات للمطابخ واملطاعم
 منطقة: الشويخ القدمي            اسم املالك: اهليئة العامة للصناعة  

   204حمل:      142قسيمة:
 

 هيئة أسواق املال
 صندوق اهلند

 إعالن عن فقدان بطاقة وحدات
 واق املال عن فقدان بطاقة وحدات يف صندوق اهلند،تعلن هيئة أس

لطيفة عبدالوهاب علي بناء على الطلب املقدم من السيدة/  وذلك
 حسب البيان التايل:املهي  

 الوحداتعدد  رقم البطاقة رقم املشرتك االســم
لطيفة عبدالوهاب علي 

 3,000 272042201088 2874 املهي 

ه أيـــة معلومـــات بشـــأهنا مراجعـــة وحـــدة يرجـــى  ـــن يعثـــر عليهـــا أو لديـــ
مسامهي الشركات والصناديق االستثمارية مقر مكتب جرانت ثورنتون  

القطــامي والعيبــان وشــركاهم الكــائن يف منطقــة القبلــة، شــارع فهـــد  -
ـــــــــوك  ـــــــــري بل ـــــــــدور التاســـــــــع )هـــــــــاتف:  Aالســـــــــامل، الســـــــــوق الكب ال

(، خــــالل أوقــــات الــــدوام 22438451فــــاكس:  22443900/9
صــــباحاً وحــــىت  8:00مــــن األحــــد إىل اخلمــــيس مــــن الســــاعة الرمسيــــة 
 عصرًا. 3:00الساعة 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      124                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

وذلك خالل مخسة عشر يومًا اعتبارًا من اتريخ نشر اإلعالن يف 
جريدة الكويت اليوم، وإال فإن الشركة ستقوم بعد انقضاء املهلة 

 إبصدار شهادة بدل فاقد للمشرتك املذكور أعاله.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صندوق اهلند
 بطاقة وحداتإعالن عن فقدان 

 تعلن هيئة أسواق املال عن فقدان بطاقة وحدات يف صندوق اهلند،
حامد جرب عيد احلرجيي بناء على الطلب املقدم من السيد/  وذلك

 حسب البيان التايل:
 الوحداتعدد  رقم البطاقة رقم املشرتك االســم

 5,000 271102800695 5180 حامد جرب عيد احلرجيي
هـــا أو لديـــه أيـــة معلومـــات بشـــأهنا مراجعـــة وحـــدة يرجـــى  ـــن يعثـــر علي

مسامهي الشركات والصناديق االستثمارية مقر مكتب جرانت ثورنتون  
القطــامي والعيبــان وشــركاهم الكــائن يف منطقــة القبلــة، شــارع فهـــد  -

ـــــــــوك  ـــــــــري بل ـــــــــدور التاســـــــــع )هـــــــــاتف:  Aالســـــــــامل، الســـــــــوق الكب ال
 (، خــــالل أوقــــات الــــدوام22438451فــــاكس:  22443900/9

صــــباحاً وحــــىت  8:00الرمسيــــة مــــن األحــــد إىل اخلمــــيس مــــن الســــاعة 
 عصرًا. 3:00الساعة 

وذلك خالل مخسة عشر يومًا اعتبارًا من اتريخ نشر اإلعالن يف 
جريدة الكويت اليوم، وإال فإن الشركة ستقوم بعد انقضاء املهلة 

 إبصدار شهادة بدل فاقد للمشرتك املذكور أعاله.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صندوق اهلند
 عن فقدان بطاقة وحداتإعالن 

 تعلن هيئة أسواق املال عن فقدان بطاقة وحدات يف صندوق اهلند،
امحد جاسم حمـمد الشطي بناء على الطلب املقدم من السيد/  وذلك

 حسب البيان التايل:

 الوحداتعدد  رقم البطاقة رقم املشرتك االســم

امحد جاسم حمـمد 
 2,400 260090300752 3209 الشطي

ن يعثـــر عليهـــا أو لديـــه أيـــة معلومـــات بشـــأهنا مراجعـــة وحـــدة يرجـــى  ـــ
مسامهي الشركات والصناديق االستثمارية مقر مكتب جرانت ثورنتون  

القطــامي والعيبــان وشــركاهم الكــائن يف منطقــة القبلــة، شــارع فهـــد  -
ـــــــــوك  ـــــــــري بل ـــــــــدور التاســـــــــع )هـــــــــاتف:  Aالســـــــــامل، الســـــــــوق الكب ال

وقــــات الــــدوام (، خــــالل أ22438451فــــاكس:  22443900/9
صــــباحا وحــــىت  8:00الرمسيــــة مــــن األحــــد إىل اخلمــــيس مــــن الســــاعة 

 عصرا. 3:00الساعة 
وذلك خالل مخسة عشر يومًا اعتبارًا من اتريخ نشر اإلعالن يف 
جريدة الكويت اليوم، وإال فإن الشركة ستقوم بعد انقضاء املهلة 

 إبصدار شهادة بدل فاقد للمشرتك املذكور أعاله.
 

 امللكية للمنفـعة العامة جلنة نزع
 (1/2017إعالن رقم )

( 1/2017عقـدت جلنــة نـزع امللكيــة للمنفــعة العامــة اجتــماعها رقــم )
م وقد أصدرت قراريها بتقرير املنفعة العامة 8/10/2017يــوم األحد 

لوحدة سكنية مبجمع الصوابر السك  وعقار يف منطقة السرة، وعلـى 
الوزراء وزير املــاليـة القـرارين رقمـي  أثر ذلك أصـدر انئب رئيس جملس

 ( بنزع ملكية هذه العقارات. 2،1/2017(
وبنـــاء عليـــه فـــإن إدارة نـــزع امللكيـــة إذ تشـــري إىل قـــراري انئـــب رئـــيس 
جملـــس الـــوزراء وزيـــر املاليـــة املنشـــورين بـــذات العـــدد إعمـــااًل ألحكـــام 

ــــة واالســــتيالء 33/64القــــانون رقــــم  ــــه يف شــــأن نــــزع امللكي  وتعديالت
املؤقت للمنفعة العامة، حتيط السادة املالك املنشورة أمساؤهم ابلقرارين 
املشــار إليهمــا أبن التحديــد النهــائي ألمســاء مــالك العقــارات يــتم بعــد 

 تقدمي واثئق التملك والتحقق من امللكية وتدقيق املساحة.
لذا يرجى من أصحاب العالقة مراجعة اإلدارة مصطحبني معهـم أصـل 

ك للســـري يف إجـــراءات نـــزع امللكيـــة متهيـــداً لنقـــل ملكيـــة واثئـــق التملـــ
 العقارات إىل الدولة.

فمن له اعرتاض على امللكية يتقدم إىل إدارة نزع امللكية إلثبـات حقـه 
خالل شهر من اتريخ نشر هذا اإلعالن يف اجلريدة الرمسية " الكــويت 

 “.اليوم 
مالك عقــاراهتم علمــاً أبن عــدم قيــام ذوي الشــأن مبتابعــة إجــراءات اســت

وعـدم القيـام إبخالئهــا   ال حيـول دون تسـجيل العقــارات ابسـم الدولــة 
 استناداً إىل أحكام قانون نزع امللكية املشار إليه.

وإدارة نــزع امللكيــة أتمــل مــن الســادة املــواطنني التعــاون معهــا يف هــذا 
 الشأن..

 وكيل وزارة                                      
 ة نزع امللكية للمنفعة العامةمدير إدار 

 

 (1/2017قرار نزع ملكية رقم )
بشأن نزع ملكية وحدة سكنية يف جممع الصوابر السك  )مبدينة 

 الكويت(
 انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية:

يف شــأن نـــزع  1964لســـنة  33طـــالع علــى القـــانون رقــم البعــد ا -
 ديالته امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة وتع

( املتخذ ابجتماعها 1/1/2017وعلى قرار جلنة نزع امللكية رقم ) -
م والــــذي يقضــــي  8/10/2017( املنعقــــد بتــــاريخ 1/2017رقــــم )

 بتقرير املنفعة العامة للوحدة أدانه.
 قــرر

 مـادة أوىل
( مبجمع الصوابر  25بناية  5نـزع ملكيـة الوحدة السكنية رقم ) 

مبســــاحة     37568املخطط م/ السك  مبدينة الكويت مــن
( ابســــم مسري إبراهيم صاحل القالف وشريكتيه  2م42.814)



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      125                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

( وذلك على ميزانيــة 20521بشأهنا صيغـة االستمالك رقم )والصادر 
اإلدارة  –مبيزانية وزارة املالية  2012/2013االستمالكات للسنة املالية

 .العامة 
 مادة اثنية

ــذه ينشـــر هــذا القــرار يف ا ــة تنفي ــة ، وعلــى اجلهــات املعني ــدة الرمسي جلري
 وتعديالته م  64لسنة  33وفًقا ألحكـام القانون رقم 

 وزير املاليةانئب رئيس جملس الوزراء 
 رئيس جلنة نزع امللكية  

 أنس خالد الصاحل    
  1439حمرم 18التاريخ  :     
 م2017أكتوبر  8املوافق  :    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 2/2017 قرار نزع ملكية رقم )

 بشأن نزع ملكية العقار الواقع مبنطقة ) السرة (
 انئب رئيس جملس الوزراء وزير املالية :

يف شــأن نـــزع  1964لســـنة  33طـــالع علــى القـــانون رقــم البعــد ا -
 امللكية واالستيالء املؤقت للمنفعة العامة وتعديالته 

( املتخذ ابجتماعها 2/1/2017وعلى قرار جلنة نزع امللكية رقم ) -
م والــــذي يقضــــي  8/10/2017( املنعقــــد بتــــاريخ 1/2017)رقــــم 

 بتقرير املنفعة العامة للعقار أدانه. 
 قــرر 
 مـادة أوىل

( واملتمثل 1نـزع ملكيـة العقار الواقع مبنطقة ) السرة ( قطعة )
أ( من املخطط 1ابملساحة املتبقية من العقار املوصوف ابلقسيمة رقم )

سم الشيخة/ سعاد حممد ( اب2م5942.5والبالغه ) 26937م/
( وذلك على 20538الصباح والصادر هبا صيغة استمالك رقم )

( مبيزانية وزارة 2017/2018ميزانية االستمالكات للسنة املالية )
 اإلدارة العامة . –املالية 

 مـادة اثنية
ــذه  ــة تنفي ــة ، وعلــى اجلهــات املعني ــدة الرمسي ينشـــر هــذا القــرار يف اجلري

 وتعديالته .   م  64لسنة  33لقانون رقم وفًقا ألحكـام  ا
 وزير املاليةانئب رئيس جملس الوزراء 

 رئيس جلنة نزع امللكية            
 أنس خالد الصاحل                                                                       

 هـ  1439حمرم18التاريخ: 
 م 2017أكتوبر 8املوافق:

 

 كزية لةحصاءاإلدارة املر 
 إعـــــالن

ــ  5تعلن اإلدارة املركزية لةحصاء عن رغبتها يف طرح املمارسة رقم )
( اخلاصة ابستئجار ابصات مع سائق لةدارة املركزية 2017/2018

لةحصاء، فعلى الشركات املتخصصة الراغبة يف التقدم هلذه املمارسة مراعاة 
 -التايل: 

جلنة املناقصات املركزية قبل أن تكون الشركة مسجلة لدى  -1
 صدور هذا اإلعالن.

أن تكون الشركة املتقدمة لديها اخلربة يف هذا اجملال، مع إحضار -2
 ما يثبت ذلك.

تبدأ اإلدارة املركزية لةحصاء يف تسليم شروط املمارسة اعتباراً 3-
 من اتريخ نشر هذا اإلعالن وملدة أسبوع.

ن إدارة الشئون املالية نظري رسم قدره يتم احلصول على شروط املمارسة م-4
 د.ك( فقط مخسه وسبعون دينارا كويتيا ال غري، غري قابل للرد. 75)
تقدم العروض ابلظرف املختوم إىل إدارة الشئون املالية ابإلدارة -6

 املركزية لةحصاء.
 

 اإلدارة العامة لةطفاء
 إعـــالن

رقـــــــــــم  تعلـــــــــــن اإلدارة العامـــــــــــة لةطفـــــــــــاء عـــــــــــن طـــــــــــرح املمارســـــــــــة
 صيانة النظم املتكاملة لةدارة العامة لةطفاء  29/2017/2018

فعلى السادة التجار املتخصصـني يف هـذا اجملـال مراجعـة قسـم احملاسـبة 
)الصندوق( ابإلدارة العامة لةطفاء مبنطقة مبارك العبدهللا الدور الثاين 

د.ك(فقط  75للحصول على املواصفات اخلاصة مقابل رسوم قدرها )
 ال ترد مصطحبني معهم املستندات التالية:  –سة وسبعون دينارًا ال غري مخ
 صورة من السجل التجاري . - 1 
 صورة شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. - 2 
 صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية .  - 3 
 صورة شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات غري - 4 

احلكومية الصادرة من وزارة الشئون االجتماعية والعمل والصاحلة ملدة 
 سنة مع العطاء .

تســــليم العطــــاءات لقســــم املناقصــــات والعقــــود ابإلدارة العامــــة  - 5 
لةطفـاء مبنطقـة مبـارك العبـدهللا ) غـرب مشـرف ( الـدور االول .علمــا 

/  11/  02أبن آخـــر موعـــد لتقـــدمي العـــروض يـــوم اخلمـــيس املوافـــق 
ظهرا بقسم املناقصات والعقـود مبنطقـة مبـارك  1.00الساعة  2017

 العبدهللا ) غرب مشرف ( الدور األول .
 مدير ادارة الشئون املالية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـــالن 

 (2018/  2017/  31تعلن اإلدارة العامة لةطفاء عن طرح  ارسة رقم )
 .إعادة هندسة النظم اخلاصة ابإلدارة العامة لةطفاء

"  احملاسبةسادة التجار املتخصصني يف هذا اجملال مراجعة قسم فعلى ال
الصـــندوق " ابإلدارة العامـــة لةطفـــاء مبنطقـــة مبـــارك العبـــد هللا )غـــرب 
مشرف( الدور الثاين للحصول على املواصفات اخلاصة هبذه املمارسة 

د.ك( مخسة وسبعون دينارًا كويتيـاً فقـط  75/  -مقابل رســم وقـدره )
 -مصطحبني معهم املستندات التالية:  -ري قابلة للرد غ –ال غري 

 صورة من السجل التجاري. - 1 
 صورة شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. - 2 
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 صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية.  - 3 
صورة شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لدى الشركات غـري  - 4 

ن وزارة الشئون االجتماعية والعمل والصاحلة ملدة احلكومية الصادرة م
 سنة مع العطاء.

تســــليم العطــــاءات لقســــم املناقصــــات والعقــــود ابإلدارة العامــــة  - 5 
 لةطفاء مبنطقة مبارك العبد هللا )غرب مشرف( الدور االول.

 2017/  11/  5علمــاً أبن آخــر موعــد لتقــدمي العــروض يــوم االحــد املوافــق 
 رًا.ظه 1.00الساعة 

 مدير الشئون املالية 
 

 اإلدارة العامة للجمارك
 2017( لسنة 120تعليمات مجركية رقم )

-بشأن رفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة
املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة من -اجملمدة-املربدة

 يور لكة السويد وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الط
 -مدير عام اجلمارك:

 2017( لسنة 575بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ) 
  2017-9-5بتاريخ  4560املقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 

 -واملتضمن االيت : 
 )مــــــــادة أولـــــــــــــى(

-املربدة-يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة
املصنعة( بكافة انواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة من  لكة -مدةاجمل

 السويد وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور 
 )مــــــــادة ثــــــانــــيــــة(

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيصه-على مجيع جهات االختصاص
 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.

السادة املدراء العلم واإليعاز للمختصني لديكم لتقيد وعليه يرجى من 
بقرار اهليئة اعاله والعمل على تنفيذه اعتبارا من اتريخ صدوره يف   

30  /8  /2017  
 للعلم والعمل مبوجبه ،،،  

 2017/      10/    2صدر بتاريخ  
 مدير عام االدارة العامة للجمارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2017( لسنة  121تعليمات مجركية رقم )

-بشأن رفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة
املصنعة( بكافة انواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة من -اجملمدة  -املربدة

 مجهورية بولندا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور 
 مدير عام اجلمارك:

 2017( لسنة 577بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم)
  2017-9-5بتاريخ  4560ملقيد لدينا بوارد السجل العام رقم ا

 واملتضمن اآليت:
 مــــــــادة أولـــــــــــــى

 -املربدة -يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة

املصنعة( بكافة انواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة من مجهورية -اجملمدة
 ن  مرض انفلونزا الطيور بولندا وذلك لسبب خلوها م

 مــــــــادة ثــــــانــــيــــة
تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيصه-على مجيع جهات االختصاص

 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية.
وعليه يرجى من السادة املدراء العلم واإليعاز للمختصني لديكم لتقيد 

يذه اعتبارا من اتريخ صدوره يف   بقرار اهليئة اعاله والعمل على تنف
30  /8   /2017  

 للعلم والعمل مبوجبه ،،،  
 2017/    10/    2صدر بتاريخ     

 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2017( لسنة 122تعليمات مجركية رقم )
بشأن رفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور 

( بكافة أنواعها املصنعة-اجملمدة-املربدة-)الطازجة
ومشتقاهتا وبيض املائدة من مجهورية هنغاراي وذلك 

 بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور
 مدير عام اجلمارك: 

 2017( لسنة 578بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم )
 2017-9-5بتاريخ  4560املقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 

 واملتضمن اآليت: 
 ادة أولـــــــــــــى()مــــــــ

-املربدة-يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة
املصنعة( بكافة أنواعها ومشتقاهتا وبيض املائدة من مجهورية -اجملمدة

 هنغاراي وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور 
 )مــــــــادة ثــــــانــــيــــة(

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيصه-على مجيع جهات االختصاص
 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.

وعليه يرجى من السادة املديرين العلم واإليعاز للمختصني لديكم 
التقيد بقرار اهليئة أعاله والعمل على تنفيذه اعتبارا من اتريخ صدوره 

  2017/    8/    30يف   
 للعلم والعمل مبوجبه،  

 2017/     10/     2ر بتاريخ    صد
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2017( لسنة 123تعليمات مجركية رقم )

بشأن رفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور 
املصنعة( بكافة أنواعها -اجملمدة-املربدة-)الطازجة

ومشتقاهتا وبيض املائدة من مجهورية النمسا وذلك 
 ن مرض انفلونزا الطيورلسبب خلوها م

 -مدير عام اجلمارك:
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ـــاء علـــي قـــرار وزارة التجـــارة والصـــناعة رقـــم)  2017( لســـنة 582بن
  2017-9-5بتــاريخ  4560املقيــد لــدينا بــوارد الســجل العــام رقــم 

 -واملتضمن اآليت:
 )مــــــــادة أولـــــــــــــى(

-املــربدة-ةيرفـع احلظـر عـن اسـترياد مجيـع أنـواع حلـوم الطيـور )الطازجـ
املصنعة( بكافة انواعها ومشـتقاهتا وبـيض املائـدة مـن مجهوريـة -اجملمدة

 النمسا وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور 
 )مــــــــادة ثــــــانــــيــــة(

ــذ هــذا القــرار -كــل فيمــا خيصــه-علــى مجيــع جهــات االختصــاص تنفي
 .ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية

وعليـــــــه يرجـــــــى مـــــــن الســـــــادة املـــــــدراء العلـــــــم واإليعـــــــاز للمختصـــــــني 
ـــى تنفيـــذه اعتبـــارا مـــن  ـــة أعـــاله والعمـــل عل ـــديكم التقيـــد بقـــرار اهليئ ل

  2017/  8/  30اتريخ صدوره يف 
 للعلم والعمل مبوجبه،  

 مدير عام
 2017/  10/  2صدر بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   2017( لسنة 124تعليمات مجركية رقم )

ن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور بشأن رفع احلظر ع
املصنعة( بكافة انواعها -اجملمدة-املربدة-)الطازجة

ومشتقاهتا وبيض املائدة فيما عدا املعاجلة حضراي على 
درجة مئواي من مجهورية الفلبني وذلك لسبب خلوها 70

 الضراوة N5N1من مرض انفلونزا الطيور شديد 
 مدير عام اجلمارك:
 2017( لسنة 581رة التجارة والصناعة رقم)بناء على قرار وزا

  2017-9-5بتاريخ  4560املقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 
 واملتضمن اآليت:

 مــــــــادة أولـــــــــــــى
-املربدة-يرفع احلظر عن استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة 

ئدة فيما عدا املصنعة( بكافة انواعها ومشتقاهتا وبيض املا-اجملمدة
درجة مئواي من مجهورية الفلبني وذلك لسبب 70املعاجلة حضراي على 

 (N5N1خلوها من  مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة )
 مــــــــادة ثــــــانــــيــــة

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيصه-على مجيع جهات االختصاص
 .ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر ابجلريدة الرمسية

وعليه يرجى من السادة املدراء العلم واإليعاز للمختصني لديكم لتقيد 
بقرار اهليئة اعاله والعمل على تنفيذه اعتبارا من اتريخ صدوره يف 

30/8/2017 
 للعلم والعمل مبوجبه ،،،  

 2/10/2017صدر بتاريخ  
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك

 2017( لسنة 125تعليمات مجركية رقم )
شأن رفع احلظر عن استرياد كافة أنواع وأصناف ب

 )الزهرة وامللفوف( من اململكة األردنية اهلامشية
 مدير عام اجلمارك:

 2017( لسنة 586بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم )
 2017-9-5بتاريخ  4560املقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 

 واملتضمن اآليت:
 ـــــــــــى()مــــــــادة أولــ

يرفع احلظر عن استرياد كافة أنواع أصناف )الزهرة وامللفوف( من 
 اململكة األردنية اهلامشية

 )مــــــــادة ثــــــانــــيــــة(
ضـــرورة ارفـــاق شـــهادة حتليـــل معتمـــدة مـــن اململكـــة األردنيـــة اهلامشيـــة  

وكد أن وصادرة من قبل املختربات املعتمدة من وزارة الزراعة األردنية ت
نسب متبقيات مبيدات اآلفـات الزراعيـة بكـل ارسـالية واردة إىل دولـة 

لنســــب اCODEX ALIMENTARIUSحــــدود الكويــــت يف 
املسموح هبا من متبقيات املبيدات وفقا للمواصفات القياسية املعتمدة 
واخلاصة )احلـدود القصـوى املسـموح هبـا مـن بقـااي مبيـدات اآلفـات يف 

 ذائية.املنتجات الزراعية والغ
 )مــــــــادة ثــــــالــــــثــــــة(

تنفيذ هذا القرار -كل فيما خيصه-على مجيع جهات االختصاص
 ويعمل به من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية.

وعليه يرجى من السادة املديرين العلم واإليعاز للمختصني لديكم 
بارا من اتريخ صدوره التقيد بقرار اهليئة أعاله والعمل على تنفيذه اعت

  2017/    8/    30يف   
 للعلم والعمل مبوجبه،  

 2017/     10/     2صدر بتاريخ    
 مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 

 

 اإلدارة العامة للطريان املدين
 إعالن

  (2014/2015-2 (عن املزايدة رقم
إدارة واستثمار مطعم ومقهى الرتانزيت الشرقي طبقا 

 فات العاملية يف مطار الكويت الدويلللمواص
-2تعلن اإلدارة العامة للطريان املدين عن إعادة طرح املزايدة رقم )

( اخلاصة إبدارة واستثمار مطعم ومقهى الرتانزيت 2014/2015
الشرقي طبقًا للمواصفات العاملية يف مطار الكويت الدويل املذكورة 

تقدمي العطاءات للمزايدة بواثئق املزايدة بني الشركات اليت قامت ب
 موضوع البحث واملوضحة أمساؤهم على النحو التايل:

 اسم الشــركة م
 شركة الغنيم التجارية احملدودة 1
 شركة مطاعم بدر عبدالرمحن البكر وشركائه 2
 شركة ذات السالسل 3
 شركة الثقة للمطاعم 4
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املناقصات قسم  –حيث ميكن احلصول عليها من إدارة الشئون املالية 
والعقود ابإلدارة العامة للطريان املدين ابتداء من يوم )األحد( املوافق 

( خالل ساعات العمل الرمسي مقابل دفع مبلغ وقدره 15/10/2017)
 د.ك( فقط مخسمائة دينار كوييت ال غري. 500,-)

هذا وسوف يعقد االجتماع التمهيدي مبقر اإلدارة العامة للطريان املدين 
 10( يف متام الساعة )22/10/2017األحد( املوافق )يف يوم )
 صباحاً(.

وتعاد الواثئق بعد تعبئتها ومرفق بداخلها املستندات املطلوبة وأتمني 
%( من قيمة العطاءات يف صورة شيك  2ابتدائي ال يقل عن )

مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد البنوك املعتمدة بدولة 
رمسي وخيتم ابلشمع األمحر، وسيتم  الكويت وتورد الواثئق يف مظروف

تسليم العروض إىل قسم املناقصات والعقود ابإلدارة العامة للطريان 
 املدين. 

 1علما أبن آخر موعد لتقدمي العروض سيكون يف متام الساعة )
( ويرفض أي عرض 29/10/2017ظهراً( من يوم )األحد( املوافق )

 بعد هذا املوعد.
 

 األمانة العامة لألوقاف
 إعالن

تعلن األمانة العامة لألوقاف عن فتح ابب التسجيل لشركات أتمني   
تكافلي لعقارات األمانة العامة لألوقاف متهيدًا لطرح مناقصة عقد 
التأمني على عقارات األمانة العامة لألوقاف شريطة أن يكون للشركة 

 سابق خربة يف التأمني على عقارات استثمارية وجتارية. 
م الشركة عند التسجيل الشروط الفنية مع دليل على أن تقد

االجراءات لكل نوع من أنواع التأمني مفصلة لكل نوع على حدة 
 6حيث يبدأ التقدمي مبقر األمانة العامة لألوقاف منطقة الدمسة / ق 

 -قسم املشرتايت   -اإلدارة املالية -شارع محود الرقبة الدور الثاين 
رمسية على أن يكون آخر موعد للتقدمي وذلك أثناء مواعيد العمل ال

 .31/10/2017بتاريخ 
فعلى من يرغب ابلتقدمي يرجى اصطحاب املستندات اآلتية مع كتاب رمسي 
 من الشركة موجه إىل األمانة العامة لألوقاف بطلب التسجيل مرفقا به اآليت:

 صورة من شهادة السجل التجاري. -
 ناعة الكويت.صورة من شهادة القيد بغرفة جتارة وص -
 صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية. -
 صورة من شهادة دعم العمالة. -
 سابقة األعمال اخلاصة ابلشركة.  -
الشروط الفنية مع دليل االجراءات لكل نوع من أنواع التأمني  -

 مفصلة لكل نوع على حدة 
 األمانة العامة لألوقاف

 

 رســــة رقـــــم إعالن عــــن طرح املما
  (14 /2017-2018) 

بشـــأن تزويد االمانة العامة لألوقاف خبدمة االنرتنت 
 وخطوط نقل البياانتisdnوخطوط 

/ 14تعلن األمانة العامة لألوقاف عن طرح املمارســــة رقـــــم )   
( بشـــأن تزويد األمانة العامة لألوقاف خبدمة 2017-2018

وذلك طبقا  خطوط نقل البياانتو isdnاالنرتنت وخطوط 
للمواصفات والشروط اخلاصة  والعامة الواردة يف واثئق املمارسة من 

شارع محود الرقبة   6مقر األمانة العامة لألوقاف منطقة الدمسة / ق 
وذلك أثناء  -قسم املشرتايت   -اإلدارة املالية -الدور الثاين 

مقابل  15/10/2017 مواعيد العمل الرمسية اعتبارا من يوم االحد
د.ك (  ال يرد وعلى أن تقدم العطاءات  75.000رسم مقداره )

ابألمانة العامة لألوقاف قبل الساعة الواحدة ظهرا من يوم اخلميس 
 .2/11/2017املوافق 

( من قيمة العطاء  %2هذا وتبلغ الكفالة األولية هلذا العطاء )  
 ء.وينبغي أن تكون صاحلة طيلة مدة سراين العطا

فعلى من يرغب يف احلصول على كراسة الشروط يرجى اصطحاب 
 املستندات اآلتية :

 . صورة من شهادة السجل التجاري 
 . صورة من شهادة القيد بغرفة جتارة وصناعة الكويت 
 . صورة من إيصال التسجيل لدى جلنة املناقصات املركزية 
 . صورة من شهادة دعم العمالة 

 األمانة العامة لألوقاف
 

 اجلهاز املركزي للمناقصات العامة
 تنويه

( توريد مالبس 5/2017/2018) بشأن املناقصة رقم
 سنوات 3ولوازم لالدارة العامة لالطفاء ملدة 

 -االدارة العامة لالطفاء  -
يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقصــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة 

ة أعــاله هــو يف اتريــخ املناقصــني اىل أن اقفــال هــذه املناقصــة  املــذكور 
12/11/2017   . 

من اجلريـدة  1361وليس كما جاء يف اإلعالن املنشور يف العدد رقم 
 8/10/2017الرمسية الصادر بتاريخ 

 
 األمني العام املساعد لشئون املناقصات
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 تنويه
  4/2016/2017 : م م ك بشأن املناقصة رقم

ة تشغيل وصيانة الرفعات اجلسرية والرافعات اجلسري
املتحركة واملعدات االرضية يف ميناء الشعيبة التابع 

 ملوؤسسة املوانر الكويتية
يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقصــــات العامـــة أن يســــرتعي انتبـــاه الســــادة 
املناقصني اىل أن سوف يتم عقد اجتماع متهيدي  للمناقصـة  املـذكورة 

ء املوافـق أعاله يف مبىن جممع املؤسسة الدور التاسع وذلك يوم الـثالاث
 صباحا 10يف متام الساعه  17/10/2017

 األمني العام املساعد لشئون املناقصات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنويه
 يعلن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة

واخلاصة بتشغيل  2017_2/2016بشأن املناقصة رقم : م م ك 
وصيانة الرافعات اجلسرية والرافعات اجلسرية املتحركة واملعدات 

 ويخ التابع ملؤسسة املوانر الكويتية االرضية مبيناء الش
يـــود اجلهـــاز املركـــزي للمناقصـــات العامـــة  ان يســـرتعي انتبـــاه الســـادة 
ــــتم عقــــد اجتمــــاع متهيــــدي اثين للمناقصــــة  املناقصــــني اىل ان ســــوف ي
املذكورة اعاله وذلك يف مبىن جممع املؤسسة الدور التاسع وذلـك يـوم 

 اعه العاشرة .يف متام الس 17/10/2017الثالاثء املوافق 
 األمـــيــن الــعــام املساعد لشئون املناقصات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه

 5/2016/2017بشأن املناقصة رقم : م م ك 
الستئجار قطع حبرية للعمل للخدمات املالحية مبيناء 

زورق ربط(  1-زورق ارشاد 1 -قاطرات 4الشعيبة )
 التابعة ملؤسسة املوانر الكويتية

ت العامـــة أن يســــرتعي إنتبـــاه الســــادة يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناقصــــا
ــــتم عقــــد اجتمــــاع متهيــــدي اثين للمناقصــــة  املناقصــــني إىل أن ســــوف ي
املذكوره اعاله وذلك يف مبىن جممع املؤسسة الدور التاسع وذلـك يـوم 

 صباحا 11يف متام الساعة  18/10/2017االربعاء املوافق 
 أمني السر املساعد للجهاز املركزي للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويهت
 2018-16/2017مناقصة رقم 

 تقدمي خدمات التأمني الصحي للمواطنني املتقاعدين
 وزارة الصحة

يود اجلهاز أن يسرتعى انتباه السادة املناقصني اىل أن قيمـة بيـع واثئـق 
د.ك ولـــــيس كمـــــا جـــــاء يف  10000املناقصـــــة املـــــذكورة اعـــــاله هـــــي 

ـــدة الرمس1361اإلعـــالن املنشـــور يف العـــدد ) ـــة الصـــادرة ( مـــن اجلري ي
 . 8/10/2017بتاريخ  

 لذا اقتضى التنويه.
 االمني العام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنويه

 4/2016/2017بشأن املناقصة رقم : م م ك 
الستئجار قطع حبرية للعمل للخدمات املالحية مبيناء 

زورق ربط(  2-زورق ارشاد 2 -قاطرات 4الشويخ )
 التابعة ملؤسسة املوانر الكويتية

صــــات العامـــة أن يســــرتعي إنتبـــاه الســــادة يـــود اجلهــــاز املركـــزي للمناق
ــــتم عقــــد اجتمــــاع متهيــــدي اثين للمناقصــــة  املناقصــــني إىل أن ســــوف ي
املذكوره اعاله وذلك يف مبىن جممع املؤسسة الدور التاسع وذلـك يـوم 

 يف متام الساعة العاشرة صباحا 18/10/2017االربعاء املوافق 
 لعامةأمني السر املساعد للجهاز املركزي للمناقصات ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 258/2017/2018طرح مناقصة رقم وأ/ 

مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة استوديوهات 
 ( 10,9,5بث مباشر اذاعي )

 عالماإلطلب وزارة على بناء 
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي 

 للمناقصات العامة.
الموعد النهائي  الطرح

 الكفالة السعر لتقديم العطاءات

دك صالحة  6000 300 2018/  1/  21 2017/  10/  15
 90لمدة 

وذلك في مكتب  19-11-2017يوم االحد  الموافق  10 اإلجتماع التمهيدي
مجمع  -الدور االرضي  -الوكيل المساعد للشئون الهندسية 

 شارع السور -االعالم 
الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -

 باإلعالن لتقديم العطاءات.  اليوم المحدد
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -

 بطاقة كي نت . 
أخر موعد لتقديم االستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.  2017-11-30
ة من قبل يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادر -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنر المادة  -
 والتى تنر على :  2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "
 من يمثلهم "  المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو
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يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث 
 أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات 
قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات 

 التالية :
 ة المدنية. صورة من البطاق 1.
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي  2.

 للمناقصات العامة. 
فى حال حضور غير الشخر المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 المناقصة.  يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

  2018/  2017/  259وأ / طرح مناقصة رقم 
 مشروع تطوير وتحديث استوديو تسجيل إذاعي

 ب(3-أ3)
 عالماإلبناء علي طلب وزارة 

صول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي ويمكن الح
 للمناقصات العامة.

الموعد النهائي  الطرح
 الكفالة السعر لتقديم العطاءات

دك صالحة  3500 150 2018/  1/  21 2017/  10/  15
 90لمدة 

وذلك في بمكتب  2017-11-19يوم االحد  الموافق  اإلجتماع التمهيدي
ة الدور االرضي بمجمع الوكيل المساعد للشئون الهندسي

 االعالم شارع السور
الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -

 اليوم المحدد باإلعالن لتقديم العطاءات. 
يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -

 بطاقة كي نت . 
أخر موعد لتقديم االستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.  2017-12-03
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنر المادة  -
 :  والتى تنر على 2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث  -

 أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 
التنسيق مع قسم فض وعلى الشركات الراغبة بالحضور  -

العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية :

 صورة من البطاقة المدنية.  1.

صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي  2.
 للمناقصات العامة. 

فى حال حضور غير الشخر المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
تمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات كتاب خطي من المع

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 
 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
 1/2017/2018طرح مناقصة رقم 

توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال 
المساحة ونظم و المعلومات الجغرافية بناء علي 

 طلب بلدية الكويت
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات 

 العامة.
الموعد النهائي  الطرح

 الكفالة السعر لتقديم العطاءات

دك صالحة  6000 300 14/11/2017 2017/  10/  15
 90لمدة 

وذلك في مبنى  23-10-2017يوم االثنين الموافق  9 اإلجتماع التمهيدي
 بلدية الكويت المبنى الرئيسي ادارة المساحة

الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم المحدد باإلعالن لتقديم العطاءات. 

كور أعالة بواسطة شيك مصدق أو يتم دفع المقابل النقدي المذ -
 بطاقة كي نت . 

 سنوات  5خبره التقل عن  -
أخر موعد لتقديم االستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.  2017-10-16
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم  وزارة الشئون االجتماعية
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنر المادة  -
 والتى تنر على :  2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

مثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث يعتبر هذا اإلعالن ب -
 أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 
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وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 المستندات التالية :
 صورة من البطاقة المدنية.  1.
لتوقيع الخاص بالجهاز المركزي صورة من اعتماد ا 2.

 للمناقصات العامة. 
فى حال حضور غير الشخر المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.

كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية لمزيد من المعلومات  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

استئجار عدد  7/2017/2018طرح مناقصة رقم 
( سيارة دورية جيب بدون سائق ومع وقود بناء 40)

 علي طلب بلدية الكويت
الموعد النهائي  الطرح

 الةالكف السعر لتقديم العطاءات

دك صالحة  7500 1000 14/1/2018 15/10/2017
 90لمدة 

وذلك في  14/11/2017يوم الثالثاء الموافق  10س  اإلجتماع التمهيدي
 مبنى ادارة الخدمات العامة بمنطقة الري

الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم المحدد باإلعالن لتقديم العطاءات. 

المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو يتم دفع  -
 بطاقة كي نت . 

- 2018/2017/7  
أخر موعد لتقديم االستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.  2017-11-29
يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  -

االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم  وزارة الشئون
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنر المادة  -
 والتى تنر على :  2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "
 المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " 

ذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث يعتبر ه -
 أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 المستندات التالية :
 صورة من البطاقة المدنية.  1.

ن اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي صورة م 2.
 للمناقصات العامة. 

فى حال حضور غير الشخر المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 
 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية لمزيد من  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 11-2016-2017ع ر ـ طرح مناقصة رقم ه
تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة 
 باألندية واالتحادات الرياضية )المنطقة الثانية(

 امة للرياضةبناء علي طلب الهيئة الع
الموعد النهائي  الطرح

 الكفالة السعر لتقديم العطاءات

دك صالحة  3500 150 16/1/2018 15/10/2017
 90لمدة 

وذلك في  29/10/2017املوافـــــــــــــــــــــــــــق صباحا يوم االحد  10 اإلجتماع التمهيدي
 بمقر الهيئة العامة للرياضة

ن الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا م -
 اليوم المحدد باإلعالن لتقديم العطاءات. 

يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو  -
 بطاقة كي نت . 

 على الشركات المتخصصة  -
أخر موعد لتقديم االستفسارات للمناقصة المذكورة أعاله هو  -

 و إال لن يلتفت لتلك الطلبات بعد هذا التاريخ.  2017-11-29
استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل  يجب تقديم شهادة -

وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم 
 العطاء. 

لسنة  49من قانون المناقصات العامة رقم  48وفقا لنر المادة  -
 والتى تنر على :  2016

تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق  "
 ى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم " المناقصة ف

يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث  -
 أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف . 

وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض  -
العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 

 لمستندات التالية :ا
 صورة من البطاقة المدنية.  1.
صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي  2.

 للمناقصات العامة. 
فى حال حضور غير الشخر المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار  3.
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كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
 بتفويض من يراه لحضور الجلسة. 

 يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.  -
لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية  -

.WWW.CTC.GOV.KW  
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة 
شركات يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة 

تقديم خدمات  2017/18عن طرح المناقصة رقم 
 اعمال النظافة في مباني الصندوق الكويتي للتنمية
بناء على طلب الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية 

 العربية
يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة 

ون رقم من القان (16)المناقصين إلى أنه واستنادا إلى نر المادة 
سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على  2016لسنة  (49)

بعد مدة  (19)الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها 
يوم على االقل من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة  (30)

 الرسمية.
ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام 

دم ادراجه خالل مدة اسبوع من المجلس من قرار االستبعاد أو ع
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114).بالقرار الوزارى رقم 
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 مرفق الشركات المحدودة _
 وكيال عن إسم المقاول

  شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م
  الحميد سالم للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مشركة ابناء عبد

  الشركة الوطنية للتنظيف ش م ك م
  مؤسسة ساحل الخليج للخدمات البحرية

مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق/فرع من شركة 
 الشاهين الذهبي للتجارة العامة

 

  األهلية المتحدة للخدمات العامة ش م ك م
  كويتية للخدمات الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مالشركة ال

  شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني ذ م م
مركز الرواد للخدمات البيئية/ فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة 

 العامة والمقاوالت ف ذ م م
 

  شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ذ م م
  شارد للصيانة والتنظيف ذ م مشركة كويت برت

  الشركة الكويتية االولى للنظافة ش م ك م
  الشركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة ش م ك م
  الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها ذ م م

 وكيال عن إسم المقاول
  شركة ترست التخصصية للتجارة والمقاوالت ذ م م

  شركة الجهراء لمعدات التنظيف ش م ك م
  بحان للمقاوالت الزراعية ذ م مشركة ص

  شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
  الشركة الوطنية للمجاري ذ م م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة 
شركات يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة 

 RFP -2022083عن طرح المناقصة رقم 
I و خطوط تركيب صمامات ألنابيب المياه المالحة

معالجة الملوحة في مراكز التجميع جنوب و شرق 
 & INSTALLATION OF ESDVsالكويت 

FVs ON BRACKISH WATER LINES 
OF OLD S&EK GCS DESALTER 

TRAINS AT 
 بناء على طلب شركة نفط الكويت

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة 
من القانون رقم  (16)ادا إلى نر المادة المناقصين إلى أنه واستن

سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على  2016لسنة  (49)
بعد مدة  (22)الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها 

يوم على االقل من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة  (30)
 الرسمية.

ام ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم ام
المجلس من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من 
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم المحدد 

 (2017/114).بالقرار الوزارى رقم 
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 مرفق الشركات المحدودة _
مة شركات إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائ
 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح

 وكيال عن إسم المقاول
  الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

  الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة اتحاد المقاولين ) كويت ( ذ م م
  قاوالت ذ م مشركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والم

  شركة اس كي اس جروب للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
  شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

  شركة الدار للهندسة واالنشاءات ش م ك م
  شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ش م ك

  م. شركة الكليب الدولية التجارية ذ. م.
  شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

  شركة المير للخدمات الفنية ذ م م
  شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م
  شركة امكو للهندسة واالنشاءات ذ م م

  شركة اي سي ام اي انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
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  شركة بدر المال واخوانه ذ م م

  كة خليل بهمن وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م مشر
  شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

  شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م
  شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ش م ك م
  شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ذ م م
  شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ش م ك ع

  شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة 
شركات يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة 

 RFP-2034573المناقصة رقم  عن طرح
تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في 

9GS-21&GC-19,GC-10,GC 
INSTALLATION OF NEW DESALTER 

TRAIN AT 
21-GC-9,GC-10,GC-19,&GS  بناء على
 طلب شركة نفط الكويت

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة 
من القانون رقم  (16)المناقصين إلى أنه واستنادا إلى نر المادة 

 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله على 2016لسنة  (49)
بعد مدة  (15)الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها 

يوم على االقل من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة  (30)
 الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام 
المجلس من قرار االستبعاد أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من 

عد سداد الرسم المحدد نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وب
 ( 114/2017بالقرار الوزارى رقم )

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 الشركات األجنبية مسلسل

1 A.P.S TECHNIP ITALY 

2 KELLOGG BROWN & ROOT OVERSEAS 
OPERATIONS LTD 

3 petrofac international ltd uae 
4 LARSEN TOUBRO LIMITED,INDEA 
5 snc lavlin (uk 
6 (S.KOREA) DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD 
7 (A (SPAIN.S ,TECNICAS REUNIDAS 
8 hyundai heavy industries co korea 

9 S SK ENGG &CONST CO LTD SOUTH 
KOREA/M 

10 A ITALY.P.S PSAIPEM 
11 JGC CORPORATION,JAPAN 
12 daewoo engineering& construction co ltd korea 
13 s flour limited. uk/m 
14 SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD,KOREA 

15 NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTIO 
COMPANY UAE 

 النـإع
 /2017/2016/17بشأن المناقصة رقم م م ك 

أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات 
 الصغيرة بموانر الشويخ

طق التخزينية التابعة والدوحة والشعيبة والمنا
 لمؤسسة الموانر الكويتية

 -مؤسسة الموانر الكويتية  -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم 

 عطاءات المناقصة المذكوره أعاله إلي يوم الثالثاء الموافق
-10-2017بدال من يوم االحد  الموافق  2017-10-24 

15 
 ى للمناقصات العامةاألمين العام للجهاز المركز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن
توفير  2017/2016/20بشأن المناقصة رقم أ.ف 

مراسلين لخدمة القطاعات التابعة لوزارة األوقاف و 
 الشئون االسالمية

 -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين 

 اله أن يبادروا إلى إستالم حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أع
مصطحبين معهم  -) محضر اجتماع تمهيدي ( من مقر الجهاز 

 إيصال شراء المناقصة
 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 /2018/2017/2ع شـ بشأن المناقصة رقم ه
توفير ايدي عاملة )ضباط امن( واجهزة ومواد 

 لجميع مراكز وبيوت الشباب
 العامة للشباب( )للهيئة

 -الهيئة العامة للشباب  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين 

 حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
أن يبادروا إلى إستالم ) محضر اجتماع تمهيدي ( من مقر الجهاز 

 مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة -
 كزى للمناقصات العامةاألمين العام للجهاز المر
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 إعالن
 /2017/2016/17بشأن المناقصة رقم م م ك 

أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات 
الصغيرة بموانر الشويخ والدوحة والشعيبة 

 والمناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانر الكويتية
 -مؤسسة الموانر الكويتية  -

عامة السادة المناقصين الذين يدعو الجهاز المركزي للمناقصات ال
 حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلى إستالم 

مصطحبين معهم  -) محضر اجتماع تمهيدي ( من مقر الجهاز 
 إيصال شراء المناقصة

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
اعمال  2018/2017/6بشأن المناقصة رقم 

الدارة  -جذرية لقطاع )الشويخ( الصيانة ال
 جامعة الكويت -االنشاءات والصيانة 

 -جامعة الكويت  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين 
حصلوا علي وثائق المناقصة المذكورة أعاله أن يبادروا إلي أستالم 

مصطحبين معهم إيصال شراء  -من مقر الجهاز  1))ملحق رقم 
 اقصة .المن
 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
اعمال  2018/2017/6بشأن المناقصة رقم 

الدارة  -الصيانة الجذرية لقطاع )الشويخ( 
 جامعة الكويت -االنشاءات والصيانة 

 -جامعة الكويت  -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين 

ق المناقصة المذكورة أعاله أن الذين حصلوا علي وثائ
 -من مقر الجهاز  2)يبادروا إلي أستالم )ملحق رقم 

 مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .
 

 األمين العام للجهاز المركزى للمناقصات العامة

 إعالن
 بشأن أتهيل الشركات واملؤسسات نظافة املدن

 بلدية الكويت 
( مـــن اجلريــدة الرمسيـــة 1318إحلاقــًا لةعــالن الصـــادر يف العــدد رقــم)

بشـــــأن نتيجـــــة أتهيـــــل شـــــركات متخصصـــــة  21/12/2016بتـــــاريخ 
 لألعمال املذكورة أعاله .

فـــقد وافــق اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة علــى أتهيــل الســادة / 
شـركة دلــة العربيــة للتجـارة العامــة واملقــاوالت ضـمن الشــركات املؤهلــة 

 هلذه األعمال .
 لشئون املناقصاتاألميــن العام املساعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

بشأن نتيجة أتهيل الشركات للقيام خبدمات النظافة 
 يف مبىن الصندوق الكوييت للتنمية

 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية
احلاقا لةعالن الصادر يف اجلريدة الرمسية ) كويت اليوم( بتاريخ 

 ة أعاله .بشان نتيجة أتهيل مقاولني لألعمال املذكور  19/3/2017
فقد وافق اجلهاز املركزي للمناقصات العامة على أتهيل املقاولني 

 املذكورين ابلكشف املرفق .
 مـني العـام املساعد لشئون املناقصات األ 

 أمساء الشركات املؤهلة :
 أسم الشركة / املؤسسة ت
 الشركة الكويتية لنقل النفاايت ومعاجلتها  1
 رة واملقاوالت شركة ترست التخصصية للتجا 2
 شركة الرواد خلدمات البيئية  3
 الشركة الكويتية خلدمات الذهبية  4
 شركة فجر اخلليج ملقاوالت البناء  5
 شركة صبحان للمقاوالت الزراعية  6
 شركة ادنك العاملية ملقاوالت تنظيف املباين والطرق  7
 شركة اجلهراء ملعدات التنظيف  8
 ات العامة شركة البحار للخدم 9
 الشركة اخلليجية خلدمات النظافة والبيئة  10
 شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف  11
 الشركة الوطنية للمجاري  12
 شركة ابناء عبد احلميد سامل التجارية  13
 االهلية املتحدة للخدمات العامة  14
 شركة ساحل اخلليج للخدمات البحرية  15
 لذهيب للمقاوالت وتنظيف املباين والطرقمركز الشاهني ا 16
 الشركة الوطنية للتنظيف  17
 شركة وائل النصف وشركاه التجارية  18
 الشركة الكويتية االوىل للتنظيف  19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (64/2017االجتماع رقم )حمضر 

 – 28املوافق  -هـ  1438ذو احلجة 6املنعقد صباح يوم)االثنني( 
 م 2017 - 8

( 64/2017للمناقصــات العامــة جلســتها رقــم ) عقــد اجلهــاز املركــزي



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      135                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 

 2017 - 8 – 28املوافـق  الساعة التاسعة من صباح يوم )االثنـني(
بقاعــة االجتمــاع مبقــر اجلهــاز املركــزي للمناقصــات العامــة وحبضــور كــل 

 من السادة:
 أعضاء جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة :

 جلهاز املركزي للمناقصات العامةرئيس ا عبدهللا سعود العبدالرزاق 1
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة مشاري حممد البليهيس 2
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة د/ جنان حمسن بوشهري 3
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة اللواء / فهد عيد بن فهد 4
 للمناقصات العامة عضو اجلهاز املركزي عبدالعزيز حممد السمحان 5
 عضو/ ثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية هيفاء عبدالعزيز املضف 6
 عضو /  ثل وزارة املالية سامل ذايب العنزي 7
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 8
  ثل/ إدارة الفتوى والتشريع أروى حممد اجلودر 9
 انئب األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات العامة هدى إبراهيم العيسى 10
 

 وقد اعتذر عن حضور االجتماع كل من:
 األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات العامة هيا أمحد الودعاين 
 انئب اجلهاز املركزي للمناقصات العامة فيصل محد املزين 
 املركزي للمناقصات العامة عضو اجلهاز حممد انصر اخلرايف 

 وقد استعرض اجلهاز املواضيع املدرجة علي جدول األعمال واختذ بشأهنا القرارات املناسبة.
 فض العطاءات:

 الوزارات واإلدارات احلكومية
 وزارة الرتبية

 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
تنفيــــــــــذ أعمـــــــــــال الصــــــــــيانة والرتمـــــــــــيم واألعمـــــــــــال  3/2016/2017م ع / 1

ـــــــــــاين منطقـــــــــــة اجلهـــــــــــراء  اإلنشـــــــــــائية ملـــــــــــدارس ومب
التعليميــــــــــة )املنطقــــــــــة الثانيــــــــــة( حلاجــــــــــة / قطــــــــــاع 

 املنشآت الرتبوية والتخطيط
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة  

تنفيــــــــــذ أعمـــــــــــال الصــــــــــيانة والرتمـــــــــــيم واألعمـــــــــــال  13/2016/2017م.ع/  2
ــــــــــاين منطقــــــــــه العاصــــــــــمة  اإلنشــــــــــائية ملــــــــــدارس ومب

 املنطقة األوىل(التعليمية )
 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة

 الرائسة العامة للحرس الوط 
 أتجري السيارات للحرس الوط  6/2016/2017 1

 فتحت مظاريف املناقصة ومت احالتها للدراسة
 توصيات القطاع النفطي

 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $1213/2017 

17-08-2017 
طلـب إلغـاء اجملمــوعتني )الثانيـة واخلامســة( يف املناقصـة رقــم 

RFQ-2035885 24تزويد أانبيب تبطـني قيـاس  &
وملحقاهتـــــــــــا مـــــــــــع  4/3-10,  8/3-13,  8/5-18

وصــالت برمييــوم للحفــر التطــويري وإعــادة الطــرح مســتقبال 
 وذلك لألسباب املوضحة بكتاب الشركة

 رة اجلهاز املوافقةقرر جملس إدا
 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -القطاع النفطي 

 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
1 $1176/2017 

08-08-2017 
ــــزايدة مببلــــغ وقــــدره  ــــر التغيــــريي الرابــــع ب طلــــب إصــــدار األم

وســبعة ومثـــانون الفـــا  د.ك( فقــط مائتـــان 280/287,297)
ومائتــان وســبعة وتســعون دينــارا ومائتــان ومثــانون فلســا ال غــري 

%(علــى قيمــة عقــد املناقصــة 1.04مــا يعــادل نســبة قــدرها )
تقــدمي خــدمات الصــيانة والــدعم  RFP-2017033رقــم 

ملرافــــــــــــق التصــــــــــــدير التابعــــــــــــة لشــــــــــــركة نفــــــــــــط الكويــــــــــــت 
MAINTENANCE   

SUPPORT SERVICES FOR 

EXPORT FACILITIES  املـــربم مـــع/ شـــركة
الصــناعات اهلندســـية الثقيلــة وبنـــاء الســفن اعتبـــارا مــن توقيـــع 

 31/12/2018األمر التغيريي ولغاية اتريخ 
 قرر جملس إدارة اجلهاز أبغلبية أعضائه املوافقة

 عدم موافقة كل من:
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة    د/جنان بوشهري

قصــــــــات العامــــــــة   الســــــــيد/ عضــــــــو اجلهــــــــاز املركــــــــزي للمنا
 مشاري البليهيس

 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -القطاع النفطي 
 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $1206/2017 

16-08-2017 
 

خـدمات صـيانة  RFP-2026526طلب طرح املناقصة رقم 
 ملرافق اإلنتاج ملناطق شرق الكويت

 MAINTENANCE SERVICES OF 
PRODUCTION FACILITIES   
FOR EAST KUWAIT AREAS  املقتصرة على قائمة

 (51شركات الفئة التخصصية )
 *ال تقبل عروض بديلة 

 *املناقصة حمدودة 
 *ال تقبل التجزئة

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
2 $1026/2017 

08-06-2017 
دمات خـــ RFP-2016663طلـــب طـــرح املناقصـــة رقـــم 

 صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية  
 COMMUNICATIONSالتابعــــــــة للشــــــــركة 

MAINTENANCE SERVICES  املقتصــرة علــى
 (.   72قائمة شركات الفئة التخصصية )

 *ال تقبل عروض بديلة 
 *املناقصة حمدودة 
 *ال تقبل التجزئة

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
3 $1192/2017 

10-08-2017 
 

خـــدمات  RFP-2022009رح املناقصـــة رقـــم طلـــب طـــ
 صيانة املباين والتكييف مبناطق  
 BUILDING & ACالشــــركة يف مشــــال الكويــــت 

MAINTENANCE SERVICES   
FOR NORTH KUWAIT AREAS 

   .A( 95املقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية )
 *ال تقبل عروض بديلة 

 *املناقصة حمدودة 
 *ال تقبل التجزئة

 ر جملس إدارة اجلهاز املوافقةقر 
4 $1051/2017 

11-07-2017 
تركيـب RFP -2022083 Iطلـب طـرح املناقصـة رقـم 

صـــمامات ألانبيـــب امليـــاه املاحلـــة وخطـــوط معاجلـــة امللوحـــة يف 
ـــــــــــــــــوب وشـــــــــــــــــرق الكويـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــع جن مراكـــــــــــــــــز التجمي

INSTALLATION OF 
ESDVs & FVs ON BRACKISH 

WATER LINES OF OLD   
DESALTER TRAINS AT S&EK GCS 

   .C( 4املقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية )
 *ال تقبل عروض بديلة 

 *املناقصة حمدودة 
 *ال تقبل التجزئة

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 توصيات اجلهات احلكومية

 الوزارات و اإلدارات احلكومية
 اهليئة العامة للرايضة

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 1678 

13-08-2017 
طلــب االحاطــة والعلــم ابســتكمال اجــراءات ترســية املناقصــة 

أعمـــــال تنفيـــــذ الصـــــيانة  18/2015/2016رقـــــم هــــــ ع ر 
الشاملة ملراكز الشباب واملعسكرات املرساة على / شركة كـي 
ســـي ســــي للهندســــة واملقــــاوالت )اثين أقــــل األســــعار( بنســــبة 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      136                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
ــــــــدرها ) ــــــــغ إمجــــــــايل قــــــــدره 31.3 -خصــــــــم ق -)%( مببل

د.ك( فقـــط  مليـــوانن  وواحـــد وســـتون الـــف  2,061,000/
دينار  ال غري من قبل اهليئة العامـة للشـباب والرايضـة و ذلـك 
الستقالل ميزانيتها عن اهليئة العامة للرايضة ابتـداء مـن السـنة 

 .   2017/2018احلالية 
تغيــب عــن حضــور اجتمــاع جملــس اإلدارة  ثــل اجلهــة املشــرفة 

 على تنفيذ االعمال
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

 وزارة الصحة
1 18 

04-04-2017 
)أعيـــــــد حبـــــــث( طلـــــــب ترســـــــية بنـــــــود املناقصـــــــة رقـــــــم هــــــــ 

ــــــــــز قســــــــــم الطــــــــــب  14/2016/2017ط/ ــــــــــد وجتهي توري
 مستشفى جابر على النحو التايل:  -النووي 

( علـى/ شـركة نـور للتكنولوجيـا الطبيـة مببلـغ 1-10البند ) -
 .ك( د 371,850/-إمجايل قدره )

( على/ شركة السلطان املتحدة الطبية مببلـغ 2-10البند ) -
 د.ك(  480,000/-إمجايل قدره )

( علــــــــى/ شـــــــــركة التقــــــــدم التكنولـــــــــوجي 3-10البنــــــــد ) -
 د.ك(   563,149/-مببلغ إمجايل قدره )

علـــــى أن تتعهـــــد الشـــــركة بتنفيـــــذ مـــــا هـــــو مـــــذكور ابلكتـــــاب 
   املرفق إبفادة رئيسة جملس أقسام الطب النووي
بتــــــــاريخ  295*كمـــــــا اطلـــــــع اجلهـــــــاز علــــــــى كتـــــــاب رقـــــــم 

 املتضمن أسباب ترسية بنود املناقصة.  27/7/2017
*علمـــا أبن املناقصــــة أعــــاله حتــــت نطـــاق عمــــل مــــواد قــــانون 

 يف شأن املناقصات العامة* 1964لسنة  37رقم 
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
1 13635 

16-08-2017 
 4/2016/2017طلــب ترســية املناقصــة رقــم هـــ ز /م م/

صـــيانة مشـــروع حتـــريج جـــواخري كبـــد علـــى / شـــركة اهلـــالل 
-الزراعيـــــة )اثلـــــث أقـــــل األســـــعار( مببلـــــغ إمجـــــايل قـــــدره )

د.ك( فقـــــط مائتـــــان واثنـــــان ومخســـــون ألـــــف  252,000/
دينـــار  ال غـــري شـــريطة اســـتدعاء املنـــاقر لتعـــديل جـــداول 

 يل األسعار مبا يتناسب مع القيمة اإلمجالية   حتل
ـــــة رقـــــم  ـــــاب اهليئ ـــــى كت ـــــع جلهـــــاز عل  13946*كمـــــا اطل

ــــــــؤرخ يف  املتضــــــــمن تصــــــــحيح اخلطــــــــأ  23/8/2017امل
 الوارد ابلكتاب أعاله  

*علمــاً أبن املناقصــة أعــاله حتــت نطــاق عمــل مــواد قــانون 
 1964( لسنة 37املناقصات العامة رقم )
ـــت ابلقـــرار حلـــني ورود  قـــرر جملـــس إدارة اجلهـــا ـــل الب ز أتجي
 كتاب الحق  من اهليئة

 وكالة األنباء الكويتية
1 1376 

19-07-2017 
-2)أعيــــــــــد حبــــــــــث( طلــــــــــب ترســــــــــية املناقصــــــــــة رقــــــــــم 

أعمـــــــال الصـــــــيانة الشـــــــاملة والرتكيبـــــــات  2016/2017
اهلندســية مببــىن الوكالــة علــى/ شــركة اخللــيج اهلندســية )أقــل 

د.ك( فقــط  192,240/ -األسـعار( مببلــغ إمجــايل قــدره )
ـــار   ـــان واربعـــون دين مائـــة واثنـــان وتســـعون ألفـــا ومائتـــان واثن

( 32كــوييت ال غــري وذلــك بعــد ختفــيض عــدد العمالــة مــن )
( عـــــامال ليتماشـــــى مـــــع االعتمـــــاد املـــــايل 25عـــــامال إىل )

 مبشروع امليزانية.
علمـــاً أبن املناقصـــة أعـــاله حتـــت نطـــاق عمـــل مـــواد قـــانون 

تغيــــب عــــن  2016( لســــنة 49) املناقصــــات العامــــة رقــــم
ـــى  حضـــور اجتمـــاع جملـــس اإلدارة  ثـــل اجلهـــة املشـــرفة عل

 تنفيذ األعمال
قـــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز عــــدم املوافقــــة  علــــى التخفــــيض 

 مع ضرورة االلتزام مبتطلبات واثئق املناقصة
 جامعة الكويت

1 9230 
16-08-2017 

توريـــــد  2017/2018-8طلـــــب ترســـــية املناقصـــــة رقـــــم 
 GMلمـــــي إلدارة االحبـــــاث مشـــــروع رقـــــم جهـــــاز ع

( على/ شركة بدر سلطان واخوانـه )اثين  (01/154269
د.ك(   100,000/-أقـــل األســـعار( مببلـــغ إمجـــايل قـــدره )

 فقط مائة الف  دينار  ال غري  
*علمــا أبن املناقصــة أعــاله حتــت نطــاق عمــل مــواد قــانون 

 يف شأن املناقصات العامة 2016لسنة  49رقم 
 إدارة اجلهاز املوافقة مع متديد الكفالة األوليةقرر جملس 

2 4778 
30-04-2017 

ـــــود أرقـــــام ) ـــــب ترســـــية البن ( 4.3.2.1)أعيـــــد حبـــــث( طل
 2017-23/2016مــــــن املناقصــــــة رقــــــم  Aاجملموعــــــة 

ــة  ــة الصــيدلة   -صــيانة أجهــزة علمي جامعــه الكويــت  -كلي
علــــــى/ شــــــركة اي يت يب ميــــــديكال للمنتجــــــات الغذائيـــــــة 

 -حية )عــرض وحيــد( مببلــغ إمجــايل قـــدره )والنبــااتت الصــ
د.ك( فقـــــط مخســـــة وثالثـــــون ألفـــــا وأربعمائـــــة  35,475/

 ومخسة وسبعون دينارًا ال غري  
بتـاريخ  8752*كما اطلع اجلهاز على كتـاب اجلامعـة رقـم 

 املتضمن توضيح ميزانية املناقصة 6/8/2017
مــــازال جملــــس إدارة اجلهــــاز عنــــد قــــراره الســــابق  الصــــادر 

ـــــــــــم ابجتمـــــــــــا  ـــــــــــاريخ  54/2017ع رق  24/7/2017بت
املتضـــمن أتجيـــل الجتمـــاع قــــادم حلـــني التنســـيق مــــع وزارة 

 املالية
 وزارة الرتبية

1 20522 
17-08-2017 

طلــــــــــب اعــــــــــادة عــــــــــرض ترســــــــــية املناقصــــــــــة رقــــــــــم م ع 
( ســيارة جيــب 26اســتئجار عــدد ) 38/2016/2017/
ســــلندر مــــع وقــــود بــــدون ســــائقني علــــى/ شــــركة اعيــــان  4

-ارات )أقــل األســعار( مببلــغ إمجــايل قــدره )الكويــت للســي
د.ك( فقـــــط اثنـــــان وتســـــعون ألفـــــا وتســـــعمائة  92,976/

 وستة وسبعون دينارًا ال غري وذلك لتوافر االعتماد املايل.
قــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز التــــــــايل أوال: إلغــــــــاء قــــــــراره 

( املنعقــــــد 52/2017الســـــابق الصــــــادر ابجتمــــــاع رقــــــم )
دم املوافقــــــة لعــــــدم املتضــــــمن عــــــ 17/7/2017بتــــــاريخ 

 توافر االعتماد املايل
 اثنيا: املوافقة مع متديد الكفاالت االولية

 
 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -اجلهات احلكومية 

 وزارة الصحة
1 593 

09-08-2017 
 

طلب إصدار األمر التغيريي الثاين بزايدة مبلغ إمجـايل قـدره 
فقــــــــــط  مليــــــــــوانن  وســــــــــتة  د.ك(688/2,076,913)

ــــة عشــــر دينــــارا  وســــتمائة  وســــبعون الفــــا  وتســــعمائة وثالث
ـــة ومثـــانون فلســـا  ال غـــري مـــا يعـــادل نســـبة ) %( 17ومثاني

علـــــــــــــى قيمـــــــــــــة عقـــــــــــــد املناقصـــــــــــــة رقـــــــــــــم ص /م خ ع 
جتهيـــــز وتقـــــدمي الوجبـــــات الغذائيـــــة   29-م2014أ/10/

للمستشـــفيات واملراكـــز الصـــحية التابعـــة للـــوزارة )اجملموعـــة 
( بــــدون أجهــــزة ومعــــدات املــــربم مــــع / شــــركة أللــــر االوىل

الكويـــت للتجهيــــزات الغذائيـــة وذلــــك لألســـباب املــــذكورة 
 بكتاب الوزارة

 قرر جملس إدارة اجلهاز أبغلبية أعضائه املوافقة
 عدم موافقة كل من:

عضــــو اجلهــــاز املركــــزي للمناقصــــات العامــــة اللــــواء/ فهــــد 
 عيد بن فهد

 العامة د/ جنان بوشهري عضو اجلهاز املركزي للمناقصات
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

ــــــــــل األمانــــــــــة العامــــــــــة للمجلــــــــــس األعلــــــــــى  عضــــــــــو/  ث
 للتخطيط والتنمية   / هيفاء املضف

 
2 16549 

06-08-2017 
 

ـــزايدة مببلـــغ إمجـــايل  طلـــب إصـــدار األمـــر التغيـــريي األول ب
سـعون الفـا ومائـة د.ك( فقـط مثانيـة وت 98,150/-قـدره )

%(علـى قيمـة 25ومخسون ديناراً ال غري مـا يعـادل نسـبة )
( لشـــراء طقـــم لغيـــار اجلـــروح ألقســـام 98عقــد البنـــد رقـــم )

التعقيم يف كافة املستشفيات إدارة منع العدوى املـربم مـع / 
 شركة الغامن هلثكري للتجارة العامة وذلك للحاجة املاسة.

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 

3 16552 
06-08-2017 

طلـــب إصـــدار األمـــر التغيـــريي األول بـــزايدة مبلـــغ إمجـــايل 
د.ك( فقـط ثالثـة وسـتون الفـا ومثامنائــة 63,875/-قـدره )

%( 25ومخســة وســـبعون دينـــارا ال غـــري مـــا يعـــادل نســـبة )
ــــاس 74علــــى قيمــــة عقــــد البنــــد رقــــم  ) ( اطقــــم شــــاش قي



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      137                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
دلتـا حلاجة كافـة املستشـفيات املـربم مـع / شـركة  10×10

ميــــد العامليــــة للتجــــارة العامــــة واملقــــاوالت وذلــــك للحاجــــة 
 املاسة

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
4 16551 

06-08-2017 
 

ـــزايدة مببلـــغ إمجـــايل  طلـــب إصـــدار األمـــر التغيـــريي األول ب
د.ك( فقــط اثنــا عشــر الفــا وتســعمائة  12,900/-قــدره )

قـــد %( علـــى قيمـــة ع25دينـــار ال غـــري مـــا يعـــادل نســـبة )
( قنــاع واقــي مــن األمــراض الوابئيــة حلاجــة 42البنــد رقــم )

أقسام التعقيم يف كافـة املستشـفيات املـربم مـع / شـركة دلتـا 
ميــــد العامليــــة للتجــــارة العامــــة واملقــــاوالت وذلــــك للحاجــــة 

 املاسة.
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

5 16547 
06-08-2017 

مبلـــغ إمجـــايل  طلـــب إصـــدار األمـــر التغيـــريي االول بـــزايدة
د.ك( فقــــــــط ثالثــــــــة آالف ومائتــــــــان  3,250/-قــــــــدره )

ومخســون دينــارا ال غــري فقــط ثالثــة آالف ومخســمائة دينــار 
%( على قيمة عقـد البنـد رقـم 25ال غري ما يعادل نسبة )

( شــــراء مســــتهلكات طبيــــة تســــتخدم لقســــم األشــــعة 45)
لكافة االقسام يف املستشفيات واملراكز الصحية املـربم مـع/ 

ـــة والعلميـــة وذلـــك للحاجـــة شـــر  كة العيســـى لألجهـــزة الطبي
 املاسة.

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

1 12204 
20-07-2017 

طلــب إصــدار األمــر التغيــريي األول بتخفــيض مبلــغ إمجــايل 
د.ك(  فقـــــــط مخســـــــمائة ومخســـــــة 528,000/-قـــــــدره )

ئة دينــــار  ال غــــري مـــا يعــــادل نســــبة وســـتون الفــــا  ومخســـما
%( مـــــن قيمـــــة عقـــــد املناقصـــــة رقـــــم هــــــ ز / م م 23,3)
تنفيــذ و تطــوير و صــيانة الزراعــات  14/2015/2016/

التجميليــــة والــــري يف املنطقــــة الســــابعة املــــربم مــــع / شــــركة 
 جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية

 وذلك لألسباب املذكورة بكتاب اهليئة  
( املـؤرخ يف 13640از علـى كتـاب رقـم )* كما اطلع اجلهـ

 املتضمن قيمة األمر التغيريي 16/8/2017
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

2 013033 
03-08-2017 

طلــــب اســــتدراج عــــروض أســــعار مــــن الشــــركات املتقدمــــة 
 17/2015/2016بعطاءها للمناقصة رقم هــ ز / م م / 

ري ابلطــرق تنفيــذ وتطــوير وصــيانة الزراعــات التجميليــة والــ
السريعة واخلارجية )القطاع الشمايل( علـى حسـاب شـركة /  
كـــاب تـــك وذلـــك لتقاعســـها إبجنـــاز بعـــض أعمـــال العقـــد 

 ( من عقد املناقصة  15وتطبيقا للمادة )
علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مـواد قـانون رقـم 

 يف شأن املناقصات العامة*** 1964لسنة  37
 تطبيق شروط العقد قرر جملس ادارة اجلهاز

 الديوان األمريي
1 7183 

21-08-2017 
اعمــــال  159طلـــب التمديــــد الثــــاين لعقــــد رقــــم دأ/ت ع/

املرحلـــة األوىل املـــربم  -الصـــيانة ملشـــروع حديقـــة الشـــهيد 
مع/ شركة بيت االمنـاء للمقـاوالت ملـدة شـهرين اعتبـارا مـن 

د.ك(  84,400/-مببلــــغ إمجــــايل قــــدره ) 11/9/2017
ومثــــانون ألفــــا وأربعمائــــة دينــــار ال غــــري بــــنفس  فقــــط اربعــــة

الشــروط واألســعار وذلــك تالفيــا لألضــرار الــيت قــد تصــيب 
ــــة وحلــــني االنتهــــاء مــــن  املزروعــــات بســــبب األحــــوال اجلوي

 اجراءات طرح  ارسة جديدة
قــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز املوافقــــــــة بــــــــنفس الشــــــــروط 
واألســــــــعار مــــــــع االلتــــــــزام أبحكــــــــام قــــــــانون املناقصــــــــات 

 2016لسنة  49ة رقم العام
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1 14403 
23-08-2017 

طلـــب إصـــدار األمـــر التغيـــريي األول بـــزايدة مبلـــغ إمجـــايل 
د.ك( فقــــــط مخســــــة وثالثــــــون الفــــــا  35,750/-قـــــدره )

%( 25وسبعمائة ومخسون دينارا ال غـري مـا يعـادل نسـبة )
ــــة ابخلــــ ــــة احلــــج الكويتي ــــد بعث دمات علــــى قيمــــة عقــــد تزوي

املـــــربم مـــــع / شـــــركة منـــــور  1438الغذائيـــــة ملوســـــم احلـــــج 
األطعمــة وذلــك لــزايدة عــدد األفــراد املتواصــلة مــع مكتــب 

 البعثة ابململكة  
تغيـــــب عـــــن حضـــــور اجتمـــــاع جملـــــس اإلدارة  ثـــــل اجلهـــــة 

 املشرفة على تنفيذ األعمال
 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة

 مؤسسة املوانر الكويتية
1 5224 

23-08-2017 
طلــب التمديــد احلــادي عشــر لعقــد املناقصــة رقــم م م ك / 

الســــــتئجار ســــــيارات للمؤسســــــة املــــــربم مــــــع  37/2010
السادة / شركة اخللـيج لتـأجري السـيارات، وذلـك ملـدة سـتة 

مببلـــــغ إمجـــــايل وقـــــدره  2/9/2017شـــــهور اعتبـــــارا مـــــن 
د.ك( فقـط مخسـة عشـر ألفـا وســبعمائة  200/15.787)

نـــارا كويتيـــا ومائتـــا فلـــس ال غـــري وذلـــك ومثانيـــة وســـبعون دي
حلـــــــني االنتهـــــــاء مـــــــن اجـــــــراءات طـــــــرح املناقصـــــــة رقــــــــم 

 12/9/2017االقفال يف  6/2016/2017
قــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز املوافقــــــــة بــــــــنفس الشــــــــروط 
واألســــــــعار مــــــــع االلتــــــــزام أبحكــــــــام قــــــــانون املناقصــــــــات 

 2016لسنة  49العامة رقم 
2 5244 

23-08-2017 
ــــــد العا شــــــر لعقــــــد املناقصــــــة رقــــــم م م ك / طلــــــب التمدي

( ســائق كــوييت للعمــل لــدي 30لتــوفري عــدد ) 36/2010
املؤسســـــة املـــــربم مـــــع / شـــــركة الزعفـــــران للتجـــــارة العامـــــة 

مببلـغ  1/9/2017واملقاوالت ملده ثالثة أشهر اعتبارا من 
د. ك( فقــط مخســة عشــر الفــا 15,750/-إمجــايل قــدره )

 وسبعمائة ومخسون دينارًا ال غري
جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز املوافقــــــــة بــــــــنفس الشــــــــروط قــــــــرر 

واألســــــــعار مــــــــع االلتــــــــزام أبحكــــــــام قــــــــانون املناقصــــــــات 
 2016لسنة  49العامة رقم 

 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
1 4068 

28-08-2017 
طلــــــــــــب التمديــــــــــــد الثــــــــــــاين لعقــــــــــــد املناقصــــــــــــة رقـــــــــــــم 

 التنظيـف والنقـل الـداخلي واملراسـالت 3/2013/2014
الداخليــة والــتخلر مــن النفــاايت ملبــىن األمانــة املــربم مــع/ 
مؤسســة أبــراج دبــيس للتجــارة العامــة واملقــاوالت ملــدة ســتة 

ــــــارا مــــــن  ــــــغ إمجــــــايل قــــــدره  1/9/2017شــــــهور اعتب مببل
ـــــــــك حلـــــــــني االنتهـــــــــاء مـــــــــن  996/71,544) د.ك( وذل

 2016/2017 -1اجراءات ترسية املناقصة رقم 
 فقةقرر جملس إدارة اجلهاز املوا

 اهليئة العامة للشباب والرايضة
1 16568 

13-08-2017 
طلــــــب التمديــــــد الــــــزم  األول لعقــــــد املناقصــــــة رقــــــم هـــــــ 

انشـــــــاء واجنـــــــاز وصـــــــيانة مركـــــــز  8/2010/2011رش/
شـــــباب جليــــــب الشـــــيوخ املــــــربم مـــــع/ شــــــركة ابـــــو شــــــيبة 
للتجـــــارة العامـــــة واملقـــــاوالت ملـــــدة ســـــتة أشـــــهر وعشـــــرين 

 10/3/2018ىت حــــــ 20/8/2017يومــــــا اعتبــــــارا مــــــن
 بدون تكاليف مالية  

تغيـــــب عـــــن حضـــــور اجتمـــــاع جملـــــس اإلدارة  ثـــــل اجلهـــــة 
 املشرفة على تنفيذ االعمال

 قرر جملس إدارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع قادم
 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 

1 1604 
09-08-2017 

 

 2/2017/2018طلــــب طــــرح املناقصــــة رقــــم هـــــ ع ش/
توفري ايدي عاملة ضـباط امـن واجهـزة ومـواد جلميـع مراكـز 

 وبيوت الشباب للهيئة ملدة ثالث سنوات  
*على الشركات املتخصصة يف جمال االمـن واحلراسـة مقيـدا 
يف السجل التجاري وغرفة جتارة وصناعة الكويـت علـى ان 

   2017يقدم املناقر صورة من شهادة الصناعة لسنة 
ـــــل عـــــن *اخلـــــربة يف هـــــ ـــــام  3ذا اجملـــــال ال تق ســـــنوات للقي
 أبعمال احلراسة 

 *طرح عام 
 * غري قابله للتجزئة 

 * ال تقبل عروض بديلة 
 %25*األوامر التغيريية 

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
 1606 

09-08-2017 
 1/2017/2018طلـــب طـــرح املناقصـــة رقـــم هــــ ع ش /

يـــع مراكـــز تـــوفري أيـــدي عاملـــة وأدوات ومـــواد تنظيـــف جلم
 وبيوت الشباب للهيئة ملدة ثالث سنوات  



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      138                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
 سنوات  5*خربه يف جمال اعمال النظافة ال تقل عن 

عقـــــود ســــابقة علـــــى األقـــــل ألعمـــــال  3*أن يكــــون لديـــــه 
اخلدمات والنظافـة مـع جهـات حكوميـة وتقـدمي املسـتندات 

 الدالة على ذلك 
 ألف دينار  250*أن ال يقل رأس مال الشركة عن 

   *طرح عام 
 * غري قابله للتجزئة 

 * ال تقبل عروض بديلة 
 %25*األوامر التغيريية 

قـرر جملـس إدارة اجلهـاز املوافقـة  مـع حـذف شـرط"  أن ال 
 الف دينار" 250يقل رأس املال الشركة عن 

 وزارة الصحة
1 634 

16-08-2017 
 طلب التايل: 

مـة أوال: استدعاء / شركة مدينة احلرير املتحدة للتجارة العا
واملقــــــــاوالت )أقــــــــل األســـــــــعار( يف املناقصــــــــة رقـــــــــم م خ 

استبدال مـربدات ميـاه تعمـل بنظـام  9/2016/2017ع/
التربيــد ابهلــواء مــع ملحقاهتــا بكــل مــن مركــز البحــر للعيــون 
ومركز البابطني للحـروق مبنطقـة الصـباح الطبيـة التخصصـية 

 وذلك الستكمال املستندات غري املرفقة. 
 دراسة الفنية اثنيا: متديد فرتة ال

 اثلثا: يف حالة عدم املوفقة الغاء املناقصة وإعادة الطرح.
قرر جملـس إدارة اجلهـاز أتجيـل البـت ابلقـرار وتوجيـه دعـوه 

 حلضور  ثل عن  الوزارة الجتماع قادم
 التعاقدات املباشرة -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 

 وزارة الصحة
1 16655 

08-08-2017 
 

( 2-88االحاطــة والعلــم بتعــديل شــراء البنــد رقــم ) طلــب
أدويــة حقــن لعــالج أمــراض املناعــة لكافــة األقســام ابملراكــز 
الصــحية واملستشــفيات ليصــبح مــع/ شــركة احللــول الطبيــة 
املبتكــــــرة بــــــدال مــــــن / شــــــركة اســــــحق للتجــــــارة العامــــــة 

 واملقاوالت وذلك النتقال الوكالة
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

2 17108 
10-08-2017 

ـــب تعـــديل املبلـــغ اإلمجـــايل لشـــراء البنـــد رقـــم ) ( 161طل
مســتهلكات خاصــة جبهــاز الروبــوت للمستشــفى الصــدري 
قســم قســطرة القلــب مــن/ شــركة الــدائرة املركزيــة )مصــدر 

د.ك( فقـــــط تســـــعمائة  946,200/-وحيـــــد( ليصـــــبح )
ــــدال مــــن ) ــــار ال غــــري ب ــــا دين  -وســــتة واربعــــون الفــــا ومائت

وذلـــك لتقـــدمي الشـــركة نســـبة خصــــم  د.ك( 976,080/
 %( بناء على مالحظات ديوان احملاسبة5)

ـــى مالحظـــات  قـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز املوافقـــة  بنـــاء عل
 29/6/2017ديوان احملاسبة بتاريخ 

3 16657 
08-08-2017 

( طقـم 163طلب تعديل املبلغ اإلمجايل لشراء البند رقم )
ــــة لكافــــة األقســــام يف امل ــــل الوريدي راكــــز الصــــحية للمحالي

ــــــة ليصــــــبح ) -واملستشــــــفيات مــــــن/ شــــــركة ايكــــــو الطبي
د.ك( فقــــط مائتــــان واثنـــــان وتســــعون الفـــــا  292,861/

ـــــة وواحـــــد وســـــتون دينـــــاراً ال غـــــري بـــــدال مـــــن )  -ومثامنائ
د.ك( فقط وذلك لتخفـيض الكميـة بنـاء  3,072,420/

 على موافقة ديوان احملاسبة
ـــى مالحظـــات  قـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز املوافقـــة  بنـــاء عل

 18/7/2017ديوان احملاسبة بتاريخ 
4 14423 

18-07-2017 
 

طلــب اإلحاطــة والعلــم بتعــديل اســم الشــركة األجنبيــة للبنــد رقــم 
ــــدم 133) ــــا ابل ــــة حقــــن لعــــالج زايدة نســــبة االموني ( شــــراء ادوي

   CANGENEلكافة املستشفيات لتصبح /   
BIOPHARMA (UCYCLYD 

PHARMA) SWEDISH ORPHAN   
BIOVITRUM AB  /بــدال مـنCANGENE 

BIOPHARMA FOR UCYCLYD   
PHARMA وليس كما ذكر بكتاب الوزارة 

 احيط جملس إدارة اجلهاز علما
 238و م ط / 5

11-07-2017 
طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشـركة األجنبيـة لشـراء 

( مـــواد اســـتهالكية ختـــر قســـم األشـــعة 187البنـــد رقـــم )
اكـــز الصـــحية واملستشـــفيات جملـــس لكافـــة األقســـام يف املر 

أقســــــام األشــــــعة والعــــــالج اإلشــــــعاعي لتصــــــبح / شــــــركة 
COVIDEIN (EV3) - USA  /بــدال مــن

 وليس كما ذكر بكتاب الوزارة COOKشركة 
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

6 31 
02-08-2016 

 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب التعاقــــد املباشــــر مــــع / شــــركة النــــور 
صــالح األجهــزة املوضــحة يف للتكنولوجيــا )وكيــل حملــي( إل

-الكشــــف املرفــــق بكتــــاب الــــوزارة مببلــــغ إمجــــايل قــــدره )
 د.ك( فقط عشرون ألف دينار ال غري 20,000/

( مــــــن قــــــانون 19ختطـــــر الــــــوزارة االلتــــــزام ابملــــــادة رقــــــم )
   2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

7 15778 
30-07-2017 

األمـــراض ( مـــادة حلاجـــة 5طلـــب إلغـــاء شـــراء البنـــد رقـــم )
ــة والتناســلية لكافــة األقســام يف املراكــز التخصصــية  اجللدي
واملستشـــفيات مـــن / شـــركة أوالد جاســـم الـــوزان للتجـــارة 

ــا  12,600/-العامــة مببلــغ إمجــايل قــدره ) د.ك( فقــط اثن
عشر ألفا وستمائة دينار ال غري وذلـك عـدم التـزام الشـركة 

 ابملواعيد املقرتحة
 افقةقرر جملس إدارة اجلهاز املو 

8 15780 
30-07-2017 

 

( شـراء 53طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البنـد رقـم )
شــراب ألمــراض األطفــال لكافــة املستشــفيات مــن / شــركة 
املعجـــل لألدويـــة بـــدال مـــن / شـــركة حممـــد انصـــر اهلـــاجري 

 وأوالده وذلك النتقال الوكالة.
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

9 15779 
30-07-2017 

 

ــة 124حبــث( طلــب إلغــاء شــراء البنــد رقــم ) )أعيــد ( ادوي
ألقسـام أمـراض األعصـاب  (MS)حقـن( لعـالج مرضـى )

يف املستشفيات من/ جمموعة ابيوميدكس للمعـدات الطبيـة 
 504,000/-)سادس أقل األسعار( مببلغ إمجايل قـدره )

ـــار ال غـــري وذلـــك  د.ك( فقـــط مخســـمائة واربعـــة آالف دين
 ة  لعدم موافقة ديوان احملاسب

ـــى كتـــاب رقـــم ) - ( املـــؤرخ يف 22429اطلـــع اجلهـــاز عل
19/10/2016 

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
10 16651 

07-08-2017 
طلب االحاطـة والعلـم بتعـديل اسـم الشـركة األجنبيـة للبنـد 

 ( مواد استهالكية خاصة جبهاز175رقم )
AV OXIMETER - MEASURE 
HEMODYNAMIC FUNCTION   

دان مبركز سلمان الدبوس للقلب ليصبح مـن ملستشفى الع
 / شركة طارق العوضي وشركاه عن /

MEDTRONC/ COVIDEIN 
(EV3)- MEXICO-USA بدال من 

IRLAND LIMITED COOK     ولـيس
 كما ذكر بكتاب الوزارة

 احيط جملس إدارة اجلهاز علما
11 16656 

08-08-2017 
 

(  83طلــــب اإلحاطــــة والعلــــم بتعــــديل شــــراء البنــــد رقــــم )
ادويـــة حقـــن لعـــالج مرضـــي الســـرطان ملركـــز مكـــي مجعـــة 
جلراحــــات التخصصــــية مــــع / شــــركة أحفــــاد محــــد صــــاحل 

بــــدال مــــن / شــــركة  FRESENIUSاحلميضــــي عــــن 
 أمحد عبدالعزيز الغنام وشركاه وذلك النتقال الوكالة 

 احيط جملس إدارة اجلهاز علما
12 15396 

25-07-2017 
الشـركة األجنبيـة للبنـد طلب االحاطـة والعلـم بتعـديل اسـم 

 ( شراء مادة استهالكية خاصة جبهاز5-175رقم )
AV OXIMETER - MEASURE 

HEMODYNAMIC   
FUNCTION  ملستشـــــفى العـــــدان مركـــــز ســـــلمان

الدبوس للقلب من شركة بدر سلطان واخوانه لتصـبح مـن 
 /BOSTON SCIENTIFIC CORP. 

 وليس كما ذكر بكتاب الوزارة  DEMAXبدال من / 
 يط جملس إدارة اجلهاز علمااح

13 13086 
05-07-2017 

 

( 28طلــــب االحاطــــة والعلــــم بتعــــديل شــــراء البنــــد رقــــم )
ادويـــــة حبـــــوب لعـــــالج مرضـــــى الســـــرطان ملركـــــز حســـــني 
مكــــــــي مجعــــــــة للجراحــــــــات التخصصــــــــية مــــــــع شــــــــركة / 
املعجــــــــل لألدويــــــــة بــــــــدال مــــــــن / شــــــــركة حممــــــــد انصــــــــر 



 م15/10/2017 -هـ  1439حمرم  25 األحد                      139                 والستون    الثالثةالسنة  1362الكويت اليوم العدد 
 اهلاجري وأوالده وذلك النتقال الوكالة

 لس إدارة اجلهاز علمااحيط جم
14 15395 

25-07-2017 
طلــــب االحاطــــة والعلــــم بتعــــديل اســــم الشــــركة األجنبيــــة 

( أدويــــــة )شــــــراب( مغــــــذي لألطفــــــال 110للبنــــــد رقــــــم )
لكافــــة األقســــام يف املراكــــز الصــــحية واملستشــــفيات مــــن 

 /PHARMALAB   
ENTERPRISES 

INC.,(LEOSONS 
INTERNATIONAL)USA   / بدال من 

UNICO.INC وليس كما ذكر بكتاب الوزارة 
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

15 15737 
30-07-2017 

 

( 56طلــــب االحاطــــة والعلــــم بتعــــديل شــــراء البنــــد رقــــم )
أكيـــــاس للتعقـــــيم بقياســــــات خمتلفـــــة ألقســـــام التعقــــــيم يف  
كافــــه املستشــــفيات مــــع / فــــوراس ميــــديكال بــــدال مــــن/ 
ــــــــ ــــــــك النتقــــــــال وكال ــــــــة و ذل ــــــــات التجاري ة شــــــــركة التقني

 الشركة املصنعة
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

16 14691 
19-07-2017 

ـــــــد ) ـــــــم بتعـــــــديل شـــــــراء البن ـــــــب االحاطـــــــة والعل ( 69طل
مســـــتهلكات طبيـــــة لألطفـــــال اخلـــــدج ملستشـــــفى الـــــوالدة 
قســـم األطفــــال اخلــــدج علــــى / شـــركة ابيــــو انــــرتا للتجــــارة 
ـــــة للتجـــــارة  ـــــا ميـــــد العاملي ـــــن / شـــــركة دلت ـــــدال م ـــــة ب العام

 املقاوالت وذلك النتقال الوكالة املصنعة.العامة و 
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

 جامعة الكويت
1 8395 

27-07-2017 
 2018-345/2017طلـــب ترســـية بنـــود املمارســـة رقـــم 

توريد كتب أجنبية للفصل الدراسي األول والثـاين والصـيفي 
ملكتبــــة الطالــــب علــــى الشــــركات  2018-2017العــــام 

معـــــــــــة مببلـــــــــــغ إمجـــــــــــايل قـــــــــــدره املـــــــــــذكورة بكتـــــــــــاب اجلا
د.ك( فقــط مخســمائة واثنــان واربعــون  055/542,358)

الفـــا وثالمثائــــة ومثانيــــة ومخســــون دينــــارا  ومخســــة ومخســــون 
 فلسا  ال غري وإلغاء البنود املذكورة ابلكشف املرفق

 قرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة
2 9033 

13-08-2017 
ـــــــــــم  ـــــــــــب ترســـــــــــية املمارســـــــــــة رق  2017/2018-3طل

   Withيد االشرتاك يف قاعدة معلومات )جتد
neurologu) LWW TOTAL 

ACCESS  مركز العلوم الطبية على/   -ملدة عام 
شــــــركة افـــــــاق للنشـــــــر والتوزيــــــع )عـــــــرض وحيـــــــد( مببلـــــــغ 

د.ك( فقــــــــــــــط ســــــــــــــتة  96,990/-إمجــــــــــــــايل قــــــــــــــدره )
 وتسعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا ال غري

 عزيز االعتماد املايلقرر جملس إدارة اجلهاز املوافقة مع ت
 الديوان األمريي

1 6180 
19-07-2017 

 

ـــــــب طـــــــرح املمارســـــــة رقـــــــم ) د أ/ م/  (  تقـــــــدمي 210طل
ـــــالث ســـــنوات بـــــني  ـــــة ابلـــــديوان ملـــــدة ث اخلـــــدمات الغذائي

 الشركات املتخصصة  
قــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز املوافقــــة  علــــى أن تتــــوىل اجلهــــة 

وفقـــــا  صـــــاحبة الشـــــأن إجـــــراءات طـــــرح املمارســـــة العامـــــة
مـــــن قـــــانون املناقصـــــات العامـــــة  17للـــــنر املـــــادة رقـــــم  

 2016لسنة 49رقم 
 

2 7256 
23-08-2017 

طلــــــب التعاقــــــد املباشــــــر مــــــع / شــــــركة إســــــكاي ســــــوفت 
ـــــدات وصـــــيانة الـــــربامج  أعمـــــال إنشـــــاء بـــــرانمج آيل للمزاي

مببلــــــــغ  1/4/2018احلاليـــــــة ملــــــــدة ســــــــنة اعتبــــــــارا مــــــــن 
 د.ك( فقــــــــــــط ســــــــــــبعة 97,500/ -إمجــــــــــــايل قــــــــــــدره )

 وتسعون أ
 

ــــك لألســــباب املــــذكورة  ــــار ال غــــري وذل لفــــا ومخســــمائة دين
 بكتاب الديوان

قــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز أبغلبيــــــــة أعضــــــــائه املوافقــــــــة 
وعـــــــدم موافقــــــــة عضــــــــو اجلهــــــــاز املركــــــــزي للمناقصــــــــات 

 العامة/ الدكتورة جنان بوشهري
 

 اهليئة العامة للرايضة
1 1680 

13-08-2017 
مال اجـــــــراءات توقيـــــــع طلـــــــب االحاطـــــــة والعلـــــــم ابســـــــتك
ـــــــــم هــــــــــ ع ر  2017 -25/2016عقـــــــــد املمارســـــــــة رق

اعمــــال توريــــد وتشــــغيل الرتاســــل االلكــــرتوين مــــع /شــــركة 
ــــــددة مــــــن قبــــــل اهليئــــــة العامــــــة  اهلندســــــة والتقنيــــــات املتع
للشــــباب وذلـــــك الســــتقالل ميزانيتهـــــا عــــن اهليئـــــة العامـــــة 

 .  2017/2018للرايضة ابتداء من السنة احلالية 
اجتمـــــاع جملـــــس اإلدارة  ثـــــل اجلهـــــة تغيـــــب عـــــن حضـــــور 

 املشرفة على تنفيذ األعمال
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

2 1719 
17-08-2017 

طلـــــــب االحاطـــــــة والعلـــــــم ابســـــــتكمال اجـــــــراءات توقيـــــــع 
 2017 -28/2016عقـــــــد املمارســـــــة رقـــــــم هــــــــ ع ر /

ـــــــــــس واألدوات واملســـــــــــتلزمات الرايضـــــــــــية  ـــــــــــد املالب توري
ـــــــدحل اخلاصـــــــة بفعاليـــــــات مراكـــــــز الشـــــــبا ب مع/شـــــــركة ال

للتجـــــــارة العامـــــــة واملقـــــــاوالت مـــــــن قبـــــــل اهليئـــــــة العامـــــــة 
للشــــباب وذلـــــك الســــتقالل ميزانيتهـــــا عــــن اهليئـــــة العامـــــة 

   2017/2018للرايضة ابتداء من السنة احلالية 
تغيـــــب عـــــن حضـــــور اجتمـــــاع جملـــــس اإلدارة  ثـــــل اجلهـــــة 

 املشرفة على تنفيذ األعمال
 احيط جملس إدارة اجلهاز علما

 ارة املاليةوز 
1 37016 

28-08-2017 
ـــــــــــــــــم  -18/2017طلـــــــــــــــــب طـــــــــــــــــرح املمارســـــــــــــــــة رق

ـــــوزراء 2016 أعمـــــال أتثيـــــث وجتهيـــــز أجنحـــــة الســـــادة ال
ـــــــــــىن ) ـــــــــــني 17،7والـــــــــــوكالء مبب ـــــــــــوزارات ب ( مبجمـــــــــــع ال

 الشركات املسجلة بوزارة املالية
قــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز املوافقــــة  علــــى أن تتــــوىل اجلهــــة 

ارســـــة العامـــــة وفقـــــا صـــــاحبة الشـــــأن إجـــــراءات طـــــرح املم
ـــــادة رقـــــم   ـــــنر امل ـــــن قـــــانون املناقصـــــات العامـــــة  17ل م

 2016لسنة  49رقم 
قبــــل اخلتــــام رحـــــب رئــــيس جملـــــس اجلهــــاز املركــــزي للمناقصـــــات العامــــة دعـــــوة الســــادة أعضـــــاء 

ـــــــوم االثنـــــــني املوافـــــــق   9/-الســـــــاعة  2017-09-11اجمللـــــــس حلضـــــــور االجتمـــــــاع القـــــــادم ي
 صباحا.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (65/2017حمضر االجتماع رقم )
 (االثننياملنعقد صباح يوم )

 2017 -9 -11هـ املوافق  1438 ذو احلجة 20
( 65/2017عقد اجلهاز املركزي للمناقصات العامة جلسته رقم )

 2017-9-11الساعة التاسعة من صباح يوم )االثنني( املوافق 
 بقاعة االجتماعات مبقر اجلهاز .

 : وقد حضر االجتماع السادة
 انئب  اجلهاز املركزي للمناقصات العامة زينفيصل محد امل 1
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة اللواء / فهد عيد بن فهد 2
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة مشاري حممد البليهيس 3
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عبدالعزيز حممد السمحان 4
 هاز املركزي للمناقصات العامةعضو اجل د/جنان حمسن بوشهري 5
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة حممد انصر اخلرايف 6
عضو/  ثل األمانة العامة للمجلس  عبدهللا شاكر الصراف 7

 األعلى للتخطيط والتنمية
  ثل/ ادارة الفتوى والتشريع د/مرسال سعد املاجدي 8
 اليةعضو /  ثل وزارة امل سامل ذايب العنزي 9
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 10
انئب األمني العام للجهاز املركزي  هدى إبراهيم العيسى 11

 للمناقصات العامة
 

 وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :
األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات  هيا أمحد الودعاين 1

 العامة
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 رئيس اجلهاز املركزي للمناقصات العامة  سعود العبدالرزاقعبدهللا 2

 وقد استعرض اجلهاز املواضيع املدرجة علي جدول األعمال واختذ بشأهنا القرارات املناسبة.
 فض العطاءات

 الوزارات و االدارات احلكومية
 وزارة الكهرابء و املاء

 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
و ك م /  1

47/2016/2017 
تزويد وتنفيذ والتشغيل املبدئي والصيانة ألعمال تطوير 
البنية التحتية ألنظمة استقبال  الوقود حملطة الدوحة 

 الغربية
 فتحت مظاريف املناقصة  

و ك  2
 43/2016/2017م/

تزويد و تنفيذ و التشغيل املبدئي و الصيانة ألعمال 
 حملطة الصبية تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود

 فتحت مظاريف املناقصة  
و ك م/  3

46/2016/2017 
تزويد وتنفيذ و التشغيل املبدئي والصيانة ألعمال تطوير 

 البنية التحتية ألنظمة استقبال  الوقود حملطة الشويخ
 فتحت مظاريف املناقصة  

 وزارة األشغال العامة
ا م م /  1

1/13/2015/2016 
دسية وأخرى متنوعة مع توفري جتديد تراخير برامج هن

 خادم هلا وتقدمي الدعم الف 
( من قانون 54مت الغاء املناقصة  طبقا حلكم املادة رقم )

  2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 بلدية الكويت

( مولدات  5توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد ) 19/2016/2017 1
 يتكهرابء ملغيسل وثالجات املوتى مبقابر الكو 

 فتحت مظاريف املناقصة  
 الرسائل الواردة و التظلمات -القطاع النفطى 

 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع اســـم الشركة رقم الكتاب واترخيه م
1 8/2017 

21-05-2017 
شركة آللر 
 الكويت

للتجهيزات 
 الغذائية  ذ م م

)أعيد حبث( طلب الشركة اضافة 
كات  املشاركة امسها ضمن الشر 
-2032855ابملناقصة رقم 

PFR  خدمات النظافة  العامة
 ملستشفى االمحدي 

كما اطلع اجلهاز كتاب شركة   -
نفط الكويت رقم 

املؤرخ يف  1205/2017
املتضمن املوافقة  16/8/2017

على اضافتها  ضمن الشركات 
املدعوة للمشاركة ابملناقصة حيث 
 مت أتهيلها  واعتمادها حتت الفئة

 -88-التخصصية 
gninlelc   & 

sccegi oiecegio  
و كتاب شركة آللر الكويت -

للتجهيزات الغذائية رقم 
املؤرخ يف  12/2017
واملتضمن االفادة  13/8/2017

 بتأهل الشركة
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة 
ويعلن عنها ابجلريدة  الرمسية 
 "الكويت اليوم"  وختطر الشركة

2 $776/2017 
15-05-2017 

شركة جمموعة 
 محد

العصفور وشركاه 
 للتجارة

العامة واملقاوالت 
 ذ م م

)أعيد حبث( طلب الشركة اضافة  
امسها ضمن الشركات  املشاركة 

-2032855ابملناقصة رقم 
PFR  خدمات النظافة  العامة

 ملستشفى االمحدي   
كما اطلع اجلهاز على كتاب   -

 شركة نفط الكويت رقم  
ؤرخ يف امل 1202/2017

 املتضمن االفادة   16/8/2017
ابالعتذار عن قبول اشرتاك 
الشركة لالسباب املوضحة 

 بكتاب  الشركة 
وإفادة شركة نفط الكويت   -

 ( املؤرخ يف  1281كتاب رقم )
11/9/2017  

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة 
ويعلن عنها ابجلريدة الرمسية 
 "الكويت اليوم"  وختطر الشركة

3 $823/2017 
18-05-2017 

شركة وائل 
 النصف وشركاه
 التجارية ذ م م

)أعيد حبث( طلب الشركة اضافة 
امسها ضمن الشركات  املشاركة 

-2032855ابملناقصة رقم 
PFR  خدمات النظافة  العامة

 ملستشفى االمحدي 
كمااطلع اجلهاز على كتاب   - 

 شركة نفط الكويت رقم  
املؤرخ يف  1200/2017
 املتضمن االفادة   16/8/2017

ابالعتذار عن قبول اشرتاك 
الشركة يف املناقصة وذلك 
لالسباب  املوضحة  بكتاب 

 الشركة
قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية 
أعضاؤه  املوافقة ويعلن  ابجلريدة 
الرمسية "الكويت اليوم" وختطر 

 الشركة 
 عدم موافقة كل من: 

عضو جملس ادارة اجلهاز / د. 
  جنان بوشهري

عضو جملس ادارة اجلهاز/ اللواء 
 فهد عيد بن فهد 

 ثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. 
 مرسال املاجدي

 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -القطاع النفطى 
 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $1215/2017 

17-08-2017 
صدار االمر التغيريي الثالث بزايدة مبلغ إمجايل طلب ا
د.ك( ما يعادل نسبة 073/646,792قدره )

-PFR%( على قيمة عقد املناقصة رقم 9.7)
انشاء جممع مكاتب جديد  ملوظفي  2016261

الشركة يف منطقة املقوع املربم مع / مؤسسة انشاءات 
دة االميان للتجارة العامة  واملقاوالت ومتديد العقد مل

حىت  3/8/2017يوما اعتبارا من  228
 على ان  18/3/2018

االبقاء على موعد االنتهاء من اعمال املبىن حسب 
 نطاق العمل االصلي كما هو دون تغيري

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  اعتبارا من اتريخ 
 17/8/2017الكتاب 

2 $1266/2017 
07-09-2017 

-PFRة رقم طلب التمديد األول لعقد املناقص
خدمات الصيانة لشبكة الطرق  التابعة  2008057

لشركة نفط الكويت يف منطقة احلقول مشال وغرب 
الكويت املربم مع / شركة كويت سيستمز للتجارة العامة 

 7/9/2017( يوم اعتبارا من 103واملقاوالت ملدة )
-مببلغ امجايل قدره ) 18/12/2017حىت  

ف  دينار  الغري د.ك(  فقط مائىت ال 200,000/
 وذلك  

 لألسباب املذكورة بكتاب الشركة
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
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 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -القطاع النفطى 

 الشركات البرتولية
 شركة البرتول الوطنية الكويتية

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 926 

16-08-2017 
تعزيز  AC/AR0/0240طلب طرح املناقصة رقم 

سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمايل  االنشائية 
 2030لتسهيل تصدير النفط ومشتقاته حىت هناية عام 

 يف مصفاة ميناء األمحدي. 
 * املناقصة حمدودة   

 * املناقصة ال تقبل التجزئة
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 عاقدات املباشرةالت -طرح وترسية املمارسات  -القطاع  النفطى 
 الشركات البرتولية

 شركة البرتول الوطنية الكويتية
1 962 

21-08-2017 
 A040/0404طلب طرح املمارسة احملدودة رقم 

اعمال صيانة اجهزة االتصاالت اخلاصة ابلشركة بني 
الشركات املذكورة ابلكشف املرفق بكتاب الشركة )دمج 

 لرمسية (  واالعالن عنها ابجلريدة اAEAقوائم 
 ال تقبل التجزئة - 

 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة  
 توصيات اجلهات احلكومية

 الوزارات و االدارات احلكومية
 جامعة الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 9231 

16-08-2017 
-49/2017طلب اعادة عرض ترسية املناقصة رقم 

(  مشروع 2016-23/2015)سابقا  2018
صميم و إنشاء و إجناز و صيانة مواقف سيارات ت

متعددة األدوار ) اخلالدية ( إلدارة اإلنشاءات و 
الصيانة ابجلامعة على/ شركة املباين املتحدة )اقل 

د.ك(   5,973,000/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
فقط مخسة ماليني  وتسعمائة وثالثة وسبعون الف  

 ت ديوان احملاسبة دينار  الغري بناء على مالحظا
*علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مواد قانون  

 يف شأن  املناقصات العامة* 1964لسنة  37رقم 
 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه  املوافقة 

 وعدم موافقة كل من: 
 عضو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان بوشهري 
طيط والتنمية/  ثل األمانة العامة للمجلس االعلى للتخ

 عبدهللا الصراف 
 وزارة الرتبية
1 20774 

21-08-2017 
 45/2016/2017طلب ترسية املناقصة رقم م ع/

استئجار وتوريد و نقل وتركيب وتشغيل  وصيانة 
تراخير مايكروسوفت على اجملموعتني االوىل و الثانية 
على/ شركة زاك سلوشنز )اقل االسعار( مببلغ امجايل 

د.ك( فقط مخسة ماليني   500/5,698,219قدره )
وستمائة  ومثانية وتسعون الفا  ومائتني وتسعةعشر 

 دينار  ومخسمائة فلس  الغري 
* علماً أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مواد قانون 

  2016( لسنة  49املناقصات العامة رقم )
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

2 17953 
10-07-2017 

ث( طلب ترسية املناقصة رقم )أعيد حب
توريد وجبات غذائية لطالبات   29/2016/2017

املراكز التدريبية جلميع املناطق التعليمية الست وادارة 
 التعليم اخلاص على النحو التايل: 

مبارك  -اجملموعة االوىل والثانية والثالثة  )االمحدي -
العاصمة( على/ الشركة الكويتية لالغذية  -الكبري
-مريكاان( )اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره ))ا
 د.ك( لكل  جمموعة على حده  17,168/
اجلهراء( -اجملموعة الرابعة واخلامسة  )الفروانية  -

على/ شركة الوزان للتجارة واخلدمات الغذائية )اثين 

د.ك(  18,676/-اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 لكل جمموعة على حده 

ادارة التعليم -ادسة والسابعة )حويل اجملموعة الس -
اخلاص(على/شركة آللر الكويت  للتجهيزات الغذائية 

 20,300/-)اثلث اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 د.ك( لكل جمموعة  على حدة 

*علما أبن املناقصة اعاله حتت نطاق عمل مواد قانون 
 يف شأن  املناقصات العامة 2016( لسنة 49رقم )

ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود   قرر جملس
 كتاب الحق  من الوزارة مع  جتديد الكفاالت البنكية 

3 20545 
09-08-2017 

طلب ترسية بنود املناقصة رقم م ع 
توريد وجبات غذائية لطلبة  30/2016/2017/

التدريب الكشفي ابملناطق التعليمية الست وادارة 
ة البحرية خالل الفرتة من التعليم اخلاص واندي الكشاف

على  2017مايو  16اىل  2016اكتوبر  30
الشركات املذكورة بكتاب الوزارة مببلغ امجايل قدره 

د.ك(  فقط مائة ومثانية ااآلف   500/108,688)
 وستمائة ومثانية ومثانون  دينار  ومخسمائة فلس  الغري 

 كما اطلع اجلهاز على  كتب الوزارة    -
املتضمن  12/7/2017تاريخ ب 18432رقم  -

 صورة من كتاب مدير ادارة اخلدمات العامه 
املتضمن  11/5/2017( بتاريخ 12839رقم )  -

 التوصية السابقة للمناقصة 
*علما أبن املناقصة اعاله حتت نطاق عمل مواد قانون 

 يف شأن املناقصات العامة 2016( لسنة 49رقم )
 قرر جملس ادارة اجلهاز  التايل: 

ال: املوافقة على الرتسية على اجملموعة األوىل والثالثة أو 
 والسادسة 

اثنيا: أتجيل البت ابلقرار للمجاميع الثانية والرابعة 
 واخلامسة ملدة اسبوعني حلني جتديد الكفالة البنكية

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
1 8174 

01-05-2017 
صة رقم هـ ز / م م )أعيد حبث( طلب ترسية املناق

) ع ( اعمال صيانة املرافق  6/2015/2016/
( على / مؤسسة Bواخلدمات مبرافق اهليئة قطاع ) 

محزة اكرب للتجارة العامة واملقاوالت )اثلث اقل 
%( و مببلغ 15.60االسعار( بنسبة خصم قدرها )

د.ك( فقط  مليون  1,266,000/-امجايل قدره )
 ينار  الغري ومائتني وستة وستون الف  د

**علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مواد  
 يف شأن املناقصات العامة 1964لسنة  37قانون رقم 

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار وتوجيه 
 دعوة حلضور  ثل عن  اهليئة الجتماع قادم

 اهليئة العامة للرايضة
1 12809 

18-06-2017 
النظر بقرار اجلهاز السابق  )أعيد حبث( طلب اعادة

-7/2016واملوافقة على ترسية املناقصة رقم هـ ع ر 
أعمال توريد وتركيب وصيانة أاثث ابستاد  2017

جابر األمحد الدويل على / شركة اخلني  للتجارة العامة 
واملقاوالت )أقل االسعار( مببلغ امجايل قدره 

د.ك(  فقط ثالمثائة وستة  460/356,420)
الف  واربعمائة وعشرون دينار  واربعمائة  ومخسون

 وستون فلس  ال غري 
**علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مواد 

 يف شأن املناقصات العامة  1964لسنة  37قانون رقم 
قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة  لعدم توافر 

 االعتماد املايل
 معهد الكويت لألحباث العلمية

1 1710 
21-08-2017 

وحدة  2016/2017-20طلب ترسية املناقصة رقم 
التحلل ابلتسييل مبقياس منطي على/ شركة العيسى 
لألجهزة الطبية والعلمية )اثين اقل األسعار( مببلغ 

د.ك(  فقط مثانية وتسعون 98,896/-امجايل قدره )
 الف  ومثامنائة وستة وتسعون دينار  الغري 
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نطاق عمل مواد  **علما أبن املناقصة أعاله حتت

 يف شأن املناقصات العامة  2016لسنة  49قانون رقم 
تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل اجلهة 

 املشرفة على تنفيذ االعمال
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 اهليئة العامة للمعلومات املدنية
1 3624 

04-04-2017 
 )أعيد حبث( طلب الغاء املناقصة رقم هـ م

اجيار سيارات مع سائق  والوقود  7/2016/2017م/
املرساة على/ شركة ماس سريفس للتجارة العامة 

 واملقاوالت وذلك لعدم توافر االعتماد املايل   
املؤرخ يف  8488اطلع اجلهاز على كتاب اهليئة رقم 

 املتضمن اسباب اإللغاء 20/8/2017
جتماع قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار ال

 قادم  لتنسيق اهليئة مع وزارة املالية
 اإلدارة العامة للطريان املدين

1 9960 
23-07-2017 

)أعيد حبث( طلب االدارة استكمال عقد املناقصة رقم 
انشاء ساحات وقوف طائرات  3/2009/2010

مدنية الشحن اجلوي اجلديدة يف مطار الكويت الدويل 
وىل للتجارة العامة املربم مع / الشركة الكويتية اال

واملقاوالت ملده مثانية اشهر  مببلغ امجايل قدره  
د.ك( فقط مخسة ماليني  492/5,359,995)

وثالمثائة وتسعة ومخسون الف وتسعمائة ومخسة 
 وتسعون دينار واربعمائة واثىن وتسعون فلس ال غري 

(  12169اطلع اجلهاز على كتاب االدارة رقم ) -
 6/9/2017بتاريخ 
جملس ادارة اجلهاز املوافقة  بناءعلى موافقة ادارة  قرر

 الفتوى والتشريع
 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 جامعة الكويت
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 9237 

16-08-2017 
اقصة رقم طلب التمديد الثالث لعقد املن

 اعمال النظافة العامة لكافة مواقع   2/2013/2014
اجلامعة املختلفة الدارة اخلدمات العامة املربم مع/ شركة 

 1/10/2017تنظيفكو ملدة ستة اشهر اعتبارا  من 
-مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2018حىت 

د.ك(   فقط  مليون  ومائتني واربعة  1,224,600/
نار  الغري وذلك حلني وعشرون الف  وستمائة دي

-4االنتهاء من اجراءات التجهيز للمناقصة  رقم  
2017/2018 

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون املناقصات العامة 

    2016لسنة  49رقم 
2 9477 

20-08-2017  
طلب اصدار االمر التغيريي الثالث بتخفيض مبلغ 

د.ك(  فقط اثىن  121/22,604اىل قدره )امج
وعشرون الف  وستمائة واربعة دينار  ومائة واحدى 

%( من 0.01وعشرون فلس  ال غري مايعادل  نسبة )
 00/00g0/g0300/09-10عقد املناقصة رقم 
 املربم مع/ شركة  

ميتالوجيكال ابلتحالف مع شركة خالد علي اخلرايف 
لعدم  حاجة  للمقاوالت بدون مدة زمنية وذلك

املشروع اىل صرف هذه املبالغ لعدم جاهزية الكلية 
 لتوريد االجهزة اخلاصة ابالشعة
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
1 13060 

03-08-2017 
طلب اصدار األمر التغيريي األول بتخفيض مبلغ 

.ك(  فقط ستمائة د 400/606,996امجايل قدره )
وستة اآلف  وتسعمائة وستة وتسعون دينار  واربعمائة 

% (من قيمة عقد 25فلس  الغري مايعادل نسبة  )
تنفيذ  11/2015/2016املناقصة رقم هـ ز/م م/

 وتطوير وصيانة  
الزراعات التجميلية والري يف املنطقة الرابعة املربم 

 اهليئة  مع/شركة عريب وذلك لألسباب املذكورة بكتاب
املؤرخ  13637اطلع اجلهاز على كتاب اهليئة رقم  -

املتضمن قيمة األمر التغيريي  16/8/2017يف 
 ابلتخفيض. 

تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل اجلهة 
 املشرفة على تنفيذ االعمال

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار وتوجيه 
 تماع قادمدعوه حلضور  ثل عن  اهليئة الج

2 12727 
30-07-2017 

طلب اصدار االمر التغيريي االول بتخفيض مبلغ 
د.ك(  فقط مخسمائة 568,850/-إمجايل قدره )

ومثانية وستون الف  ومثامنائة ومخسون دينار  الغري ما 
%( على قيمة عقد املناقصة رقم 23.5يعادل نسبة )

تنفيذ و تطوير  15/2015/2016هـ ز / م م /
ت  التجميلية و الري يف املنطقه الثامنه املربم مع الزراعا

/ شركة ان سي سي للخدمات الزراعية وذلك 
 لألسباب املذكورة بكتاب اهليئة 

املؤرخ  13641اطلع اجلهاز على كتاب اهليئة رقم  -
 املتضمن قيمة االمر التغيريي .  16/8/2017يف 

تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل اجلهة 
 شرفة على تنفيذ االعمالامل

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار وتوجيه 
 دعوه حلضور  ثل عن  اهليئة  الجتماع قادم 

 وزارة الرتبية
1 21763 

29-08-2017 
طلب التمديد السادس لعقد تنفيذ اعمال حراسة  
ملدارس ومباين وزارة الرتبية مبنطقة  االمحدي التعليمية 

شركة الفيصل حلراسة املنشآت ملدة ستة املربم مع/ 
 28/2/2018حىت  1/9/2017شهور اعتبارا من 
د.ك(  فقط مائتني   270,924/-مببلغ امجايل قدره )

وسبعون الف  وتسعمائة واربعة وعشرون دينار  الغري 
 حلاجة الوزارة

قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضاؤه  املوافقة بنفس 
اللتزام  أبحكام قانون الشروط واالسعار مع ا

وعدم موافقة  2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 عضو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان بوشهري

2 20519 
17-08-2017 

طلب الوزارة ابستبعاد شركة/ الطموح االهلية للتجارة 
العامة واملقاوالت من مجيع مناقصات الوزارة وذلك 

قم م ( للمناقصة ر 61بعد فسخ العقد رقم )
استئجار سيارات هاف لوري  20/2015/2016ع/

 مع سائقني لعدم مباشرهتا العمال العقد
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار وتوجيه 
دعوه حلضور  ثل عن  الوزارة وشركة الطموح االهلية 

 للتجارة العامة واملقاوالت إلجتماع قادم 
 وزارة الصحة

1 631 
15-08-2017 

مديد الرابع  املناقصة رقم ص / م خ ع / طلب الت
غسيل وكي البياضات وصيانة  2011/2012أ /  11

االجهزة الفنية ) اجملموعة االوىل ( املربم مع / شركة 
األبرق التجارية ملدة ستة شهور اعتبارا من 

 576/183,132مببلغ امجايل قدره ) 1/10/2017
اثىن د.ك(  فقط مائة وثالثة ومثانون الف  ومائة و 

وثالثون دينار  ومخسمائة وستة وسبعون فلس ال غري 
%( وذلك حلني االنتهاء 10مع زايدة األسعار بنسة )

  2016/2017أ/11من اجراءات ترسية املناقصة  
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع 

 قادم  
 وزارة االعالم

1 222 
16-08-2017 

مال تقدمي احباث اعالمية طلب التجديد الثاين لعقد اع
ودراسات شهرية بشأن تقييم نسبة  املشاهدة 
التلفزيونية واالستماع االذاعي ووسائل التواصل 
االجتماعي لصاحل الوزارة املربم مع/ الشركة االوروبية 
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لالستشارات التسويقية )ايبسوس( ملدة سنة اعتبارا من 

1/1/2018  
قط مثانية د.ك(  ف 98,040/-مببلغ امجايل قدره )

وتسعون الف  واربعون دينار  ال غري  وذلك حلاجة 
 الوزارة

 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضاؤه  عدم املوافقة 
 وموافقة كل من: 

 انئب رئيس جملس ادارة اجلهاز/ فيصل املزين 
 عضو جملس ادارة اجلهاز/ أ. مشاري البليهيس 

 اجدي  ثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال امل
 العضو  ثل جهتكم يف جملس ادارة اجلهاز 

 معهد الكويت لألحباث العلمية
1 1711 

21-08-2017 
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم 

 خدمة املراسلني املربم مع/ شركة  19/2012/2013
ادنك العاملية ملقاوالت تنظيف املباين والطرق ملدة أربعة 

-مببلغ إمجايل قدره)  1/8/2017أشهر اعتبارا من 
د.ك(  فقط احدى وستون الف  وسبعمائة  61.776/

وستة وسبعون دينار  الغري وذلك حلني االنتهاء من 
 اجراءات املناقصة اجلديدة 

تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل اجلهة 
 املشرفة على تنفيذ االعمال

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
مع االلتزام أبحكام قانون املناقصات العامة  واألسعار
اعتبارا من اتريخ الكتاب   2016لسنة  49رقم 
21/8/2017 

 وزارة اخلارجية
1 4808 

22-08-2017 
طلب التمديد االول لعقد مشروع تشطيب قاعة 
االستقبال الرئيسية يف مبىن ديوان الوزارة املربم مع/ 

ملدة ثالثني يوما  شركة بسك للتجارة العامة واملقاوالت
دون إضافة مالية وذلك لالسباب  22/9/2017حىت 

 املذكورة بكتاب الوزارة
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 اهليئة العامة للشباب والرايضة
1 17020 

20-08-2017 
طلب تعديل مدة التمديد األول لعقد املناقصة رقم هـ 

أعمال استئجار مركبات  10/2013/2014ش ر/
الون بدون سائقني ووقود ومركبات صالون مع ص

سائقني ووقود املربم مع / شركة حممد انصر الشهري 
وأوالده للسيارات ملدة ستة اشهر لتصبح اعتبارا من 

بدال من  31/12/2017حىت  1/7/2017
شريطة قطع  30/11/2017حىت  1/6/2017

 التمديد مع توقيع عقد املمارسة اجلديد 
 هاز املوافقة  قرر جملس ادارة اجل

2 16568 
13-08-2017 

)أعيد حبث( طلب التمديد الزم  األول لعقد املناقصة 
انشاء واجناز وصيانة  8/2010/2011رقم هـ رش/

مركز شباب جليب الشيوخ املربم مع/ شركة ابو شيبة 
للتجارة العامة  واملقاوالت ملدة ستة اشهر وعشرين 

  10/3/2018حىت  20/8/2017يوما اعتبارا من
 بدون تكلفة مالية

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 أوراق عامة وزارة الصحة

1 647 
17-08-2017 

طلب الوزارة استثناء شرط االعتماد املايل ملناقصات 
 اخلدمات عند الطرح وموافاة اجلهاز  

ابالعتماد املايل قبل الرتسية او التعاقد وذلك لالسباب 
 التالية:  

سنوات تتضمن  5اىل  3ناقصة ترتاوح بني مدة امل-1
شهور  اضافة اىل فرتة طرح  6اىل  3فرتة جتهيز من 
 اشهر   8اىل  7املناقصة مابني 

التجهيز لطرح املناقصة قبل بداية اخلدمة ابلعقد  -2
 اجلديد بسنة على االقل  

خماطبة وزارة املالية تتطلب فرتة اضافية تؤدي اىل -3
 زايدة مدة الطرح   

( من قانون  36ختطر الوزارة االلتزام بنر املادة رقم )
 2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 اهليئة العامة للشباب
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 1682 

13-08-2017 
 4/2017/2018ـ ع ش/ طلب طرح املناقصة رقم ه

توفري أيدي عاملة )مراسلني وسفرجية ( جلميع مراكز 
 وبيوت الشباب للهيئة ملدة ثالث سنوات 

 مناقصة عامة - 
 غري قابلة للتجزئة -
 التقبل عروضا ابديلة -
 %( 25االوامر التغيريية )-
 ( سنوات لدى املقاول3شرط توفر خربة )-

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 اجمللس الوط  للثقافه والفنون واآلداب

1 5108 
09-07-2017 

طلب طرح املناقصة رقم م و ث ف ا 
استئجار سيارات للمجلس  6/2016/2017/

 واالدارات التابعة له ملدة ثالث سنوات 
 التقبل عروضا بديلة  -
 مناقصة عامة -
 ال تقبل التجزئة  -

اجلهة تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل 
 املشرفة على تنفيذ االعمال

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على الشركات 
 املتخصصة

 وزارة الصحة
1 520 

30-07-2017 
طلب متديد فرتة دراسة العطاءات الفنية للمناقصة رقم 

توريد وتركيب   34/2016/2017ص/ م خ ع /
نظام مركزى الدارة البياانت يف مركز غسيل الكلى ملدة 

 ر اضايف   شه
 683اطلع اجلهاز على كتاب الحق من الوزارة رقم  -

 املتضمن فرتة متديد الدراسة 30/8/2017املؤرخ يف 
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع 

 قادم  ملدة اسبوع وذلك حلني جتديد الكفالة البنكية
 وزارة الرتبية
1 12574 

09-05-2017 
دة طرح املناقصة رقم م )أعيد حبث( طلب اعا

تنفيذ وانشاء واجناز وصيانة  51/2010/2011ع/
( التابعة 8مبىن روضة اطفال مبنطقة الزهراء قطعة )

 ملنطقة حويل التعليمية  
 اطلع اجلهاز على كتب الوزارة التالية:   -

   14/6/2017بتاريخ  15886رقم 
املتضمن تعديل  20/8/2017بتاريخ  20470رقم 

 اقصةمسمى املن
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  

 كتاب الحق  من الوزارة
 جامعة الكويت

1 9515 
22-05-2017  

توريد  114/2015/2016طلب الغاء املناقصة رقم 
كلية   -وتركيب وتشغيل معدات الجهزة معملية 

جامعة الكويت  وذلك لعدم توافر  -الطب
-2017ودية امليزانية  لسنة االعتمادات املالية و حملد

2018 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

2 9516 
22-08-2017  

توريد  125/2015/2016طلب الغاء املناقصة رقم 
قسم علم االطفال  -وتركيب وتشغيل ااثث خمتربات 

جامعة الكويت  و ذلك لعدم توافر االعتمادات  -
 2018-2017املالية وحملدودية امليزانية  لسنة 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

3 9519 
22-08-2017 

)ع( 65/2016/2017طلب الغاء املناقصة رقم 
كلية   -تقدمي خدمة عقد اختبارات توفل ملدة سنه 
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جامعة الكويت  و ذلك لعدم  -الدراسات العليا 

توافر االعتمادات املالية و حملدودية  امليزانية لسنة 
2017-2018 

 رة اجلهاز املوافقة  قرر جملس ادا
4 9520 

22-08-2017 
توريد  90/2015/2016طلب الغاء املناقصة رقم 

قسم  -كلية الطب   -وتركيب وتشغيل اجهزة علمية 
جامعة الكويت و ذلك لعدم توافر  -علم اجلراثيم 

-2017االعتمادات املالية وحملدودية امليزانية لسنة 
2018 

  قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة 
5 9518 

22-08-2017 
توريد  40/2016/2017طلب الغاء املناقصة رقم 

كلية   -رافعات شوكية وعرابانت خاصة للمختربات 
جامعة  -مكتب املدير االداري  -اهلندسة والبرتول 

الكويت و ذلك لعدم توافر االعتمادات املالية 
 2018-2017وحملدودية امليزانية لسنة 
 وافقة  قرر جملس ادارة اجلهاز امل

 أوراق عامة شئون الزراعة
1 12893 

01-08-2017 
طلب االيعاز ملن يلزم بتعديل اسم/ شركة كي جي ال 
للخدمات الزراعية لدى اجلهاز واملشاركة يف أتهيل 
الشركات واملؤسسات الزراعية املتقدمة للتأهيل يف جمال 
املقاوالت الزراعية اىل االسم احلايل حيث اصبح/ شركة 

سي للخدمات الزراعية وذلك ملراعاة  هذا  ان سي
 االمر عند طرح املناقصات مستقبال 

املؤرخ  12715اطلع اجلهاز على كتاب اهليئة رقم  -
املتضمن افادهتا  بتغيري اسم شركة   20/7/2017يف 

كي جي ال والسماح هلا املشاركة يف مناقصات اهليئة 
 ابملسمى اجلديد 

دارة  ثل اجلهة تغيب عن حضور اجتماع جملس اال
 املشرفة على تنفيذ االعمال

 احيط جملس ادارة اجلهاز علما  
 التعاقدات املباشرة -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 وزارة الصحة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 113 

15-08-2017 
ألجهزة الغسيل  ( أانبيب206طلب شراء البند رقم )

ملراكز غسيل الكلى من / شركة  CPT04الدموي 
التقدم التكنولوجى )مصدر وحيد( مببلغ امجايل قدره 

د.ك(  فقط  مليونني  ومائتني  2,274,000/-)
 واربعة وسبعون الف  دينار  الغري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

2 111 
15-08-2017 

ء واقى ذو استعمال ( ردا203طلب شراء البند رقم )
واحد لون أصفر لكافة األقسام يف املراكز الصحية 

 واملستشفيات على النحو التايل: 
( من / شركة ميد للخدمات 203-1*البند رقم )

 د.ك(  242,700/-الطبية مببلغ امجايل قدره )
( من / شركة انتجرا الطبية مببلغ 203-2*البند رقم )
 د.ك( 702,000/-امجايل قدره )

 رر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  ق
3 110 

15-08-2017 
(  فالتر سريعة التدفق 202طلب شراء مواد البندرقم )

قياسات متعددة ملركز غسيل الكلى من الشركات 
-املذكورة بكتاب الوزارة مببلغ امجايل قدره )

د.ك(  فقط سبعمائة ومخسة وثالثون  735,610/
 الف  وستمائة وعشر دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

4 82 
13-08-2017 

( 2016/2017-1042طلب ترسية املمارسة رقم )
توريد جهاز وملحقاته ألقسام القلب على / شركة 
-الدائرة املركزية )أقل األسعار( مببلغ امجايل قدره )

د.ك(  فقط  ثالمثائة وستة وتسعون الف   396,000/
 دينار  ال غري
 دارة اجلهاز املوافقة مع تعزيز االعتماد املايل  قرر جملس ا

5 16171 
02-08-2017 

طلب إعادة النظر بقرار اجلهاز واملوافقة على شراء 
( ادوية حقن إلذابة اجللطات لكافة 115البند رقم )

املستشفيات من شركة ايكو الطبية )عرض وحيد( مببلغ 
-$( ما يعادل ) 961,400/-إمجايل قدره )

د.ك(  فقط ثالمثائة واحدى ومثانون الف  289,381/
ومائتني ومثانية وتسعون دينار  الغري وذلك لألسباب 

 املذكورة بكتاب الوزارة
 قرر جملس ادارة اجلهاز التايل   

اوال: إلغاء قراره السابق الصادر ابجتماع رقم 
املتضمن:   1/5/2017( املنعقد يف 33/2017)

 اقصة اخلليج عدم املوافقة ويتم الشراء من من
 اثنيا: املوافقة على أن يتم الشراء بنفس سعر اخلليج

6 81 
04-04-2016 

 2017-961/2016طلب ترسية املمارسة رقم 
توريد جهاز وملحقاته جمللس أقسام الطب النووي على 
/ شركة التقدم التكنولوجي )اثلث أقل األسعار( مببلغ 

مثانية د.ك(  فقط مائتني و  298,000/-امجايل قدره )
 وتسعون الف  دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
7 80 

13-08-2017 
 958/20106/2017طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد جهاز وملحقاته لألقسام القلب على/ شركة 
التقدم التكنولوجي )اقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره 

د.ك(  فقط مائتني وثالثة وسبعون 273,800/-)
 الف  ومثامنائة دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة مع تعزيز االعتماد املايل  
8 99 

14-08-2017 
( حماليل خمربية لفحوصات 191طلب شراء البند رقم )

التأكيدية للصحة العامة/ خمترب  OMGاالغذية 
االغذية من/ شركة التقدم الطيب االملاين لالجهزة 

)اثلث اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره واالدوات الطبية 
د.ك(  فقط مائتني وتسعة واربعون  249,500/-)

 الف   
 ومخسمائة دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
9 79/2017 

13-08-2017 
 2017-1070/2016طلب ترسية املمارسة رقم 

توريد أجهزة وملحقاهتا إلدارة الوقاية  من االشعاع على 
شركة الثراي للخدمات االشعاعية )اثين أقل األسعار(  /

د.ك(  فقط مائتني  241,000/-مببلغ امجايل قدره )
 واحدى واربعون الف  دينار  الغري 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

10 49 
29-05-2017 

( حماليل 154)أعيد حبث( طلب شراء البند رقم )
صائل ملعرفة ف  CUTGTUEومستهلكات جلهاز 

الدم واملضادات الناجتة عنها لدى احلوامل لكافة 
املختربات من / شركة  وربة للتجهيزات الطبية )مصدر 

د.ك(   580/228,263وحيد( مببلغ امجايل قدره )
فقط  مائتني ومثانية وعشرون الف  ومائتني وثالثة 

 وستون دينار  ومخسمائة ومثانون فلس  ال غري 
بتاريخ  353اب رقم *كما اطلع اجلهاز على كت

املتضمن السعر األمجايل املعدل  14/8/2017
 الصحيح

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على الشراء بنفس 
 سعر اخلليج

11 98 
14-08-2017 

( مواد استهالكية جلهاز 190طلب شراء البند رقم )
M0APG4ACM  وحدات  -لكافة املختربات

تكنولوجي )مصدر امليكروبيولوجي من / شركة التقدم ال
د.ك(  فقط  216,525/-وحيد( مببلغ امجايل قدره )

مائتني وستة عشر الف  ومخسمائة ومخسة وعشرون 
 دينار   ال غري

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من الوزارة

12 360 
16-08-2017 

 EEEACPEطلب الشراء املباشر  
RGD0EP  حساسية احلليب لعالج مرضى

 CE-MGI0Eالبقري عند االطفال من / شركة  
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0PUO AG  الوكيل احمللي( مببلغ امجايل  قدره(

د.ك( فقط مائتني وعشر الف  210,711/-)
 وسبعمائة واحدى عشر دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
13 175/2017 

12-06-2017 
-405/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 

   0ecegnnلتوريد أجهزة  2018
Rsegnani P-en  TT  )4 وملحقاهتا )

مستشفى  -جمللس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي 
 العدان

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على أن تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام ابجراءات عملية الطرح بطريقة 

ن قانون ( م17املمارسة العامة وفقا بنر املادة )
 2016لسنة  49املناقصات  العامة رقم 

14 78 
13-08-2017 

توريد  443/2016/2017طلب ترسية املمارسة رقم 
جهاز ملحقاته جمللس اقسام األشعة والعالج اإلشعاعي 
على / شركة السلطان املتحدة الطبية )اقل االسعار( 

د.ك(  فقط مائة 195,000/-مببلغ إمجايل قدره )
 الف  دينار  ال غري ومخسة وتسعون

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
15 109 

15-08-2017 
( أطقم خيوط جراحية 201طلب شراء البند رقم )

متنوعة خاصة بعمليات القلب املفتوح  ملستشفى 
العدان مركز سلمان الدبوس للقلب/قسم جراحة 
القلب من/شركة بدر سلطان واخوانه )عرض وحيد( 

د.ك(  فقط مائة  175,420/-ره )مببلغ امجايل قد
 ومخسة  

 وسبعون الف  واربعمائة وعشرون دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضاؤه  املوافقة

عدم موافقة عضو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان 
 بوشهري

16 17358 
15-08-2017 

طلب االحاطة والعلم أبنه مت إلغاء شراء البند رقم 
جلراحة املنظار وخيوط جراحية  تصه ( اطقم 115)

مستشفى االمريي من/  -)قياسني( لقسم اجلراحة 
شركة التقدم  التكنولوجي  وذلك حسب افادة القسم 

 الطالب لعدم احلاجة
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  

 كتاب الحق  من الوزارة
17 108 

15-08-2017 
( مواد استهالكية تستخدم 200طلب شراء البند رقم )

يف عمليات املناظري الدقيقة والتشخيصية ملستشفى 
اجلهاز اهلضمي من/شركة ميد فيجن  -الصباح 

للخدمات الطبية  )اثلث أقل األسعار( مببلغ امجايل 
د.ك(  فقط مائة واثىن وسبعون  172,070/-قدره )
 الف 
 وسبعون دينار  ال غري  

 وافقة  قرر جملس ادارة اجلهاز امل
18 196 

29-06-2017 
-325/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 

   0ecegnnلتوريد جهاز  2018
Pnnescen0aeg 0incelc Uleg 
 وملحقاته جمللس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي  

مستشفى العدان بني الشركات املتخصصة عن  -
 طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية. 

جلهاز املوافقة  على أن تتويل اجلهة قرر جملس ادارة ا
صاحبة الشأن القيام ابجراءات عملية الطرح بطريقة 

( من قانون 17املمارسة العامة وفقا بنر املادة )
 2016لسنة  49املناقصات  العامة رقم 

19 76 
13-08-2017 

توريد  2018-10/2017طلب ترسية املمارسة رقم 
   MGB0EE A-CPMاجهزة 

D0TT FECT RCMEE 
0ETEATGP  وملحقاهتا جمللس اقسام االشعة

والعالج االشعاعي على/ شركة تقدم اخلليج التجارية 
 116,000/-)رابع اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )

 د.ك(  فقط مائة وستة عشر الف  دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

20 12821 
04-07-2017 

النظر بقرار اجلهاز السابق )أعيد حبث( طلب إعادة 
(  ادوية حقن 109واملوافقة على شراء البند رقم )

ملرضى الباطنية لكافة االقسام يف املراكز الصحية 
واملستشفيات من / صفوان للتجارة العامة واملقاوالت 

 د.ك(  103,090/-)اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
 حيث ان فقط مائة وثالثة اآلف  وتسعون دينار الغري

املادة غري مشاركة مبناقصة اخلليج  وذلك ملنع حدوث 
 نقر يف املواد  ا يؤثر سلبا على عالج املرضى 

بتاريخ  12826*اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة رقم 
املتضمن تغيري اسم  الشركة من / ايكو  4/7/2017

الطبية اىل شركة صفوان للتجارة العامة واملقاوالت 
 الوكالة وذلك النتقال 

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني 
 استكمال املستندات املطلوبة  

21 107 
15-08-2017 

( مشبك طيب يستخدم 199طلب شراء البند رقم )
الغالق التجويف االذي  االيسر للقلب عن طريق 

قسم جراحة القلب من  -اجلراحة ملستشفى الصدري 
الطبية )أقل األسعار( / شركة ميد فيجن للخدمات 

د.ك(  فقط تسعة  99,920/-مببلغ امجايل قدره )
 وتسعون  

 الف  وتسعمائة وعشرون دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

22 96 
20-08-2017 

( مواد خمربية 187طلب شراء البند رقم )
(ACERGRPGTEAT0M   ألجهزة
(TUCMTUMملركز ثنيان الغامن مبستشفى ) 

االمريي , مستشفى مبارك , مستشفى اجلهراء من 
-/شركة ألفني وستة للتجارة العامة مببلغ امجايل قدره )

 د.ك(    99,900/
 فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
23 106 

15-08-2017 
( مستهلكات حقن اصباغ 198طلب شراء البند رقم )

ح النوي لكافة اقسام الطب النووي يف املس
املستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي )مصدر 

د.ك(  فقط  98,250/-وحيد( مببلغ امجايل قدره  )
 مثانية وتسعون الف  ومائتني ومخسون دينار  ال غري 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
24 75/2017 

13-08-2017 
 2017-648/2016طلب ترسية املمارسة رقم 

   T0OT EM0 30/40توريد اجهزة 
UETPC4GUM0 UM0T4  وملحقاهتا

جمللس اقسام االشعة والعالج االشعاعي على/شركة 
التقدم التكنولوجي )سادس اقل االسعار( مببلغ امجايل 

د.ك(  فقط مثانية وتسعون الف   98,000/-قدره )
 دينار  ال غري 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
25 95 

13-08-2017 
( مواد خمربية جلهاز 186طلب شراء البند رقم )

AGBC4  لكافة املختربات من/ شركة ايكو الطبية
د.ك(   98,000/-)مصدر وحيد( مببلغ امجايل قدره )

فقط مثانية وتسعون  الف  دينار  ال غري بعد زايدة 
 الكمية

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
26 16170 

02-08-2017 
طلب إعادة النظر بقرار اجلهاز واملوافقة على شراء 

( حقن لعالج مرضى  السرطان ملركز 105البند رقم )
حسني مكي مجعة للجراحات التخصصية من / شركة 
-بدر سلطان )مصدر وحيد( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك(  فقط 97,836/-$( ما يعادل )320,773/
ن دينار  سبعة وتسعون الف  ومثامنائة وستة وثالثو 

 الغري  لتعزيز املخزون وملنع حدوث نقر يف املواد
 قرر جملس ادارة اجلهاز التايل   

اوال: إلغاء قراره السابق الصادر ابجتماع رقم 
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   1/5/2017( املنعقد يف 33/2017)

 املتضمن: عدم املوافقة ويتم الشراء من مناقصة اخلليج 
 يجاثنيا: املوافقة على الشراء بنفس سعر اخلل

27 93 
13-08-2017 

( لفحوصات خالاي عنق 184طلب شراء البند رقم )
الرحم لكافة املستشفيات من / شركة جنمة برقان 
للتجارة العامة واملقاوالت )مصدر وحيد( مببلغ امجايل 

د.ك(  فقط اربعة وتسعون الف   94,380/-قدره )
 وثالمثائة ومثانون دينار  ال غري

 املوافقة  قرر جملس ادارة اجلهاز 
28 581 

20-07-2016 
)أعيد حبث( طلب التعاقد املباشر مع / شركة التقدم 
التكنولوجي )وكيل حملي( لتنفيذ اعمال )توريد وتركيب 
وتدريب وصيانة(  تطبيق نظام امللف التق  املوحد 

-( مببلغ امجايل قدره )EAT0للتسجيل الدوائي)
 عة د.ك(  فقط ثالثة وتسعون الف  وسب 93,047/

 واربعون دينار  ال غري
قرر جملس ادارة اجلهاز  ابنه مازال عند قراره السابق 

املنعقد بتاريخ  58/2016الصادر ابجتماع 
املتضمن أتجيل البت ابلقرار الجتماع  22/8/2016
 قادم

29 92 
13-08-2017 

( مواد خمربية ملعرفة نوع 92طلب شراء البند رقم )
وحدات امليكروبيولوجي  -امليكروب لكافة املختربات 

من / شركة اخلليج املتكاملة لالنظمة األمنية )مصدر 
د.ك(  فقط  90,387/-وحيد( مببلغ  امجايل قدره )

 تسعون الف  وثالمثائة وسبعة ومثانون دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

30 16172 
02-08-2017 

ة على شراء طلب إعادة النظر بقرار اجلهاز واملوافق
( حبوب لعالج األمراض النفسية لكافة 53البند رقم )

املستشفيات من / شركة املفيد لألدوية واملواد الغذائية 
$( 279,600/-)مصدر وحيد( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك(  فقط مخسة  ومثانون 85,558/-ما يعادل )
الف  ومخسمائة ومثانية ومخسون دينار  الغري  لتعزيز 

 ملنع حدوث  نقر يف املواداملخزون و 
 قرر جملس ادارة اجلهاز التايل   

اوال: إلغاء قراره السابق الصادر ابجتماع رقم 
   29/5/2017( املنعقد يف 41/2017)

 املتضمن: عدم املوافقة ويتم الشراء من مناقصة اخلليج 
 اثنيا: املوافقة على الشراء بنفس سعر اخلليج

31 105 
15-08-2017 

( صمامات قلب بقياسات 197البند رقم ) طلب شراء
وأنواع خمتلفة ملستشفي العدان  ملركز سلمان الدبوس 
للقلب من / شركة جنمة برقان للتجارة العامة 
-واملقاوالت )اثين أقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )

د.ك(  فقط احدى ومثانون الف  وستمائة  81,610/
 وعشر دينار  ال غري
 جلهاز املوافقة  قرر جملس ادارة ا

32 195/2017 
29-06-2017 

-322/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   Resliلتوريد جهاز  2018

Bes0o  20/30 0incelc 4 ogii 
 -وملحقاته جمللس أقسام األشعة والعالج  اإِلشعاعي 

مستشفى اجلهراء  بني الشركات املتخصصة عن طريق 
 اإلعالن ابجلريدة  الرمسية. 

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على أن تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام ابجراءات عملية الطرح بطريقة 

( من قانون 17املمارسة العامة وفقا بنر املادة )
 2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

33 203 
29-06-2017 

-317/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   Ungenos0lnتوريد جهاز  2018

Mngaeli  وملحقاته جمللس أقسام األشعة والعالج
مستشفى العدان بني  الشركات  -اإلشعاعي 

 املتخصصة عن طريق اإلعالن ابجلريدة الرمسية
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على أن تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام ابجراءات عملية الطرح بطريقة 

( من قانون 17نر املادة )املمارسة العامة وفقا ب
 2016لسنة  49املناقصات  العامة رقم 

34 74 
13-08-2017 

 2017/2016-431طلب ترسية املمارسة رقم 
( توريد اجهزة وملحقاهتا جمللس اقسام 111البند رقم )

الباطنية مبركز ثنيان الغامن على / شركة تراي الفا 
-)سادس اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )

د.ك( فقط تسعة وسبعون الف  وتسعمائة 79,935/
 ومخسة وثالثون 
 دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة مع تعزيز االعتماد املايل  
35 2017/72 

13-08-2017 
البند  2018/ 2017-65طلب ترسية املمارسة رقم 

( اجهزة وملحقاهتا جمللس اقسام اجلراحة 108رقم )
وانية على / شركة التقدم العامة مبستشفى الفر 

-التكنولوجي )رابع اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
د.ك( فقط ستة وسبعون الف  وسبعمائة 76,727/

 وسبعة وعشرون دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة مع تعزيز االعتماد املايل  

36 612 
06-12-2016 

 PCMR( 56)اعيد حبث( طلب شراء البند رقم )
PEC0EP200 )RG0MT GF   

ACPE(TT  :57  حلاجة إدارة خدمات
املختربات الطبية ابالمر املباشر من / امريكان  ديزاينز 
للتجارة العامة واملقاوالت )وكيل حصري( مببلغ امجايل 

د.ك(  فقط مخسة واربعون الف   45,600/-قدره )
 وستمائة دينار  الغري 

ة رقم اطلع اجلهاز على كتاب الوزار  - 
 ( املتضمن صورة من شهادة قيد الوكالة 331/2017)

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
37 1157 

16-01-2017 
( 64)أعيد حبث( طلب زايدة مبلغ شراء البند رقم )

مستهلكات لقسم خمترب القلب ملستشفى العدان مركز 
-سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق ليصبح )

الثة عشر الف  وثالمثائة دينار د.ك( فقط ث13,300/
د.ك(  وذلك لوجود 10,600/-ال غري بدال من )

 خطأ  
 ابلرتسية 

 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة  
38 17345 

14-08-2017 
( 196طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم )

قساطري دقيقة ودليليه مبقاسات خمتلفة ملستشفى 
شركة أشرف وشركاه احملدودة األمريي ليصبح من  / 

بدال من / شركة  العيسى لالجهزة الطبية والعلمية 
 بنفس القيمة  وذلك النتقال الوكالة
 احيط جملس ادارة اجلهاز علما  

 معهد الكويت لألحباث العلمية
1 1709 

21-08-2017 
- M -103طلب ترسية املمارسة رقم 

جمفف العينات الدقيقة اآليل  2016/2017
/شركة أشرف وشركاه )اثلث أقل األسعار( مببلغ على

د.ك(  فقط اربعة عشر 14,410/-امجايل قدره )
 الف  واربعمائة وعشرة داننري  ال غري 

تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  ثل اجلهة 
 املشرفة على تنفيذ االعمال 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 اهليئة العامة للرايضة

1 1608 
09-08-2017  

 طلب التايل : 
( يف املمارسة رقم هـ 1أوال. املوافقة على إلغاء البند رقم )

   2017-27/2016ع ر/
اعمال الدعاية واالعالن واملطبوعات اخلاصة بفعاليات 
مراكز الشباب املرساة على/ شركة براند اي ام سي 

 للدعاية واالعالن وذلك لعدم احلاجة 
كمال اجراءات التعاقد مع الشركة اثنيا. املوافقة على است

 9,900/-( مببلغ امجايل قدره )10اىل  2للبنود )من 
 د.ك(  فقط تسعة آالف  وتسعمائة دينار  ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
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 اهليئة العامة للشباب

1 1735 
17-08-2017 

 2/2017/2018طلب إلغاء املمارسة رقم هـ ع ش /
وطباعة بنرات وبوسرتات  بشأن أعمال توريد

واستيكرات وشهادات وكروت وأختام ومناذج خمتلفة 
 ملتطلبات أنشطة  

وفعاليات كافة اإلدارات ابهليئة العامة للشباب )عقد 
 تغطية( وسيتم اعادة طرحها عند احلاجة

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من اهليئة

2 1733 
17-08-2017 

-2017/  3طلب إلغاء املمارسة رقم هـ ع ش / 
-إفطار-أعمال توفري بوفيهات متنوعة )شاي 2018

غداء أو عشاء( للمناسبات والفعاليات اخلاصة ابهليئة 
 وسيتم اعادة طرحها  عند احلاجة

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من اهليئة

ب رئيس جملس اجلهاز املركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء اجمللس قبل اخلتام رح
 صباحا.   9/-الساعة  2017-09-13حلضور االجتماع القادم يوم  االربعاء املوافق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (66/2017حمضراالجتماع رقم ) 

املوافق  -هـ  1438 -ذو احلجة  – 22املنعقد صباح يوم)االربعاء(
 م 13-9-2017

( 66/2017املركزية للمناقصات العامة جلسته رقم )عقد اجلهاز 
 2017-9-13الساعة التاسعة من صباح يوم)االربعاء(املوافق 

 بقاعة االجتماع مبقر اجلهاز 
 -وقد حضر االجتماع السادة :

 اجلهاز املركزي للمناقصات العامة رئيس عبدهللا سعود العبدالرزاق 1
 كزي للمناقصات العامةانئب  اجلهاز املر  فيصل محد املزين 2
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة اللواء / فهد عيد بن فهد 3
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة مشاري حممد البليهيس 4
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عبدالعزيز حممد السمحان 5
 العامةعضو اجلهاز املركزي للمناقصات  د/جنان حمسن بوشهري 6
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة حممد انصر اخلرايف 7
 عضو  ثل/ ادارة الفتوى والتشريع د/مرسال سعد املاجدي 8
 عضو /  ثل وزارة املالية سامل ذايب العنزي 9
عضو/  ثل األمانة العامة للمجلس األعلى  عبدهللا شاكر الصراف 10

 للتخطيط والتنمية
انئب األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات  هيم العيسىهدى إبرا 11

 العامة
انئب األمني العام للجهاز للشئون املالية و  أمين أمحد السرحان 12

 اإلدارية
 عضو /  ثل ادارة الفتوى والتشريع هيفاء عبدالرزاق يوسف اخلميس 13
  ثل / شركة نفط الكويت خالد خليل العربيد 14
عضو/  ثل األمانة العامة للمجلس األعلى   دالعزيز املضفهيفاء عب 15

 للتخطيط والتنمية
 مدير إدارة املستشارين السيدة/ ابتسام الغنام 16
 عضو / ثل وزارة النفط صفاء عبد الكرمي الصفار 17
  ثل/ شركة البرتول الوطنية الكويتية السيد/ وليد اجلمعه 18
 دعم نظم ختطيط املوارد املؤسسية مراقب السيدة/ غدير القطان 19
  ثل وزارة النفط علي حامت الصايغ 20
 عضو /  ثل وزارة املالية السيد/ خالد على  الشويب 21

 قد استعرض اجلهاز املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذ بشأهنا القرارات املناسبة.
 وقد حضر االجتماع السادة :

 / شركة البرتول الوطنية الكويتية ثل حممد جاسم الغامن 1
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة طالل فيصل الغريب 2
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة م/خلود خضري الشهاب 3
 عضو/  ثل وزارة املالية عبد هللا زايد الفهد 4

 وقد حضر جانباً من االجتماع السادة :
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة يد/مبارك فهاد العازم 1

 وقد اعتذر عن حضور االجتماع كل من:
 األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات العامة هيا أمحد الودعاين 1

 قد استعرض اجلهاز املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذ بشأهنا القرارات املناسبة.
 فض العطاءات

 ات احلكوميةالوزارات واالدار    
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 املوضوع البيان م
 / 65هـ ع / ش ا م /  1

2016/2017 
تشغيل وصيانة واصالح املصاعد التابعة 
لكليات ومباين اهليئة العامة للتعليم التطبيقي 

 والتدريب
 فتحت مظاريف املناقصة

 مؤسسة املوانر الكويتية
 املوضوع البيان م
 ( سيارة بدون سائق24استئجار عدد ) 2017/ 2016/  6م م ك /  1

 فتحت مظاريف املناقصة     
 توصيات اجلهات احلكومية
 وزارة األشغال العامة

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
2 2318 

29-08-2017 
انشاء  245طلب ترسية املناقصة رقم هـ ط / 

واجناز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات خلدمة 
مدينة املطالع املستقبلية على / 
MAKYOL INSAAT 

SANAYI TURIZM 
VE TICARET A.S. 

TURKEY  ووكيله احمللي شركة كونتك
 املتحدة للمقاوالت العامة

للمباين ذ م م )اثين أقل االسعار( مببلغ إمجايل 
د.ك( فقط  266/108,450,344قدره )

مائة ومثانية ماليني واربعمائة ومخسون الفاً 
مثائة واربعة واربعون دينارًا ومائتان وستة وثال

احتساب اخلطأ احلسايب وستون فلسًا الغري بعد 
%( شريطة عمل موازنة 0,0034بنسبة )
 تثمينيه.

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 وزارة الكهرابء واملاء

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 23477 

21-08-2017 
صة رقم و ك طلب إعادة عرض ترسية املناق

انشاء واجناز وصيانة  85/2012/2013م/
( خزاانت ارضية من اخلرسانة املسلحة 5عدد )

( مليون جالون 55للمياه العذبة خزان سعة )
امرباطوري مع االعمال امللحقة مبنطقة املطالع 
العايل )املرحلة الثانية( على/ شركة خالد على 
اقل اخلرايف واخوانه للمقاالت االنشائية )اث  

 االسعار( مببلغ إمجاىل قدره
د.ك(  فقط اربعة 034/44.712.589)

 واربعون مليوانً  وسبعمائة واث  عشر الفاً 
ومخسمائة وتسعة ومثانون دينارًا واربعة وثالثون 
فلسًا الغري بعد احتساب اخلطأ احلسايب بنسبة 

%( بناء على مالحظات ديوان 1.395)
 احملاسبة

اله حتت نطاق عمل **علما أبن املناقصة أع
يف شأن  1964لسنة  37مواد قانون رقم 

 املناقصات العامة
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم على ان يتم خماطبة الفتوى
 والتشريع مع جتديد الكفالة البنكية
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2 23542 

21-08-2017 
طلب اعادة عرض ترسية املناقصة رقم و ك م 

تزويد وتركيب حمطة  40/2015/2016/
 11/132/300حتويل رئيسية ابو حليفة 

w ك.ف على الشركة األهلية للوحات
-الكهرابء )أقل األسعار( مببلغ وقدره )

د.ك(  فقط اربعة عشر  14.100.000/
 مليوانً  ومائة الف  دينار

الغري، وذلك بناء على مالحظات ديوان 
 احملاسبة

 ئة* املناقصة حمدودة وغري قابلة للتجز 
مازال جملس ادارة اجلهاز عند قراره السابق   

( املنعقد بتاريخ 19/2017ابجتماع رقم )
 املتضمن:13/3/2017

املوافقة برتسية املناقصة على الشركة األهلية 
 للوحات الكهرابء)اقل االسعار(

3 23511 
21-08-2017 

طلب ترسية املناقصة رقم و ك م / 
ال أعمال صيانة وإستبد 19/2016/2017

أجزاء من املداخن لغالايت حمطة الصبية لتوليد 
القوى الكهرابئية وتقطري املياه على / شركة 
جمموعة علي الغامن واوالده لتجارة العامة 
واملقاوالت وكيال عن السادة / 

BABCOCK 
BORSIG STEINMULLER 

GMBH  اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره (
د.ك( فقط  مليون  1,746,640/ -)

عمائة وستة واربعون الفًا  وستمائة واربعون وسب
 ديناراً   الغري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة
 

4 23756 
23-08-2017 

طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز واملوافقة على 
ترسية املناقصة رقم و م 

اعمال الزراعة مبحطة  57/2016/2017ك/
الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهرابئية و  

ري املياه على / مؤسسة القصر االخضر تقط
للتجارة العامة واملقاوالت ) اقل االسعار( مببلغ  

د.ك( فقط ثالثة 93,492/-امجايل قدره )
وتسعون الفًا  واربعمائة واثنان وتسعون ديناراً   

 الغري
قرر اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع قادم  

 حلني جتديد الكفالة البنكية
 
 اصالتوزارة املو 

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 2032 

31-07-2017 
)إعيد حبث( طلب ترسية املناقصة رقم ب ب 

مشروع انشاء املركز  10/2015/2016هـ/
والبحث  VTSالوط  ألنظمة مرور السفن 

و تطوير الدالئل املالحية  SARواالنقاذ 
ATON  على/ شركة املستقبل لالتصاالت

بلغ إمجايل قدره )رابع اقل االسعار( مب
د.ك(  فقط اث  443/12.929.080)

عشر مليواًن  وتسعمائة وتسعة وعشرون الفاً  
ومثانون دينارًا  واربعمائة وثالثة واربعون فلساً  

 الغري
 228اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة رقم -

املتضمن االعتماد  29/8/2017املؤرخ يف 
 املايل

نطاق عمل  ***علمًا أبن املناقصة أعاله حتت
يف شأن  1964لسنة  37مواد قانون رقم 

 املناقصات العامة***
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 

 الرائسة العامة للحرس الوطىن
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 7467 

17-08-2017 
 4/2015/2016طلب ترسية املناقصة رقم 

انشاء واجناز وصيانة مبىن العيادة مبعسكر 
على السادة / شركة املدير الكوييت  التحرير

إلدارة املشاريع العقارية )أقل األسعار( مببلغ 
د.ك( فقط  3.195.000/-امجايل وقدره )

 ثالثة ماليني ومائة ومخسة وتسعون ألفا ال غري
شريطة استيفاء املالحظات التالية قبل توقيع 

 العقد:
تقدمي موازنة تثمينية شاملة بند املصعد  -
(Dump Waiter) 
( يف Xاستكمال النواقر املشار هلا ) -

 ( من التقرير الف 2-2-1جدول )
تسعري بنود األعمال يف جداول الكميات  -

 اليت اكتفى املقاول إبدراج كلمة
(Included لتكون هلا مبالغ مالية دون)

 تغيري يف قيمة العطاء
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة

 وزارة الداخلية
 املوضوع واترخيه رقم الكتاب م
1 6745 

13-07-2017 
)اعيد حبث( طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز 

 السابق واملوافقة على ترسية املناقصة رقم
( 87استئجار عدد ) 14/2016/2017

سيارة صالون متوسط لزوم استخدام ادارة 
لالدارة العامة لالمداد  -شئون املختارين 

الداخلية  بوزارة -والتموين )ادارة اآلليات( 
على/ شركة املال الستئجار وأتجري املركبات 
 -واملكائن )اقل االسعار( مببلغ إمجاىل قدره )

د.ك(  فقط مخسمائة ومثانية 588.816/
 ومثانون الفاً  ومثامنائة وستةعشر ديناراً  الغري

* اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة رقم 
املتضمن  27/8/2017( املؤرخ يف 8430)

املؤرخ يف  9138لف  ورقم التقرير ا
 املتضمن توافر االعتماد املايل 12/9/2017

*علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل 
يف شأن  1964لسنة  37مواد قانون رقم 
 املناقصات العامة**

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم  حلني جتديد الكفالة البنكية

2 6454 
05-07-2017 

 )إعيد حبث( طلب التايل:
 11/2015/2016أوال: ترسية املناقصة رقم 

صيانة وتسليك وتنظيف شبكة صرف اجملاري 
واالمطار ابكادميية سعدالعبدهللا للعلوم االمنية 

لالدارة العامة  -ومعهد اهليئة املساندة خبيطان 
لالنشاءات والصيانة )ادارة هندسة 

سربمي  ابلوزارة على/ شركة -االنشاءات( 
بروجكتس للتجارة العامةواملقاوالت )اثين اقل 
 -االسعار( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( فقط ثالثة واربعون الف  43.000/
 دينار  الغري ملدة سنتني

اثنيا: شطب/ شركة الدانة العاملية للتجارة 
 العامة واملقاوالت من مناقصات الداخلية

ملية اطلع اجلهاز على كتاب شركة الدانة العا-
املؤرخ يف  359للتجارة العامة واملقاوالت رقم 

**املتضمن إفادهتم بقبول  21/8/2017
اجلهاز املسبق العتذار عن متديد صالحية 
األسعار وذلك لتغرياألسعار وعدم متكنهم من 

 احلفاا عليها ملدة قاربت العام.
*علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل 

يف شأن  1964لسنة  37مواد قانون رقم 
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 املناقصات

قرر جملس ادارة اجلهاز التايل اوال: املوافقة على 
 الرتسية

اثنيا: توجيه دعوة حضور ملمثل عن الوزارة 
 وشركة الدانة العاملية للتجارة العامة

 واملقاوالت الجتماع قادم
 وزارة التجارة والصناعة

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 19107 

22-08-2017 
ادة النظر بقرار اجلهاز السابق يف طلب إع

 2017-4/2016ترسية املناقصة رقم 
برانمج ميكنة اخلدمات العامه على/ شركة 
الداير املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت 
-)خامس أقل األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( فقط مائة ومخسة  195,167/
وتسعون الفًا ومائة وسبعة وستون دينارًا 

 الغري.
علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل 

يف شأن  2016لسنة  49مواد قانون رقم 
 املناقصات العامة***

مازال جملس ادارة اجلهاز عند قراره السابق  
( املنعقد 51/2017الصادر  ابجتماع رقم )

املتضمن : عدم  12/7/2017بتاريخ 
 املوافقة
 بلدية الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 1436 

08-08-2017 
)أعيد حبث( طلب إعادة النظر بقرار اجلهاز 

 واملوافقة على ترسية املناقصة رقم  
انشاء واجناز وصيانة  11/2014/2015

مبىن موظفي ردم النفاايت يف منطقة ميناء 
عبد هللا ملدة تسعة أشهرعلى/شركة سنيار 
املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت )اقل 

 غ  االسعار( مببل
د.ك( مائة  141,384/-إمجايل قدره )

وإحدى واربعون الفًا وثالمثائة واربعة ومثانون 
 دينارًا 

* كما اطلع اجلهاز على كتاب البلدية  
 30/8/2017( املؤرخ يف 22748)

املتضمن إفادة وزارة املالية خبصوص 
 االعتماد املايل 

*علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل  
يف شأن  1964لسنة  37رقم مواد قانون 

 املناقصات العامة
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار 
 الجتماع قادم  حلني جتديد الكفالة البنكية

 االستدعاءات –اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية   
 املوضوع املقاول اجلهه رقم الكتاب واترخيه م
1 28829 

24-10-2016 
وزارة 
 اليةامل

)أعيد حبث( طلب ترسية  
  -12/2015املناقصة رقم 

)ع( توفري خدمات عامة 2016
 )مراسلني وفراشني(  

للوزارة على / شركة طويق 
 العاملية للخدمات )اثين أقل  
-األسعار( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( فقط    1.065.600/
مليون ومخسة وستون ألفًا 

 وستمائة دينار الغري. 
الوزارة هاز على كتاب اطلع اجل- 

 ( املؤرخ  35133رقم )
واملتضمن توضيح مبا  2/8/2017يف 

 خير حف  التظلمات  
 بعد االستماع اىل إفادة  ثل الوزارة: 

السيد/ حممد نوح العصيمي 
 )مراقب املشرتايت(

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل    
 البت ابلقرار الجتماع  

 يةقادم  حلني جتديد الكفالة البنك
 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية-اجلهات احلكومية 

 الوزارات واالدارات احلكومية   
 وزارة األشغال العامة

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 2274 

27-08-2017 
طلب إصدار األمر التغيريي اخلامس بزايدة 

 560/1,139,560مبلغ إمجايل قدره )
 د.ك(  

ون ومائة وتسعة وثالثون الفًا فقط ملي
ومخسمائة وستون دينارًا ومخسمائة وستون 

%( على 3,5فلسًا الغري ما يعادل نسبة )
إنشاء وإجناز  121عقد املناقصة هـ ط /

وصيانة طرق وجسور وجماري أمطار صحية 
 -وخدمات أخرى لطريق الدائري األول 

دمسان وشارع عبد هللا األمحد )املرحلة 
ملربم مع شركة / حممد عبد احملسن الثانية( ا

 اخلرايف وأوالده. 
اطلع اجلهاز على موافقة جملس الوزراء  - 

بتاريخ  9295يف الكتاب رقم 
13/8/2017. 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     

2 2226 
21-08-2017 

طلب التمديد الثاين لعقود املناقصة رقم ا م 
أتجري عقود  1/3/2014/2015م / 
ات متنوعة لعقود املشاريع املربم مع / سيار 

شركة املال الستئجار وأتجري املركبات 
واملكائن ملدة ثالثة أشهر من اتريخ انتهاء  
كل جمموعة كما هو موضح ابلكشف املرفق 

د.ك(  406,095/-مببلغ إمجايل قدره )
فقط اربعمائة وستة آالف ومخسة وتسعون 

 ديناراً الغري 
 2334كتاب رقم كما اطلع اجلهاز على    

املتضمن اعداد  30/8/2017املؤرخ يف 
 السيارات يف التمديدات.

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 وزارة الداخلية

 املوضوع البيان م
1 8601 

28-08-2017 
لعقد املناقصة رقم طلب التمديد االول 

)ع( توفري خدمات  10/2014/2015
التنظيف ونقل النفاايت واعمال خدماتية 
مبواقع وزارة الداخلية مبحافظة العاصمة املربم 

 مع شركة / صفا  
الوطنية ملقاوالت تنظيف املباين والطرق 

 12/9/2017واملدن ملدة سنة اعتبارا من 
-مببلغ امجايل وقدره ) 11/9/2018حىت 
د.ك( فقط ستمائة ومثان  698.058/

 وتسعون ألفاً  
 ومثانية ومخسون ديناراً كويتياً ال غري

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
2 8600 

28-08-2017 
طلب التمديد األول لعقد املناقصة رقم 

)ع( توفري خدمات  11/2014/2015
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التنظيف ونقل النفاايت واعمال خدماتية 
مبواقع وزارة الداخلية مبحافظة حويل املربم 
مع شركة / دملا العاملية التجارية ملدة سنة 

حىت  12/9/2017اعتبارا من 
-مببلغ امجايل وقدره ) 11/9/2018
د.ك( فقط ثالمثائة وتسعة  359.073/

ث وسبعون دينارًا كويتيًا ال ومخسون ألفًا وثال
 غري
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    

الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  
    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 48840 

22-08-2017 
يريي األول بزايدة طلب اصدار االمر التغ

د.ك ( ما يعادل   500/469,327مبلغ )
%(  على عقد املناقصة رقم م ع ت 30)
خدمات التنظيف وتداول  2015/ 14أ/ 

 امللفات والضيافة  
جلميع مواقع املؤسسة املربم مع / شركة 
اجملموعة االمنية الفنية للخدمات وذلك 

 لالسباب املذكورة بكتاب املؤسسة.
 ادارة اجلهاز املوافقة  قرر جملس    

 وزارة الدفاع
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 272722020822 

23-08-2017 
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم 

خدمات النظافة يف قاعدة  1142913
امحد اجلابر اجلوية املربم مع / شركة الرعاية 
ملقاوالت تنظيف املباين واملدن ملده ستة 

حىت  1/10/2017ا من اشهر اعتبار 
-مببلغ امجايل قدره ) 31/3/2018
د.ك(  فقط مائة  وستون الفاً  160,560/

ومخسمائة وستون دينارًا  الغري حلني االنتهاء 
من اجراءات طرح املناقصة  اجلديدة رقم 

1602915 
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49ناقصات العامة رقم امل
2 272722021099 

27-08-2017 
طلب التمديد الثالث لعقد املناقصة رقم 

اعمال خدمات النظافة  1402712
مبعسكر الدوحة املربم مع / شركة الرواد 
للخدمات البيئية ملده ستة أشهر اعتبارا من 

 حىت   20/10/2017
-مببلغ امجايل قدره ) 19/4/2018
د.ك(  فقط سبعة ومثانون الفاً  87,840/

ومثامنائة  واربعون دينارًا  الغري حلني االنتهاء 
من اجراءات ترسية املناقصة اجلديدة رقم  

(1412715) 
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
3 272722020275 

17-08-2017 
طلب متديد األول لعقد املناقصة رقم 

تشغيل وصيانة واصالح  1952813
االجهزة واملعدات امليكانيكية مبعسكرات 
مركز املنطقة الشمالية املربم مع السادة / 
شركة سهارا للتكييف والتربيد، وذلك ملدة 

مببلغ  1/1/2018ستة شهور اعتبارًا من 
د.ك( فقط ثالثة   53.100/-امجايل وقدره )

 ومخسون ألفاً ومائة دينار كوييت ال غري.

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
4 272722020514 

21-08-2017 
طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم 

واصالح تشغيل وصيانة  1102813
املعدات امليكانيكية بلواء التحريراملربم مع/ 
شركة العثمان والزامل للتجارة العامة ملدة 

مببلغ إمجايل  30/9/2018ستة شهورحىت 
د.ك(  فقط مخسة 45.963/-قدره )

واربعون الفًا   وتسعمائة وثالثة وستون ديناراً  
 الغري
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    

األسعار مع االلتزام أبحكام قانون  الشروط و 
    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

5 272722020562 
21-08-2017 

  -طلب الوزارة التايل: 
إصدار االمر التغيريي االول  -أوال: -

د.ك( مايعادل  16.500/-ابلزايدة )
%(  على قيمة العقد 4.89بنسبة )

تشغيل وتوريد  1692913املناقصة رقم 
انة االجهزه واملعدات امليكانيكية بقسم وصي

قاعدة عبدهللا املبارك اجلوية واملواقع امللحقة 
بة مبراقبة عبدهللا املبارك  اجلوية املربم مع/ 
شركة العثمان والزامل للتجارة العامة 

 واملقاوالت  
متديد االول للعقد ملدة ستة أشهر  -اثنيا: -

حىت  1/4/2018اعتبارا من 
مببلغ إمجايل قدره   30/9/2018
 د.ك(500/63.361)
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     

 الرائسة العامة للحرس الوطىن
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 7564 

20-08-2017 
طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم 

)ع( أتجري سيارات 3/2011/2012
للحرس الوط  املربم مع/ شركة مصطفى كرم 

دة ملدة ثالث شهور إعتبارا من واوال
مببلغ  31/3/2018حىت  1/1/2018

د.ك(  فقط 124.851/-إمجايل قدره )
مائة واربعة وعشرون الفًا   ومثامنائة واحدى 
ومخسون دينارًا  الغري وذلك لتاخر 
إجراءات طرح املناقصة اجلديدة رقم 

6/2016/2017 
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 

ألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  الشروط وا
    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

2 7574 
21-08-2017 

-9طلب التجديد الثاين لعقد املمارسة رقم 
صيانة ومتابعة اعمال  2015/2016

االنظمة االلية املربم مع / شركة سوليتري 
املتحدة للتجارة العامة ملدة سنة اعتبارا من  

 20/10/2018 حىت 21/10/2017
د.ك(  فقط 84,600/-مببلغ امجايل قدره )

 اربعة  ومثانون الفاً  وستمائة دينار  الغري
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    

الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  
    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

 وزارة العدل
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 126 

22-08-2017 
طلب التجديد  الثالث عقد رقم 

االشرتاك السنوي  8/2014/2015
 MIMIXلرتاخير برامج  التطبيقات 

املربم مع / شركة اخلرايف للحاسبات االلية 
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حىت  29/9/2017ملدة سنة اعتبارا من 

-مببلغ امجايل قدره )  2018/ 28/9
ك.د(  فقط اثنان  وتسعون الفاً   92,600/

 ينار  الغريوستمائة د
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس    

الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  
    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 

 وزارة املالية
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 36808 

24-08-2017 
طلب التجديد اخلامس لعقد املمارسة رقم 

ن لتقدمي توفري مستشاري 2/2012-2013
خدمات استشارية يف جمال إعداد وتطوير 
امليزانية العامة املربم مع / شركة بيت اخلربات 
الستشارات الكمبيوتر ملدة سنة اعتبارا من 

-مببلغ إمجايل قدره )20/7/2017
د.ك(  فقط سبعة وستون الفاً    67,200/

 ومائتا دينار  الغري بنفس الشروط واالسعار.  
ز على كتاب الوزارة *كما اطلع اجلها

املتضمن  23/8/2017بتاريخ  36654
 نفس الطلب

( من 19ختطر الوزارة اباللتزام ابملادة رقم )
 2016( لسنة 49قانون املناقصات )

2 36655 
23-08-2017 

طلب التمديد االول لعقد املمارسة توفري 
مستشار هيكلة تقنية املعلومات للوزارة املربم 

دمات الكمبيوتر ملدة مع / شركة العربية خل
 22/9/2017ثالث شهور اعتبارا من 

د.ك (  فقط  11,325/-مببلغ إمجايل قدره )
احدى عشر الفًا  وثالمثائة ومخسة وعشرون ديناراً  

 الغري .
قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه    

 املوافقة 
 عدم موافقة: 

عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة     
 بوشهري د/جنان 

عضو /  ثل ادارة الفتوى والتشريع           
 د/ مرسال املاجدي

3 36429 
21-08-2017 

طلب التمديد الثالث لعقد املمارسة رقم 
توفري فنيني كمبيوتر  7-2015/2016

للوزارة املربم مع/ شركة النواصي للتجارة 
العامة ملدة مخسة أشهر اعتبارا من 

-) مببلغ امجايل قدره 7/6/2017
د.ك( فقط تسعة آالف ومائة  9,100/

دينار الغري وذلك حلني االنتهاء من 
-12اجراءات توقيع املمارسة رقم 

2016/2017 
( من 19ختطر الوزارة االلتزام ابملادة رقم )

 2016( لسنة 49قانون املناقصات )
4 36852 

22-08-2017 
طلب اصدار االمر التغيريي األول بزايدة 

-يعادل ) %( ما33.89نسبة )
د.ك (   فقط سبعون الفاً   70,700/

وسبعمائة دينار  الغري املربم مع / شركة 
الرايدة الوطنية لالستشارات  اإلدارية على 

 2017-1/2016قيمة عقد املناقصة رقم 
توفري مستشارين واختصاصيني  ماليني يف 
امليزانية العامة او اجملال املايل بصفه عامة 

 للعمل الوزارة 
جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه قرر 

 املوافقة 
عدم موافقة: عضو اجلهاز املركزي 

 للمناقصات العامة     د/جنان بوشهري
 

 وزارة التجارة والصناعة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 19108 

22-08-2017 
-2طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم 

إستئجار سيارات مع  2014-2015
ائقني املربم مع الشركات املذكورة وبدون س

بكتاب الوزارة ملدة ستة أشهر اعتبارا من 
مببلغ  2017/ 30/11حىت  1/6/2017

د.ك(  فقط سبعة 47,604/-امجايل قدره )
واربعون الفًا   وستمائة واربعة داننري  الغري  
حلني االنتهاء من ترسية املناقصة رقم 

3/2016/2017  
تاب الوزارة رقم كما اطلع اجلهازعلى ك- 
 2/8/2017( املؤرخ يف 14793)

 واملتضمن الطلب السابق.
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 بيت الزكاة

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 3387 

24-08-2017 
ابع لعقد املمارسة ب ز طلب التمديد الر 

القيام أبعمال الربيد للبيت  53/2012/
املربم مع / شركة اكسربس بوست للربيد 
السريع ملدة ستة أشهر اعتبارا من 

مببلغ  31/3/2018حىت  1/10/2017
د.ك (  فقط  16,794/-إمجايل قدره )

ستة عشر الفًا  وسبعمائة واربعة وتسعون 
تهاء من دينارًا  الغري وذلك حلني االن
 8/2016اجراءات طرح املناقصة ب ز ع 

 . 
تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  

  ثل اجلهة املشرفة على تنفيذ االعمال
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس 
الشروط واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  

    2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
 سالميةوزارة األوقاف والشئون اإل

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 14357 

28-07-2017 
طلب التمديد األول لعقد املمارسة رقم 

م توفري بطاقات وقود 14-2016/2017
لتشغيل السيارات املؤجرة خلدمات الوزارة 
املربم مع الساده / شركة السور لتسويق 
الوقود ملدة شهرين اعتبارا من 

 12/12/2017حىت  13/10/2017
د.ك(  فقط   8,550/-مببلغ امجايل قدره )

 مثانية آالف  ومخسمائة ومخسون ديناراً الغري
( من 19ختطر الوزارة االلتزام ابملادة رقم )  

 2016( لسنة 49قانون املناقصات )
 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 

 الوزارات واالدارات احلكومية   
 مؤسسة املوانر الكويتية

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 4282 

12-07-2017 
طلب طرح املناقصة رقم م م 

جتديد وتشغيل  19/2016/2017ك/
وصيانة خدمات مبىن جممع املوانر وموانر 

 الشويخ والدوحة والشعيبة التابعني للمؤسسة     
 * املناقصة حمدودة 
 * غري قابلة للتجزئة 

 * ال تقبل عروض بديلة 
عقد ثالث سنوات قابل للتجديد * مدة ال

 سنة 
 % 25* االوامر التغيريية حبدود الـ
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* حمدودة على الشركات املصنفة ابلفئة 

 الثانية ألعمال التكييف 
علما أبن الفئتان املسموح هلما للمشاركة  -

( من الالئحة مها 17بناء على نر املادة )
 الثالثة والرابعة.

وتطرح على  قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة 
 الفئة الثالثة

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 10522 

06-06-2017 
طلب طرح املناقصة رقم ا.ف 

هدم وإعادة وإنشاء  51/2015/2016/
واجناز وصيانة مسجد /عمرو بن العاص 

 . 3قطعة  -منطقة الصباحية 
 ال تقبل عروض بديلة.  - 
 صة حمدودة. املناق -
 املناقصة ال تقبل التجزئة.  -
 مصنفة على الفئة الثالثة أعمال إنشائية  -
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     

 بلدية الكويت
 املوضوع البيان م
1 20822 

08-08-2017 
طلب طرح املناقصة رقم 

تشغيل وصيانة  11/2016/2017
واصالح اخلدمات الفنية ملباين البلدية 

راكز التابعة هلا يف حمافظيت حويل وامل
 والفروانية 

 *  مرفق تقرير قسم العطاءات  
 * مناقصة حمدودة  

 * التقبل عروض بديلة  
 * التقبل التجزئة  

* حمدودة على الفئة الثانية لالعمال 
 امليكانيكية والكهرابئية 

 % 25* االوامر التغيريية 
* شرط ان يكون لدية خربة وسابقة يف 

ال التشغيل وصيانة اخلدمات الفنية اعم
خالل فرتة اخلمسة عشر سنة السابقة شرط 
ان اليكون املتقدم للمناقصة قد متت علية 
ترسية املناقصة  اثة يف احملافظات االخرى يف 

 نفس الفرتة
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  وتطرح على  
الفئة الرابعه  مع تعديل شرط اخلربة لتصبح 

 سنوات 3
2 22745 

30-08-2017 
طلب متديد فرتة دراسة املناقصة رقم 

توريد وتركيب وصيانة  11/2015/2016
اعمال التأثيث والتصميم الداخلي ملبىن 
االمانة العامة للمجلس البلدي ملدة إسبوعني 

 وذلك ليتسىن 
 للمكتب اإلستشاري تقدمي الدراسة املطلوبة

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     
 وزارة الكهرابء واملاء

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 19338 

16-07-2017 
)أعيد حبث( طلب إلغاء وإعادة طرح 

 12/2016/2017املناقصة رقم و ك /
استبدال القواطع الكهرابئية ملقطرات املرحلة 

فولت  415ك.ف وجهد 11االوىل جهد 
يف حمطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 

تقطري املياة املرساه على/ شركة الكهرابئية و 
الغامن انرتانشوانل للتجارة العامة واملقاوالت 

 وذلك لعدم كفاية البند املايل 
***علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق 

يف  1964لسنة  37عمل مواد قانون رقم 

 شأن املناقصات العامة***
 قرر جملس ادارة اجلهاز عدم املوافقة      

2 13294 
11-05-2017 

)أعيد حبث( نتيجة أتهيل شركات متخصصة 
لالشرتاك يف اعمال توريد وتسليم ومناولة 
املواد املضافة لزيت الوقود حملطات توليد 

 القوى الكهرابئة وتقطري املياه  
* كما اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة رقم 

   23/8/2017( بتاريخ 23660)
 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه 

 املوافقة  
 وعدم موافقة كل من  

 انئب رئيس اجلهاز / أ فيصل املزين 
 عضو اجلهاز /أ مشاري البليهيس 

 عضو اجلهاز / أ حممد اخلرايف
 
 
 
 
 

 بنك الكويت املركزي
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 17080600280 

06-08-2017 
 1/2017/2018طلب طرح املناقصة رقم 
واصالح اخلدمات اعمال تشغيل وصيانة 

 اهلندسية 
للمبىن الرئيسي للبنك ملدة ثالث سنوات 
 على الشركات واملؤسسات املتخصصة.  

 مناقصة عامة.  -
 ال تقبل العروض البديلة.  -
 ال تقبل التجزئة.  -
 %(30نسبة األوامر التغيريية ) -
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  مع تعديل    

 %(25لتصبح ) نسبة االوامر التغيريية
 

 التعاقدات املباشرة -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية   
 اإلدارة العامة لةطفاء

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 6806 

13-08-2017 
طلب طرح املمارسة رقم 

توريد مالبس مكافحة  26/2017/2018
 ولوازمها لةدارة  

اجلهاز على كتاب االدارة رقم اطلع - 
املتضمن  6/8/2017املورخ يف  6670

فصل بنود مالبس ولوازم املكافحة عن 
  5/2017/2018املناقصة رقم 

تغيب عن حضور اجتماع جملس االدارة  
  ثل اجلهة املشرفة على تنفيذ االعمال

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على ان    
القيام ابجراءات  تتويل اجلهة صاحبة الشأن

عملية الشراء بطريقة املمارسة احملدودة وفقا 
(  من قانون املناقصات  18بنر املادة )
 2016لسنة  49العامة رقم 

 
 وزارة الدفاع

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 27241180439 

14-08-2017 
طلب املوافقة على التعاقد املباشر مع شركة 

وتر مببلغ امجايل / ايبال الستشارات الكمبي
د.ك( فقط مائتا  200.726/-وقدره )

 ألف وسبعمائة وستة وعشرون ديناراً الغري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     
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 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 48841 

22-08-2017 
 طلب التايل: 

اقصة * أوال: إعفاء املؤسسة من طرح من 
 توريد تراخير مايكروسوفت. 

* اثنيا: التعاقد املباشر رقم م ع ت ا  
( تراخير منتجات  2017/3/ت/

مايكروسوفت  وخدمات الدعم الف  هلا مع 
شركة / ايبال الستشارات الكمبيوتر مببلغ 

د.ك(  فقط  180,987/ -إمجايل قدره )
مائة ومثانون الفًا  وتسعمائة وسبعة ومثانون 

الغري ملدة  ثالث سنوات تنتهي يف   ديناراً 
تزامنا مع اتريخ انتهاء العقد  30/6/2020

( املربم مع ذات  183اجلماعي رقم ) ج م  
الشركة علما أبن عرض السعر مطابق 

 لالسعار الواردة يف الشراء  اجلماعي .
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     

 وزارة األشغال العامة
 املوضوع خيهرقم الكتاب واتر  م
1 2233 

22-08-2017 
طلب التعاقد املباشر ألعمال املناقصة رقم ا 

دعم وصيانة  1/5/2017/2018م م/
البوابة االلكرتونية للوزارة مع تطوير اخلدمات 
املدرجة عليها / مع شركة الداير املتحدة 

-يوما مببلغ إمجايل قدره ) 1095ملدة 
د.ك (  فقط ثالثة وتسعون  93,754/
 اً  وسبعمائة  الف

واربعة ومخسون دينارًا  الغري وذلك 
 لالسباب املذكورة بكتاب الوزارة

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة     
2 2306 

28-08-2017 
طلب الوزارة املوافقة على استكمال 

-2/1/2017اجراءات املمارسة رقم 
عمل صيانة جذرية حملطة تزويد 2018

كافة   الوقود ابلشويخ حيث اتضح ان
-العطاءات تزيد عن قيمة )

د.ك( علما ابنه سيتم موافاة 75,000/
 اجلهاز ابلتوصية بعد دراسة العطاءات.

قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه     
( من قانون 19املوافقة استنادا للمادة رقم )

  2016لسنة  49املناقصات العامة رقم 
وعدم موافقة عضو اهليئة العامة للقوى 

 عاملة/ د.مبارك العازميال
 وزارة املواصالت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 2241 

22-08-2017 
إفادة الوزارة بتعديل موافقة اجلهاز على 

 التجديد األول لعقد املمارسة رقم  
 2011صيانة اجهزة 6/2016/2017

سنوات( 3صيانة اجهزة لوسنت )ملدة 
 لتصبح تعاقد مباشر مع شركة / الكاتيل
لوسنت الشرق األوسط ووكيلها احمللي شركة 
/ علي الغامن وأوالده للتجارة العامة 
واملقاوالت بنفس الشروط واألسعار، وذلك 

 بناء على مالحظات ديوان احملاسبة
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت    

 ابلقرار حلني ورود كتاب الحق من الوزارة
 
 

 اهليئة العامة ملكافحة الفساد
 املوضوع قم الكتاب واترخيهر  م
1 662 

17-07-2017 
-7طلب تعديل طرح املمارسة رقم )

( تصميم وتنفيذ انشاء 2016/2017

البوابة االلكرتونية وذلك بعد اضافة بنود 
على املواصفات الفنية املطلوبة لتتوافق مع 

( بشأن 49/2016تعديالت القانون رقم )
 املناقصات

جيل البت قرر جملس ادارة اجلهاز أت   
 ابلقرار حلني ورود كتاب الحق  اهليئة

قبل اخلتام رحب رئيس جملس اجلهاز املركزي للمناقصات العامة دعوة السادة 
 2017-09-18أعضاء اجمللس حلضور االجتماع القادم يوم  االثنني  املوافق 

 صباحا.   9/-الساعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (67/2017االجتماع رقم )
 (االثننياملنعقد صباح يوم )

 2017 -9 -18هـ املوافق  1438 ذو احلجة 27
( 67/2017عقد اجلهاز املركزي للمناقصات العامة جلسته رقم )
 2017-9-18الساعة التاسعة من صباح يوم )االربعاء( املوافق 

 بقاعة االجتماعات مبقر اجلهاز .
 : وقد حضر االجتماع السادة

 لمناقصات العامةرئيس اجلهاز املركزي ل عبدهللا سعود العبدالرزاق 1
انئب رئيس اجلهاز املركزي للمناقصات  فيصل محد املزين 2

 العامة
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة اللواء / فهد عيد بن فهد 3
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة عبدالعزيز حممد السمحان 4
 مةعضو اجلهاز املركزي للمناقصات العا حممد انصر اخلرايف 5
  ثل/ ادارة الفتوى والتشريع د/مرسال سعد املاجدي 6
عضو/  ثل األمانة العامة للمجلس  عبدهللا شاكر الصراف 7

 األعلى للتخطيط والتنمية
 عضو /  ثل وزارة املالية سامل ذايب العنزي 8
انئب األمني العام للجهاز املركزي  هدى إبراهيم العيسى 9

 للمناقصات العامة
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة ل فيصل الغريبطال 10
 

 و قد حضر جانب من االجتماع السادة :
األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات  د/جنان حمسن بوشهري 1

 العامة
 عضو/  ثل اهليئة العامة للقوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 2
 

 ده :وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع السا
 عضو اجلهاز املركزي للمناقصات العامة مشاري حممد البليهيس 1
األمني العام للجهاز املركزي للمناقصات  هيا أمحد الودعاين 2

 العامة
 وقد استعرض اجلهاز املواضيع املدرجة على جدول األعمال واختذ بشأهنا القرارات املناسبة

 
 فض العطاءات

 الوزارات و االدارات احلكومية
 وزارة العدل

 موضوع املناقصة رقم املناقصة م
و  1

 1/2017/2018ع/
 اعادة أتهيل مساكن القضاة مبنطقة الشامية.

 فتحت مظاريف املناقصة .
 توصيات القطاع النفطي

 الشركات البرتولية
 شركة البرتول الوطنية الكويتية

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 897 

02-08-2017 
 

ــــــد حبــــــ ــــــب ترســــــية جمــــــاميع املناقصــــــة رقــــــم )أعي ث( طل
EM/AR0/4068   انشاء وتوريد وتشغيل 

حمطـة تعبئـة وقـود جديـدة لشـركة البـرتول مبوجـب 19عدد
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 ( يوما على النحو  التايل : 425عقد مدته )

ـــــــى/ شـــــــركة اجملموعـــــــة املشـــــــرتكة  - اجملموعـــــــة االوىل عل
 للمقاوالت )اثين اقل االسعار( مببلغ  

د.ك( فقط مخسة  15,470,000/-امجايل قدره )
 عشر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار ال غري  

اجملموعة الثانية على/ شركة احلمراء الكويتية )اقل  -
( 445/9,801,338االسعار( مببلغ امجايل قدره )

فقط تسعة مليون ومثامنائة وواحد الف وثالمثائة ومثانية 
 وثالثون  

فلس ال غري بعد تعديل دينار واربعمائة ومخسة واربعون 
 (  3.86%اخلطأ الوارد بعطاءهم بنسبة  )

اطلع اجلهاز على كتاب شركة احلمراء الكويتية رقم  
املتضمن اعتذار عن   14/8/2017املؤرخ يف  146

 متديد الضمانة 
** علما أبن املناقصة أعاله حتت نطاق عمل مواد  

 ة يف شأن املناقصات العام 1964لسنة  37قانون رقم 
قرر اجلهاز  مازال عند قراره السابق الصادر ابجتماع 

املتضمن :  21/8/2017املنعقد  يف 62/2017رقم 
 أتجيل البت ابلقرار حلني ورود كتاب الحق من الشركة

2 1017 
30-08-2017 

 

اعمال تنظيف  AC-4079طلب ترسية املناقصة رقم 
ق وتصليح ودهان اخلزاانت والصهاريج يف املصفاة ومراف

انتاج الغاز املسال يف مصفاة ميناء االمحدي على / 
شركة املقوع  للهندسة واملقاوالت )اقل االسعار( مببلغ 

د.ك( فقط  500/11,269,065إمجايل قدره )
احدى عشر مليون  ومائتني وتسعة وستون الف ومخسة 

 ( شهرا 63وستون ديناراً ومخسمائة فلس ال غري ملدة )
عاله حتت نطاق عمل مواد قانون **علما أبن املناقصة أ

 يف شأن  املناقصات العامة. 2016لسنة  49رقم 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة .

 الرسائل الواردة و التظلمات -القطاع النفطي 
 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع اســـم الشركة رقم الكتاب واترخيه م
1 $1053/2017 

11-07-2017 
 

ركة سبتكو ش
 العاملية

 البرتولية ذ م م

طلـــــــب الشـــــــركة املوافقـــــــة علـــــــى 
 اضافتها ضمن الشركات املؤهلة  

-PFRلالشـــرتاك مبناقصـــة رقـــم 
 منشأة حتلية   2029787

ـــدة يف حمطـــة  )معاجلـــة( الغـــاز اجلدي
 غرب الكويت  -171 -التعزيز 

MED OC4 
4DEETEM0MO 

FCA0E0T  CT B4 
-   

171 DE4T 
TUDC0T   

ـــــ ـــــة قـــــرر جمل س ادارة اجلهـــــاز إحال
الكتــــــــــاب لالطــــــــــالع واإلفــــــــــادة  
وموافـــــــاة اجلهـــــــاز ابلـــــــرد خــــــــالل 

 أسبوعني من اتريخ استالمه   
2 153 

15-06-2017 
 

شركة الغامن 
 انرتانشيوانل
للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م
 

)أعيــــــــد حبــــــــث( طلــــــــب الشــــــــركة 
املوافقـــة علـــى اضـــافتها لالشـــرتاك  

-PFRمبناقصـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم 
ـــــــــــــــة من 2029787 شـــــــــــــــأة حتلي

)معاجلــة( الغــاز  اجلديــدة يف حمطـــة 
غــرب الكويــت  -171 -التعزيــز 
MED    
OC4 

4DEETEM0MO 
FCA0E0T  CT B4 

- 171   
DE4T TUDC0T  

كما اطلع اجلهاز على إفادة شركة 
 نفط الكويت كتاب رقم  

ــــــــــــــــــــؤرخ يف 1300/2017) ( امل
 املتضمن تعذر   14/9/2017

 الشركة على اإلضافة
ــــــس ادا رة اجلهــــــاز عــــــدم قــــــرر جمل

املوافقـــــــة  وتزويـــــــد الشـــــــركة بـــــــرد  
 شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -القطاع النفطي   
 الشركات البرتولية
 شركة نفط الكويت

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $1258/2017 

30-08-2017 
بلــغ إمجـــايل طلــب إصــدار االمــر التغيـــريي االول بــزايدة م

د.ك( فقـــــــــــــط مليـــــــــــــون  428/1,558,681قــــــــــــدره )
ومخسمائة ومثانية ومخسون الف وستمائة واحـدى ومثـانون 
دينار واربعمائـة  ومثانيـة وعشـرون فلـس ال غـري مـا يعـادل 

   -PFR%( على قيمة عقد املناقصة رقم 5.4نسبة )
تطـوير وحتسـني انتاجيـة مركـز التجميـع رقـم  2026102

ركة الصـــناعات  اهلندســـية الثقيلـــة ( املـــربم مـــع / شـــ17)
يـــوم اعتبـــارا مـــن  124وبنـــاء الســـفن ومتديـــد العقـــد ملـــدة 

وذلــــــــــك لتنفيــــــــــذ  2/2/2018حــــــــــىت  2/10/2017
 االعمال االضافية املطلوبة ابألمر التغيريي 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 مؤسسة البرتول الكويتية

1 362 
07-09-2017 

 

ــــــــد الثــــــــاين لعقــــــــ د املناقصــــــــة رقــــــــم م ب طلــــــــب التمدي
التـزود خبـدمات الــدعم الفـ   لــنظم  225/2012ك/خ/

املعلومــــات املــــربم مــــع / شــــركة الــــداير املتحــــدة للتجــــارة 
ــارا مــن   10/9/2017واملقــاوالت ملــدة ســتة اشــهر اعتب

 173,400/-مببلـــغ امجــايل قـــدره ) 9/3/2018حــىت 
ـــار  ـــة دين ـــة وســـبعون الـــف واربعمائ ـــة وثالث د.ك( فقـــط مائ

وذلـك حلــني االنتهـاء مـن اجــراءات طـرح  املناقصــة الغـري 
 330/2016رقم م ب ك/خ/

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بـنفس الشـروط واألسـعار 
 49مــع االلتــزام أبحكــام قــانون  املناقصــات العامــة رقــم 

    2016لسنة 
طرح املناقصات -طرح التأهيل  -القطاع النفطي   

 الشركات البرتولية
 كويتشركة نفط ال

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 $1207/2017 

16-08-2017 
إنشاء  PFR-2030641طلب طرح املناقصة رقم 

-TT11ثالث حمطات كهرابئية فرعية جديدة جبهد )
( وما يتصل هبا من خطوط كهرابئية جنوب وشرق 132

الكويت على الشركات املعتمدة لدى وزارة الكهرابء 
ملناقصات واملدرجة امساءها يف واملاء هلذا النوع من ا

الكشف املرفق بكتاب الشركة مع استبعاد/ شركة 
T UM0C0 EMO0MEEP0MO   & 

AGM4TPUAT0GM AG. ET0. 
4GUTT TGPEC  من القائمة حيث اهنا

موقوف دعوهتا ملناقصات/ ارسات الشركة لسوء ادائها 
)املناقصة رقم   45582يف تنفيذ اعمال عقد رقم 

PFR-2033 شروع االول : وكيلها/ شركة / امل
 عبدهللا احلمد الصقر  واخوانه( 

 ال تقبل عروض بديلة  - 
 ال تقبل التجزئة -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
2 $906/2017 

01-06-2017 
 

-PFRأعيد حبث( طلب طرح املناقصة رقم 
 تقدمي خدمات امن ودعم لشركة   2030387

 4EAUP0T  CM0نفط الكويت  
4URRGPT 4EPT0AE4  على شركات

( واملدرجة أمسائها ابلكشف 78الفئة  التخصصية )
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 املرفق بكتاب الشركة. 

 ال تقبل عروض بديلة  -
 املناقصة ال تقبل التجزئة-

قرر اجلهاز  مازال عند قراره السابق الصادر ابجتماع 
 24/7/2017( املنعقد يف  54/2017رقم )

ني ورود كتاب الحق املتضمن:  أتجيل البت ابلقرار حل
 من الشركة  يبني  امكانية جتزئة املناقصة

 شركة البرتول الوطنية الكويتية
1 995 

24-08-2017 
 

 AC/AR0/0228طلب طرح املناقصة رقم 
اعمال اهلندسة و التوريد و اإلنشاء و اإلعداد  
لتشغيل مشروع استبدال مسخنات 

(UM0FEUP وحدات الغاز املسال )3و  2و 1 
فاة  ميناء األمحدي على الشركات املذكورة ملص

ابلكشف املرفق بكتاب الشركة ومبوجب عقد مدته  
 ( شهرا 36)
 ال تقبل عروض بديلة  -
 ال تقبل التجزئة -

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 توصيات اجلهات احلكومية

 الوزارات و االدارات احلكومية
 وزارة اإلعالم

 املوضوع هرقم الكتاب واترخي م
1 227 

24-08-2017 
 

 طلب الوزارة التايل: 
اوال: اعـــــــــــــــــــــــادة ترســـــــــــــــــــــــية املناقصـــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــم 

توريــــــــد وتركيــــــــب وتشــــــــغيل  228/2015/2016وأ/
وتــدريب  وصــيانة اجهـــزة خمتلفــة وانشـــاء البنيــة التحتيـــة 
للمحطــــــــات املســــــــاندة للموجــــــــه املتوســــــــطة )الصــــــــبية 
واملطـــــالع ( للـــــوزارة املرســــــاة علـــــى / شـــــركة اهلندســــــة 
والتقنيــات املتعــددة )أقــل االســعار( لتصــبح علــى/ شــركة 
ســـلطان لالتصـــاالت )اثين اقـــل االســـعار( مببلـــغ امجـــايل 

 قدره 
د.ك( فقــط ثالثــة ماليــني  وثالمثائــة  3,330,000/-)

وثالثون الف  دينـار ال غـري وذلـك العتـذار الشـركة عـن 
 متديد  الكفالة االولية. 

ك جزاءات واجبة اثنيا: االفادة عن ما اذا كانت هنا
التطبيق على اقل االسعار شركة اهلندسة  والتقنيات 

 املتعددة من عدمه 
**علما أبن املناقصة اعاله حتت نطاق عمل مواد 

يف شأن  املناقصات  1964لسنة  37قانون رقم 
 العامة

 قرر جملس ادارة اجلهاز التايل   
أوال: الغاء قرارها السابق الصادر ابجتماع رقم 

   29/8/2017( املنعقد يف 60/2016)
املتضمن: املوافقة على الرتسية على شركة اهلندسة 

 والتقنيات املتعددة 
 اثنيا: املوافقة على إعادة الرتسية 

 اجمللس الوط  للثقافة والفنون واآلداب
1 6487 

27-08-2017 
طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز السابق و االذن برتسية 

 1/2016/2017ف أ   املناقصة رقم م و ث
خدمات االمن واحلراسة للمقر الرئيسي للمجلس 
واالدارات التابعة له على/شركة العاملية لألمن و 
-السالمة )اقل االسعار مكرر( مببلغ امجايل قدره )

 د.ك(   667,800/
 فقط ستمائة وسبعة وستون الف ومثامنائة دينار ال غري 

عمل مواد  **علما أبن املناقصة اعاله حتت نطاق 
 يف شأن املناقصات العامة 1964لسنة  37قانون رقم 

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع 
 قادم  ملدة اسبوع وذلك حلني جتديد الكفالة

 
 معهد الكويت لألحباث العلمية

1 1734 
23-08-2017 

توريد و  2016/2017-2طلب ترسية املناقصة رقم 
ات استشعار  ملراقبة برج احلمراء تركيب أجهزة و معد

 TP0MBEE EUPGRE BTعلى/ شركة 
 572,449/-)اقل االسعار( مببلغ  امجايل قدره )

د.ك(  180,000/-دوالر امريكي( اي ما يعادل )
 فقط مائة  

 ومثانون الف دينار ال غري 
مت رفض العروض املقدمة للمناقصة الرتفاع األسعار -

 ملطلوبة. وعدم مطابقتها للمواصفات ا
مت استدراج عروض أسعار من شركات أجنبية عن -

 طريق املعهد. 
**علما أبن املناقصة اعاله حتت نطاق عمل مواد 

 يف شأن املناقصات العامة 1964لسنة  37قانون رقم 
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  

 كتاب الحق  من املعهد
2 1760/5/1642 

27-08-2017 
 16-2017/2016لب ترسية املناقصة رقم ط

تصميم وانشاء وصيانة حمميات استزراع الربيان يف كبد 
على / شركة ارجون للتجارة العامة و املقاوالت )اقل 

د.ك(  127,740/-االسعار( مببلغ امجايل قدره )
فقط مائة وسبعة وعشرون الف وسبعمائة واربعون دينار 

 ال غري 
عاله حتت نطاق عمل مواد **علما أبن املناقصة ا 

 يف شأن املناقصات العامة 2016لسنة  49قانون رقم 
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع 
قادم  ملدة اسبوعني وذلك حلني  جتديد الكفاالت 

 البنكية
 جامعة الكويت

1 9677 
27-08-2017 

توريد  82/2015/2016طلب الغاء املناقصة رقم 
قسم  -كلية  الطب   -تشغيل اجهزة علمية وتركيب و 

الكيمياء احليوية ابجلامعة املرساة على الشركات 
املذكورة بكتاب اجلامعة وذلك لعدم توافر االعتماد 

 املايل
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

2 9671 
27-08-2017 

توريد  56/2014/2015طلب الغاء املناقصة رقم 
ات ملخترب املهارات وتركيب وتشغيل أجهزة خمترب 

اإلكلينيكية لكلية الطب ابجلامعة املرساة على 
الشركات املذكورة بكتاب اجلامعة وذلك لعدم توافر 

 االعتماد املايل
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

3 9678 
27-08-2017 

طلــــــــــــب الغــــــــــــاء ترســـــــــــــية بنــــــــــــود املناقصــــــــــــة رقـــــــــــــم 
اخلاصـــــــــة بتوريـــــــــد و تركيـــــــــب و  81/2015/2016

   تشغيل 
اجهــــزة علميــــة لكليــــة الطــــب قســــم االمــــراض ابجلامعــــة 
املرســاة علــى الشــركات املــذكورة بكتــاب اجلامعــة وذلــك 

 لعدم توافر االعتماد املايل
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 الرسائل الواردة والتظلمات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 وزارة اإلعالم
 املوضوع اســـم الشركة ب واترخيهرقم الكتا م
1 86 

19-07-2017 
شركة شبكة 
 اخلليج

لالتصاالت ذ م 
 م

)اعيــــــــد حبــــــــث( طلــــــــب الشــــــــركة 
 االستعجال يف اجراءات تعاقد  

املناقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
)ع ع 163/2012/2013وأ/

ع( مشـــروع حتـــديث  نظـــام االمـــن 
والســالمة يف جممــع االعــالم لتــوفري 
اقصـــى درجـــات  احلمايـــة واالمـــان 

ــاب وذ لــك لألســباب املــذكورة بكت
 الشركة 

اطلـــــع اجلهـــــاز علـــــى كتـــــاب رد - 
املـــــــــؤرخ يف   225الـــــــــوزارة رقـــــــــم 
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قــــرر جملـــــس ادارة اجلهـــــاز أتجيـــــل 
ــــاب  البــــت ابلقــــرار حلــــني ورود  كت
الحـق  مـن الـوزارة يتضـمن موافقــة 

 االعتماد املايل من وزارة املالية
2 $698/2017 

24-04-2017 
 

شركة مسارت 
 لدجنو 

 للتجارة العامة 
 ذ م م

)اعيد حبث( طلب الشركة 
االستعجال بتوقيع عقد املناقصة 
رقم  و أ / 

) ع (  127/2011/2012
توريد وتركيب وضمان احبال 
الشد ونظام االضاءة التحذيرية 
لربج االرسال التلفزيوين مبحطة 

 ارسال فيلكا للوزارة
قرر جملس ادارة اجلهاز إحالة 

واإلفادة  الكتاب لالطالع 
وموافاة اجلهاز ابلرد خالل 

 أسبوعني من اتريخ استالمه   
 

 جامعة الكويت
1 591 

17-08-2017 
شركة ابناء 
 عبداحلميد سامل
للتجارة العامة 
 واملقاوالت
 ذ م م
 

طلب الشركة االجتماع مع اجلهـاز 
 -4ملناقشـــــــــــة املناقصـــــــــــة رقـــــــــــم 

اعمـــــال النظافـــــة  2017/2018
 املختلفة. العامة ملواقع اجلامعة 

اطلـــع اجلهـــاز علـــى كتـــاب الشـــركة 
املــــــــــــــــــــــــــؤرخ يف   629رقــــــــــــــــــــــــــم 

13/9/2017   
قــــرر جملـــــس ادارة اجلهـــــاز أتجيـــــل 
البــــــــت ابلقــــــــرار وتوجيــــــــه دعــــــــوه  
حلضــور  ثــل عــن  الشــركة واجلهــة 

 الجتماع قادم 
 

2 170053 
10-05-2017 

شركة جمموعة 
 البارجة
العاملية 

للمقاوالت العامة 
 ذ م م
 

فــادة هــل ســوف طلــب الشــركة اإل
 يتم تنفيذ ام الغاء املناقصة رقم  

اعمــــــــــــــــــــال  83/2015/2016
 انشاء واجناز وصيانة ساري العلم  
ــــــــة ادارة  مبوقــــــــع اجلامعــــــــة ابخلالدي
االنشـــــــاءات والصـــــــيانة ابجلامعـــــــة  
ــاب  وذلــك لألســباب املــذكورة بكت

 الشركة 
** علمـا أبن املناقصـة أعـاله حتـت 

 37نطاق عمـل مـواد قـانون رقـم  
يف شــأن املناقصــات  1964 لســنة
 العامة 

ـــــة  ـــــس ادارة اجلهـــــاز إحال قـــــرر جمل
الكتــــــــــاب لالطــــــــــالع واإلفــــــــــادة  
وموافـــــــاة اجلهـــــــاز ابلـــــــرد خــــــــالل 

 أسبوعني من اتريخ استالمه  
  

3 2907 
22-07-2017 

شركة النقل العام 
 الكويتية
 ش م ك

طلب الشركة منحها االستثناء مـن 
شــــرط تقــــدمي امليــــزانيتني الـــــراحبتني 

-3ســـنتني للمناقصـــة رقـــم  آلخـــر
اعمــال اســتئجار  2017/2018

وســــــــــــائل النقــــــــــــل )الســــــــــــيارات( 
للخـــــــــدمات وذلــــــــــك لألســــــــــباب  

 املذكورة بكتاب الشركة
ــــــس ادارة اجلهــــــاز عــــــدم  قــــــرر جمل
املوافقـــة  وختطـــر الشـــركة  االلتـــزام 

 بشروط املناقصة
 

 االستدعاءات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واإلدارات احلكومية

كتاب واترخيه رقم ال م
 ومرجعه

 املوضوع املقاول اجلهة

1 215 
06-08-2017 

)أعيــــــد حبــــــث( طلــــــب إلغــــــاء   وزارة األعالم
ترســـــــــــية املناقصـــــــــــة رقـــــــــــم و  

 213/2014/2015أ/
تنفيــذ اعمــال تشــغيل وصـــيانة 
اجهــــزة  االرســــال و شــــبكات 
ــــة  اهلوائيــــات و خطــــوط التغذي
يف حمطــة االرســال االذاعــي يف  
 كبـــــد املرســـــاه علـــــى / شـــــركة

 سلطان  
ــــــــــــــــل  لالتصــــــــــــــــاالت )اثين اق
االســعار( وذلــك لعــدم موافقــة 

 ديوان  احملاسبة
ـــــــــس ادارة اجلهـــــــــاز  قـــــــــرر جمل

 املوافقة  
 اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات احلكومية -اجلهات احلكومية 
 الوزارات واالدارات احلكومية

 وزارة الصحة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 607 

10-08-2017 
طلب التمديد االول لعقد املناقصة رقم ص/م خ 

تقدمي خدمات التأمني  35-16/2015/2016ع/
الصحي للمواطنني املتقاعدين املربم مع / جمموعة 
اخلليج للتأمني ملدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

مببلغ امجايل قدره  16/10/2017
د.ك( فقط عشرون  مليون 521/20,532,394)

وثالثون الف وثالمثائة واربعة وتسعون  ومخسمائة واثنان
دينار ومخسمائة واحدى  وعشرون فلسا ال غري وذلك 
حلني االنتهاء من اجراءات طرح املناقصة اجلديدة رقم  

 2018-16/2017م خ  ع/
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
واألسعار مع االلتزام أبحكام قانون  املناقصات العامة 

    2016لسنة  49رقم 
2 18737 

29-08-2017  
طلب اصدار االمر التغيريي االول بزايدة مبلغ إمجايل 

 -$( ما يعادل ) 1.365.000/-قدره )
د.ك( فقط اربعمائة واثنىعشر الف 412,230/

%( 20ومائتني وثالثون دينار الغري ما يعادل نسبة  )
( توريد الطعوم 20علي قيمة عقد مناقصة اخلليج رقم )

مصال املبمرم مع /  شركة احفاد محد صاحل واال
 RF0UEP OUEFاحلميضي الدوائية عن 

FU-EEA/U4C 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 
3 631 

15-08-2017 
 

)أعيد حبث( طلب التمديـد الرابـع املناقصـة رقـم ص / م 
غســــــــــــــــــيل  وكــــــــــــــــــي  2011/2012أ /  11خ ع / 

عـــــة االوىل( البياضــــات وصـــــيانة االجهـــــزة الفنيـــــة )اجملمو 
املــــربم مــــع / شــــركة األبــــرق التجاريــــة ملــــدة ســــتة شــــهور 

مببلـــــــــغ امجــــــــايل قـــــــــدره  1/10/2017اعتبــــــــارا مــــــــن 
د.ك( فقـــط مائـــة وثالثـــة ومثـــانون   576/183,132)

ـــــار ومخســـــمائة وســـــتة  ـــــون دين ـــــىن وثالث ـــــة واث ـــــف ومائ ال
ــــــس ال غــــــري مــــــع زايدة األســــــعار بنســــــبة  وســــــبعون  فل

 راءات ترسية  %( وذلك حلني االنتهاء من اج10)
  2016/2017أ/11املناقصة 

 * مرفق فاكس الوزارة املتضمن توضيح اسباب الزايدة  
 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه  املوافقة 

عدم موافقة عضو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان 
 بوشهري 
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4 18736 

29-08-2017 
 

 طلب اصدار األمر التغيريي األول بزايدة مبلغ امجايل
دوالر امريكي( ما يعادل  75/162,615قدره )

د.ك( فقط تسعة واربعون الف  957/49,109)
ومائة وتسعة دينار وتسعمائة  وسبعة ومخسون فلس ال 

%( على قيمة عقد رقم 10غري ما يعادل نسبة )
(O0084/17 / لتوريد الطعوم واالمصال املربم مع  )

 ملاسةشركة وربة للتجهيزات الطبية وذلك للحاجة ا
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 
5 18741 

29-08-2017 
-طلب اصدر االمر التغيريي االول مببلغ إمجايل قـدرة )

د.ك( فقط سبعة وعشرون  الف  وتسـعمائة 27,900/
%( علـى قيمـة عقــد 25دينـار ال غـري مـا يعـادل نسـبة )

( شــراء  وعــاء بالســتيكي ذات ثــالث 150البنــد رقــم )
 OCEE0RGT TPC  3اقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

AGMRCPTMEMT  لكافــة  اقســام التعقــيم
يف كافــة املستشــفيات املــربم مــع / شــركة االمــارة للتجــارة 

 العامة واملقاوالت . 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

1 87/2017 
29-08-2017 

طلب اصدار االمر التغريي الثاين بزايدة مبلغ 
د.ك( فقط مخسمائة واثىن   500/532,108)

وثالثون الف ومائة ومثانية دينار ومخسمائة فلس ال غري 
%( لعقد  املناقصة رقم و ش 15.12ما يعادل نسبة )

اعمال حراسة و امن و  2016/2017-1ج ع 
سالمة املباين التابعة  للوزارة املربم مع/ شركة املتحدة 

هناية  حىت 1/11/2017إلدارة املرافق اعتبارا من 
 العقد حلاجة الوزارة

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 

 اهليئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
1 13059 

03-08-2017 
 

طلب اصدار األمر التغيريي األول بتخفيض مبلغ 
د.ك( فقط مخسمائة  527,000/-امجايل قدره )

-وسبعة وعشرون الف دينار ال غري ما يعادل نسبة )
%( من قيمة عقد املناقصة رقم هـ ز / م م / 25
تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات  13/2015/2016

التجميلية والري يف املنطقة السادسة املربم مع/ شركة 
 طوق اخلليج للتجارة العامة واملقاوالت وذلك لألسباب  

 املذكورة بكتاب اهليئة  
يف   املؤرخ 13639اطلع اجلهاز على كتاب اهليئة رقم 

 املتضمن قيمة األمر  التغيريي 16/8/2017
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 
 معهد الكويت لألحباث العلمية

1 1796 
30-08-2017 

طلب اصدار االمر التغيريي االول بزايدة مبلغ امجايل 
د.ك( فقط مائة  ومثانية وسبعون  178,543/-قدره )

ال غري ما يعادل الف ومخسمائة وثالثة واربعون دينار 
%( على قيمة عقد املناقصة رقم 3.21نسبة )

انشاء و اجناز و صيانة مركز احباث  4/2010/2011
املياه  ابلشويخ املربم مع/ شركة جمموعة الفليج املتحدة 
 للتجارة واملقاوالت وذلك لألسباب  املذكورة بكتاب املعهد

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 

 موزارة اإلعال
1 224 

21-08-2017 
تطوير  21117طلب التجديد االول لعقد رقم و أ/

خدمه البث التلفزيوين املباشر على االنرتنت املربم 
 MTEAمع/الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 

مببلغ امجايل  18/11/2017ملده سنة اعتبارا من 
د.ك( فقط مائة ومخسون الف  150,000/-قدره )

 دينار الغري
جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه املوافقة بنفس قرر 

( من 19الشروط واالسعار مع االلتزام  أبحكام املادة )
  2016لسنة  49قانون املناقصات العامة رقم 

 عدم موافقة كل من: 
 عضو جملس ادارة اجلهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد 

 عضو جملس ادارة اجلهاز/ حممد اخلرايف 
 لية/ سامل ذايب ثل وزارة املا

 ديوان اخلدمة املدنية
1 2017076238 

30-08-2017 
 

طلـــــــــب التمديـــــــــد الســـــــــادس لعقـــــــــد املناقصـــــــــة رقـــــــــم 
 توفري خدمة نقل وتبادل معلومات  2/2012/2013

اخلدمة املدنية بني الديوان واجلهات احلكومية من خـالل 
الشـبكة الالسـلكية املـربم مــع / شـركة مـدى لالتصــاالت 

مببلــــغ  31/3/2018حــــىت  1/9/2017اعتبــــارا مــــن 
د.ك( فقـــط اربعـــة ومثـــانون  84,660/-إمجـــايل قـــدره )

الــــف وســــتمائة وســــتون دينــــار ال غــــري بــــنفس الشــــروط  
واالسعار وذلك حلـني االنتهـاء مـن اجـراءات توقيـع عقـد 

 4/2016/2017املناقصة رقم 
ــــــنفس الشــــــروط  ــــــس ادارة اجلهــــــاز املوافقــــــة ب ــــــرر جمل ق

حكــام قـانون  املناقصــات العامــة واألسـعار مــع االلتـزام أب
    2016لسنة  49رقم 

2 74023 
27-07-2017 

)اعيد حبث( طلب التمديد الثالث لعقد املناقصة رقم 
املشروع الوط  لتطوير اخلدمات  18/2011/2012

االدارية آليا املربم مع السادة / شركة جمموعة بشارة 
شهر حىت  24للتجارة العامة واملقاوالت ملدة 

دون أي تكلفة مالية إضافية وذلك  30/3/2019
 لألسباب املذكورة يف كتاب الديوان 

( 90198اطلع اجلهاز على كتاب الديوان رقم ) 
املتضمن إعادة النظر و تعهد الشركة على تنفيذ كامل 
 اعمال املشروع و مستجداته بدون اي تكلفة اضافية

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة بنفس الشروط 
سعار مع االلتزام أبحكام قانون  املناقصات العامة واأل
    2016لسنة  49رقم 
 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1 9633 
27-08-2017 

طلب اصدار االمر التغيريي الثالث بزايده مبلغ امجايل 
د.ك(  فقط مخسة وستون الف   65,000/-قدره )

على قيمة  %(16.25دينار  ال غري ما يعادل نسبة )
عقد أعمال الصيانة الكهرابئية الشاملة لكافة الكليات 
 و املراكز التابعة للهيئة )املنطقة االوىل( املربم مع/شركة  

اخلني  للتجارة العامة واملقاوالت ذلك لألسباب 
 املذكورة بكتاب اهليئة

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار وتوجيه 
 اهليئة  الجتماع قادمدعوه حلضور  ثل عن  

 ديوان مسو رئيس جملس الوزراء
1 3304 

11-09-2017 
 

طلب اصدار األمر التغيريي الرابع بزايدة مبلغ امجايل 
د.ك(  فقط  الف  وسبعمائة  666/1.760قدره )

وستون دينارًا  وستمائة وستة وستون فلس  ال غري ما 
%(  من قيمة العقد استئجار  0,86يعادل نسبة )

ارات لديوان مسو رئيس جملس الوزراء املربم مع / سي
شركة  اعيان الكويت للسيارة اعتبارا من 

وذلك إلضافة  31/1/2018حىت  12/9/2017
 ( سيارة 1عدد )

 * مرفق فاكس الديوان املتضمن اسم الشركة 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

 اجمللس الوط  للثقافة والفنون واآلداب
1 6539 

30-08-2017 
 

طلب التمديد الثاين لعقد املناقصة رقم م و ث ف 
أعمال إعادة أتهيل متحف  7/2011/2012أ/

الكويت الوط  املرحلة الرابعة املربم مع/ شركة املدير 
( يوم 288الكوييت للتجارة العامة واملقاوالت ملدة )

بدون تكلفة مالية وذلك لتأخر صرف دفعات املقاول 
 (8.7.6.5ارقام  )

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من اجمللس
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 طرح املناقصات -طرح التأهيل  -اجلهات احلكومية 

 الوزارات و االدارات احلكومية
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل

 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 75 

11-09-2017 
 

ات املناقصة رقم و ش ج طلب متديد فرته دراسة عطاء
)ع( اعمال خدمة لنزيل لذوي  4/2016/2017ع /

االحتياجات اخلاصة بقطاع الرعاية االجتماعية ابلوزارة 
وذلك  17/9/2017ملده اربع شهور اعتبارا من 

لفصل بعض االدارات التابعة للوزارة وانتقاهلا للهيئة 
 العامة لشئون ذوي اإلعاقة
وافقة  مع مراعاة احكام قرر جملس ادارة اجلهاز امل

 49من قانون املناقصات العامة رقم  46املادة رقم 
 مع جتديد الكفاالت البنكية  2016لسنة 
 الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية

1 1840 
08-08-2017 

 

طلب طرح أتهيل الشركات للقيام أبعمال التصميم 
 وقوالتحرير و الطباعة اخلاصة مبطبوعات الصند

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار الجتماع 
 قادم  

 التعاقدات املباشرة -طرح وترسية املمارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات و االدارات احلكومية

 وزارة الصحة
 املوضوع رقم الكتاب واترخيه م
1 380 

29-08-2017  
( لتوريد لوازم 9طلب ترسية مناقصة اخلليج رقم )

جراحة القلب و االوعية الدموية على الشركات 
املذكورة ابلكشف املرفق لكتاب الوزارة مببلغ إمجايل 

د.ك( فقط احدى عشر  11,857,647/-قدره )
مليون ومثامنائة وسبعة ومخسون الف وستمائة وسبعة 

 واربعون  دينار ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

2 341 
21-08-2017  

راء املباشر للوازم املخربية املذكورة بكتاب طلب الش
الوزارة إلدارة اهلندسة الطبية من/ شركة املعجل لألدوية 
-)وكيل حملي وحصري( مببلغ إمجايل قدره )

د.ك( فقط اربعة ماليني ومخسمائة 4,507,620/
 وسبعة الف وستمائة وعشرون دينار ال غري

ني ورود  قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حل
 كتاب الحق  من الوزارة

3 112 
15-08-2017 

 

( أطقم جلراحة استئصال 204طلب شراء البند رقم )
املرارة ابملنظار لكافة اقسام اجلراحة يف املستشفيات 

 على النحو التايل: 
( من/ شركة بدر سلطان واخوانه 1-204البند ) -

-)اثلث اقل االسعار( مببلغ إمجايل قدره )
 483,982/-يورو( ما يعادل ) 1.406.925/

د.ك( فقط أربعمائة وثالثة ومثانون ألف وتسعمائة 
 واثنان ومثانون دينار ال غري بعد ختفيض الكميات 

( من/ شركة ايكو الطبية )اثمن 2-204البند رقم ) -
 2.394.756/-اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )

د.ك( فقط سبعمائة  720,822/-د.ك( ما يعادل )
شرون ألف ومثامنائة واثنان وعشرون دينار ال غري وع

 بعد ختفيض الكميات 
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

4 103 
16-08-2017 

( حماليــــل ومســــتهلكات 195طلــــب شــــراء البنــــد رقــــم )
لفحوصـات الـدم لكافـة املختــربات/  0PTجهـاز ال 

وحــــــدات اهليمــــــاتولوجي من/شــــــركة تكــــــرتون لألجهــــــزة 
ـــــد( مببلـــــغ امجـــــايل قـــــدره )االلكرتونيـــــة )م -صـــــدر وحي

د.ك( فقــــط ســــبعمائة ومثانيــــة عشــــر الــــف 718,080/
ومثــــانون دينــــار ال غــــري بعــــد تقليــــل عــــدد املــــواد وزايدة 

 الكميات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

5 421 
09-07-2017 

-157/2017طلب التعاقد املباشر رقم م أ م /
ة العامة مع /شركة جلوابل بروجاكتس للتجار  2018

)وكيل حملي وحصري( لصيانة واصالح نظام  
( إبدارة الطوارئ TETPCاالتصاالت الالسلكية  )

الطبية ملدة ثالث سنوات مببلغ امجايل قدره  
د.ك( فقط ستمائة ومخسة  775/655.727)

ومخسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون  دينار 
 وسبعمائة ومخسة وسبعون فلس ال غري

 جلهاز املوافقة  قرر جملس ادارة ا
6 102 

16-08-2017 
( مواد خمربية جلهاز 194طلب شراء البند رقم )

ET00EMAE PCM0GP   
B0GAT0R CPP   ملختربات مركز الكويت

وحدة البيوكمسرتي من /شركة  -لعالج االدمان 
تكرتون لألجهزة االلكرتونية )مصدر وحيد( مببلغ 

ة د.ك( فقط اربعمائ 427,183/-امجايل قدره )
وسبعة وعشرون الف  ومائة وثالثة ومثانون دينار ال غري 

 بعد ختفيض  الكميات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

7 101 
16-08-2017 

( حماليل ومستهلكات 193طلب شراء البند رقم ) 
   00MEM40GMألجهزة 

ATEM04TP  CMCE UEP  لكافة
املختربات من / شركة صفوان للتجارة واملقاوالت 

 400,564/-)مصدر وحيد( مببلغ امجايل قدره )
د.ك( فقط اربعمائة الف  ومخسمائة واربعة وستون 

 دينار الغري بعد تقليل عدد املواد وزايدة الكميات
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

8 18034 
23-08-2017 

طلب االحاطة والعلم بتعديل املبلغ اإلمجايل للبند رقم 
ستهالكية تستخدم يف استخراج ( شراء مواد ا118)

االسالك القدمية املستخدمة يف تثبيت منظمات ضرابت 
قسم خمترب القلب ليصبح  -القلب ملستشفى الصدري 

 267,900/-د.ك( بدال من ) 245,483/-)
 د.ك( وذلك إللغاء احدى املواد املطلوبة

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
9 6984 

04-04-2017 
طلب إعادة النظر بقرار اجلهاز السابق  )اعادة حبث(

( ادوية وحقن اهليموفيليا 70واالذن بشراء البند )
لكافة االقسام يف املراكز الصحية واملستشفيات من/ 
شركة احفاد محد صاحل احلميضي الدوائية )مصدر 

$( ما  760,000/-وحيد(   مببلغ إمجايل قدره )
د.ك( فقط مائتني وتسعة 229,520/-يعادل )

 وعشرون الف ومخسمائة وعشرون دينار ال غري
قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه  املوافقة على    

أن يتم الشراء من مناقصة  اخلليج عدم موافقة  ثل 
 ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال املاجدي

10 339/2017 
21-08-2017 

( توريد لوازم 7EB248طلب طرح املمارسة رقم )
إدارة اهلندسة الطبية بني الشركات املتخصصة  -خمربية 

واملسجلة إبدارة اهلندسة الطبية عن طريق اإلعالن عنها 
 ابجلريدة الرمسية واملوقع االلكرتوين للوزارة. 

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود 
كتاب الحق  من الوزارة يتضمن موافقة ادارة الفتوى 

  والتشريع
11 97 

24-08-2017 
 T0PCE( فحوصات 189طلب شراء البند رقم )

EGC0  ملتابعة مرضى االيدز والتهاب الكبد ملخترب
الصحة العامة من / شركة ايكو الطبية  -الفريوسات 

 162,711/-)مصدر وحيد( مببلغ امجايل قدره )
د.ك( فقط مائة واثىن وستون الف وسبعمائة واحدى 

 عشر دينار  ال غري
 ادارة اجلهاز املوافقة  قرر جملس 

 
12 368 

21-08-2017 
 Tniis.anssnطلب الشراء املباشر ملادة 

neli BT4   لغسيل الكلى الدموي مع  مكائن
من/ شركة التقدم التكنولوجي )وكيل حملي( لشركة 

Oniaes ( 162,400مببلغ امجايل قدره   )د.ك
 فقط مائة واثىن وستون الف  واربعمائة دينار  ال غري
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رر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  ق

 كتاب الحق  من الوزارة
13 364 

21-08-2017 
 BEE0MUMCBطلب الشراء املباشر ملادة 
BEME 4TC 120-400 MO    لعالج 

مرض الذئبة احلمراء من / شركة ايكو الطبية )وكيل 
 OECPG4M0TTTE0MEحملي( لشركة  

د.ك(  فقط مائة 145,000/-مببلغ إمجايل قدره )
 ومخسة  

 واربعون الف  دينار  ال غري.
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  

 كتاب الحق  من الوزارة
14 337/2017 

21-08-2017 
( توريد لوازم 7EB284طلب طرح املمارسة رقم )

إدارة اهلندسة الطبية بني الشركات املتخصصة  -خمربية 
ارة اهلندسة والطبية عن طريق االعالن واملسجلة إبد

 عنها ابجلريدة الرمسية واملوقع االلكرتوين للوزارة
قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
كتاب الحق  من الوزارة  يتضمن موافقة ادارة الفتوى 

 والتشريع
15 201 

23-05-2016 
( مواد 112)أعيد حبث( طلب شراء البند رقم )

تهالكية متنوعة ألجهزة مؤكسج الدم تستخدم يف اس
عمليات القلب املفتوح ملستشفى الصدري قسم 

 جراحة القلب على النحو  التايل : 
( من/ شركة التقدم التكنولوجي 1-112البند ) -

 12,550/ -)سابع اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
د.ك( فقط اثىن عشر الف ومخسمائة ومخسون دينار 

 بعد تقليل عدد املواد  الغري
( من/ شركة ميدفيجن للخدمات 2-112البند ) -

-الطبية )سادس اقل االسعار( مببلغ امجايل قدره )
د.ك( فقط سبعة عشر الف ومخسمائة  17,500/

 دينار ال غري بعد تقليل عدد املواد 
( من/ شركة ادفانسد بيزنس جروب 3-112البند ) -

سع اقل االسعار( مببلغ للتجارة العامة واملقاوالت )ات
د.ك( فقط مخسة وتسعون  95,470/-امجايل قدره )

الف واربعمائة وسبعون دينار الغري بعد تقليل عدد 
 املواد 

 18028اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة رقم  - 
املتضمن اسباب جتزئة البند  23/8/2017املؤرخ يف 

 اعاله وكشف االسعار للشركات املتقدمة
 ارة اجلهاز املوافقة  قرر جملس اد

16 176 
12-06-2017 

-324/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   Tws-el-Gliلتوريد جهاز  2018

o0igeiil ennesnsc  o ogii 
elgicengin wega cng00i nooeogin   

aes0o   جمللس اقسام االشعة والعالج االشعاعي
ريق مبستشفى اجلهراء على الشركات املتخصصة عن ط

 االعالن ابجلريدة الرمسية
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على ان تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام إبجراءات عملية الطرح بطريقة 

( مع االلتزام 18املمارسة احملدودة وفقا بنر املادة )
( من قانون املناقصات العامة 53أبحكام املادة رقم )

 2016لسنة  49رقم 
17 367 

21-08-2017 
طلب الشراء املباشر لعالج الربو وذلك حلاجة 
املستشفيات واملراكز الصحية من / شركة أوالد جاسم 

 AT0E40الوزان للتجارة العامة )وكيل حملي( ل 
RTCPMCAEUT0ACE  مببلغ امجايل

د.ك( فقط تسعة وتسعون الف   99,928/-قدره )
 وتسعمائة ومثانية  وعشرون دينار  ال غري

ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود   قرر جملس
 كتاب الحق  من الوزارة

18 365 
21-08-2017 

طلب الشراء املباشر ملادة عالج نقر النمو عند 
   CEMUF00االطفال من / شركة 

RTCPMCAET0ACE4  وكيل حملي( ل(
MUTP0A0C M000EE   

EC4T&AFRICA  مببلغ امجايل قدره
انية وتسعون الف  د.ك( فقط مث 990/98,820)

ومثامنائة وعشرون دينار  وتسعمائة وتسعون فلس  ال 
 غري

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من الوزارة

19 199 
29-06-2017 

-323/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   00O0TCEلتوريد جهاز  2018

MCMMGOPCRT  UM0T 
D0TT C0TCMAE0 

CRRE0ACT0GM4  جمللس اقسام االشعة
والعالج االشعاعي مبستشفى اجلهراء على الشركات 

 املتخصصة عن طريق االعالن ابجلريدة الرمسية 
قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على ان تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام إبجراءات عملية الطرح بطريقة 

( مع االلتزام 18)املمارسة احملدودة وفقا بنر املادة 
( من قانون املناقصات العامة 53أبحكام  املادة رقم )

 2016لسنة  49رقم 
20 202 

29-06-2017 
-326/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 

   30لتوريد جهاز  2018
EPTPEMET  AGME-BECM 

AGMRUTE0 TGMGOPCRT  
UM0T   وملحقاته جمللس اقسام االشعة والعالج
مبستشفى اجلهراء على الشركات املتخصصة  االشعاعي

 عن طريق االعالن ابجلريدة الرمسية
قــرر جملــس ادارة اجلهــاز املوافقــة  علــى ان تتــوىل اجلهــة 
صــاحبة الشــأن القيـــام إبجــراءات عمليـــة الطــرح بطريقـــة 

( مــع االلتــزام 18املمارســة احملــدودة وفقــا بــنر املــادة )
ناقصــات العامــة ( مــن قـانون امل53أبحكـام  املــادة رقـم )

 2016لسنة  49رقم 
21 142 

23-08-2017 
( ادوية )حقن( مسكن لألمل 35طلب شراء البند رقم )

لكافة األقسام يف املراكز واملستشفيات من / شركة 
أحفاد محد صاحل احلميضي الدوائية )اثلث أقل 

درهم  1.140.000/-األسعار( مببلغ امجايل قدره )
د.ك(  فقط اربعة  94,620/-إمارايت( ما يعادل )

 وتسعون الف  وستمائة وعشرون دينار  ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  

22 205/2017 
29-06-2017 

 

/ 321)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   Resliلتوريد جهاز  2018 -2017

Bes0o  20/30 0incelc 
4 ogii,Tws- 0l- Gli Tng00i 

Bes0o    
4 ogii nln 40igeiil 

Pnnescen0a   وملحقاته حلاجة جملس أقسام
مستشفى الصباح على  -األشعة  والعالج االشعاعي 

الشركات املتخصصة عن طريق االعالن ابجلريدة 
 الرمسية.

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على ان تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام إبجراءات عملية الطرح بطريقة 

( مع االلتزام 18وفقا بنر املادة ) املمارسة احملدودة
( من قانون املناقصات العامة 53أبحكام  املادة رقم )

 2016لسنة  49رقم 
23 178/2017 

12-06-2017 
 

-422/2017)أعيد حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
   C0TCMAE0لتوريد جهاز  2018

RPGME B0GR4  20/30 
0MCO0MO 4 4TEM  وملحقاته جمللس

والعالج االشعاعي مبركز الكويت  اقسام االشعة
 ملكافحة السرطان على الشركات املتخصصة عن 

 طريق االعالن ابجلريدة الرمسية 
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قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة على ان تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام إبجراءات عملية الطرح بطريقة 

( مع االلتزام 18املمارسة احملدودة وفقا بنر املادة )
( من قانون املناقصات العامة 53م  املادة رقم )أبحكا
 2016لسنة  49رقم 

24 193 
29-06-2017 

)اعادة حبث( طلب طرح املمارسة رقم 
لتوريد جهاز  423/2017-2018

C0TCMAE0  
RPGME B0GR4  20/30 

0MCO0MO 4 4TEM  وملحقاته جمللس
اقسام االشعة والعالج االشعاعي مبستشفى مبارك على 

ملتخصصة عن طريق االعالن ابجلريدة الشركات ا
 الرمسية

قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  على ان تتويل اجلهة 
صاحبة الشأن القيام إبجراءات عملية الطرح بطريقة 

( مع االلتزام 18املمارسة احملدودة وفقا بنر املادة )
( من قانون املناقصات العامة 53أبحكام  املادة رقم )

 2016لسنة  49رقم 
25 104 

15-08-2017 
( مستهلكات التخدير 196طلب شراء البند رقم )

لقسم التخدير مبستشفى العدان من / شركة هلث كري 
داينامكس للتجارة العامة )عرض وحيد( مببلغ امجايل 

د.ك( فقط تسعة وسبعون الف  79,795/-قدره )
 وسبعمائة ومخسة وتسعون دينار  ال غري

 وافقة  قرر جملس ادارة اجلهاز امل
 وزارة اإلعالم

1 228 
27-08-2017 

طلب التعاقد املباشر مع/ شركة اجلواد للتصوير 
والتجارة )وكيل حملي( لتوريد وتركيب وتشغيل وضمان 

وحدات سرتمي فيدر من  8نظام تلقيم اىل مكمل عدد 
نفس املصنع جلمع البلوكات االزمه لتحديث وتطوير 

مارتي  ذات املقر ماكينة مجع املالزم وغراء مولر 
د.ك( فقط  184,000/-الثالثي مببلغ امجايل قدره )

 مائة واربعة ومثانون الف دينار ال غري
 قرر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه  املوافقة 

 عدم موافقة  ثل وزارة املالية/ سامل ذايب
 وزارة الرتبية

1 21320 
27-08-2017 

 

( مع/ 2018-51/2017طلب التعاقد املباشر رقم )
الشركة الكويتية خلدمات الطريان )كاسكو( لتوفري 
وتوريد وجبات غذائية للطلبة واالداريني املشاركني يف 
االوبريت اخلاص ابحتفاليات دولة الكويت ابلذكرى 
السابعة واخلمسني للعيد الوط  والسابعة والعشرين  

د.ك(  153,000/-ليوم التحرير مببلغ امجايل قدره )
 مائة وثالثة ومخسون الف دينار ال غريفقط 

قرر جملس ادارة اجلهاز أتجيل البت ابلقرار حلني ورود  
 كتاب الحق  من الوزارة

 ادارة الفتوى والتشريع
1 2366 

13-09-2017 
طلب شراء وتوريد تراخير مايكروسوفت االضافية مع 

 ميزة التحديث نوع  
EMTEPRP04E COPEEMEMT 

 لجهات احلكومية بدولة  وخدمات مايكروسوفت ل
الكويت من/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر مببلغ 

د.ك( فقط مائة واحدى  151,882/-امجايل قدره )
 ومخسون الف  ومثامنائة واثىن ومثانون دينار ال غري

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 األمانة العامة جمللس الوزراء

1 10188 
10-09-2017  

اعمال  2017/2018/ 4املمارسة رقم طلب ترسية 
ترميم وصيانة مدنية التابعة للجهات التابعة لألمانة 

على/ شركة اجفان  2018-2017للسنة املالية 
للتجارة العامة واملقاوالت )اقل االسعار( مببلغ إمجايل 

د.ك( فقط ستة وتسعون الف 96,986/-قدره )
 وتسعمائة وستة ومثانون دينار ال غري 

 س ادارة اجلهاز املوافقة  قرر جمل

 وزارة التعليم العايل
1 3228 

24-08-2017 
 

 6117( مع/ شركة 1/2017طلب التعاقد رقم )
E0M0EMTUP4T CTE    اقل(

االسعار( الستئجار سكن لرئيس املكتب الثقايف 
-الكوييت يف لوس اجنلوس مببلغ امجايل قدره )

-دوالر امريكي( اي ما يعادل ) 252,000/
د.ك(  فقط ستة وسبعون الف  ومثامنائة  76,860/

حىت  14/11/2017وستون دينار  ال غري اعتبارا من 
15/11/2018 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
 اهليئة العامة للشباب

1 866 
25-05-2017 

 

)اعيد حبث( طلب ترسية املمارسة رقم هـ ع 
القيام بتنفيذ عدة محالت  2017_4/2016ش/

متفرقة عرب وسائل التواصل االجتماعي على / إعالنية 
شركة أوميداي للدعاية واإلعالن )أقل األسعار( مببلغ 

د.ك(  فقط اثىن وسبعون  72,999/-امجايل قدره )
 الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  ال غري 

 قرر جملس ادارة اجلهاز املوافقة  
قصـات العامـة دعـوة السـادة أعضـاء اجمللـس قبل اخلتام رحب رئيس جملس اجلهاز املركـزي للمنا

 صباحا.   9/-الساعة  2017-09-20حلضور االجتماع القادم يوم  االربعاء املوافق 

 

 بلدية الكويت
 84/2017إعالن  رقم 

   2017/2018-8رقم طرح املزايدة 
 اخلاصة ابلرتخير ابستغالل مساحة مببىن فرع 

ت الطباعة بلدية الكويت مبحافظة حويل لتقدمي خدما
 والتصوير للمراجعني

أعاله فعلى الشركات زايدة تعلن بلدية الكويت عن طرح امل   
واملؤسسات املتخصصة يف هذه األعمال والراغبة يف الدخول يف هذه 

مراقبة  –املزايدة مراجعة بلدية الكويت )املبىن اإلداري الدور السابع 
حصول على واثئق املناقصات واملزايدات( أثناء الدوام الرمسي لل

د.ك )فقط مائة دينار ال غري( وهذا  100/-املزايدة مقابل مبلغ 
 املبلغ غري قابل للرد أبي حال من األحوال.

ســيعقد االجتمــاع التمهيــدي مــع املزايــدين الــذين حصــلوا علــى واثئــق 
ــــثالاثء املوافــــق  ــــوم ال ــــدة يف متــــام الســــاعة العاشــــرة مــــن صــــباح ي املزاي

سيد/ انئب املدير العام لشئون حمافظيت يف مكتب ال 24/10/2017
 حويل واألمحدي .

توضع مظاريف العطاءات يف الصندوق اخلاص املوجود يف بلدية 
مراقبة املناقصات واملزايدات(  –الكويت )املبىن اإلداري الدور السابع

يف موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنني املوافق 
عد لقبول العطاءات، على أن يودع وهو آخر مو  30/10/2017

 % )اثنان ابملائة( من قيمة العطاء 2مع العطاء أتميناً أولياً ال يقل عن 
 مدير عام البلدية
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 (2017/ 85إعالن رقم ) 
( ، وإعادة طرح 21إعادة طرح حمل الطيور رقم )

( 10( وعدد )20،  17موقعني أعالف أرقام  )
 قة أسواق الري قسائم خيام نظام التنزيل احلر مبنط

 تعلن بلدية الكويت للسادة املواطنني عن طرح اآليت :
(  بسوق الطيور مبنطقة أسواق  21إعادة طرح حمل الطيور رقم ) -1

الري لالستغالل  بنظام التخصير وفق الشروط والضوابط الواردة يف 
 ( .151/2006الئحة األسواق العامة الصادرة ابلقرار الوزاري رقم )

(    لالستغالل   20،  17طرح موقعني أعالف أرقام  )   إعادة -2
بنظام التخصير وفق الشروط والضوابط الواردة يف الئحة األسواق 

 ( .151/2006العامة الصادرة ابلقرار الوزاري رقم )
ــــل احلــــر ومــــدة  10إعــــادة طــــرح ) -3 ــــام  بنظــــام التنزي ( قســــائم خي

ط والضـوابط الـواردة ( شهور بسـوق اخليـام وفـق الشـرو  6استغالهلا ) 
 ( .151/2006يف الئحة األسواق العامة رقم )

فعلى الراغبني  ن تنطبـق علـيهم الشـروط والضـوابط التقـدم بطلبـاهتم  
مصــــحوبة ابملســــتندات الثبوتيــــة إىل مراقبــــة األغذيــــة واألســــواق إبدارة 
التـــدقيق ومتابعـــة اخلـــدمات البلديـــة فـــرع بلديـــة العاصـــمة يف الشـــويخ 

م 22/10/2017جلــوازات واهلجــرة يف الفــرتة مــن :    خلــف إدارة ا
م أثنــاء الــدوام الرمســي ولــن ينظــر إىل الطلبــات 26/10/2017إىل : 

املقدمــة قبــل هــذا اإلعــالن أو بعــد انتهــاء موعــد تقــدمي الطلبــات علمــاً 
أبنــه ســيتم  الســحب ابلقرعــة العلنيــة ملــن تنطبــق علــيهم الشــروط يــوم 

ساعة  التاسعة صباحا يف مقر مركز م ال5/11/2017األحد ااملوافق:
بلديــة أســـواق منطقـــة الـــري حبضـــور أصـــحاب الطلبـــات أو مـــن ينـــوب 
عـنهم بتوكيــل رمسـي وإال ســيتم السـحب مــن قبـل اللجنــة املشــرفة دون 

 ادين مسئوليه.
 مدير عام البلدية

 جامعة الكويت
 613تعديل موعد إغالق املمارسة رقم 
 لتجزئةإعـــــالن املمارسة غري القابلة ل

اجلهة  الصنف رقم املمارسة م
 الطالبة

سعر 
 البيع

التأمني 
 األويل

 موعد اإلغالق

1 613/2017-
2018 

توريد 
أجهزة 
ختزين 
 آيل

مركز نظم 
 املعلومات

75 
 د.ك

2000 
 د.ك

17/10/2017 

وميكـــــن احلصـــــول علـــــى مســـــتندات املمارســـــات اعتبـــــاراً مـــــن األحـــــد 
وام الرمســـــي وذلـــــك مـــــن واألايم التاليـــــة أثنـــــاء الـــــد 2017/ 24/09

خ( 27إدارة املشــــــــــــرتايت) قســــــــــــم شــــــــــــئون املــــــــــــوردين ( مببــــــــــــىن )
ابخلالديــــــــة وآخــــــــر موعــــــــد لتقــــــــدمي العطــــــــاءات هــــــــو يــــــــوم الــــــــثالاثء 

ظهـــــــــــــرًا ولـــــــــــــن يلتفـــــــــــــت إىل  00.12الســـــــــــــاعة  17/10/2017
العطــــــاءات الـــــــيت تـــــــرد بعـــــــد هــــــذا املوعـــــــد مـــــــع العلـــــــم أن الرســـــــوم 

إلغـــــاء املمارســـــة دون  املـــــذكورة غـــــري قابلـــــة للـــــرد وللجامعـــــة احلـــــق يف
 ذكر األسباب.

وتوضـــع العطـــاءات يف صـــندوق قاعـــة اجتماعـــات األمنـــاء املســـاعدين 
 ابخلالدية .
 مالحظة :

سحب املمارسات للشركات املتخصصة يف هذا اجملـال علـى أن تكـون 
 8.00مسجلة لدى قسم شـئون املـوردين ابجلامعـة وذلـك مـن السـاعه

إحضـار كـارت التسـجيل لعـام ظهـرًا مـع 12.00صباحًا وحىت الساعة 
2017. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن 

 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات غري القابلة للتجزئة التالية :
 موعد اإلغالق التامني االويل سعر البيع اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 لوماتمركز نظم املع Up grade of prime Questتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة  608/2017-2018 1
 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز نظم املعلومات HPصيانة خوادم وجهاز ختزين آيل  627/2017-2018 2
 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات تطوير نظام األرشفة الاللكرتونية 631/2017-2018 3
 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات استخدام خدمة تطبيق وتدريبات 664/2017-2018 4
 14/11/2017 د.ك 2000 د.ك 75 مركز نظم املعلومات خدمة دعم حزمة مايكروسوفت 645/2017-2018 5
 14/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث توريد جهاز تصويري ملركز العلوم الطبية 287/2017-2018 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن 

 -الكويت عن طرح املمارسات التالية ) قابلة للتجزئة ( :تعلن جامعة 
 موعد اإلغالق التأمني االويل املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 14/11/2017 %2 د.ك 75 كلية الطب صيانة اجهزة علمية 671/2017-2018 1
 14/11/2017 %2 د.ك 75 كلية الطب توريد كيماوايت 336/2017-2018 2
 14/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة مستهلكات حاسب آيل 547/2017-2018 3
 14/11/2017 %2 د.ك 75 مركز التعليم عن بعد خدمة برامج مونتاج وتفاعل وحتريك 662/2017-2018 4
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مسي وذلك من إدارة املشـرتايت) قسـم واالايم التالية أثناء الدوام الر  15/10/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتباراً من األحد 
ظهـراً ولـن يلتفـت إىل  12.00السـاعه  14/11/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطـاءات هـو يـوم الـثالاثء 27شئون املوردين ( مببىن )

 املمارسة دون ذكر األسباب. العطاءات الىت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد وللجامعة احلق ىف الغاء
 وتوضع العطاءات ىف صندوق قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالدية

صـباحاً  8.00شراء املمارسات للشركات  املسجلة لدى جامعة الكويت قسم شئون املوردين ابجلامعة أثناء الدوام الرمسـي مـن السـاعه -مالحظة :
  2017ت التسجيل لعام ظهراً مع احضار كار  12.00وحىت الساعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعالن 
 تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات غري القابلة للتجزئة التالية :

سعر  اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 البيع

التامني 
 االويل

 موعد اإلغالق

1 394/2017-
2018 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث توريد وتركيب وتشغيل جهاز مكمل

2 331/2017-
2018 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 إدارة األحباث توريد مستهلكات

3 610/2017-
2018 

 Advanced loodتوريد وتركيب وتشغيل جهاز 
balancer 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 مركز نظم املعلومات

4 603/2017-
2018 

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 ملعلوماتمركز نظم ا توريد وتركيب وتشغيل نظام بدالة لكلية الصحه العامة

5 81/2017-2018 
 ) اعادة طرح (

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75 كلية العلوم الطبية املساعدة التخلر من مواد مشعة

6 453/2017-
2018 

 ) اعادة طرح (

جلنة تقييم انظمة وأجهزة احلاسب  Ansysجتديد رخر برانمج 
 اآليل

 21/11/2017 د.ك 600 د.ك 75

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعالن 

 -تعلن جامعة الكويت عن طرح املمارسات التالية ) قابلة للتجزئة ( :
 موعد اإلغالق التأمني االويل املبلغ اجلهة الطالبة الصنف رقم املمارسة م
 21/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات 719/2017-2018 1
 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة التأثيث واألسكان توريد أاثث لةسكان الطاليب 712/2017-2018 2
 21/11/2017 %2 د.ك 75 كلية الطب توريد كيماوايت 273/2017-2018 3
 21/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات 721/2017-2018 4
 21/11/2017 %2 د.ك 75 كلية الطب صيانة اجهزة علمية 670/2017-2018 5
 21/11/2017 %2 د.ك 75 إدارة االحباث صيانة اجهزة علمية 490/2017-2018 6
 21/11/2017 %2 د.ك 75 مراكز عمل خمتلفة توريد مستهلكات 723/2017-2018 7

 واالايم التالية أثناء الدوام الرمسي وذلك من إدارة املشـرتايت) قسـم 15/10/2017وميكن احلصول على مستندات املمارسات اعتباراً من األحد 
ظهـراً ولـن يلتفـت إىل  12.00السـاعه  21/11/2017خ(  ابخلالدية وآخر موعد لتقدمي العطـاءات هـو يـوم الـثالاثء 27شئون املوردين ( مببىن )

 العطاءات الىت ترد بعد هذا املوعد مع العلم أن الرسوم املذكوره غري قابلة للرد وللجامعة احلق ىف الغاء املمارسة دون ذكر األسباب.
 العطاءات ىف صندوق قاعة اجتماعات األمناء املساعدين ابخلالدية وتوضع

صـباحاً  8.00شراء املمارسات للشركات  املسجلة لدى جامعة الكويت قسم شئون املوردين ابجلامعة أثناء الدوام الرمسـي مـن السـاعه -مالحظة :
  2017ظهراً مع احضار كارت التسجيل لعام  12.00وحىت الساعة 
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 2018-618/2017املمارسة رقم إعالن طرح 
اخلاصة مبشروع الدراسة اإلنشائية والتصميم 

واإلشراف ترميم وتوسعة وأتهيل مبىن اجلامعة مبوقع 
 حويل لكلية الصحة العامة

 جامعة الكويت
إدارة املشــرتايت عــن طــرح مشــروع )الدراســة  –تعلــن جامعــة الكويــت 

يـــل مبـــىن اجلامعـــة اإلنشــائية والتصـــميم واإلشـــراف تـــرميم وتوســـعة وأته
ـــة الصـــحة العامـــة ـــع حـــويل لكلي ـــت(على املكاتـــب -مبوق جامعـــة الكوي

االستشارية احمللية للقيام ابخلدمات االستشارية املطلوبة على أن تتوفر 
 -لديهم الشروط التالية :

. أن يكـــــون املستشـــــار املتقـــــدم مصــــــنف كـــــدار استشـــــارية بدولــــــة 1
 الكويت.

ـــه خـــربة ال تقـــل عـــن 2 ســـنوات يف جمـــال أعمـــال  10. ان تكـــون لدي
خـــدمات الدراســـة والتصـــميم واإلشـــراف ملشـــاريع املنشـــآت اجلامعيـــة 

 والتعليمية واملباين وأعمال البنية التحتية املتعلقة هبا.
ــه  اكــرب . قيمــة3 مشــروع تعليمــي مت دراســته وتصــميمه واإلشــراف علي

 سنوات األخرية ال تقل عن   عشرةخالل ال
 د.ك 5.000.000/-

 مة : مالحظة ها
اخلاصــــــة ابملشــــــروع مــــــن  TORشــــــراء كراســــــة الشــــــروط املرجعيــــــة 

ـــــــــــت  ـــــــــــة الكوي ـــــــــــة ( –جامع الـــــــــــدور  -إدارة املشـــــــــــرتايت ) اخلالدي
-االرضــــي ) اعتبــــارا مــــن اتريــــخ اإلعــــالن( ، واحملــــددة مببلــــغ وقــــدره 

ــــــــــامني االويل  75/ ــــــــــار كــــــــــوييت ( ، الت د.ك )مخســــــــــة وســــــــــبعون دين
عــــة الكويــــت املطلــــوب شــــيك مصــــدق او خطــــاب ضــــمان ابســــم جام

 د.ك " فقط الفان دينار كوييت "  2000/-مببلغ 
فعلـــــــى املكاتـــــــب االستشـــــــارية املســـــــتوفية للشـــــــروط املشـــــــار إليهـــــــا  

والراغبـــــــة ابملشــــــــاركة ابملشـــــــروع، القيــــــــام بشـــــــراء كراســــــــة الشــــــــروط 
املرجعيــــــة وتقــــــدمي املســــــتندات املطلوبــــــة واملــــــذكورة أدانه اىل جامعــــــة 

أي عــــــرض مقــــــدم خيــــــالف  علمــــــا أبنــــــه ســــــيتم اســــــتبعاد -الكويــــــت 
 املتطلبات والشروط املشار إليها. 

  : املستندات املطلوبة 
وفقــــــــا ملتطلبــــــــات كراســــــــة  -. تقــــــــدمي العــــــــروض الفنيــــــــة واملاليــــــــة -

 الشروط املرجعية . 
ىف حال وجود أي استفسارات يرجى إرساهلا اىل جامعـة الكويـت  عـن 

ة إىل مكتـــب انئـــب مـــدير اجلامعـــ 24846308طريـــق الفـــاكس رقـــم 
وسيتم الـرد علـى   15/11/2017للتخطيط وذلك يف موعد أقصاه 

 مجيع االستفسارات الواردة قبل  موعد اإلغالق .
يف حال عدم استيفاء  املستشار ألي من الشروط املذكورة أعـاله حيـق 
جلامعــــة الكويــــت رفــــض العــــرض املقــــدم مــــن املستشــــار بــــدون ابــــداء 

 اسباب. 
الصــــــندوق املخصــــــر بقاعــــــة  وتوضــــــع العــــــروض الفنيــــــة واملاليــــــة يف

 اجتماعات االمناء املساعدين  ابخلالدية .

 وأخر موعد لتقدمي العروض الفنية واملالية  هو يوم الثالاثء 
الساعة الثانية عشر ظهراً وال يلتفت إىل  2017/  12/  12املوافق 

 العروض اليت ترد بعد هذا املوعد . 
 

 املؤسسة العامة للرعاية السكنية
 هيل الشركات واملؤسسات احملليةدعوة لتأ

 )للمقاوالت اإلنشائية وألعمال اخلدمات اخلارجية(
 للمشاركة يف مناقصات املؤسسة العامة للرعاية السكنية

تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن دعوهتا للشركات   
واملؤسسات احمللية املسجلة لدى غرفة جتارة وصناعة الكويت ، 

هاز املركزي للمناقصات العامة املتخصصة يف واملصنفة لدى اجل
املقاوالت اإلنشائية وأعمال اخلدمات اخلارجية الراغبني يف التأهل 
لدى املؤسسة للمشاركة يف تنفيذ مشاريعها، أن يتقدموا للحصول 

( حيتوي على استمارات التأهيل من مقر .C.Dعلى قرص مضغوط )
ابق الثالث إدارة الواثئق املؤسسة الكائن يف منطقة جنوب السرة الط

د.ك(  200قسم أتهيل املقاولني ، مقابل مبلغ وقدره ) –والعقود 
مائتا دينار كوييت )عن كل قرص مضغوط( غري قابل للرد ، وذلك 
 خالل ساعات الدوام الرمسي مصطحبني معهم املستندات التالية:  

كتاب تفويض من الشركة ابسم الشخر املفوض بدفع الرسوم  -1
 (..C.Dم استمارة التأهيل )واستال

 البطاقة املدنية للشخر املفوض. -2
 شهادة اعتماد توقيع. -3
 شهادة من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة بفئة التصنيف. -4
 شهادة تسجيل الشركة يف غرفة جتارة وصناعة الكويت. -5

علمًا أبن املؤسسة العامة للرعاية السكنية غري ملزمة ابلنظر يف أتهيل 
 و مؤسسة ال تقدم بياانهتا أو مستنداهتا كاملة.أي شركة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

تعلن املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح املناقصة رقـم: 
واخلاصة إنشاء وإجناز  2018/  2017 - 1093م.ع.ر.س / م / 

 وصيانة أعمال إانرة الطرق مبشروع أبو حليفة اإلسكاين:
سعر بيع  اإلقفال الطرح

 ألوليةالكفالة ا املستندات

15/10/2017 12/11/2017 -/75 
 د.ك

-/2,000 
 د.ك

صاحلة ملدة 
 ( يوماً 90)

 –أواًل: ميكن احلصول على واثئق املناقصة من إدارة الواثئق والعقود 
جنوب السرة،  –مبقر املؤسسة العامة للرعاية السكنية  الدور الثالث

 بعد تقدمي شهادة التسجيل بغرفة جتارة وصناعة الكويت وعقد
 أتسيس الشركة.

اثنيًا: يتم دفع السعر النقـدي لبيـع املسـتندات املـذكور أعـاله بواسـطة 
 شيك مصدق أوبطاقة كي نت.

اثلثًا: مـن يقـوم بشـراء مسـتندات املناقصـة جيـب أن يكـون مفوضـاً مـن 
 الشركة )بعد تقدميه ما يثبت ذلك(.
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اله هـو رابعًا: آخر موعد لتقدمي استفسارات عن املناقصـة املـذكورة أعـ

م علــى أن تكــون مقدمــة ابللغــة العربيــة، ولــن يلتفــت 26/10/2017
 ألي أسئلة أو استفسارات ترد للمؤسسة بعد هذا التاريخ.
 خامسًا: يتم االلتزام ابلشروط التالية عند تقدمي العطاء:

آخر موعد لتقدمي العطاءات )اإلقفال( هو الساعة الواحدة ظهـرًا مبقـر  .1
 الدور الثالث. –إدارة الواثئق والعقود  -السكنية  املؤسسة العامة للرعاية

علـــى الشــــركات املؤهلـــة واملتقدمــــة تقــــدمي شـــهادة اســــتيفاء نســــبة  .2
ــة والعمــل  ــة الصــادرة مــن قبــل وزارة الشــئون االجتماعي ــة الوطني العمال

 سارية املفعول مع شراء املناقصة وإرفاقها عند تقدمي العطاء.
ـــة يشـــرتط أن تكـــون صـــا .3 ـــة لصـــاحل الكفالـــة األولي درة ابللغـــة العربي

املؤسسة العامة للرعايـة السـكنية مـن أحـد البنـوك املعتمـدة لـدى دولـة 
الكويت وغري مشروطة وال حيق للمناقر إلغاؤها أو احلجز عليهـا مـن 

 قبل دائنيه أو املطالبة أبي فوائد عنها.
يقـــوم املفـــوض عـــن الشـــركة املـــدعوة لةشـــرتاك يف املناقصـــة )بعـــد  .4

ـــ ـــك( بوضـــع كـــل مســـتندات املناقصـــة يف املظـــروف تقدميـــه مايثب ت ذل
املخصــر هلــا طبقــاً للتعليمــات الــواردة ابملســتندات وختمهــا ابلشــمع 
األمحــــر ومــــن مث عليــــه أن يضــــع بنفســــه وعلــــى مســــئوليته الشخصــــية 
املظــــــروف األول )مظــــــروف تقــــــدمي العطــــــاء( والــــــذي حيتــــــوي علــــــى  

ة العطاء وإمجايل قيمة ورقتا صيغ –التأمينات األولية )الكفالة األولية( 
شـهادة  –العطاء )نسـخًا أصـلية( مسـتكملة البيـاانت وخمتومـة وموقعـة 

ابلصـندوق املخصـر لـذلك } نسـبة العمالـة الوطنيـة )سـارية املفعـول(
 إبدارة الواثئق والعقود.

سادسًا: هذه املناقصة حمدودة على الشركات التالية واملؤهلة لدى 
 وزارة الكهرابء واملاء :

 الشركة اسم م
 شركة املري للخدمات الفنية 1
 شركة اخلرايف انشيوانل 2
 شركة سامل حممد النصف للمقاوالت العامة للمباين 3
 شركة األمراء للتجارة العامة واملقاوالت 4
 الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 5
 شركة املهلب للمقاوالت والتجارة 6
 لعامة واملقاوالتمركز األمحدي للتجارة ا 7
 شركة بدر املـال وإخوانــه 8
 شركة أوالد عبدالعزيز عبداحملسن الراشد 9
 شركة اخلني  للتجارة العامة واملقاوالت 10
 شركة الرومي للتجارة العامة واملقاوالت 11
 شركة عبدهللا احلمد الصقر وإخوانه 12
 شركة العاقول للمقاوالت الكهرابئية 13
 كويت تكنولوجى للتجارة العامة واملقاوالتشركة   14
 شركة اربتك للتجارة العامة واملقاوالت 15
 شركة املقوع للهندسة واملقاوالت ذ.م.م 16
 شركة فدان للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م 17
 شركة كيبلك ذ.م.م 18

 
 املدير العــــام
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 بنك الكويت املركزي
 كشف النقد املتداول

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 
 Amountاملبلغ كما يف  الفئــــــــــات

as in 
28th September 

2017 

 Amount as inاملبلغ كما يف 
31st August 2017 

Denominations 

 Value NOTESقيمة /  Valueقيمة /  أوراق النـقــد
 KD    20 991,886,660.000 949,620,260.000 د.ك       20
 KD    10 509,875,000.000 475,000,110.000 د.ك       10

 KD      5 123,832,445.000 104,236,355.000 د.ك         5
 KD      1 50,401,014.000 41,514,940.000 د.ك         1

 KD    1/2 13,267,926.500 12,109,730.000 د.ك       1/2
 KD    1/4 10,478,797.750 9,738,062.750 د.ك       1/4

جمموع قيم أوراق 
 النقد

1,592,219,457.750 1,699,741,843.250 TOTAL VALUE OF NOTES 

 COINS   املسكــوكـــات
 Comm. Coins KD 2 160,654.000 160,654.000 د.ك تذكارية        2

 FILS    100 11,427,579.000 11,466,076.400 فلـس    100
 FILS      50 8,074,716.650 8,100,766.900 فلـس      50
 FILS      20 3,512,558.280 3,521,963.500 فلـس      20
 FILS      10 1,660,122.580 1,663,097.930 فلـس      10

 FILS        5 990,503.470 991,366.985 فلـس        5
 FILS        1 12,742.464 12,742.604 فلـس        1
موع قيم جم

 املسكوكات
25,916,668.319 25,838,876.444 TOTAL VALUE OF COINS 

جمموع قيم أوراق 
 النقد واملسكوكات

1,618,136,126.069 1,725,580,719.694 Total Value Of Notes And Coins 

 فقـــــــط مليــــار وستمائة ومثانية عشر مـليـــــون، ومائــة وستة
 ــاً، ومائـــة وســـتة وعشـــرون دينــاراً كويتيـــــاً وثالثـــــون ألفــ

 فلساً ال غري. 69و

ONLY ONE BILLION AND SIX HUNDRED 
EIGHTEEN MILLIONS, AND ONE HUNDRED 

THIRTY SIX THOUSANDS, AND ONE HUNDRED 
TWENTY SIX KUWAITI DINARS, AND 69 FILS. 

 مدير
 إدارة األعمال املصرفية

Manager 
of Banking Operations Department 
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 بيت الزكـاة
 إعـالن

م  –عن إعادة طرح املمارسة رقم )ب ز 
شراء نظام اجراءات العمل ومؤشرات ( 22/2017

 لبيت الزكاة 2األداء
يعلن بيـت الزكـاة عـن إعـادة طـرح  ارسـة شـراء نظـام اجـراءات العمـل 

املتخصصـة يف هـذا لبيت الزكـاة، فعلـى الشـركات  2ومؤشرات األداء 
اجملــال والــيت ترغــب يف التقــدم للحصــول علــى واثئــق املمارســة مراجعــة 

الـدور األرضـي  –قسـم اخلزينـة  -إدارة الشـؤون املاليـة  –بيت الزكـاة 
أثناء أوقـات العمـل الرمسيـة السـتالم شـروط وواثئـق املمارسـة مقابـل  -

يتيـا ال د.ك( فقـط مخسـة وسـبعون دينـاراً كو  75/-رسـم مـايل وقــدره )
 غري )غري قابل للرد(.

علمـاً ابن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 
 31/10/2017( مـن يـوم الـثالاثء املوافـق 12:30والنصف ظهـرا )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر بيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 
 صندوق العطاءات )مقابل املصاعد(. –الدور الرابع 

 1/11/2017كون فــــض العطــــاءات يف يــــوم األربعــــاء املوافــــق وســــي
( يف مبىن بيت الزكاة الكائن 01:30الساعة الواحدة والنصف ظهراً )

قاعـــــة فـــــض  –الـــــدور األول  –منطقـــــة الـــــوزارات  –جبنـــــوب الســـــرة 
 العطاءات.

مركــز  –جنــوب الســرة، منطقــة الــوزارات  –لالستفســار: بيــت الزكــاة 
داخلــــي  175مركــــز االتصــــال  –لثالــــث الــــدور ا –نظــــم املعلومــــات 

2010  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 ( 32/2017م  –عن طرح  ارسة رقم) ب ز 

عريب/  –طرح  ارسة توريد مادة غذائية )الذابئح 
 مهجن / اسرتايل( لبيت الزكاة )قابلة للتجزئة(

 –يعلـــن بيـــت الزكـــاة عـــن طـــرح  ارســـة توريـــد مـــادة غذائيـــة )الـــذابئح 
ت الزكاة )قابلـة للتجزئـة(، فعلـى الشـركات عريب/ مهجن/ اسرتايل( لبي

املتخصصة يف هذا اجملال واليت ترغب يف التقدم للحصـول علـى واثئـق 
أثنـاء  -قسم اخلزينة  –الدور األرضي  –املمارسة مراجعة بيت الزكاة 

أوقات العمل الرمسية الستالم شروط وواثئق املمارسة مقابل رسم مايل 
بعون دينـــاراً كويتيـــاً ال غـــري )غـــري د.ك( فقـــط مخســـة وســـ 75وقـــدرة  )
 قابل للرد(.

علمـاً أبن آخــر موعــد لتلقــي العطــاءات ســيكون الســاعة الثانيــة عشــرة 
 7/11/2017( مـــن يـــوم الـــثالاثء املوافـــق 12:30والنصـــف ظهـــراً )

 –منطقـة الـوزارات  -مبقر بيت الزكـاة الرئيسـي الكـائن جبنـوب السـرة 
 بل املصاعد(.صندوق العطاءات )مقا –الدور الرابع 
إدارة اهليئات واملشاريع  –الساملية   –بيت الزكاة  -لالستفسار :

 .         7260 -7256داخلي  175مركز االتصال  –احمللية  

 إعـالن
 (33/2017م  –إعالن عن طرح  ارسة رقم )ب ز 

 التدقيق على احلساابت اخلتامية يف بيت الزكاة 
 )ميزانية الزكاة واخلريات(

يت الزكاة عن طرح  ارسة التدقيق على احلساابت اخلتامية يف يعلن ب
بيت الزكاة )ميزانية الزكاة واخلريات(، فعلى الشركات املتخصصة يف 
هذا اجملال واليت ترغب يف التقدم للحصول على واثئق املمارسة 

أثناء أوقات  -قسم اخلزينة  –الدور األرضي  –مراجعة بيت الزكاة 
تالم شروط وواثئق املمارسة مقابل رسم مايل وقـدره العمل الرمسية الس

 د.ك( فقط مخسة وسبعون ديناراً كويتياً ال غري )غري قابل للرد(. 75)
علمًا أبن آخر موعد لتلقي العطاءات سيكون الساعة الثانية عشرة 

 31/10/2017( من يوم الثالاثء املوافق 12:30والنصف ظهرًا )
 –منطقة الوزارات  -ائن جبنوب السرة مبقر بيت الزكاة الرئيسي الك

 صندوق العطاءات )مقابل املصاعد(. –الدور الرابع 
وسيكون موعد االجتماع التمهيدي يف يوم األحد املوفق 

 –يف قاعة االجتماعات إلدارة الشؤون املالية  22/10/2017
يف متام  –جنوب السرة  -املقر الرئيسي لبيت الزكاة  –الدور الثالث 

 (.11:00احلادية عشرة صباحاً ) الساعة
إدارة  –جنوب السرة  –منطقة الوزارات  –بيت الزكاة  -لالستفسار: 
 .        1501 -1505داخلي  175مركز االتصال  –الشؤون املالية 

 

 مؤسسة البرتول الكويتية
 إعالن عن أتجيل إقفال 

 2017/  343املمارسة رقم م ب ك / خ / 
 Digitalانة نظام بشأن: تركيب وبرجمة وصي

Signage Kiosks 
( مــن اجلريــدة الرمسيــة 1358احلاقــا لةعــالن املنشــور يف العــدد رقــم )

 .17/9/2017الكويت اليوم بتاريخ 
تـــود مؤسســـة البـــرتول الكويتيـــة أن تســـرتعي االنتبـــاه إىل أنـــه مت أتجيـــل 
موعــــد إقفــــال املمارســــة ملــــدة أســــبوعني ليكــــون يــــوم الــــثالاثء املوافــــق 

 .17/10/2017بدال من يوم الثالاثء املوافق  31/10/2017
 

 املوانر الكويتيةمؤسسة 
 إعالن

استجالب عروض اسعار لتوريد وتركيب برانمج منظم  /بشأن
 لشبكه املعلومات مبؤسسة املوانر الكويتية GfIاالنرتنت 

تعلن مؤسسة املوانر الكويتية عن رغبتها ىف استجالب عروض اسعار 
بشبكه معلومات مؤسسة GFIمج منظم االنرتنت لتوريد وتركيب بران

املواين الكويتيه من الشركات احملليه والعاملية املتخصصة ىف جمال هذة 
 االعمال .
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 -وفقاً لالشرتاطات واملواصفات الفنية اآلتية: 

Gfi Web monitor  
Version 10 or any newer build 
Product Features 
Transparent proxy mode  
Application control 
Social controls 
Remote filtring  
Search engine monitoring 
Surf time plicies  
Tackle web-based threats 
Web insights 
Block connections in real time  
Action –based alerts 
The license should be from 150 to 200 
users 
The offer should be for  
Gfi web monitor plus edition 
subscription renewal for 1 year 
على أن يتم تسليم عروض األسعار وفقًا للمواصفات الفنية املبينة ما 
بني الساعة التاسعة صباحًا إىل الواحدة ظهرًا إبدارة املناقصات 

أايم (  10ابملؤسسة مبب  جممع املوانر الكويتية ابلدور الثالث وملدة )
 خ نشر االعالن ىف جريدة الكويت اليوممن اتري

على أن تلتزم الشركة أو املؤسسة اليت سيلقي عرض السعر املقدم 
منها قبواًل لدى مؤسسة املوانر الكويتية إبجناز كافة أعمال الرتكيب 
خالل أسبوع حبد أقصي من اتريخ إخطارها كتابًة من جانب املؤسسة 

 .بقبول عرض السعر وكذلك إجناز األعمال 
ال حيق ألي شركة أو مؤسسة متقدمة بعرض السعر املطلوب إىل 
املؤسسة أبي ادعاء تدعيه يف مواجهة املؤسسة من استحقاقها 
مطالبات مالية أو تعويضات أو نفقات أو مصاريف سواء كانت 
مباشرة أو غري مباشرة أو غريها قد تكبدهتا نتيجة لتقدمي عرض السعر 

ملعلوم لدى مجيع الشركات واملؤسسات املذكور إىل املؤسسة، ومن ا
أن عرض السعر املقدم للمؤسسة شاماًل كافة أعمال الزايرة امليدانية 
والفحر امليداين املطلوب قبل تقدمي عرض السعر، هذا ولن يلتفت 
ألية عروض أسعار سرتد إىل املؤسسة بعد املهلة احملددة يف هذا 

 اإلعالن.
 مديـر عـام املؤسسة
 

 نر الكويتيةمؤسسة املوا
 إعالن

بشأن استجالب عروض أسعار لتوريد وتركيب ألياف 
" لبعض املواقع التابعة FIBER OPTICضوئية " 

 ملؤسسة املوانر الكويتية 
تعلن مؤسسة املوانر الكويتية عن رغبتها يف استجالب عروض أسعار 

" لبعض مواقعها FIBER OPTICلتوريد وتركيب ألياف ضوئية " 
ات أو املؤسسات احمللية املتخصصة يف جمال هذه وذلك من الشرك

األعمال ، علي أن يتم تسليم عروض األسعار لتوريد وتركيب األلياف 
الضوئية ما بني الساعة التاسعة صباحًا إيل الواحدة ظهرًا إبدارة 
املناقصات ابملؤسسة مبب  جممع املوانر الكويتية ابلدور الثالث وملدة 

اتريخ هذا اإلعالن، وعلى الشركات أو  من-( أايم حبد أقصى10)
املؤسسات اليت ستتقدم بعروض األسعار لتوريد وتركيب األلياف 
الضوئية املذكورة إجراء زايرة ميدانية وعمل فحر ميداين لكافة 
املواقع املطلوب تركيب األلياف الضوئية هبا وذلك خالل ساعات 

ابملؤسسة من اتريخ العمل الرمسية وابلتنسيق مع مركز نظم املعلومات 
 نشر هذا اإلعالن ىف جريدة الكويت اليوم .

على أن تلتزم الشركة بتقدمي عرض السعر لدى مؤسسة املوانر 
الكويتية إبجناز كافة أعمال األشغال والرتكيب الداخلية خالل أسبوع 
حبد أقصى من اتريخ إخطارها كتابًة من جانب املؤسسة بقبول عرض 

( 3مال التمديدات اخلارجية املطلوبة خالل )السعر وكذلك اجناز أع
ثالثة أسابيع حبد أقصي من اتريخ إخطارها كتابًة من جانب املؤسسة 

 بقبول عرض السعر.
ال حيق ألي شركة أو مؤسسة متقدمة بعرض السعر املطلوب إىل -

املؤسسة أبي ادعاء تدعيه يف مواجهة املؤسسة من استحقاقها مطالبات 
أو نفقات أو مصاريف سواء كانت مباشرة أو غري مالية أو تعويضات 

مباشرة أو غريها قد تكبدهتا نتيجة لتقدمي عرض السعر املذكور إىل 
املؤسسة، ومن املعلوم لدى مجيع الشركات واملؤسسات أن عرض 
السعر املقدم للمؤسسة شاماًل كافة أعمال الزايرة امليدانية والفحر 

لسعر، هذا ولن يلتفت ألية عروض امليداين املطلوب قبل تقدمي عرض ا
 أسعار سرتد إىل املؤسسة بعد املهلة احملددة يف هذا اإلعالن.

 مديـر عـام املؤسسة
 

 الشركة الكويتية لالستثمار
 إعالن نتائج القبول للمتقدمني 

( من الفصل الثاين من قرار جملس اخلدمة 11ابإلشارة إىل املادة ) 
اإلعالن عن الوظائف واليت  بشأن 2001( لسنة 4املدنية رقم )

تنر على "قيام اجلهات والشركات إبعالن نتائج القبول للمتقدمني 
 لشغل الوظائف يف اجلريدة الرمسية".

يتم نشر أمساء من مت قبوهلم لشغل الوظيفة واملدونة بياانهتم أدانه 
( 12للعمل يف الشركة مع ضرورة اإلشارة إىل ما نصت عليه املادة )

على املقبولني التقدم إىل الشركة الكويتية لالستثمار من القرار" 
( يوما من نشر االعالن يف اجلريدة الرمسية 15)ش.م.ك( خالل )

الستكمال إجراءات التعيني وإال اعترب قبوله لشغل الوظيفة كأن مل 
 يكن".
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 الرقم املدين الوظيفة التخصر االسم

محد جاسم 
 محد العوفان

بكالوريوس 
م اآلداب/ اإلعال  

موظف 
 290112100231 متدرب

فهد خالد 
عبدالعزيز 
 احلسون

بكالوريوس 
اآلداب / 
عالقات عامة 
 واعالن

موظف 
 293062200384 متدرب

 مدير أول املوارد البشرية                                                  
 

 الشركة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة
  ود الشركة الكويتيه للصناعات البرتولية املتكاملةاخلطة السنوية لعق

 (KIPIC) 
 2016لسنة   49( من القانون رقم  33استنادًا إىل املادة رقم ) 

بشأن املناقصات العامة، تعلن الشركة الكويتيه للصناعات البرتولية 
أحدى شركات مؤسسة البرتول الكويتية  عن  ((KIPIC املتكاملة

ية لعقود التوريد واملقاوالت واخلدمات للسنة خطتها السنوية السنو 
 :، و ذلك كما هو مفصل يف اجلدول أدانه2017-2018املالية 

No. Title Type 
(Procuremen

t) 
(Works) 

(Services) 

Brief 
Description 

1 Al Zour 
Refinery 

Commissioni
ng Support 
Services:  

  
Part – 1  

Commissioni
ng 

Management 
& Support 

Services 
 
 

Services Part-1 Scope of 
Work  

Consultant will 
provide 

Commissioning 
Management & 

Support 
Services to the 

Company 
starting from 

the early stage of 
the project till 

steady state and 
continue up to 

18 months after 
successful 

completion of 
performance 

test.  
Part – 2   

Training, 
Documentati

on and 
Competency 

Development 

Part-2 Scope of 
Work  

Consultant to 
provide 

documentations
, training, e-

Learning, 
competency 

assurance 
program and 

knowledge 
management 

services for 
Company’s

personnel 
Commissioning 
Consultant shall 

provide all the 
necessary 

support services 
to Company. 

2 Standby 
Service 

Contract for 
Al-Zour 
Refinery 

Project 

Services Engineering, 
Material 

procurement 
and 

Construction of 
mechanical 

Project: Works 
with associated 

Civil / Electrical 
? 

Instrumentation 
Works along 

with the 
provision for all 

associated 
supporting 

activities 
including but nit 

limited to 
Manpower 

supply, 
Equipment 

supply, Quality 
Control, 

Inspection, 
Safety & Project 

management. 
3 KIPIC 

Technical 
Services 

Agreement 
(TSA) for 
Refinery, 

Technical, 
Petrochemic
al and LNGI 
Complex at 

Al-Zour, 
Kuwait 

Services * To Support 
KIPIC 

Management in 
Developing and 

Implementing 
Operations 

Readiness 
Program To 

ensure 
"Successful and 

Trouble-free 
Commissioning, 

Startup  
Acceptance 

Test-Runs and  
Steady Sate 

Operations of 
Al-Zour 

Refinery / LNGI 
& Petrochemical 

Plants" 
 

* Share various 
Integrity and 

Reliability 
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Improvement 

initiatives to 
"Develop & 
Implement 

Operational 
Excellence 

Framework" 
4 Quality 

Control 
Services for 

Al Zour 
Refinery 

Services To carry out 
Quality Control 

Activities such 
as Inspection, 

Corrosion, NDT 
and various 

types of special 
NDT/QC 

Services for 
ZOR Refinery 

as per Company 
instructions and 

international 
norms & 
standard. 

           
To provide 

assistance for 
any other 
NDT/QC 

activities as 
deemed 

necessary. 
5 Maintenance 

Service for Al 
Zour 

Refinery 
Block 1 – 

(Crude units) 

Services Supply of 
manpower, 

tools, 
equipment, re-

measured 
maintenance 

work and shut 
down work 

(optional) 
6 Maintenance 

Service for Al 
Zour 

Refinery 
Block 2 – 

(utilities 
units) 

Services Supply of 
manpower, 

tools, 
equipment, re-

measured 
maintenance 

work and shut 
down work 

(optional) 
7 Electrical & 

Instrum. 
Maintenance 

Service for Al 
Zour 

Refinery - 
Common 

Services Supply of 
manpower, 

tools, 
equipment, re-

measured 
maintenance 

work and shut 
down work 

(optional) 
8 SLAs with 

OEMs 
approx. 15 

No. 

Services On Call 
Services, as 

when required 

a. Honeywell 
b. Siemens 

c. Manturbo 
d.  Mitsui 

e. Garo 
f. Elliott 

g. Hanwa 
h. Howden 
i. Patterson 

And like 
9 Operation 

and 
maintenance 

Services for 
Waste Water 

Treatment 
Plant 

Services Operation and 
Full 

Maintenance 
Services 

10 Operation 
and 

maintenance 
Services for 

Sulphur 
Handling 

Plant 

Services Operation and 
Full 

Maintenance 
Services 

11 Operation 
and 

maintenance 
Services 

Tankage & 
Harbor 

Services Operation and 
Full 

Maintenance 
Services 

12 Recruitment 
of Personnel 

From 
Overseas 

Services contractor shall 
perform the 

service to assist 
the company in 
recruitment of 

highly 
professionals in 

Oil Industry. 
13 Loaned 

Personnel 
Contract 

Services Contractor shall 
perform the 

service of 
providing 

manpower of 
leaned personnel 
to the company 

to assist  the 
company 

achieve its goals. 
14 OPERATIO

N, 
MAINTENA

NCE AND 
ASSOCIATE

D 
SERVICES 

FOR 
ALZOUR 

LNGI 
TERMINAL 

Services The Contractor 
shall  perform 

professional 
Operation and 

Maintenance  to 
the Company 

within the 
boundary limits 
of the Al- Zour 
LNGI terminal, 

located in the Al 
Zour Port in 

Kuwait. 
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The Scope of 
Services would 
be provided in 

two main 
phases:  

 
•   Mobilization 

services 
including 
Training , 

Familiarization 
and OJT (2 

years) 
•Operational

and 
Maintenance 

services (5 years) 
15 Transport 

Service 
Contract  

Services Supply lease 
contract service 

for assign and 
pool car for 
KIPIC Staff 

16 General  
Maintenance 

Service to 
Bldgn& 

Facilities of 
KIPIC 

Services The contract  
shall perfrom 

service general  
Maintenance 

Service to 
Bldgn& 

Facilities of 
KIPIC 

17 Office 
Service 

Contract  

Services Office Admin 
management for 

KIPIC Bld. for 
cleaning, mail 

service , 
Stationary, 

printing; 
furniture 
services   

18 Prepare 
Landscpe & 

Road Service 
contract  

Services Landscape and 
Road Service 

Contract  

19 Catering & 
Other related 

Services For 
Main Office 

Services The contract  
shall Supply 
Catering & 

other related 
Services for 
Main office. 

20 Consultancy 
Services for 
Catering & 

other services 

Services The contract  
shall   provide 

consultancy 
services  for 
Catering & 

other related 
Services. 

21 Social Events 
& Outside 

Catering 

Services The contract  
shall perform 

service of  social 
event and supply 
outside catering  

22 Visa & 
Documents 
Processing. 

Services The Contract 
shall comprise 

of filing the visa 
applications & 

arranging for all 
related Services 

with the 
Embassies. 

23 Supply  Long 
Term Supply 

Agreement  

Services The contract  
shall   supply 

Electronics  To 
create a Long 
Term Supply 

Agreement with 
vendors, to 

supply of 
electronics 

giveaway gift 
items upon the 

request of 
KIPIC,  

24 Provision of 
Editoril, 

Photogrfaphi
c and 

Printing 
Services  

Services Scope of Works 
comprise 

provision of 
Editorial, 

Photographic & 
Printing 

Services and all 
works in 

connection with 
these Services as 
per the Contract 

Terms & 
Conditions  

25 Media 
Services 

Services The contract  
shall   provide  

media services 
such as ( Runing 

the accounts of 
the company in 

social media,  
Proofreading, 

Grammar 
checking and 

spelling check of 
all official 

reports of the 
company prior 

to broadcasting 
and circulation , 

Record 
interviews, 
Produce a 

documentary  
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26 Internet & 

Data  links  
services  

Services The contract  
shall  supply 

Internet & Data  
links  services  

27 Consultancy  
services   

Services The contract  
shall   provide 

consultancy 
services  for IT 

technology  
28 Company 

mobile lines 
and srvices   

Services The contract  
shall   provide 

Company 
mobile lines and 

srvices   
29 Lender’s

services 
Services Lenders’legal

advisor in 
connection with 

financing 
facilities for 

KIPIC’sLNGI
Project. 

30 International 
Legal 

Services 

Services Provision of 
International 

Legal Services in 
support of 

ZOUR/ LNGI/ 
PetChem 

projects and any 
other project for 

KIPIC. 

31 Local Legal 
Services 

Services Appoint 
Company's 

lawyer to 
provide legal 

support 
regarding 

Kuwaiti Laws 
and represent 

the Company in 
cases before 

courts of law 
and 

investigation 
institutes. 

 

 
 البرتول الوطنية الكويتية  شركة

 جلنة الشراء الداخلية
 إعــالن

حسب اجلداول  2017/2018اخلطة السنوية للمناقصات املزمع طرحها لشركة البرتول الوطنية الكويتية تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية عن 
 (33خلامس الفصل األول مادة )الباب ا 2016لسنة  49املرفقة وذلك استنادا إىل قانون املناقصات العامة رقم 

 أمني الســر
KNPC Tentative Opex Spend Forecast For CAPT  

Level 1 Level 2 2017/2018 Estimated 2017/2018 No. 
of  CPOs & POs 

Engineering, Projects & 
Construction 

Construction & Installation Services   10,460,636  

6 Service Contracts 

Engineering Services 8,498,904 
Project Management & Support 10,663,195 

Supplied Materials & Packages 150,752 
Other Engineering, Projects & 

Construction Services 5,896 

Fabrication 899,259 
Total      30,678,642    

Equipment (Mechanical 
& IAE) 

Electricals 1,578,410 

5 Material Contracts 
Instrumentation & Automation 1,366,643 

Pipes & Tubes 3,903,007 
Hardware & Tools 4,287,295 

Mechanicals 4,392,202 
Total      15,527,557    

General Corporate Services 22,813,377 12 Service Contracts Facility Management 16,989,469 
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HSE Equipment & Services 3,696,826 

IT & Telecommunication 6,554,949 
Professional Services  47,321,108 

Laboratory & Medical Equipment & 
Services 300,257 

Total      97,675,986    

Logistics 

Chemicals & Catalysts Handling 4,940,729  

3 Service Contracts 
Logistics Operations & Services 3,098,404  

Warehousing 1,201,827  
Material Handling Equipment & 

Services 44,382 

Total        9,285,343    

Maintenance, Repair & 
Operations (MRO) 

Maintenance & Repair 95,441,133 

3 Material Contracts Spare Parts 12,684,912 
Testing & Inspection 13,224,269 

Operations 6,040,371 
Total    127,390,685    

Chemicals 

Commodity Chemicals 16,937,071  

5 Material Contracts 
Water Treatment Chemicals 347,039  

Fuel & Lubricants 478,654 
Specialty Chemicals & Catalysts 19,142,643 

Primers, Coatings & Paints 116,427 
Total      37,021,834    

  Grand Total    317,580,047  
34 

 (13 Material + 21 
Services) 

 
KNPC Tentative Capex Spend Forecast For CAPT  

Level 1 Level 2 2017/2018 Estimated 2017/2018 No. of 
CPOs & POs 

Chemicals 

Commodity Chemicals 0 

2 Material Contacts 

Drilling Fluids & Chemicals 0 
Fuel & Lubricants 0 

Primers, Coatings & Paints 916,843 
Specialty Chemicals & Catalysts 163,307,782 

Water Treatment Chemicals 0 
Total 164,224,625   

Engineering, Projects & 
Construction 

Construction & Installation Services 486,567,611 

3 Service Contracts 

Engineering Services 324,046,582 
Fabrication 177,822,993 

Other Engineering, Projects & 
Construction Services 

21,212,819 

Project Management & Support 48,383,929 
Supplied Materials & Packages 26,823,645 

Total 1,084,857,579   

Equipment (Mechanical & 
IAE) 

Electricals 216,874,531 

2 Material Contracts 

Hardware & Tools 273,357 
Instrumentation & Automation 182,645,559 

Mechanicals 444,750,010 
Packaged Equipment 51,325,431 

Pipes & Tubes 286,902,520 
Total 1,182,771,408   

General 

Corporate Services 0 

2 Service Contracts 
Facility Management 626,069 

HSE Equipment & Services 1,321,801 
IT & Telecommunication 385,459 

Laboratory & Medical Equipment & 0 
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Services 

Professional Services 0 
Total 2,333,329   

Logistics 

Cargo Management 0 

2 Service Contracts 

Chemicals & Catalyst Handling 0 
Logistics Operations & Services 0 

Material Handling Equipment & 
Services 372,874,336 

Warehousing 0 
Total 372,874,336   

Maintenance, Repair & 
Operations (MRO) 

Maintenance & Repair 0 

2 Material Contracts Operations 0 
Spare Parts 11,119,995 

Testing & Inspection 0 
Total 11,119,995   

  Grand Total 2,818,181,272 13 
 (7 Service + 6 Materials) 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــالن
)مصفاة ميناء األمحدي( عن  –تعلن شركة البرتول الوطنية الكويتية

 RFQ/1017946 DESICANT-طرح املناقصة رقم: 
ACTIVATED ALUMINA FOR MAA ،
اثئق وذلك طبقا للشروط واملواصفات العامة واخلاصة الواردة يف و 

املناقصة، وميكن احلصول على هذه الواثئق من خالل الصفحة 
 : - العاملية الشبكة موقعنا على على (CWP) اإللكرتونية التجارية

(https://esourcing. knpc.com .) 
 الكفالة اإلقفال التمهيدي الطرح

22/10/2017 ----- 23/11/2017 KD 1000  ( 90صاحلة ملدة )
 يوما

تقدمي العطاءات هو يوم اخلميس املوافق وآخر موعد ل-
يف متام الساعة الواحدة بعد الظهر ابلتوقيت احمللي  23/11/2017

( مع مالحظة أن تقدمي العطاء جيب PM 13:00لدولة الكويت )
 أن يكون من خالل الصفحة اإللكرتونية التجارية املوضحة أعاله.

البرتول الوطنية  على املناقر أن يقدم التأمني األويل لصاحل شركة-
الكويتية يف مظروف مدون عليه أسم وعنوان املناقصة واتريخ اإلقفال 

-1A)) يف الصندوق املخصر له الكائن ابلطابق األول غرفة رقم
يف مقر جلنة املناقصات الداخلية مببىن الشركة الرئيسي  046

( (PM 13:00ابألمحدي يف موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا 
 .23/11/2017ميس املوافق من يوم اخل

 هذه املناقصة عامة وغري قابلة للتجزئة.-
جيب أن يرفق ابلعطاء مجيع املستندات والشهادات املطلوبة من  -

خالل الصفحة اإللكرتونية التجارية كما هو موضح يف واثئق 
 املناقصة.  

جيب تقدمي أي حتفظات أو استفسارات فيما يتعلق ابملواصفات -
املناقصة املذكورة أعاله حبد أقصى أسبوعني قبل موعد  الفنية خبصوص

اإلقفال وسوف يرفض ولن يتم النظر يف هذه الطلبات ألي اعتبار  
 كان بعد هذا املوعد.

للحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور للدخول على الصفحة -

اإللكرتونية التجارية يرجى االتصال أبرقام اهلواتف 
23887793/23887794/  23887792 

cwphelp@knpc.com.kw 
يوجد إرشادات توضيحية على موقعنا اإللكرتوين خاصة بكيفية -

 تقدمي العطاء من خالل الصفحة اإللكرتونية التجارية.
كما تود جلنة الشراء الداخلية يف شركة البرتول الوطنية الكويتية -

قدمة بعروض أسعار هلذا املوضوع إىل احلضور ملقر دعوة الشركات املت
جلنة الشراء الداخلية الواقعة مببىن شركة البرتول الوطنية الكويتية 

(، حلضور 2A-050الرئيسي ابألمحدي الطابق الثاين غرفة رقم )
( الثامنة 8اجتماع فض العطاءات الذي سوف يعقد يف متام الساعة )

 وعد اإلقفال اخلاص هبذه املناقصة.صباحا من يوم األحد الذي يلي م
  أمني السر

 

 شركة صناعة الكيماوايت البرتولية
-2017اخلطة السنوية لعقود التوريد واملقاوالت واخلدمات للسنة املالية 

2018 
FERTECON  UREA  Market 

Report 
Feb-2018 

FERTECON  AMMONIA 
Market Report 

Feb-2018 

FERTECON UREA FUTURES Feb-2018 
GREEN MARKET  (Kennady 

Information) 
Mar-2018 

ICIS - UREA OUTLOOK Dec-2017 
ICIS - AMMONIA OUTLOOK Dec-2017 

ICIS - THE MARKET Dec-2017 
PROFERCEY Feb-2018 

CUSTOMER SATISFACTION 
FEES 

Sep-2017 

 Oct-2017 عمالة فنية متخصصة

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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PLATTS Sep-2017 

 Nov-17 ية لفرصة استثمارية يف الصنيدراسة مال
 Nov-17 دراسة فنية وجتارية لفرصة استثمارية يف الصني

 Nov-17 دراسة حماسبية وضريبية لفرصة استثمارية يف الصني
 Oct-17 دراسة مالية لفرصة استثمارية يف كوراي اجلنوبية

 Oct-17 دراسة فنية وجتارية لفرصة استثمارية يف كوراي اجلنوبية
دراسة حماسبية وضريبية لفرصة استثمارية يف كوراي 

 اجلنوبية
Oct-17 

 Jan-18 دراسة مالية لفرصة استثمارية يف امريكا الشمالية
 Jan-18 دراسة فنية وجتارية لفرصة استثمارية يف امريكا الشمالية
دراسة حماسبية وضريبية لفرصة استثمارية يف امريكا 

 الشمالية
Jan-18 

 Dec-17 تشارية لتقييم فرصة استثماريةدراسة اس
دراسة استشارية لتقييم صناعات الحقة ملصانع 

 العطرايت
Dec-17 

او تطوير  ISOمتطلبات تطبيق نظام إداري جديد 
 النظم احلالية

Dec-17 

دراسة جدوى أولية ملصنع األوليفينات الرابع يف 
 الكويت

Oct-17 

تشارين/ عقد تعيني مكتب للمساعدة يف توظيف مس
 خرباء ألعمال للشركة

Sep-17 

( HP ) Hardware Servers  and 
Equipments Maintenance & 

Support 

Oct-2017 

IBM Cognos BI Licenses and 
Support Renewal Contract 

Oct-2017 

Legal Software System Oct-2017 
SAP Software Licenses & 

Support Renewal 
Oct-2017 

 Oct-2017 ة النفاايت السائلة والصلبة والتخلر منهامعاجل
 Sep-2017 طباعة املفكرة السنوية

 Nov-2017 أعمال صيانة مباين ومرافق الشركة
 JAN-2018 خدمة استئجار مركبات مع وبدون سائق

 Jan-2018 اخلدمات اإلعالمية وتصميم وطباعة واخراج جملة كيميا
 Mar-2018 وملحقاهتا أعمال التنظيف ملكاتب الشركة

 Mar-2018 أعمال اخلدمات اإلدارية يف مرافق الشركة
 Feb-2018 زراعة وجتميل احلدائق الداخلية واخلارجية للشركة

 Sep-2017 املواقف الذكية
 Jan-2018 جتديد أحواض السباحة يف اندي بوبيان
 Sep-2017 نظام مراقبة ظروف اجلو احمليط ابملصانع

 Mar-2018 ة أخرىخدمات متنوع
 Feb-2018 عمالة مساندة لفريق العقود

 

 
 

KUWAIT OIL COMPANY 
(K.S.C.) 

Republication/Invitation FOR PRE-
QUALIFICATION OF 
MANUFACTURERS 

KUWAIT OIL COMPANY (K.S.C.) 
intends to pre-qualify manufacturers for 
enlisting them as approved anufacturers 

for the supply of following various 
CATEGORIES of products to enhance 

approved list. (Bullet indicates applicable 
subcategories). 

Code 
# 

CATEGORY 

1.06 Pipe Fittings 
-Hot Tapping only 

1.07 CABLES (Power &Control) 
 -Mineral Insulated Copper Covered 

(MICC) cable. 
-Cable for Electrical Oil Well 

Submersible Pumps 
1.09 Pumps 

-Special (Progressive Cavity ) 
1.12 Valves 

-Fire Hydrant - Diaphragm Type 
2.03 

 
Downhole Completion Production 

Packers 
-High Pressure & High Temperature   

(Upto & Including 10000 PSI) 
-High Pressure & High Temperature 

(Upto & Including 15000 PSI) 
2.10 H.V Switchboards 

-High Voltage-BOUBLE BUSBAR: 11 
KV/40 KA/3 Seconds.  

-SF6  Ring Main Units ( RMU) – 3.3 KV 
& 11 K.V 

2.23 Flow Metering Packages (for OEM - 
Flow Meters). 

2.27 Marine Hoses 
-Double Carcass 

3.02 Alarm Annunciators 
3.03 Alternators 
3.08 Controllers (Pressure, Temperature, 

Level & Flow) 
-Electronic -                  Pneumatic 

3.10 Demineraliser Packages 
3.13 Fire, Smoke & Gas Detection Systems 

-Gas Detection System Only 
-Fire & Smoke Detection Systems Only 

3.14 Fired Heaters 
3.17 Gas Turbine Controls & Monitoring 
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Systems 

-For Vibration Monitoring Only 
3.21 Injection Water Treatment Packages 
3.22 Instrument Air Dryers Packages 
3.26 Light Fittings  

-Marine Search Lights 
3.27 Molecular Sieve Dehydration Units 
3.29 Oily Water Treatment / Separation 

Packages 
3.36 Tank Gauges  
4.02 Cable Jointing & Termination Kits  
4.07 Indirect Type Oilfired Heaters 
4.12 Solenoid Valves  
5.01 Plastic Pipes & Fittings 

-UPVC & PVC Pipe 
-Reinforced Thermoplastic Pipes  (RTP) 
-HDPE/PE-100 Pipes for Gas Service 

Below 40 Degree Celcius Only 
-Sanitory  &  Storm  Water 

5.03 CCTV (Closed Circuit Television) 
System. 

5.04 A.C. Units (Industrial / Commercial 
Type) 

-Room Air Conditioners, Split Type Air 
Conditioning Units, Package Units, Split 

Air Conditioning Systems 
-Air Cooled / Water Cooled Package 

Chillers - Reciprocating / Screw / Scroll 
Compressors 

-Centrifugal and Absorption Chillers 
5.05 A.C. Units (Hazardous Location / Severe 

Duty) 
5.06 Air Handling / Fan Coil / VAV Units 
5.07 Fire Hose 2 1/2 " Diameter X 100 feet 

with Instantaneous Couplings 
5.08 Fire Extinguisher 

-Dry Powder - 12 Kgs 
5.09 Fire Extinguisher 

-Water Type - 9 Liters 
5.11 Flouroprotein Foam Liquid  

-Concentrate in 5 Imperial 
5.12 Flouroprotein Foam Liquid  

-Concentrate in 45 Imperial 
5.14 Safety Footwear  

-Boots, Long Boots & Shoes 
5.15 Coveralls 

-Single Piece and Two Pieces: 100% 
Cotton and Inherent Flame Resistant. 

6.01 Hydrocyclone Packages (for Oily Water 
Separation) 

6.02 Hard Hat ( Industrial Helmets ) 
6.05 Industrial Painting Products and Systems 

-Fast Curing Epoxy 
-Fiber Glass Lining 
-Fire Proofing 
-Glass Flake 
-Heat Shrink Sleeve 
-High Build Epoxy 
-High Build Polyurethane 
-High Temperature Acrylic modified 

Silicone 
-Solvent Free Epoxy 

-Two Pack High-Build Epoxy (Surface 
Tolerant) 

-Zinc Free Inorganic Silicate 
-Zinc Phosphate Epoxy 

6.09 Flame Arrestors 
6.11 Internal Corrosion Monitoring Probe 

System 
6.13 HSE - Body Protection 

-Body Aprons 
-Chemical Suits 
-Biological Suits 
-Asbestos Suits ( for handling Asbestos ) 
-Full Body Safety Harness 
-Fall Arrestors 
-Long Rubber Boots 
-Rain Coats 
-Safety Winter Jackets(100 Percent 

Cotton and inherent Flame 
Resistant(IFR) material 

6.14 HSE - Respiratory Protection 
-Masks (Dust/ Paticulate/ Gas/ Asbestos) 
-Escape Masks 
-SCBA ( Self Contained Breathing 

Apparatus ) 
-Canister Type Gas Masks 
-HEPA (High Efficiency Particulate Air) 

Masks 
6.15 HSE - Face Protection. 

-Eye Protection Goggles(Chemical 
Resistance) 

-Ear Muffs & Ear Plugs 
6.16 HSE - Hand protection 

-Chemical Resistance  Coated, 
Disposable Electrical Lineman's General 

Purpose(Cotton), Heat Resistant & 
Welders’GLOVES. 

6.17 HSE - General Items 
-Safety Torches 
-Personnel H2S Detectors 
-Portable Multi Gas Detectors 
-Explosimeters 
-Portable Strobe Light 
-Glow Stick 
-Noise Measuring Instruments 

7.01 OIL in Water Analysers 
    8.01 Marine Ropes 

(Nylon/Polyster/Ployproplylene/ 
Manila/Sisal)------------- 

8.02 Electric Surface Heating (for Hazardous 
areas)  

8.04 E - SCADA System (Electrical - SCADA 
System) 

10.01 Casing Hardware  Equipment 
-Floating Equipment. 
-Annulus Casing Packers 
-Stage Cementing Tools 

10.02 MULTIPHASE FLOW METERS 
-Special Application for Wellhead 

Monitoring. 
12.01 Fire  Suppression System(Gaseous Based) 
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For further details please visit:- 
Visit    :  https://ebusiness.kockw.com 
Click   :  KOC Commercial Document (Left Side ) 
Select :  Document Category :  Pre-Qualification of 
Manufacturers 
Select : VEC PQ Applications 
Select :  Required Document & Download, 
complete & submit.  
Main PQ application/cover page indicated with 
subcategories(if any). Hence manufacturer can apply 
with one or more subcategories indicating the same 
in the PQ application; to suit their range of 
manufacturing, considering below notes. 
While submitting back the the filled in application; 
proof of payment (original-issued by bank) made 
per below given particulars for USD : 350/- (Non 
refundable), shall be attached with each of MAIN 
Category PQ application.(Note: If the 
manufacturing plant is located here in KUWAIT; 
the application fee is KD. 50/-(Non refundable). 
Account Name     : Kuwait Oil Company(KOC) 
Bank Name          : National Bank of Kuwait(NBK), 
Ahmadi Branch, Kuwait. 
Account Number : 1001058680,  
IBAN Number      : 
KW06NBOK0000000000001001058680  
SWIFT CODE       : NBOKKWKW 
Contact Detsils for this purpose are as follows. 
 Team Leader – SRM (Suppliers Relationship 
Management),  
Commercial Support Group, 
Kuwait Oil Company (K.S.C) 
Fax No. (+965) 2398 0429. 
Email:- Mresearch@kockw.com 
IMPORTANT NOTES :- 
This PQ is plant specific per its legal name, hence 
separate application shall be submitted for each  
main category in each plant as required. 
This is Re-Publication, to add few more 
manufacturers-hence those who are already 
approved need not submit any PQ application, but if 
they want to pre-qualify any additional 
subcategories; they have to submit a fresh PQ 
application Indicating the subcategory for which PQ 
is sought.  
Manufacturers are being advised to submit back the 
completed PQ application/PQ file on URGENT 
basis.       
 

https://ebusiness.kockw.com/
mailto:Mresearch@kockw.com
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التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 4
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال

العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كتبت عبارة » ايه اند اف ذا كونتندر« ابللغة اإلجنليزية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.  

رقم اإليداع: 188534
التاريخ: 2017/03/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 4

التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال
العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة  » ايه + اف » أبحرف التينية   

كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
رقم اإليداع: 188536

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال

العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كتبت عبارة » هولسرت دستنيشن مسر » أبحرف التينية كما

هو مبني يف منوذج الطلب.
رقم اإليداع: 188538

العالمة: عبارة عن كلمة نقصة داخل دائرة حول الدائرة شكل زهري 
ابللون األسود على شكل مميز 

رقم اإليداع: 186083
التاريخ: 2016/12/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43

طالب التسجيل: شركة نقصة لتجهيزات الغذائية 
سرداب  حمل   /  174 مبىن   /  3 قطعة   / احلرفية  العارضية  العنوان: 

ابلكامل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كتبت عبارة »Mamas first« ابللغة اإلجنليزية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

رقم اإليداع: 187187
التاريخ: 2017/02/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25

طالب التسجيل: ماماز فريست السيدات ومالبس ولوازم االطفال 
العنوان: املرقاب - ق)5( مبىن )28( - حمل )10( سرداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  كتبت عبارة »ايه اند اف ذا تريلبالزر« ابللغة اإلجنليزية 

كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
رقم اإليداع: 188531

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 4
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال

العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:   تتكون العالمة من احلروف الالتينية »ايه اند اف كو«
مكتوبة بطريقة مميزة  كما هو مبني يف منوذج الطلب

رقم اإليداع: 188532
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ورقة شجر على حرف الـG وورقتني شجر على حريف الـ ee كتصميم 
للكلمة وأسفل منها كتب خبط أصغر كلمة Forest خبط صغرية يف 

وسط العالمة وهي بني ورقتني شجر متفرعني منها ابللون الرمادي 
رقم اإليداع: 188901

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن إطار كتب على شكل سداسي ابللون الرمادي كتب 
بداخله كلمة داران أبحرف عربية والتينية مع رسم يرمز لشكل البيت 
فوق كلمة داران وجبانبه بطاقة مرفقة كتب بداخلها عبارة داميًا عالبال 

أبحرف عربية. والعالمة ابللون األسود
رقم اإليداع: 188902

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 32
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن إطار كتب على شكل سداسي ابللون الرمادي كتب 
بداخله كلمة داران أبحرف عربية والتينية مع رسم يرمز لشكل البيت 
فوق كلمة داران وجبانبه بطاقة مرفقة كتب بداخلها عبارة داميًا عالبال 

أبحرف عربية. والعالمة ابللون األسود
رقم اإليداع: 188904

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال

العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كتبت عبارة » هولسرت ابسيفيك شور » أبحرف التينية كما 

هو مبني يف منوذج الطلب. 
رقم اإليداع: 188539

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه جي ال

العنوان: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: تتكون العالمة من شكل متثيلي لرأس حيوان الكواال
رقم اإليداع: 188543

التاريخ: 2017/03/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 25
التجارية  العالمات  لتسجيل  سريفسز  يب  اي  التسجيل: كاليد  وكيل 

والرباءات 
طالب التسجيل: ابريكروميب اند فيتش يورب اس ايه

العنوان: فيا موري - 6850 مندريسيو - سويسرا. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارة  وهي  فقط  اإلجنليزية  ابللغة  التجارية  العالمة  سجلت  العالمة: 
عن دائرة غري مكتملة رمادية اللون تتصل هنايتها بورقة شجر وبداخل 
GF ابحلروف  العالمة   ومها  من كلميت  أول حرفني  الدائرة سجل 
الكبرية وأسفل من الدائرة كتبت كلمة Green  خبط كبري ووضعت 
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كلمة Chtoura ابللغة اإلجنليزية وخبط أكرب
رقم اإليداع: 188910

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغتني العربية واإلجنليزية وهي عبارة 
عن بطاقة مميزة كتبت عليها كلمة »زاكي« أبحرف عربية مميزة وفوقتها 
ZAKI ابللغة  شعار مؤلف من ثالث ورقات شجر وجبانبها كلمة 

اإلجنليزية أبحرف كبرية وعلى خلفية سوداء اللون.
رقم االيداع: 188911

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للعطور  اجلديد  القرن  مركز  وهو  التجاري  االسم  عن  عبارة  العالمة: 
مكتوب ابللون األسود أسفل منه شكل بيضاوي اسود مكتوب عليه 

 A K P ابللون األبيض
رقم اإليداع: 188942

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3
القرن  / فرع من شركة  للعطور  القرن اجلديد  التسجيل: مركز  طالب 

اجلديد للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: القبلة - قطعة )7( - مبىن )س( - احملل )174( - الدور 

األرضي.

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغتني العربية واإلجنليزية واللونني 
األبيض واألسود وهي عبارة عن شكل دائري يشبه الوردة ممتلئ اللون 
وبداخله كتبت كلمة أسريت خبط كبري ابللون األسود وحتددت الكلمة 
ابللون األبيض وأسفل منها كتبت نفس الكلمة ابللغة اإلجنليزية املعربة 
وهي Osraty ابللون األسود وخبط أصغر وحتددت ابللون األبيض 

لتظهر الكلمة
رقم اإليداع: 188906

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 GOLD GARDEN العالمة: العالمة عبارة عن كلمتني ومها
أبحرف التينية كبرية مميزة ويتوسط الكلمتني شعار مميز مؤلف من أول 
حرف من الكلمتني الالتينيني وخبط صغري ومها gg متشابكني ويتصل 

أحدمها يف أعاله برسم لورقة نبتة كما هو مرفق.
رقم اإليداع: 188908

التاريخ: 2017/03/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 30
وكيل التسجيل: أمحد حممد الديراين

طالب التسجيل: شركة مصنع أمحد حممد سليمان الديراين و أخوانه
العنوان: قصر نبا - لبنان. 161 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: سجلت العالمة التجارية ابللغتني العربية واإلجنليزية كتبت يف 
األعلى ابللغة العربية حيث كتبت فايل يف أعلى العالمة جهة اليسار 
خبط أصغر وكلمة شتورة أسفل منها خبط أكرب وأسفل منها كتبت ابللغة 
منها  وأسفل  اليمني  جهة  متشابك  أصغر  خبط   Valley اإلجنليزية 
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طالب التسجيل: شركة صندوق اجلواهر للمجوهرات
العنوان: القبلة- ق 4 - مبىن -9 حمل 124 - الدور الثاين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخط  األسود  ابللون  اإلجنليزية  ابللغة  بيزة  عن كلمة  عبارة  العالمة: 

pay اسفل أول ثالث احرف
رقم اإليداع: 190487

التاريخ: 2017/05/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35
طالب التسجيل: شركة ابي زه للتجارة العامة 

العنوان: شرق - جممع العقارية لالستثمار - مبىن 25 حمل رقم 6 برج 
2 الدور 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 S . K  العالمة: عبارة عن

رقم اإليداع: 190521
التاريخ: 2017/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 37

طالب التسجيل: مؤسسة وردة اخلري لتصليح الذهبية والفضية 
العنوان: الشرق ق 6 مبىن 31 حمل 17 الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: يف الوسط كلمة Hazelnut House ابللغة اإلجنليزية 
دائري  بشكل   Restaurant and Coffee House و 

ابللغة اإلجنليزية ويتوسطها صورة وردة
رقم اإليداع: 192306

التاريخ: 2017/07/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43
طالب التسجيل: شركة هازلنت هاوس الشويخ كانتني

العنوان: الشويخ الصناعية األول - قطعة 1 - شارع 5 - مبىن 132 
- جممع نيورك العقارية - حمل 7+14 األرضي. 

CASPER العالمة: عبارة عن اسم املطعم
ويف األعلى عبارة عن دائرة ابللون األسود و الرمادي 
 ALWAYS A STEP AHEAD عبارة

رقم اإليداع: 188954
التاريخ: 2017/03/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43

طالب التسجيل: مطعم كاسرب 
العنوان: العاصمة قبلة ق 11 مبىن 9 مكتب 104 الدور األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن مربع على شكل مميز ابلداخل حرف الفي ابللغة 

اإلجنليزية وأبسفله كلمة فولتا ابللون األبيض
رقم اإليداع: 189031

التاريخ: 2017/04/02
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 43
طالب التسجيل: شركة جمموعة مقهى فولتا كافيه

العنوان: القبلة - ق 8 - مبىن 8 - حمل 9 - األرضي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية و العربية ابللون األسود
رقم اإليداع: 189063

التاريخ: 2017/04/02
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 35
طالب التسجيل: شركة ارت سباس للتجارة العامة 

العنوان: الساملية - ق 4 - مبىن 9171 - مكتب 9 - الدور األول 
- شارع سامل املبارك. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: jb ابإلجنليزية ابللون األسود ويف شكل املاس ابللون األسود

رقم اإليداع: 190384
التاريخ: 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 14
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العالمة: األلوان أسود فضي وأبيض األحرف كبرية ابللغة اإلجنليزية اسبوع 
ابللغة  للموضة  الكويت  أسبوع  العربية  ابللغة  العاملية  للموضة  الكويت 

 Kuwait international fashion week اإلجنليزية
رقم االيداع: 193837

التاريخ: 2017/09/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركه جمال الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: حويل شارع تونس قطعه4 مبىن1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة تيتان حبروف التينية بداخل شكل شبه بيضاوي
رقم االيداع: 178025

التاريخ: 2016/03/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 18
طالب التسجيل: مؤسسة مسو الداير للتجارة 

العنوان: الرايض - البطحاء. 11411. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: كلمة جيانت حبروف اجنليزية أسفلها خط وأعلى منها شكل 
بيضاوي بداخله حرف جي

رقم االيداع: 178026
التاريخ: 2016/03/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 3

طالب التسجيل: مصنع فل اجلزيرة للعطورات 
العنوان: الرايض - البطحاء - الشارع العام. 11422. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة فرياج حبروف التينية ابللون األسود

رقم االيداع: 178027
التاريخ: 2016/03/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 18

واإلجنليزية  العربية  ابللغة  حكاية  كلمة  عن  عبارة  العالمة: 
مكتوبة  حكاية  وكلمة  األسود  ابللون   HEKAYH

مميز خبط  ابلعامودي 
رقم اإليداع: 192403

التاريخ: 2017/07/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة 3
طالب التسجيل: جاسم حممد جدوع الفضلي

العنوان: العدان – قطعه 3 – شارع 34 – مبىن 39. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذهيب  العالمة: عبارة عن كلمة BEAUTY STOP ابللون 
 - العربية  ابللغة  األسفل  ومن  الذهيب  ابللون  دائرية  خطوط  حوهلا 

صالون بيويت ستوب للسيدات
رقم االيداع: 192747

التاريخ: 2017/08/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 44
طالب التسجيل: صالون بيويت ستوب لتجميل السيدات

العنوان: اجلابرية - قطعة 3 أ0 - املبىن 00050 - شارع 3 - حمل 
رقم 3 الدور الثاين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 MADE FROM اإلجنليزية  ابللغة  اسم  عن  عبارة  العالمة: 
ب  )I( ال  حرف  متييز  مع  األسود  ابللون   JESMONITE

JHFM MADE FROM
رقم االيداع: 193269

التاريخ: 2017/08/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة جامسو انيت غولف للتجارة العامة

العنوان: حويل - القطعة 2 - الشارع ابن خلدون - املبىن 16915 
- مكتب 5 - الدور 1 م.
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العالمة: عالمة على شكل كلمة مكتوب دوز ابإلجنليزي وحتتها مكتوب 
never overdose
رقم االيداع: 184074

التاريخ: 2016/10/09
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة دوز كافيه للمأكوالت اخلفيفة

العنوان: الشرق - ق 6 - شارع مبارك الكبري - مبىن 39. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عالمة على شكل كلمة دوز ومتماسك أعلى حرف د خط

رقم االيداع: 184075
التاريخ: 2016/10/09

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة دوز كافيه للمأكوالت اخلفيفة
العنوان: الشرق - ق 6 - شارع مبارك الكبري - مبىن 39. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: تتضمن العالمة التجارية اسم الشركة ابللغة العربية أبلوان رائعة 

وأشكال رائعة 
رقم االيداع: 184532

التاريخ: 2016/10/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة السبعينات الكويتية إلدارة املطاعم 

العنوان: القبلة / قطعة 13 / مبىن 2 / حمل مكتب d دور 9.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السماوي  االزرق  وابللونني  الشركاء  امساء  من  أحرف  أول  العالمة: 
o والرمادي ووجود رقم 11 داخل حرف ال

رقم االيداع: 185574
التاريخ: 2016/11/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة كويت انربو للطباعة والتصوير

طالب التسجيل: مؤسسة بالتنيوم الفضية للتجارة 
العنوان: الرايض - البطحاء - الشارع العام. 11411. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة فيكتوراي حبروف التينية ابللون األبيض واألسود

رقم االيداع: 178029
التاريخ: 2016/03/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: مؤسسة حممد إبراهيم الشماسي للتجارة
العنوان: الرايض - البطحاء. 11422. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن شكل دائرة مكتوب اسم الشركة من فوق وحتت 
VAPORI وعلى اليسار مكتوب 20 وعلى اليمني 16 ويف وسط 

الدائرة V وبداخلها حرف E وفوقها شعلة ابللون األمحر والرمادي
رقم االيداع: 183168

التاريخ: 2016/08/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة فابوري للتجارة العامة 

 /  018508 املبىن   / االول  الشارع   /  9 قطعه   / الساملية  العنوان: 
الدور 1 م مكتب 1. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة األمحد داخل مربع ابللون األخضر الغامق - 
زييت – وبداخله زخرفة ابللون الذهيب وأيضا ابألسفل اسم عبد احلكيم 

االمحد للعطور خبط مميز 
رقم االيداع: 183500

التاريخ: 2016/09/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: مؤسسة عبد احلكيم أمحد األمحد للتجارة العامة 

العنوان: القبلة / قطعة 10 / املبىن 800459 / احملل 103 ميزانني.
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التاريخ: 2017/01/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة جني اند لو هوليديز حلجز الفنادق والعقارات 
 - )B29( مكتب - )العنوان: القبلة - قطعة )15( - مبىن )26

الدور )29(. 13046. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن شكل جيب مع عدسة يف املنتصف هبا أمحر وفريوزي 
ودرجة األمحر وعدسة التصوير ابللون األبيض 

رقم االيداع: 187085
التاريخ: 2017/01/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة ابملخبة للدعاية واإلعالن واإلنتاج الفين والنشر 
والتوزيع 

العنوان: القبلة مبىن 3ب 0000 مكتب 55 دور 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شكل مربع ومكون من اللون األمحر واألصفر 
رقم االيداع: 187165

التاريخ: 2017/01/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مطعم مشوايت ملوك الشام 

رقم  حمل   )00018( مبىن  قطعة)1(   - احلرفية  العارضية  العنوان: 
)9+10+23( ارضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن كلمة سوزما chaikhana تعلوها دائرة محراء 

حسب شكل الرسم واأللوان
رقم االيداع: 187837

التاريخ: 2017/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية

حمل   - ميزانني   - الرحاب  جممع   - تونس  شارع   - حويل  العنوان: 
11أ/78. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األزرق  ابللونني  الشركة  أمساء  من  أحرف  أول  عن  عبارة  العالمة:  

واألبيض 
رقم االيداع: 185897

التاريخ: 2016/12/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
واهلدااي  اجلاهزة  للمالبس  انربو  كويت  شركة  التسجيل:  طالب 

والكماليات 
العنوان: حويل ق 7 مبىن 800010 حمل 12 لبدور 1 م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن حرف D ابللون األمحر داخل دائرة بلون بين حتتها 

كلمة داينامكس كاترينج اند هوتل اكبمتنتز ابللغة اإلجنليزية 
رقم االيداع: 186228

التاريخ: 2016/12/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة دينامكس ألجهزة ومعدات املطاعم والفنادق 

العنوان: الشويخ القدمي مبىن 180 حمل 2 ارضي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: أمنية ابللون األخضر ابللغتني العربية واإلجنليزية 
رقم االيداع: 186526

التاريخ: 2017/01/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة امنية إلدارة املشاريع 

العنوان: الشرق - قطعة )6( - مبىن )6( - مكتب )10( - الدور )3(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: حرف H بشكل مزخرف ابللون األصفر ينقسم إىل نصفني 
أعلى وأسفل 

رقم االيداع: 186970



185                   األحد 25  حمـــــــــــرم  1439هـ  2017/10/15 مالكويت اليوم العدد  1362  السنة الثالثة والستون

يف  سيارة  ووجه  الشركة  اسم  على  حيتوي  بيضاوي  شكل  العالمة: 
املنتصف وحيتوي على ألوان األزرق ابسم الشركة ووجه السيارة 

رقم االيداع: 187945
التاريخ: 2017/02/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39

طالب التسجيل: مؤسسة الرونق ملقاوالت نقل النفاايت واالنقاض 
الدور   )10( مكتب   )4( مبىن   )0067( قطعة  الفحيحيل  العنوان: 

الثالث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: fun quest ابإلجنليزية بشكل مميز مع االحتفاظ ابلشكل 
واللون

رقم االيداع: 188090
التاريخ: 2017/02/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 28

طالب التسجيل: فن كويست انرتتينمنت أللعاب تسلية األطفال / فرع 
من شركة منا للرايضة والرتفيه 

حمل   -  )19( مبىن   -  )81+80( قطعة   - الفحيحيل  العنوان: 
)F14+F13+F12( - الدور األول. 13127. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  املؤسسة ابإلجنليزي  اسم  التجارية كتابة  العالمة  تتضمن  العالمة: 

صورة شاحنة وأشكال رائعة وألوان مجيلة 
رقم االيداع: 188270

التاريخ: 2017/03/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39
طالب التسجيل: مؤسسة رحل الذهبية لنقل البضائع 

العنوان: اجلهراء / قطعة 1 / قسيمة 1 / حمل مكتب رقم 3 ميزانني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللون  واخللفية  األبيض  ابللون   food choice العالمة: كلمة 
األزرق واألخضر 

رقم االيداع: 188315

العنوان: الصاحلية - شارع السور - ق 13 - قسيمة 14 - مكتب 
3 - عمارة يعقوب احلميضي - حمل 7. 13127/26671. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة سوزما chaikhana تعلوها دائرة محراء 

حسب شكل الرسم واأللوان
رقم االيداع: 187838

التاريخ: 2017/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية

العنوان: الصاحلية - شارع السور - ق 13 - قسيمة 14 - مكتب 
3 - عمارة يعقوب احلميضي - حمل 7. 13127/26671. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة سوزما chaikhana تعلوها دائرة محراء 

حسب شكل الرسم واأللوان
رقم االيداع: 187839

التاريخ: 2017/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية

العنوان: الصاحلية - شارع السور - ق 13 - قسيمة 14 - مكتب 
3 - عمارة يعقوب احلميضي - حمل 7. 13127/26671. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن شكل مربع ابسم الشركة BUILT IN بلت 

ان ابللون الربتقايل 
رقم االيداع: 187857

التاريخ: 2017/02/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 11
طالب التسجيل: شركة بلت ان لألجهزة الكهرابئية 

العنوان: حويل ق 7 شارع تونس جممع الربازيلية حمل 31 الدور 1. 
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وهو  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  التجارية  العالمة  سجلت  العالمة:  
 kurkure عبارة عن شكل متعرج ذو رفرفة العلم وكتبت عليه كلمة

ويف األسفل كتابة االسم التجاري أيضا ابللغتني العربية واالجنليزية 
رقم االيداع: 188687

التاريخ: 2017/03/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة كوركوريه للتجهيزات الغذائية 

العنوان: غرب أبو فطرية - قطعة )1( - مبىن )422( - حمل )8( 
- الدور )1(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة  حروف  وفيه  ابلشكل  سفينه كما  مقود  عن  عبارة  العالمة:  

االجنليزية 
رقم االيداع: 188802

التاريخ: 2017/03/23
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 28
طالب التسجيل: جاسم مكي عطية القالف 

العنوان: صباح السامل - قطعة )7( - شارع )2( - جادة )16( - 
منزل )7(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  حرف االس ابللغة الالتينية كبري ابلون االمحر الغامق مقسمة 
على شكل مربعات أتخذ شكال مميزا ومن اسفلها كلمة صروح ابللغة 

العربية ابللون االسود وكلمة صروح ابللغة الالتينية 
رقم االيداع: 188862

التاريخ: 2017/03/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة صروح ليميتد للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: الشرق ق7 مبىن 28 مكتب 2 الدور 1. 

التاريخ: 2017/03/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29
طالب التسجيل: شركة فود شويس للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: القبلة قطعة 11 مبىن4 مكتب 48 السرداب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن YAK ابللون األصفر 
رقم االيداع: 188405

التاريخ: 2017/03/09
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: مؤسسة يوسف علي كمال للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: الشويخ الصناعية قطاع ب قسيمة 25.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العربية  ابللغتني  الدونت  بيت  هبا كلمة  مربع  عن  عبارة  العالمة: 
واإلجنليزية وهبا شكل الدونت ومن فوقها كرمية 

رقم االيداع: 188635
التاريخ: 2017/03/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة بيت الدونت للمواد الغذائية 
العنوان: الشرق - قطعة )7( - مبىن )44( - مكتب )5( - الدور 

 .)17(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن مربع هبا كلمة بوجنورنو ابللغة العربية واالجنليزية 

رقم االيداع: 188636
التاريخ: 2017/03/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مكسيكاان لتحضري الوجبات الغذائية 

العنوان: الشرق - قطعة )7( - مبىن )44( - الدور )17( - مكتب 
 .)3(
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29

طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 
العنوان: الصاحلية - الشارع )السور الدور الثالث( - جممع )يعقوب 

احلميضي( - حمل )7(. 13127. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  عبارة عن كلمات العالمة ابللغة العربية واالجنليزية بشكل مميز 
ابللون االمحر ودائرة ابللون االزرق 

رقم االيداع: 188918
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 
العنوان: الكويت الصاحلية شارع السور قطعة 13 قسيمة 14 عمارة 

يعقوب احلميضي كويتية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  عبارة عن كلمات العالمة ابللغة العربية واالجنليزية بشكل مميز 
ابللون االمحر ودائرة ابللون  االزرق 

رقم االيداع: 188919
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 
العنوان: الكويت الصاحلية شارع السور قطعة 13 قسيمة 14 عمارة 

يعقوب احلميضي كويتية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  عبارة عن كلمات العالمة ابللغة العربية واالجنليزية بشكل مميز 
ابللون االمحر ودائرة ابللون االزرق 

رقم االيداع: 188920
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 

العالمة:  كلمة ابللغة الالتينية   PAD ابللون االمحر العريض خبط 
الرقم كلميت   اسفل  ومن  االسود  ابللون   10 رقم  جانبها  ومن  كبري 

ARCHITECTS -DESIGNERS
رقم االيداع: 188867

التاريخ: 2017/03/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل: شركة ابد ملقاوالت الديكور

العنوان: الشرق ق6 مبىن 51 مكتب 48 دور 10. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  اسم الشركة ابللغة العربية ابللون االمحر
رقم االيداع: 188881

التاريخ: 2017/03/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32
طالب التسجيل: شركة الضاحية للمرطبات

 B022 1873 - حمل  مبىن   - 1 ق  الصناعية -  الري  العنوان: 
ارضي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن كلمة شي شانج ابللغتني العربية واالجنليزية وابللغة 

الصينية حسب الشكل املرفق 
رقم االيداع: 188915

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 

العنوان: الصاحلية - الشارع )السور الدور الثالث( - جممع )يعقوب 
احلميضي( - حمل )7(. 13127. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن كلمة شي شانج ابللغتني العربية واالجنليزية وابللغة 

الصينية حسب الشكل املرفق 
رقم االيداع: 188916

التاريخ: 2017/03/28
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العالمة:  على شكل كرتني أرضيتني ذوات لون أزرق مكتوب فيهما 
القرن اجلديد ابللون األزرق 

رقم االيداع: 188936
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة القرن اجلديد للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: حويل - قطعة )4( - مبىن )1+62( - مكتب )32( - 

الدور السابع عشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  مزيج  ذات  بقشة  رأسها  فوق  ملثمة  امرأة  على شكل  العالمة:  
اللون األخضر واألصفر واألسود بداخلها جنوم صغرية متفرقة وكلمة 

 Bogshaa
رقم االيداع: 188937

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 14
القرن  شركة  من  فرع   / والكماليات  للهدااي  بقشة  التسجيل:  طالب 

اجلديد للتجارة العامة واملقاوالت 
احملل   -  )1873( مبىن   -  )1( قطعة   - الصناعية  الري  العنوان: 

)B033( - الدور األرضي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األزرق  ابللون  ببعض  ملتصقني   D U على شكل العالمة:  عالمة 
ابللون  السيارات  لصف  املتحدة  دريولنا  شركة  مكتوب  منها  واسفل 

األسود 
رقم االيداع: 188943

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39
طالب التسجيل: شركة دريولنا املتحدة لصف السيارات 

العنوان: حويل - قطعة )4( - مبىن )401( - مكتب )31( - الدور 
.)17(

العنوان: الكويت الصاحلية شارع السور قطعة 13 قسيمة 14 عمارة 
يعقوب احلميضي كويتية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وردة  تعلوها  دائرة  شبه  فل وايمسني وسط  عبارة عن كلمة  العالمة:  

ايمسني ابللغتني العربية واالجنليزية 
رقم االيداع: 188922

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 

العنوان: الصاحلية - الشارع )السور الدور الثالث( - جممع )يعقوب 
احلميضي( - حمل )7(. 13127. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  العربية  ابللغة  عن كلمة #كشتة كوت  عبارة  العالمة:  

ابللون االمحر حمددة ابألسود
رقم االيداع: 188924

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 

العنوان: الكويت الصاحلية شارع السور قطعة 13 قسيمة 14 عمارة 
يعقوب احلميضي كويتية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  كلمة ابلالتينية Lifeline وجبانبها رمسة مميزة أتخذ شكال 

مميزا هبا أربعة ألوان األخضر واألزرق 
رقم االيداع: 188926

التاريخ: 2017/03/28
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
العامة  للتجارة  العبدالرزاق  يوسف  غازي  شركة  التسجيل:  طالب 

واملقاوالت 
العنوان: القبلة - قطعة )11( - مبىن )16( - مكتب )8( - الدور 

 .)4(
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طالب التسجيل: مؤسسة الفوارس الدولية التجارية 
العنوان: حويل ق 0086 مبىن 10ا10+ب مكتب 21 ميزانني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األبيض  ابللون  وحمدد  p كبري  حرف  بداخله  أصفر  مربع  العالمة:  
الكبرية  ابألحرف  اإلجنليزية  ابللغة   PATRIOT اسم  وأسفله 
الشركة  اسم  أصغر  خبط  منه كتب  وأسفل  الداكن  األزرق  وابللون 

ابللغتني العربية وأسفل منها ابإلجنليزية ابللون األصفر
رقم االيداع: 189402

التاريخ: 2017/04/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 45
طالب التسجيل: شركة ابتريوت للحلول االمنية

العنوان: القبلة - ق 14 - مبىن 110000 - حمل 101 - دور 
1 - شارع ابو بكر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  مكتوب ابللغة االجنليزية يب جي 

رقم االيداع: 189425
التاريخ: 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 11

طالب التسجيل: مؤسسة بوبيان الذهيب لألجهزة الكهرابئية وااللكرتونية
العنوان: املنقف / قطعة 54 / مبىن 6 / حمل 24.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
USHK العالمة:  عبارة عن زهرة مكتوب ابألسفل

رقم االيداع: 189499
التاريخ: 2017/04/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: مطعم اشك
العنوان: شرق ق 4 مبىن 5 أ حمل األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن مربع كحلي بداخله حرف جي G ابللون األزرق 

و الكحلي و اطار ابيض ابألسفل كلمة غادة 

يتوسط شكل  و  االمحر  ابللون  االجنليزية  ابللغة   E العالمة:  حرف
جناح ابللون االمحر

رقم االيداع: 188950
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 14

طالب التسجيل: شركة االمارات للمجوهرات الذهبية واملعادن  الثمينة
العنوان: القبلة - ق 4 - مبىن 9 - حمل 22 - سرداب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن كلمة كشتة كوت ابلون االمحر 

رقم االيداع: 188992
التاريخ: 2017/03/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29

طالب التسجيل: شركة احلميضي للمواد الغذائية 
العنوان: الكويت الصاحلية شارع السور قطعة 13 قسيمة 14 عمارة 

يعقوب احلميضي كويتية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  مربع اصفر بداخله حرف اليب ابللغة االجنليزية و اسفلها اسم 
الشركة ابللغة العربية و االجنليزية

رقم االيداع: 189060
التاريخ: 2017/04/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37

طالب التسجيل: شركة ابتريوت للحلول االمنية
العنوان: القبلة - ق 14 - مبىن 110000 - حمل 101 - دور 

1 - شارع ابو بكر. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  كلمة متارة خبط كبري ابللون االبيض
رقم االيداع: 189087

التاريخ: 2017/04/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
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العنوان: القبلة- ق-12 املبىن -10 مكتب 2 سرداب. 13124. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابللغة  االسم  ابألعلى  ومكتوب  دائري  شكب  عن  عبارة  العالمة: 
العامة  للتجارة  قولد  هريا  مؤسسة  االجنليزية  ابللغة  وابألسفل  العربية 
 HEERA GOLD GENERAL TRADING -
EST. -، ويوجد داخل الدائرة كلمة HEERA ابللغة االجنليزية 
ويوجد على حرف ال H شكل الكرة االرضية مع االحتفاظ ابأللوان

رقم االيداع: 189766
التاريخ: 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: مؤسسة هريا قولد للتجارة العامة 
العنوان: حويل - قطعه 4 - املبىن 000507 - شارع ابن خلدون 

- حمل 8 الدور الثالث. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن شركة جلوابل هيلث التجارية ابللغة العربية واإلجنليزية 
رقم االيداع: 189812

التاريخ: 2017/04/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 36
طالب التسجيل: شركة جلوابل هيلث التجارية 

العنوان: حويل ش بن خلدون ق 2 جممع حبيب هببهاين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلدارية  لالستشارات  ميد  جلوابل  شركة  عن  عبارة  العالمة: 
 GLOBAL SOLUTIONS FOR والطبية 

 MANAGEMENENT
رقم االيداع: 189813

التاريخ: 2017/04/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: شركة جلوابل هيلث التجارية 

العنوان: حويل ش بن خلدون ق 2 جممع حبيب هببهاين.

رقم االيداع: 189560
التاريخ: 2017/04/16

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة غادة للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان: القبلة جمع الصاحلية ق 13 مكتب 123 الدور األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم  بداخل  و  فاكهه  نوع  على  حتتوي  مثلثات  عن  عبارة  العالمة:  

املؤسسة احلى عصري 
رقم االيداع: 189561

التاريخ: 2017/04/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32
طالب التسجيل: احلى عصري / مرمي السليمان 

العنوان: االندلس ق 9 مبىن 223 ش 1 حمل 18. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  حرف  b  ابللغه االجنليزيه بلون و شكل مميز
رقم االيداع: 189638

التاريخ: 2017/04/18
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 16
العامه  للتجاره  امليلم  عبدالعزيز  حممد  بدر  شركه  التسجيل:  طالب 

واملقاوالت
امليزانني.   -  6 مكتب   -  421 مبىن   - الصناعية  الري  العنوان: 

 .13003/239
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستطيل  داخل  االجنليزية  و  العربية  ابللغتني  شيف  وايت  العالمة:  
ابللون االمحر

رقم االيداع: 189657
التاريخ: 2017/04/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29

طالب التسجيل: شركه فارم الند للتجارة العامة ذ.م.م
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العالمة: اسم املؤسسة ابللغة العربية واالجنليزية وشكل دائري فوقها
رقم االيداع: 189956

التاريخ: 2017/04/30
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 4
طالب التسجيل: مؤسسة البرتول الكويتية

العنوان: الشويخ - جممع القطاع النفطي الكوييت. 13126/26565, 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتوسطه رمسة وردة ابللون  لونه امحر عريض  العالمة: عبارة عن مربع 
االمحر متفرعة ابللون االخضر

رقم االيداع: 190014
التاريخ: 2017/05/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 31

طالب التسجيل: الكوثر الراقية للزهور والنبااتت
العنوان: املنقف - ق 62 - مبىن 1 - ملك سليمان الصقر - احملل 

الوحيد االرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 m العالمة: اخللفية بيضاء مكتوب عليها من اليسار ابللغة االجنليزية
 like مزخرف فوق منه رقم 3 وأسفل منها كتابة مجلة ابللغة االجنليزية

you never ate before مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع: 190019

التاريخ: 2017/05/02
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: ميين اند ماين للحلوايت واملعجنات 

أبو فطرية احلرفية اخلدمية - قسيمة )479( - حمل  العنوان: غرب 
)جممع 14( - الدور )سرداب كامل(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابإلجنليزية  وحتتها   - العربية  ابللغة  الرايضي  النصر  مركز  العالمة: 
ابللون االبيض وحتتها شعار حرف N داخل دائرة ابللون االبيض 

زرقاء واخللفية 
رقم االيداع: 190087

العالمة: عبارة عن مثلث على شكل بيت فوقه أنصاف دوائر وكلمة 
COOKIES حريف O على شكل كوكيز مأكولة أطرافه وابألسفل 

كلمة House ابللون البين 
رقم االيداع: 189880

التاريخ: 2017/04/25
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: كوكيز هاوس للمأكوالت اخلفيفة 

العنوان: اجلهراء - قطعة )2( - مبىن )021/14( - احملل )15( - 
الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويف  األزرق  ابللون   Bleach االجنليزية  ابللغة  وهي كلمة  العالمة: 

األعلى عالمة خباخ ابللون األزرق 
رقم االيداع: 189907

التاريخ: 2017/04/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل: شركة بليتش العاملية ملقاوالت تنظيف املباين واملدن 

 )11 ( مكتب   -  )8 ( مبىن   -  )13 ( قطعة   - القبلة  العنوان: 
 .)2 الدور )  -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: اسم ابللغة اإلجنليزية al dabbous motors وحرف 

w بشكل مميز
رقم االيداع: 189910

التاريخ: 2017/04/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 12
طالب التسجيل: شركه الديوس العاملية للتجارة العامة واملقاوالت

 .23 مكتب   -  3 مبىن   -  76 ق   - الفحيحيل  العنوان: 
 .13057/5691
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طالب التسجيل: مطعم انشتاين فرع من شركة مطعم عصري اتمي 
العنوان: غرب ابو فطرية ق 1 مبىن 493 حمل 1 االرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شاي الوزة كرك عريب

رقم االيداع: 190497
التاريخ: 2017/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل: شركة سليمان العبد الكرمي واخوانه
العنوان: الشويخ الصناعية قطعة 1 شارع 71 قسيمة 169 مكتب 

1 ميزانني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: شاي الوزة كرك ابإلجنليزي 
رقم االيداع: 190498

التاريخ: 2017/05/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: شركة سليمان العبد الكرمي واخوانه

العنوان: الشويخ الصناعية قطعة 1 شارع 71 قسيمة 169 مكتب 
1 ميزانني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: الشكل مثلث علوي وآخر سفلي تفصلهم كلمة  

رقم االيداع: 190532
التاريخ: 2017/05/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة جمموعة العرفج القابضة  
العنوان: القبلة – ق 6 – مبىن 22 – جممع ورثة فهد عبد احملسن – 

الدور الثاين. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن عالمة حتديد املواقع بداخلها مكرب وبداخل اجملهر 
الداكن  االزرق  ابللون   u whistle العالمة كلمة  وأسفل  منزل 

واخللفية بيضاء

التاريخ: 2017/05/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: مركز النصر الرايضي إلدارة اعمال الشركة

العنوان: العارضيه2 - ق 1 - جممع يوسف امحد صالل اهلوالن - 
الشركة.  اعمال  اداره  مكتب  الكامل -  املبىن  مكتب  مبىن127 - 

 .32055
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجنليزية  ابللغة  عليه  مكتوب  منتظم  غري  هندسي  العالمة: شكل 
متداخلني حرفني   D E
رقم االيداع: 190326

التاريخ: 2017/05/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 7
طالب التسجيل: شركة دهباشي للمعدات وآليات خفيفة وثقيلة

العنوان: الشويخ الصناعية 2 - قطعة ب - مبىن 61+62 - حمل 
14+15 - االرضي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كلمة I.D.E.J ابإلجنليزية ابللون االرجواين ويف شكل املاس 

ابللون االسود
رقم االيداع: 190383

التاريخ: 2017/05/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 14
طالب التسجيل: معرض االملاس العاملي للمجوهرات

العنوان: الساملية - ق -71 حمل رقم 5+4+3 الدور ميزانني. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  واالجنليزية  العربية  ابللغة  التجاري  االسم  العالمة كتابة  العالمة: 
شكل مميز 

رقم االيداع: 190393
التاريخ: 2017/05/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
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العنوان: شارع اجلاحظ شارع مجال عبد الناصر. 13109. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: رسم فراشة أبلوان زاهية وكتابة عيادة صوفيا د وائل عبد هللا 
للجلدية واالسنان 

رقم االيداع: 192146
التاريخ: 2017/07/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 44

طالب التسجيل: وائل عبد هللا علي متويل
العنوان: الساملية / ق 9/ ش سيد ايسني الطبطبائي / قسيمة 1214/

شقة 9/الدور 3. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

twaaq fragrances العالمة: عبارة عن
حرق t بشكل دائري ابللون الذهيب 

رقم االيداع: 192172
التاريخ: 2017/07/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 3

طالب التسجيل: شركة تواق للعطور 
العنوان: شرق ق6 ش نبارك الكبري مبىن 47. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن كلمة املطانيخ بشكل دلة ابللون الذهيب 

رقم االيداع: 192195
التاريخ: 2017/07/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل: شركة املطانيخ للتجارة العامة 
العنوان: حويل ق 3 مبىن 1 الدور األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كتابة كلمة ثرييت فور ابللغة االجنليزية ابألرقام واحلروف كما 

ابلشكل
رقم االيداع: 192374

التاريخ: 2017/07/25

رقم االيداع: 190594
التاريخ: 2017/05/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة يو ويسل للتجارة العامة 
الدور   800010- مبىن   7- ق  تونس-  شارع   - حويل  العنوان: 

اخلامس - مكتب 505. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عالمة من االعلى شكل مساعة واسفلها مكتوب ابإلجنليزي 
 Easy Doctor

رقم االيداع: 190604
التاريخ: 2017/05/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: ايزى دكتور لتصميم وادارة مواقع االنرتنت  

العنوان: املرقاب - ق 1 - ش عبد هللا املبارك - م 14 - حمل 18 
السرداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن اربعة مكعبات أحدمها مائل وكل مكعب حيتوي على 

أربع دوائر ابإلضافة اىل كلمة تركيب ابللغة العربية وابللغة االجنليزية
رقم االيداع: 190873

التاريخ: 2017/05/30
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 28
طالب التسجيل: شركة املشاريع العاملية للرتفيه

العنوان: املرقاب - ق 1 - مبىن 8 - مكتب 1 - الدور 5. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: مياه كاظمة خلفية أمواج حبر ابللون األزرق 
رقم االيداع: 192055

التاريخ: 2017/07/16
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 32
طالب التسجيل: معهد الكويت لألحباث العلمية. ماجد الشمري 
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العالمة: عبارة عن شركة املسيلة للمصاعد وساعة رقمية 
رقم االيداع: 192604

التاريخ: 2017/08/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 7
طالب التسجيل: شركة املسيلة للمصاعد والسالمل الكهرابئية ومقاوالهتا 

العنوان: الفروانية الضجيج مبىن 62 مكتب 13 ميزانني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  كتابة اسم املؤسسة  على شكل رسم رأس غزال كما ابلشكل   
رقم االيداع: 192622

التاريخ: 2017/08/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: مؤسسة بركة اخلري لالسترياد والتصدير ووكيل ابلعمولة 
العنوان: اجلهراء الصناعية – ق-1 م -19 حمل 26 الدور األرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  رمسة مميزة على شكل وردة لوهنا أخضر فريوزي ومن أسفلها 
كلمة ال تينة good spa ابللون االخضر 

رقم االيداع: 192632
التاريخ: 2017/08/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 44

طالب التسجيل: شركة معهد قود سبا الصحي للرجال 
 4+3+2+1 / حمل   15337 مبىن   /  6 قطعة   / الساملية  العنوان: 

دور 1. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  مؤسسة االسرة الطيبة ابخللف رسم خلفية  زهرة 
رقم االيداع: 192679

التاريخ: 2017/08/03
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
طالب التسجيل: مؤسسة االسرة الطيبة  التجارية 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 28

طالب التسجيل: أمل فاضل عباس القالف
العنوان: مبارك الكبري - قطعة 1 - شارع 24 - مبىن 26. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع كلمة كنزي خبط ذهيب مزخرف  فيها رأس حصان  دائرة  العالمة: 

ابللغة العربية
رقم االيداع: 192379

التاريخ: 2017/07/26
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
طالب التسجيل: كنزي الفحيحيل للبشوت وعيب السيدات 

العنوان: الفحيحيل - قطعة )65( - مبىن )28( - احملل )32( - 
ميزانني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: عبارة عن حرفني ابللغة االجنليزية ومها v d وحتتهما كلمتان 

ابللغة العربية واالجنليزية ومها ديفرنت فيجن مع االحتفاظ ابأللوان
رقم االيداع: 192398

التاريخ: 2017/07/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة ديفرنت فيجن للدعاية واالعالن

الدور  الشرق - ق )6( - مبىن )6( - مكتب )14( -  العنوان: 
 .)17(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: كتابة كلمة ثرييت فور ابللغة االجنليزية ابألرقام واحلروف كما 

ابلشكل
رقم االيداع: 192439

التاريخ: 2017/07/31
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 16
طالب التسجيل: أمل فاضل عباس القالف

العنوان: مبارك الكبري - قطعة 1 - شارع 24 - مبىن 26. 
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رقم االيداع: 192959
التاريخ: 2017/08/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 34

طالب التسجيل: شركة بيور فيب للسجائر والتبغ ومستلزماهتا 
العنوان: الشرق قطعه 2 شارع خالد بن الوليد املبىن1أ0000 جممع 

علي يوسف املرتوك احملل 6 الدور 6.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتوب  أكادميية  علم  صاري  وابألعلى  قلعة  شكل  رسم  العالمة:  
الالتينية وعلى جانبيه طفلني وابألسفل  بداخله K C A ابحلروف 

كتابة أكادميية قلعة األطفال ابللغتني العربية واالجنليزية 
رقم االيداع: 192969

التاريخ: 2017/08/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 41
طالب التسجيل: أمحد جداين ثعيان البغيلي الرشيدي 

العنوان: جابر األمحد - قطعة )7( - فيال )12( - قسيمة )251(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

blue grana العالمة: عبارة عن كلمة
sports good ابللون األمحر واالزرق ابالسفل كلمة

رقم االيداع: 193013
التاريخ: 2017/08/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25

طالب التسجيل: بلو جراان سبورت للمستلزمات الرايضية 
العنوان: االندلس ق 10 مبىن 201 حمل 11 سرداب 1 ب ارضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن مثلث بثالثة خطوط ابلطول ابللون األزرق والرمادي 
ابملنتصف

رقم االيداع: 193072
التاريخ: 2017/08/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 16

MIR العالمة:  مؤسسة االسرة الطيبة ابخللف رسم خلفية  زهرة
رقم االيداع: 192717

التاريخ: 2017/08/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
طالب التسجيل: مؤسسة االسرة الطيبة  التجارية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  مؤسسة االسرة الطيبة ابخللف رسم خلفية  زهرة 

رقم االيداع: 192718
التاريخ: 2017/08/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25

طالب التسجيل: مؤسسة االسرة الطيبة  التجارية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  مؤسسة االسرة الطيبة ابخللف رسم خلفية  زهرة 
رقم االيداع: 192728

التاريخ: 2017/08/06
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25
طالب التسجيل: مؤسسة االسرة الطيبة  التجارية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: العالمة التجارية عبارة عن شكل مميز حلزوين وهبا ثالثة ألوان 

ازرق وكحلي ورصاصي ومطبوع عليه ابللغة اإلجنليزية اسم الشركة
رقم االيداع: 192922

التاريخ: 2017/08/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35
طالب التسجيل: شركة الشريكني املتحدة للتجارة  العامة 

العنوان: حويل / قطعة 146 / مبىن 10 / حمل مكتب 9 سرداب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  هي عبارة عن حرف p كبري وامامه حرف v صغري وحتت 
حرف v كلمتان ابللغه االجنليزيه ومها pure vape ومعناهم شيشه 

الكرتونيه صافيه 
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c مع وجود اللون البين الفاتح داخل حرف
رقم االيداع: 193293

التاريخ: 2017/08/27
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 39
طالب التسجيل: شركه دسرتكت للتجاره العامه 

8 س1  5106 مكتب  مبىن   72 1 شارع  قطعه  الفروانيه  العنوان: 
جممع ورثه عبدهللا حسن اجلارهلل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مها  و  االجنليزية  ابللغة  بداخله كلمتان  و  مربع  عن  عبارة  العالمة:  

l’ange doux
رقم االيداع: 193319

التاريخ: 2017/08/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: شركة مطعم و مقهى النج دوكس

العنوان: ضاحية الفنيطيس - ق )9( - مبىن )361( - حمل )4( - 
الدور االول. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  كتلة اسم املصنع بشكل دائري كتابة حبق املصمك مع رسم 

خلفية أوراق نبات النعناع كما ابلشكل 
رقم االيداع: 193396

التاريخ: 2017/08/30
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 31
طالب التسجيل: مصنع بن سطم لتحميص و جتهيز املكسرات تعبئتها 

) حتميص النب و البهارات (
العنوان: غرب بو فطرية / قسيمة 215 / حمل 4+5+6/ ارضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  كتابة نعناع املصمك نعناع فاخر مع رسم خلفية أوراق نبات 

نعناع كما ابلشكل 
رقم االيداع: 193398

التاريخ: 2017/08/30

طالب التسجيل: شركة أمالك العربية للتجارة العامة
العنوان: القبلة - القطعة 11 - املبىن 4 - مكتب 51 سرداب. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة: شعار الشركة كلمة الزين ابللون األزرق ابللغة العربية يعتليها 

ورقيت شجر أبلون األزرق والبنفسجي 
رقم االيداع: 193166

التاريخ: 2017/08/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 16
طالب التسجيل: شركة النومس العاملية للتجارة لعامة 

العنوان: خيطان القدمية 61 املبىن 10 جممع إبراهيم فوزان القريشي 
مكتب 10 الدور الثالث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  عبارة عن قط وكلب وطائر بداخل مربع وحتت املربع كلمتان 

) KwtPet ( ابللغة اإلجنليزية ومها
رقم االيداع: 193168

التاريخ: 2017/08/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42
طالب التسجيل: شركة أي يب فروب للتجارة العامة 

العنوان: الشرق ق5 مبىن50 مكتب4 أ 000 الدور 4. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  KANZI SCARF &ABAYO العالمة:عبارة عن كلمة
ابللغة االجنليزية مع متييز حرف الK  ابلورد

رقم االيداع: 193232
التاريخ: 2017/08/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 25

طالب التسجيل: كنزي الفحيحيل للبشوت وعيب السيدات
العنوان: الفحيحيل – قطعة 65 – مبىن 28 – حمل 32 ميزانني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة:  لغة العالمة اإلجنليزية شكل العالمة عبارة كتابية تتكون من 
كلمتني cofe district لون العالمة العبارة مكتوبة ابللون األسود 
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طالب التسجيل: شركة لني كاتس للحوم 
العنوان: شويخ الصناعة الثالثة / قطعة د / مبىن 63+64 / حمل 2 

ابالرضي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  اسم العالمة ابلعريب واالجنليزي ابللون األسود 
رقم االيداع: 193727

التاريخ: 2017/09/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43
طالب التسجيل: مؤسسة النبوغ للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان: مجعية اخلالدية التعاونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  عالمه مميزه على شكل حرف w عريض وكبري وملون ابألزرق 
اليمني  على  ومن  برتقايل  لوهنا  عالقه  لعالمه  رمز  احلرف  اعلى  ومن 
العالمة كلمه ابللغة اإلجنليزية washapp خبط عريض ومميز وملونه 
ابللون األزرق ومن اسفلها كلمه ابللغة العربية مصبغة واش اب ابللون 

الربتقايل وخبط مميز 
رقم االيداع: 193838

التاريخ: 2017/09/19
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 37
طالب التسجيل: شركه مصبغة واش اب املركزية 

العنوان: غرب أبو فطريه احلرفية ق1 مبىن493 حمل1 دور1س.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  نصف دائرة على هيئة نقاط بشكل قوس وأسفلها رقم 7 
واسفله عبارة الرمال السبع ابللغة العربية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع: 193877
التاريخ: 2017/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 35

طالب التسجيل: شركة الرمال السبع للتجارة العامة 
العنوان: الفروانية - قطعة )51( - مبىن )28( - مكتب )27( - 

الدور األول.

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30

طالب التسجيل: مصنع بن سطم لتحميص وجتهيز املكسرات وتعبئتها 
) حتميص النب و البهارات ( 

العنوان: غرب بو فطرية /  قسيمة 215 / حمل 4+5+6 ارضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  كتابة اسم املصنع بشكل دائري وكتابة حبق املصمك مع رسم 
خلفية أوراق نبات النعناع
رقم االيداع: 193401

التاريخ: 2017/08/30
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 30
طالب التسجيل: مصنع بن سطم لتحميص وجتهيز املكسرات وتعبئتها
أبو فطرية - قسيمة )215( - حمل )6-5-4( -  العنوان: غرب 

الدور األرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  كتابة نعناع املصمك فاخر مع رسم خلفية أوراق النعناع كما 
ابلشكل 

رقم االيداع: 193402
التاريخ: 2017/08/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 31

طالب التسجيل: مصنع بن سطم لتحميص وجتهيز املكسرات وتعبئتها
أبو فطرية - قسيمة )215( - حمل )6-5-4( -  العنوان: غرب 

الدور األرضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  هي عبارة عن شكل دائري ابللون األمحر له إطار خارجي 
ابللون البين وبتداخل اللون البين مرة أخرى بشكل زخريف يوحي على 

شكل رأس املاشية 
رقم االيداع: 193594

التاريخ: 2017/09/10
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 29
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العالمة:  SABATA burger ابللغة االجنليزية

رقم االيداع: 193982

التاريخ: 2017/09/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 43

طالب التسجيل: شركة مطعم ومقهى ابش برجر 

العنوان: الشرق قطعة 6 مبىن 25 حمل 4 الدور األرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة:  عالمه مميزه على شكل حرف w عريض وكبري وملون ابألزرق 

ومن اعلى احلرف رمز لعالمه عالقه مالبس لوهنا برتقايل ومن على ميني 

العالمة كلمه ابللغة اإلجنليزية washapp خبط عريض ومميز ملونه 

ابللون األزرق ومن اسفلها كلمه ابللغة العربية مصبغة واش اب ابللون 

الربتقايل وخبط مميز 

رقم االيداع: 194009

التاريخ: 2017/09/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 42

طالب التسجيل: مصبغة واش اب املركزية 

العنوان: غرب بوفطرية احلرفية ق1 مبىن493 حمل 1 دور1 س. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: عبارة عن امريكان الين ابللون األزرق و ابللون األمحر 

رقم االيداع: 198059

التاريخ: 2017/04/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة: 21

طالب التسجيل: شركة امريكان الين للتجارة العامة 

العنوان: الساملية ق 6 ش 8 ج 8 مبىن 11.
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اســــــــــــــــــــــــــتدراك 
العبدهللا  بشركة  اخلاصة  التجارية  ابلعالمة  مطبعي  خطأ  لوجود  نظرًا 
 )187319( إيداع  برقم  قبلنا  من  املرسلة  التجارية،  والصراف 
بتاريخ 2017/2/6 م ابلفئة )42( واخلطأ بصورة العالمة لذا وجب 

االستدارك وإعادة النشر مرة أخرى 
الرسم  مع  االجنليزية  ابللغة   F حرف  مع  فلب  فت  : كلمة  العالمة 

بشكل مميز واأللوان .
رقم االيداع  : 187319
التاريخ : 2017/02/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

وكيل التسجيل : 
هاتف :

طالب التسجيل : شركة العبدهللا والصراف التجارية 
العنوان : الساملية ق -144 م -3 الدور السادس مكتب 17, , , ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـالمـة: بورتر نوفللي ) كالت حبروف التينية(

رقم اإليداع :181228
اتريخ اإليداع: 2016/6/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:

وكاالت  خدمات  التسويق؛  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
اإلعالنية؛  املواد  ونشر  إنتاج  التسويق؛  وكاالت  خدمات  اإلعالن؛ 
خدمات ترويج املبيعات؛ أتجري مساحات اإلعالانت؛ الشراء آلخرين 
اإلعالانت  واإلعالن؛  الدعاية  مواد  وأتجري  واإلعالن؛  الدعاية  ملواد 
أحباث  املباشر؛  التسويق  يف  اإلعالانت  خدمات  املباشر؛  الربيد  عرب 
الزابئن؛  مع  العالقات  إدارة  الرأي؛  استطالعات  األسواق؛  وحتاليل 
اللوحات  التلفزيون،  الراديو،  عرب  اإلعالانت  االختباري؛  التسويق 
اإلعالنية والصحف؛ العالقات العامة؛ وضع اسرتاتيجيات وتطبيقات 
خدمات  األزمات؛  وإدارة  التواصل  خدمات  املشرتكة؛  االتصاالت 
الدعائية؛  النصوص  الدعاية؛ نشر  التجاري؛ خدمات  الضغط  ممارسة 
البيئية؛  وابألزمات  املنتجات  بسحب  املتعلقة  والنصح  االستشارات 
وسائل  إدارة  خدمات  واإلعالانت،  التسويق  وسائل  حتليل  خدمات 
التسويق واإلعالانت؛ خدمات االستشارات يف التسويق واإلعالانت 
ضمن صناعة وسائل اإلعالم؛ التخطيط وموضعه وسائل اإلعالم؛ شراء 
املساحات اإلعالنية على التلفزيون، يف وسائل اإلعالم املطبوعة، يف 
اخلارجية؛  اإلعالم  وسائل  ويف  والرقمية،  اإللكرتونية  اإلعالم  وسائل 
خدمات األعمال املتعلقة بتوفري الرعاية املالية؛ خدمات تسويق الرعاية 
املالية؛ ترويج السلع واخلدمات آلخرين عرب تنظيم واستضافة املعارض، 
أخرى؛  ترفيهية  وأحداث  املوسيقية  احلفالت  الرايضية،  املسابقات 
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لنسب  للرعاة  الرتتيب  خالل  من  آلخرين  واخلدمات  السلع  ترويج 
املسابقات،  املنشأت،  املغنني،  رايضية،  لفرق  وخدماهتم  بضائعهم 
املنتجات؛  وتسويق  إطالق  والرتفيهية؛  الرايضية  واملعارض  األحداث 
يف  اإلحصائية  املعلومات  توفري  العينات؛  توزيع  البضائع؛  تصريف 
وجتنيد  التوظيف  وكاالت  خدمات  الواثئق؛  نسخ  احملاسبة؛  األعمال؛ 
واإلعالن  التسويق  خدمات  التوظيف؛  إعالانت  خدمات  املوظفني؛ 
االستشارات  بياانت؛  قاعدة  عرب  التسويق  اإلنرتنت؛  وعرب  الرقمي 
العالمات  اختبار  التجارية،  العالمات  تقييم  التجارية،  العالمات  يف 
التجارية؛  العالمات  يف  والتدقيق  االسرتاتيجيات  وضع  التجارية، 
خدمات اهلوية املؤسسية؛ خدمات التنظيم والتسويق لألحداث؛ تنظيم 
العروض التجارية، األسواق التجارية، املعارض واالتفاقيات التجارية؛ 
األعمال  إدارة  والصناعية؛  التجارية  للشركات  األعمال  يف  املساعدة 
يف  املعلومات  تقدمي  األعمال؛  يف  واملساعدة  االستشارات  والتنظيم، 
تقدمي  األعمال؛  يف  األحباث  التجارية؛  املعلومات  تقدمي  األعمال؛ 
اخلدمات  توفري  البياانت؛  معاجلة  اإلحصائية؛  واملعاجلة  املعلومات 
اإلنرتنت؛  عن  أو  بياانت كمبيوتر  قاعدة  من  مباشرة  أعاله  املذكورة 
اإلنرتنت؛  على  شبكات  الستخدامها كصفحات  اإلعالانت  جتميع 
خدمات توفري املعلومات، االستشارات والنصح املتعلقة بكل اخلدمات 

املذكورة أعاله.
وكيل التسجيل: أبوغزاله لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111

طالب التسجيل: أومنيكوم إنرتانشيوانل هولدينغز. إنك.
العنوان: أمريكية – 720 كاليفورنيا سرتيت، سان فرانسيسكو، سي 

ايه 94108، الوالايت املتحدة األمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـالمـة: بيكيين فيليج )كلمات حبروف التينية(
رقم اإليداع: 181667

اتريخ اإليداع: 2016/7/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العـالمـة منفردة.

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العـالمـة عنها ابلفئة )35(:
خدمات عمليات حمال البيع ابلتجزئة لبيع أثواب االستحمام وألبسة السباحة 
وألبسة الشاطئ، خدمات عمليات املواقع االلكرتونية وحمال البيع من خالل 

االنرتنت اليت تبيع أثواب االستحمام وألبسة السباحة وألبسة الشاطئ.
وكيل التسجيل: أبو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية 

www.agip.com 
هاتف: 22433004 – فاكس: 22440111
طالب التسجيل: ال يف أن روز إنرتانشيوانل أنك.

العنوان: 4320، بيري- دي كوبريتن، مونرتايل، كويبك، كندا، أتش 
1 يف 1 ايه 6، كندا
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