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 احملكمة الدستورية
 ابسم صاحب السمو أمري الكويت
 الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 جلنة فحص الطعون
 ابحملكمة الدستورية

 من  19ابجللسة املنعقدة علناً ابحملكمة بتاريخ 
 م2018مارس  7ه املوافق1439مجادى اآلخرة 

 برائسة السيد املستشار/ خالد سامل علي رئيس احملكمة
 لسيدين / حممد جاسم بن انجي وخالد أمحد الوقيانوعضوية ا

 وحضور السيد / عبد هللا سعد الرخيص أمني سر اجللسة 
 صدر احلكم اآليت :

( لســـــنة 23يف الطعـــــن املقيـــــد يف ســـــري احملكمـــــة الدســـــتورية بـــــرقم  
 جلنة فحص الطعون""2017

 مركز أرض اخلليج العقاري املرفوع من:
 ضد :

  العقاريةشركة ريي استيت هاوس  -1
 نسيم أمحد علوش -2 

 الوقائع
املطعون فيه وسائر  حسبما يبني من احلكم -حيث إن حاصي الوقائع 

( 5073ضــدها األوأ أقامــت الــدعوى رقــم   املطعــونأن  -األوراق 
 الطاعن: إبلزام أوالاحلكم بطلب  6حويل/إجيارات كلي  2016لسنة 

املنقـوالت املسـلمة إليـه إبخالء عني النزاع وتسليمها بكافة األغراض و 
 الطــاعناثنيــًا: إبلــزام  ،عنـد التعاقــد وابحلالــة الصــاحلة الــي كانــت عليهــا

ــوخرة عليهمــا والبال ــة  املطعــونو  ــ دأل رــا األجــرة املت ــا  ؤن ي ضــدا الين
، وذلـ  علـس سـند ( د.ك وما يسترد منها حىت متام اإلخالء3150 

ضــــدا الينــــا   عـــونطيســـتوجر منهــــا بك الــــة امل أن الطــــاعنمـــن القــــو  
شـقة م روشـة ؤجـرة شـهرية  5/2/2015مبوجب عقد إجيار م رخ يف 

 ( د.ك، وقد ختل ا عـن الوفـاء ابألجـرة املسـتحقة عليهمـا450قدرها  
رغـــم املطالبـــات  30/9/2016وحـــىت  1/3/2016عـــن ال ـــ ة مـــن 

 الودية املتكررة مما دعاها إلقامة دعواها بطلباهتا سال ة البيان.
 طــاعنقضــت حمكمــة أو  درجــة أواًل: إبلــزام ال 7/5/2017وجبلســة 

إبخالء العني امل جرة املبينة بصحي ة الدعوى وعقـد اإلجيـار وتسـليمها 

كافة األغـراض واملنقـوالت املسـلمة إليـه عنـد بضدها األوأ  طعونللم
طــــاعن التعاقــــد وابحلالــــة الصــــاحلة الــــي كانــــت عليهــــا، اثنيــــًا: إبلــــزام ال

ضدها األوأ مبلغ  للمطعونابلتضامن ؤن ي دأل  ضدا الينا  واملطعون
حـىت  1/3/2016( د.ك قيمة متوخر األجرة عن ال ـ ة مـن 3150 

30/9/2016  
اعتبـــاراً مـــن  ( د.ك شـــهرألً 450ومـــا يســـترد مـــن أجـــرة بواقـــع مبلـــغ  

 .حىت متام اإلخالء 1/10/2016
 2017( لسـنة 333ذلـ  احلكـم ابالسـتفناق رقـم   الطاعن استونف

إبل ـــاء احلكـــم املســــتونف وبـــرف  الــــدعوى  احلكــــم طالبـــاً  2/راتإجيـــا
دفـع الطـاعن بعـدم لرفعها علس غري ذي ص ة، ولدى نظـر االسـتفناق 

مـــن املرســـوم بقـــانون رقـــم ( 26ال قـــرة  الرابعـــة( مـــن املـــادة  دســـتورية 
وقـــدم املطعـــون ضـــدا ، يف شـــون إجيـــار العقـــارات 1978لســـنة ( 35 

احلكـــم فرعيـــاً طالبـــاً احلكـــم فيـــه إبل ـــاء  الينـــا  مـــمكرة ضـــمنها اســـتفنافاً 
املستونف فيما قضس به من إلزام الطاعن فرعياً ابلتضامن بدين األجرة 

نوعياً  اإلجياراتوالقضاء بقبو  الدفع بعدم اختصاص دائرة واإلخالء 
 وابختصاص الدائرة الترارية ابحملكمة ابلكلية بنظرها.بنظر الدعوى 

حملكمــة عــن الــرد علــس الــدفع بعــدم  تــت اتال 24/9/2017ة وجبلســ
قضـــت حمكمـــة االســـتفناق أواًل: يف االســـتفناق األصـــلي الدســـتورية، و 

 بعدم قبوله، اثنيًا: ويف االستفناق ال رعي بزواله.
لت ات احملكمة عن ابوإذ مل يرت  الطاعن قضاء احلكم يف شقه املتعلق 

ص الـــرد علـــس الـــدفع بعـــدم الدســـتورية فقـــد طعـــن فيـــه أمـــام جلنـــة فحـــ
الطعون ابحملكمة الدستورية بصحي ة أودعت إدارة كتاب هما احملكمـة 

لســـــــنة ( 23وقيـــــــدت يف ســـــــرلها بـــــــرقم   24/10/2017 بتــــــاريخ
، طلـــب يف ختامهـــا إل ـــاء احلكـــم الصـــادر بعـــدم جديـــة الـــدفع 2017

بكامـي هيفتهـا  –بعدم الدسـتورية وإحالـة األمـر إأ احملكمـة الدسـتورية 
  لل صي فيه. –

علــس الوجــه  24/1/2018ما احملكمــة الطعــن جبلســة وقــد نظــرت هــ
املبني مبحضرها، وفيها قدم ممينـي إدارة ال تـوى والتشـريع مـمكرة طلـب 

الطعـن، وقـررت إصـدار احلكـم يف الطعـن جبلسـة  عدم قبو يف ختامها 
 اليوم.

 احملكمة
 علس األوراق، ومساع املرافعة، وبعد املداولة. االطالعبعد 

وعلـس مــا  –الطعـن أمــام جلنـة فحـص الطعـون  حيـث إنـه مـن املقـرر أن
ال خيــرع عـــن كونــه لاصــمة للحكـــم  –جــرى بــه قضــاء هـــما احملكمــة 
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الصــادر بعــدم جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية، فــمل  احلكــم هــو مــدار 
يتحـــدد بنطــــاق  اخلصـــومة يف الطعـــن وحملهــــا، ونطـــاق تلـــ  اخلصــــومة

ــة هــما احملكمــة إ ــا  ــد حــدها  ــار أن رقاب الطبيعــي فيمــا احلكــم، ابعتب
 تناوله احلكم املطعون فيه متعلقاً هبما الشق دون  اوز هما النطاق.

وملـــا كـــان الينابـــت مـــن األوراق أن الطـــاعن كـــان قـــد أاثر الـــدفع بعـــدم 
الدســـتورية أمـــام حمكمـــة االســـتفناق، ك قضـــت تلـــ  احملكمـــة جبلســـة 

اســتناداً إأ  بعــدم قبــو  االســتفناق –حبكــم ئــائي  – 24/9/2017
ــداع الطــاعن كامــي األجــرة احملكــوم هبــا مــن حمكمــة أو  درجــة  عــدم إي

خبزينــة إدارة التن يــم كشــرل لقبولــه، وابلتــايل فــان مــا ينعــاا الطــاعن يف 
طعنه املاثي علس هما احلكم برفضه الدفع بعدم الدستورية ال يصادق 
حمــاًل يف قضــاء ذلــ  احلكــم، ومــن ك يكــون الطعــن عليــه غــري مقبــو ، 

 القضاء به، وإلزام الطاعن املصروفات.وهو ما يتعني 
 فلهما األسباب

 حكمت احملكمة: بعدم قبو  الطعن، وألزمت الطاعن املصروفات.
 

 رئيس احملكمة    سر اجللسة أمني
 

اريفــة الــي أصــدرت احلكــم ونطقــت بــه هــي اريفــة املبينــة بصــدرا، أمــا 
ودته اريفــة الــي مسعــت املرافعــة وتــداولت يف احلكــم ووقعــت علــس مســ

 فهي اريفة املشكلة علس الوجه التايل:
 برائسة السيد املستشار/ يوسف جاسم املطاوعة رئيس احملكمة

 وعضوية السيدين املستشارين/ خالد سامل علي و حممد جاسم بن انجي 
 

 رئيس احملكمة     أمني سر احملكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ابسم صاحب السمو أمري الكويت
 الصباح الشيخ صباح األمحد اجلابر
 جلنة فحص الطعون
 ابحملكمة الدستورية

ه 1439من مجادى اآلخرة  19ابجللسة املنعقدة علناً ابحملكمة بتاريخ 
 م2018مارس  7املوافق

 برائسة السيد املستشار/ خالد سامل علي رئيس احملكمة
 وعضوية السيدين / حممد جاسم بن انجي وخالد أمحد الوقيان

 د الرخيص أمني سر اجللسة وحضور السيد / عبد هللا سع
 صدر احلكم اآليت :

( لســـــنة 24يف الطعـــــن املقيـــــد يف ســـــري احملكمـــــة الدســـــتورية بـــــرقم  
 جلنة فحص الطعون"”2017

 املرفوع من:
 محد عرمي محد الوردان الشمري

 ضد :
 وزير العد  بص ته  - 1
 وكيي وزارة الشفون االجتماعية والعمي بص ته - 2
 النائب العام بص ته - 3
 مدير إدارة التن يم بص ته  - 4

 الوقائع
حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر  -حيث إن حاصي الوقائع 

ــــدعوى رقــــم   -األوراق   2016( لســــنة 2854أن الطــــاعن أقــــام ال

بصــحي ة أودعــت إدارة كتــاب احملكمــة الكليــة دائــرة  ــاري  5إداري/

ب احلكــم بطلــ 16/3/2016ابتــداء بتــاريخ  12مــد  كلــي حكومــة/

( لســــنة 1734ؤحقيتـــه يف تن يــــم احلكـــم الصــــادر يف الـــدعوى رقــــم  

ــد ابالســتفنافني رقــم   3إداري/ 2010 ( لســنة 2369و 1369امل ي

وإبلزام املطعون ضدهم بص تهم متضامنني ؤن ي دوا  3إداري/2010

لـــه مبل ـــاً مقـــدارا وســـة نالق وواحـــد دينـــار كـــويي تعويضـــاً لـــه عـــن 

دبية الي حلقت به، وذل  علس سند من القو  أنه األضرار املادية واأل

يعمــي بــوزارة الشــفون االجتماعيــة والعمــي وســبق أن صــدر لصــاحله يف 
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( 1734مواجهة املطعون ضدا الينا  بص ته حكماً يف الـدعوى رقـم  

قضس فيها إبل اء القرار الصادر بتقـدير ك ـاءة  3إداري/ 2010لسنة 

 802دًا، وإبل اء القرار رقم  بتقدير جيد ج 2008الطاعن عن عام 

فيمــا تضـمنه مــن ختطيــه يف النـدب إأ وقي ــة مراقــب  2010أ( لسـنة 

التقيـــــيم واملتابعـــــة إبدارة عمـــــي اجلهـــــراء بـــــوزارة الشـــــفون االجتماعيـــــة 

والعمـــي، وقـــد ايـــد هـــما احلكـــم ابحلكـــم الصـــادر يف االســـتفنافني رقـــم 

كـــم ، وبعـــد أن أصـــب  احل3إداري/2010( لســـنة 2369و 1369 

ئائيًا اختم اجراءات التن يم الالزمة، بيد أن جهة االدارة مل تقـم بتن يـم 

( لســـنة 101احلكـــم ممـــا حـــدا بـــه إأ التقـــدم بشـــكوى جزائيـــة بـــرقم  

، ومت ح ظهــــا مــــن قبــــي النيابــــة العامــــة، فــــتظلم أمــــام احملكمــــة 2013

املختصة فويدت قرار النيابة العامة، ك أقام دعوى أخرى إلل اء القرار 

( 1311الســـلل الصـــادر مـــن  املطعـــون ضـــدا األو ( قيـــدت بـــرقم  

قضي فيها إبل اء القـرار السـلل ابالمتنـاع عـن  1إداري/ 2014لسنة 

مع التعوي  مببلغ  3إداري/ 2010( لسنة 1734تن يم احلكم رقم  

( لسـنة 1129سبعةنالق دينار، وايد هـما احلكـم ابالسـتفناق رقـم  

 تن ــم اجلهــة اإلداريــة احلكــم الصــادر ، ورغــم ذلــ  مل7إداري/ 2015

 لصاحله، مما حدا به إأ إقامة دعواا بطلباته سال ة البيان.

، قضت حمكمـة أو  درجـة بعـدم اختصاصـها 30/5/2015وجبلسة  

نوعيـــــــًا بنظـــــــر الـــــــدعوى وإحالتهـــــــا إأ الـــــــدائرة اإلداريـــــــة اخلامســــــــة 

، وأثنـاء نظـر 2015( لسـنة 2854لالختصاص، حيث قيدت برقم  

ــ مكــررًا( مــن قــانون  58دعوى دفــع الطــاعن بعــدم دســتورية املــادة  ال

( مــن قـــانون 190( و 189اجلــزاء املعــد ، وطلـــب ت ســري املـــادتني  

 املرافعات.

، قضت احملكمة برف  الدفع وطلب الت سري 10/6/2016وجبلسة 

سال ي المكر وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة ال صي فيها، فاستونف 

 6إداري/ 2016( لسنة 2649ابالستفناق رقم   الطاعن هما احلكم

طالبـــاً إل ـــاء احلكـــم املســـتونف وإحالـــة األوراق إأ احملكمـــة الدســـتورية 

 لل صي يف ذات الدفع بعدم الدستورية وطلب الت سري سال ي المكر.

قضـــت احملكمـــة بعـــدم جديـــة الـــدفع بعـــدم  22/10/2017وجبلســـة 

اجلــزاء، وااللت ــات عــن مكــررًا( مــن قــانون  58دســتورية نــص املــادة  

طلب الت سـري املشـار إليـه لـورودا علـس غـري حمـي، وبـرف  االسـتفناق 

 موضوعًا.

وإذ مل يرت  الطاعن قضـاء احلكـم يف شـقه املتعلـق بعـدم جديـة الـدفع 

بعــدم الدســـتورية، فقــد طعـــن فيــه أمـــام جلنــة فحـــص الطعــون ابحملكمـــة 

ــــــاب هــــــما احملكمــــــة ب ــــــاريخ الدســــــتورية بصــــــحي ة أودعــــــت إدارة كت ت

ـــــدت يف ســـــرلها بـــــرقم   20/11/2017 ، 2017( لســـــنة 24وقي

ــــدم  ــــدفع بع ــــة ال ــــاء احلكــــم الصــــادر بعــــدم جدي طلــــب يف ختامهــــا إل 

 –بكامـــي هيفتهـــا  –الدســـتورية وإحالـــة األمـــر إأ احملكمـــة الدســـتورية 

 لل صي فيه. 

علــس الوجــه  24/1/2018وقــد نظــرت هــما احملكمــة الطعــن جبلســة 

قدم ممينـي إدارة ال تـوى والتشـريع مـمكرة طلـب املبني مبحضرها، وفيها 

 يف ختامها رف  الطعن، وقررت إصدار احلكم يف الطعن جبلسة اليوم.

 احملكمة

 بعد االطالع علس األوراق، ومساع املرافعة، وبعد املداولة.

أن م ـاد  -وعلس ما جرى به قضاء هما احملكمة -حيث إنه من املقرر

إبنشـــاء  1973( لســـنة 14ن رقـــم  نـــص املـــادة  الرابعـــة( مـــن القـــانو 

احملكمة الدستورية، أن املشرع رسم طريقًا خاصًا لـموي الشـون للطعـن 

يف احلكم الصادر من احملكمة الي أبدى أمامها الدفع بعدم الدستورية 

لـدى جلنـة فحــص الطعـون ابحملكمــة الدسـتورية، وذلــ  يف خـال  شــهر 

ابل صـــي يف  مـــن صـــدور احلكـــم املـــمكور، حيـــث اختصـــها دون غريهـــا

 الطعن عليه.
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ملا كان ذل ، وكان الينابت من األوراق أن الطاعن كان قد أاثر الـدفع 
بعــدم الدســتورية أمــام احملكمــة الكليــة، ك قضــت تلــ  احملكمــة جبلســة 

بـــرف  الــــدفع بعـــدم الدســــتورية، وبعـــدم جــــواز نظــــر  10/6/2016
الـــدعوى لســـابقة ال صـــي فيهـــا، فاســـتونف الطـــاعن هـــما احلكـــم أمـــام 
حمكمة االستفناق، متناوالً يف أسباب استفنافه إعادة طرح ذات الدفع 
بعدم الدستورية المي سبق ان أبداا لدى احملكمة الكلية، أمام حمكمة 
االســتفناق، بعــد أن فــوت علــس ن ســه ســلوك طريــق الطعــن لــدى جلنــة 
فحـــص الطعـــون ابحملكمـــة الدســـتورية خـــال  شـــهر مـــن صـــدور حكـــم 

ايل يكـــون الطعـــن املاثـــي قـــد رفـــع ب ـــري الطريـــق احملكمـــة الكليـــة، وابلتـــ
القـــــانو ، وال ي ـــــري مـــــن ذلـــــ  أن احلكـــــم املطعـــــون فيـــــه الصـــــادر يف 

، قـــد قضـــس بعـــدم 6إداري/ 2016( لســـنة 2649االســـتفناق رقـــم  
جدية الدفع، ذل  أن الدفع بعدم الدستورية إذا ما أبدى أمام إحدى 

عليـــه يف أســـباهبا، ال احملـــاكم، وقضـــس بعـــدم جديتـــه، أو مل تـــرد احملكمـــة 
يعين جواز أن يدفع به مرة اثنية من ذات الطاعن أمام درجة التقاضـي 
ــة فحــص الطعــون ابحملكمــة  ــه أمــام جلن األعلــس، وإ ــا يتعــني الطعــن علي
الدســـتورية خـــال  امليعـــاد املقـــرر قـــانواًن، وهـــي إجـــراءات ال غـــ  عـــن 

ظـــام العـــام وجـــوب التقيـــد هبـــا يف هـــما املضـــمار الرتباطهـــا بـــدواعي الن
وموجبات املصلحة العامة الي ال جيوز  اوزها، ومن ك تقضي احملكمة 

 بعدم قبو  الطعن، وإلزام الطاعن ابملصروفات.
 فلهما األسباب

 حكمت احملكمة: بعدم قبو  الطعن، وألزمت الطاعن املصروفات. 

 رئيس احملكمة    أمني سر اجللسة  

ي اريفــة املبينــة بصــدرا، أمــا اريفــة الــي أصــدرت احلكــم ونطقــت بــه هــ

اريفــة الــي مسعــت املرافعــة وتــداولت يف احلكــم ووقعــت علــس مســودته 

 فهي اريفة املشكلة علس الوجه التايل:

 برائسة السيد املستشار / يوسف جاسم املطاوعة رئيس احملكمة

 وعضوية السادة املستشارين / خالد سامل علي وحممد جاسم بن انجي

 رئيس احملكمة     أمني سر احملكمة

 
 
 

 ابسم صاحب السمو أمري الكويت
 الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 جلنة فحص الطعون
 ابحملكمة الدستورية

مـــــن مجـــــادى اآلخـــــرة  19ابجللســـــة املنعقـــــدة علنـــــاً ابحملكمـــــة بتـــــاريخ 
 م 2018مارس  7ه املوافق 1439

 برائسة السيد املستشار/ خالد سامل علي رئيس احملكمة
 ية السيدين  حممد جاسم بن انجي وخالد أمحد الوقيانوعضو 

 وحضور السيد / عبد هللا سعد الرخيص أمني سر اجللسة
 صدر احلكم اآليت:

 2017( لسنة 25يف الطعن املقيد يف سري احملكمة الدستورية برقم  
 "جلنة فحص الطعون"

 املرفوع من:
 علي سيد حممود سيد خلف املوله 

 ضد:
 رسوم القضائية بص تهمدير إدارة ال -1
 مدير إدارة التن يم بص ته -2                

 الوقائع
حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر  -حيث إن حاصي الوقائع 

أن الطـــاعن  علـــي ســـيد حممـــود ســـيد خلـــف املولـــه( أقـــام  -األوراق 
بطلـب احلكـم  25 ـاري كلـي/ 2014( لسـنة 8638الـدعوى رقـم  

 ويف املوضوع إبل اء األمر املتظلم منه الستصـدارا بقبو  التظلم شكالً 
قبي صدور حكم منهـي للخصـومة يف الـدعوى املقـدر بشـوئا الرسـوم، 
وذل  علس سند من القو  أن املطعون ضدا األو  قد استصدر ضـد 

( د.ك، 244201,825الطاعن أمر تقدير رسوم إبلزامه ؤداء مبلغ  
ــبطالن أمــر تقــدير الرســوم ــه ل لعــدم إعــالن املــتظلم وبطــالن  فــتظلم من

األمر املتظلم منه الستصـدراا قبـي حكـم منهـي للخصـومة يف الـدعوى 
، ك عــد  طلبــه بطلــب 25 ــاري كلــي/ 2006( لســنة 2480رقــم  

ـــه االســـتفناق رقـــم  احتيـــاطي هـــو وقـــف نظـــر الـــتظلم حلـــني ال صـــي في
 ، طالباً احلكم بطلباته سال ة البيان.5 اري/ 2014( لسنة 2860 

ـــتظلم، 22/1/2017لســـة وجب ـــرف  ال ، قضـــت حمكمـــة أو  درجـــة ب
ــــم   ( لســــنة 1071فاســــتونف الطــــاعن ذلــــ  احلكــــم ابالســــتفناق رق

، طالبــاً إل ــاء احلكــم املســتونف والقضــاء إبل ــاء أمــر 2 ــاري/ 2017
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، وأثناء نظر الدعوى 2014( لسنة 5345التقدير املتظلم منه رقم  
ـــع الطـــاعن بعـــدم دســـتورية املـــواد   ( مـــن 22( و 11( و 6و ( 1دف

 .1972( لسنة 17قانون الرسوم القضائية رقم  
، قضــــــت احملكمــــــة بــــــرف  الــــــدفع بعــــــدم 22/10/2017وجبلســــــة 

ــرت  الطــاعن قضــاء احلكــم يف شــقه  الدســتورية لعــدم جديتــه، وإذ مل ي
املتعلق برف  الدفع بعدم الدستورية لعدم جديته، فقد طعن فيـه أمـام 

الدسـتورية بصـحي ة أودعـت إدارة كتـاب جلنة فحص الطعون ابحملكمـة 
( 25وقيدت يف سـرلها بـرقم   20/11/2017هما احملكمة بتاريخ 

ـــة 2017لســـنة  ، طلـــب يف ختامهـــا إل ـــاء احلكـــم الصـــادر بعـــدم جدي
بكامـي  -الدفع بعـدم الدسـتورية وإحالـة األمـر إأ احملكمـة الدسـتورية 

 لل صي فيه.  -هيفتها 
علــس الوجــه  24/1/2018لســة وقــد نظــرت هــما احملكمــة الطعــن جب

املبني مبحضرها، وفيها قدم ممينـي إدارة ال تـوى والتشـريع مـمكرة طلـب 
 يف ختامها رف  الطعن، وقررت إصدار احلكم يف الطعن جبلسة اليوم.

 احملكمة
 بعد االطالع علس األوراق، ومساع املرافعة، وبعد املداولة.

 رة قانواًن.حيث إن الطعن قد استوىف أوضاعه الشكلية املقر 
وحيــث إن الطــاعن ينعــي علــس احلكــم املطعــون فيــه أنــه إذ قضــس بعــدم 

ـــه بعـــدم دســـتورية نصـــوص املـــواد   ـــدى من ـــدفع املب ( 6( و 1جديـــة ال
، 1973( لسنة 17( من قانون الرسوم القضائية رقم  22( و 11و 

يف حــني أنــه تالبســها شــبهة عــدم الدســتورية ملخال تهــا أحكــام الشــريعة 
وانطوائها علس االخال  مببدأ املساواة واالعتداء علس حـق االسالمية، 

( 166( و 29( و 8( و 7( و 2التقاضي، وذل  ابملخال ة للمواد  
 من الدستور.

 -يف قضـاء هـما احملكمـة  -وحيث إن هما النعي مـردود، مبـا هـو مقـرر 
من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكـون ابجتمـاع أمـرين الزمـني 

أن يكون ال صي يف املسولة الدسـتورية الزمـاً لل صـي يف موضـوع  أورما:
الـــدعوى، واثنيهمـــا: أن تكـــون هنـــاك شـــبهة قـــاهرة علـــس لال ـــة الـــنص 
التشـــريعي حمـــي الـــدفع ألحكـــام الدســـتور، كمـــا أنـــه مـــن املقـــرر أيضـــاً أن 
تقدير جدية الدفع منول يف األساس مبحكمة املوضوع ب ري معقـب مـىت 

 أسباب سائ ة ت دي إأ النتيرة الي انتهت إليها.أقامت قضاءها علس 
ملــا كــان ذلــ ، وكــان احلكــم املطعــون فيــه قــد خلــص إأ عــدم جديــة 

الدفع بعدم دستورية نصوص املواد سال ة المكر علـس سـند مـن أنـه ال 

يوجــد  ــة نــص قطعــي يف الشــريعة يقــرر حكمــاً فاصــاًل يف شــون تنظــيم 

منهــا برســوم قضــائية ممــا تنت ــي  إجــراءات التقاضــي وال ســيما مــا يتعلــق

ــــه لال ــــة هــــما النصــــوص ألحكــــام الشــــريعة االســــالمية، كمــــا أن  مع

النصوص حمي الدفع خلت مما يقوم به سند صحي  من ادعاء الطاعن 

إبخـــال  املشـــرع مببـــدأ املســـاواة مـــن خـــال  التنظـــيم القـــانو  ألحكـــام 

لقاعــــدة الرســــوم القضــــائية يف اســــتعما  ســــلطته التشــــريعية طاملــــا أن ا

القانونية الي تضمنها النص بقيمة الرسوم ومـررات اقتضـائه قـد سـنها 

املشرع بصي ة العموم والترريد جمردة عـن االعتـداد بشـخص معـني أو 

بواقعـــة معينـــه بـــماهتا كمـــا أن هـــما التنظـــيم ال يعـــد مناهضـــاً ملـــا قـــررا 

ملا الدستور من احلق يف اللروء إأ القاضي الطبيعي أو منتقصاً منه طا

أن هـــما التنظـــيم القـــانو  مل يعصـــف هبـــما احلـــق، ومت يف إطـــار إعـــالء 

املصـلحة العامـة وتنظـيم حـق التقاضــي، وبـمل  فـال تكـون هـما املــواد 

قــد انطــوت علــس لال ــة ألحكــام الشــريعة االســالمية أو إخــال  مببــدأ 

املســاواة أو اعتــداء علــس حــق التقاضــي، وكــان مــا خلــص إليــه احلكــم 

ائ اً وكافيــاً حلمــي قضــاءا يف هــما الشــون، ومــن ك فــان املطعــون فيــه ســ

النعــي عليــه يكــون علــس غــري أســاس، األمــر الــمي يتعــني معــه القضــاء 

 برف  الطعن، وإلزام الطاعن ابملصروفات.

 فلهما األسباب
حكمـــت احملكمـــة: بقبـــو  الطعـــن شـــكاًل، ورفضـــه موضـــوعًا، وألزمـــت 

 الطاعن ابملصروفات. 
 رئيس احملكمة                     أمني سر اجللسة  
 

اريفــة الــي أصــدرت احلكــم ونطقــت بــه هــي اريفــة املبينــة بصــدرا، أمــا 
اريفــة الــي مسعــت املرافعــة وتــداولت يف احلكــم ووقعــت علــس مســودته 

 فهي اريفة املشكلة علس الوجه التايل:
 برائسة السيد املستشار/ يوسف جاسم املطاوعة   رئيس احملكمة

 ادة املستشارين/ خالد سامل علي و حممد جاسم بن انجي وعضوية الس

 رئيس احملكمة                 أمني سر احملكمة 
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 ابسم صاحب السمو أمري الكويت 
 الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 جلنة فحص الطعون
 ابحملكمة الدستورية

 ه1439من مجادى اآلخرة  19ابجللسة املنعقدة علنًا ابحملكمة بتاريخ 
 م2018مارس  7املوافق 

 برائسة السيد املستشار/ خالد سامل علي                رئيس احملكمة
 وعضوية السيدين / حممد جاسم بن انجي               وخالد أمحد الوقيان
 وحضور السيد / عبد هللا سعد الرخيص               أمني سر اجللسة

 صدر احلكم اآليت:
 2017( لسنة 26ي احملكمة الدستورية برقم  يف الطعن املقيد يف سر
 "جلنة فحص الطعون"

 املرفوع من:
 نواق محد ضوحيي العرمي

 ضد:
 رئيس احلرس الوطين بص ته -1
 وكيي وزارة الدفاع بص ته -2                    

 الوقائع
حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر  -حيث إن حاصي الوقائع 

ن  نـــــواق محـــــد ضـــــوحيي العرمـــــي( أقـــــام علـــــس أن الطـــــاع –األوراق 
 ــاري مــد    2017( لســنة 2639املطعــون ضــدلا الــدعوى رقــم  

بطلب احلكم ابحتسـاب مسـتحقاته فيمـا لـو مت تعيينـه   8كلي حكومة/
كباحــث قــانو  منــم انتقالــه إأ الشــفون القانونيــة وحــىت  ريــخ انتهــاء 

 10/9/1994ريخ خدمته، وبيـااًن لـدعواا قـا  إنـه التحـق ابلعمـي بتـا
وحصي أثناء اخلدمـة علـس اإلجـازة يف القـانون مـن مملكـة البحـرين عـام 

، إال أن جهة عمله امتنعت عن نقله للعمي ابلشفون القانونيـة 2011
دون مرر وحرمه مـن البـدالت املقـررة للوقي ـة ومكافـوة ئايـة اخلدمـة، 

نظـر الـدعوى  مما حدا به إأ إقامة دعواا بطلباته سـال ة البيـان، وأثنـاء
دفع بعدم دستورية احلالة األوأ مـن االسـتينناءات الـي جـاءت ابل قـرة 

ــة( مــن املــادة  األوأ( مــن القــانون رقــم    2014( لســنة 110 اليناني
بتقريرها مكافوة مالية للخاضعني لقانون التومينـات االجتماعيـة وقـانون 

 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني.

كمـت احملكمــة بعـدم جديــة الـدفع بعــدم ، ح12/11/2017وجبلسـة 
الدستورية وبرف  الدعوى وإذ مل يرت  الطاعن قضـاء هـما احلكـم يف 
شقه املتعلق برف  الدفع بعـدم الدسـتورية، فقـد طعـن عليـه أمـام جلنـة 
فحص الطعون ابحملكمة الدستورية بصـحي ة أودعـت إدارة كتـاب هـما 

( 26رقم  ، وقيــــدت يف ســــرلها بــــ12/12/2017احملكمــــة بتــــاريخ 
، طالبـــا يف ختـــام الصـــحي ة إل ـــاء ذلـــ  احلكـــم وإحالـــة 2017لســـنة 

لل صـــي فيـــه، وقـــد  –بكامـــي هيفتهـــا  –األمـــر إأ احملكمـــة الدســـتورية 
علــس الوجــه املبــني  24/1/2018نظــرت هــما احملكمــة الطعــن جبلســة 

 مبحضرها وقررت إصدار احلكم جبلسة اليوم.
 احملكمة

 اع املرافعة، وبعد املداولة.بعد االطالع علس األوراق، ومس
 حيث إن الطعن استوىف أوضاعه الشكلية املقررة قانواًن.

وحيــــــث إن الطــــــاعن ينعــــــس علــــــس احلكــــــم املطعــــــون فيــــــه ال ســــــاد يف 
االستدال  واخلطو يف تطبيق القانون إذ قضس احلكم بعدم جدية الدفع 

ت املبـدي منــه بعــدم دسـتورية احلالــة األوأ مــن االسـتينناءات الــي جــاء
( لسنة 110ابل قرة  الينانية( من نص املادة  األوأ( من القانون رقم  

، بتقرير مكافوة مالية للخاضعني لقانون التومينـات االجتماعيـة 2014
وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسـكريني عنـد انتهـاء االشـ اك، 
وذلــ  فيمــا تضــمنه مــن الــنص علــس اســتينناء بعــ  ال فــات مــن تطبيــق 

املـــ من علـــيهم العـــاملون يف القطـــاع  - 1ا القـــانون وهـــم: أحكـــام هـــم
ــمين  ــة ابلكامــي واملســت يدون ال احلكــومي أو الشــركات اململوكــة للدول
ـــزم قـــبلهم  ـــدى جهـــات تلت التحقـــوا ابلعمـــي قبـــي نشـــر هـــما القـــانون ل

امل من علـيهم العـاملون  - 2بصرق مكافوة مالية عند انتهاء اخلدمة. 
كات اململوكــــــــة للدولــــــــة ابلكامـــــــــي يف القطــــــــاع احلكــــــــومي أو الشــــــــر 

واملســت يدون الـــمين اســـتحقوا مكافــوة ماليـــة عنـــد انتهــاء اخلدمـــة قبـــي 
...، وذلـــ  إلخالرـــا مببـــدأ املســـاواة -4... -3العمـــي هبـــما القـــانون 

( من الدستور، إذ أقامـت 41( و 8( و 7املنصوص عليها يف املواد  
فــوة ئايــة اخلدمــة ت رقــة غــري مــررة بــني العــاملني يف احلصــو  علــس مكا

املنصــوص عليهــا يف هــما القــانون، وأنــه عســكري ومت تعيينــه قبــي نشــر 
هما القانون ومت منحه مكافوة ئاية خدمـة أقـي مـن املنصـوص عليـه يف 

 بسبب االستينناءات املشار إليها. 2014( لسنة 110القانون رقم  
مـن  –يف قضـاء هـما احملكمـة  –وحيث إن هما النعي مردود مبا هو مقرر 

ـــدفع بعـــدم الدســـتورية يكـــون ابجتمـــاع أمـــرين الزمـــني  ـــة ال أن تقـــدير جدي
أورمــا: أن يكــون ال صــي يف املســولة الدســتورية الزمــاً لل صــي يف موضــوع 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 8            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

ــــنص  ــــاك شــــبهة قــــاهرة علــــس لال ــــة ال ــــدعوى واثنيهمــــا: أن تكــــون هن ال
التشريعي حمي الدفع ألحكام الدستور، كما أنـه مـن املقـرر أيضـاً أن تقـدير 
جدية الدفع منول يف األساس مبحكمة املوضـوع ب ـري معقـب مـىت أقامـت 

 قضاءها علس أسباب سائ ة ت دي إأ النتيرة الي انتهت إليها.
ملا كان ذلـ ، وكـان الطـاعن قـد أقـام دعـواا املوضـوعية بطلـب احلكـم 
بندب خبري الحتساب مستحقاته فيما لو مت تعيينه كباحث قانو  منم 

فون القانونية وحىت  ريخ انتهاء خدمته، وأثر ذل  علس انتقاله إأ الش
مستحقاته سيما مكافوة ئاية اخلدمة واملعاش واألضرار املادية واألدبية 
الي حلقت به، وقضت احملكمة برف  الدعوى استناداً إأ نـص املـادة 

( بنــــد  ز( مــــن النظــــام املوحــــد للبــــدالت واملكافــــآت اإلضــــافية 25 
شـــ طت الســتحقاق العســـكريني لبـــد  التخصـــص للعســكريني والـــي ا

ابلنسبة للحقوقيني احلصو  علـس اإلجـازة يف القـانون والعمـي فعليـاً يف 
جما  القـانون، وهـو مـا ال يتـوافر يف حالـة الطـاعن، األمـر الـمي يكـون 

( مــن ال قــرة الينانيـة مــن املـادة  األوأ( مــن القــانون 1معـه نــص البنـد  
قريـــر مكافـــآت ماليـــة للخاضـــعني بشـــون ت 2014( لســـنة 110رقـــم  

لقـــانون التومينــــات االجتماعيــــة وقــــانون معاشــــات ومكافــــآت التقاعــــد 
للعســــكريني عنــــد انتهــــاء االشــــ اك الــــمي د فــــع بعــــدم دســــتوريته، ال 
ــه، إذ مل تطبقــه احملكمــة ومل  يصــادق حمــاًل يف قضــاء احلكــم املطعــون في

ه الزمـــاً تتخـــما ســـندًا لقضـــائها، فـــال يكـــون ال صـــي يف مـــدى دســـتوريت
 لل صي يف النزاع املوضوعي.

وإذ انتهس احلكم املطعون فيـه إأ عـدم جديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية، 
فانه يكون صائب النتيرة قانواًن، ومن ك يتعني القضاء بتوييدا وبرف  

 الطعن وإلزام الطاعن ابملصروفات.
 فلهما األسباب

وألزمـــت  حكمـــت احملكمـــة: بقبـــو  الطعـــن شـــكاًل، ورفضـــه موضـــوعاً 
 الطاعن املصروفات.

 رئيس احملكمة                            أمني سر اجللسة  
اريفــة الــي أصــدرت احلكــم ونطقــت بــه هــي اريفــة املبينــة بصــدرا، أمــا 
اريفــة الــي مسعــت املرافعــة وتــداولت يف احلكــم ووقعــت علــس مســودته 

 فهي اريفة املشكلة علس الوجه التايل:
 ملستشار/ يوسف جاسم املطاوعة       رئيس احملكمةبرائسة السيد ا

 وعضوية السادة املستشارين/ خالد سامل علي        وحممد جاسم بن انجي 
 رئيس احملكمة                 أمني سر احملكمة  

 

 ابسم صاحب السمو أمري الكويت
 الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 جلنة فحص الطعون
 ابحملكمة الدستورية

 ه1439من مجادى اآلخرة 19ابجللسة املنعقدة علناً ابحملكمة بتاريخ 
 م .2018مارس  7املوافق

 برائسة السيد املستشار/ خالد سامل علي         رئيس احملكمة
 وعضوية السيدين املستشارين/ حممد جاسم بن انجي و خالد أمحد الوقيان

 ر اجللسة وحضور السيد / عبد هللا سعد الرخيص        أمني س
 صدر احلكم اآليت :

ـــــن املقيـــــد يف ســـــري احملكمـــــة الدســـــتورية بـــــرقم  لســـــنة  (27 يف الطع
 جلنة فحص الطعون"”2017

 املرفوع من:
 خالد سعد حسن السهلي

 ضد :
 رئيس جملس اخلدمة املدنية بص ته -1
 رئيس ديوان اخلدمة املدنية بص ته -2
 اد بص تهرئيس اريفة العامة ملكافحة ال س -          3

 الوقائع
حسبما يبني من احلكم املطعون فيه وسائر  -حيث إن حاصي الوقائع 

أن الطاعن  خالد سعد حسن السهلي( أقام علـس املطعـون  –األوراق 
 3إداري/ 2015( لســـنة 995ضـــدا الينالـــث بصـــ ته الـــدعوى رقـــم  

بطلــب احلكــم بتعيينــه ابريفــة العامــة ملكافحــة ال ســاد بدرجــة  مراقــب( 
قيته بكافة االمتيازات املستحقة لتل  الوقي ـة ومـا ي تـب علـس مع أح

 ذل  من ناثر.
وقــا  بيــاانً لــدعواا أنــه حاصــي علــس م هــي جــامعي مــن كليــة الترــارة 

ـــــاريخ  ـــــت بت والعلـــــوم السياســـــية ختصـــــص اقتصـــــاد مـــــن جامعـــــة الكوي

، كما حصي علس درجة املاجستري يف العلوم السياسية 13/1/1999

وتـدرع وقي يـاً حـىت  1995وزارة الداخليـة عـام ، وع ـني بـ2013عام 

، 23/2/2011وصــي إأ وقي ــة رئــيس قســم الشــفون املاليــة بتــاريخ 

وقد تقدم للتعيني لدى اريفة العامة ملكافحة ال ساد بناء علس االعالن 
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، إال أنــه فــوجت ابســتبعاد طلبــه حبرــة أن مــدة 10/7/2014املــ رخ 

تبعاد ال ـ ة السـابقة علـس حصـوله خرته أقي من املدة املطلوبة بعد اس

علـــس امل هـــي اجلـــامعي، ممـــا حـــدا بـــه إأ إقامـــة دعـــواا بطلباتـــه ســـال ة 

 البيان.

( مــن قــرار 2وأثنــاء نظــر الــدعوى دفــع الطــاعن بعــدم دســتورية البنــد  

ــــــــة يف اجتماعــــــــه رقــــــــم   ــــــــاريخ 9/2016جملــــــــس اخلدمــــــــة املدني ( بت

ــــمي يــــنص علــــس  2/5/2016 داريــــة اســــتكما  االجــــراءات اال“وال

إبرجـــاع مـــوق ي اريفـــة العامـــة ملكافحـــة ال ســـاد ملقـــار عملهـــم الســـابق 

 ”.ابريفة

وطلب وقف الـدعوى املوضـوعية وإحالـة األمـر إأ احملكمـة الدسـتورية 

 لل صي فيه.

ــدفع بعــدم  23/11/2017وجبلســة  حكمــت احملكمــة بعــدم قبــو  ال

 الدستورية وبعدم اختصاصها والئياً بنظر الدعوى.

ت  الطاعن قضـاء احلكـم يف شـقه املتعلـق بعـدم جديـة الـدفع وإذ مل ير 

بعـــدم الدســـتورية فقـــد طعـــن فيـــه أمـــام جلنـــة فحـــص الطعـــون ابحملكمـــة 

ــــــاريخ  ــــــاب هــــــما احملكمــــــة بت الدســــــتورية بصــــــحي ة أودعــــــت إدارة كت

ـــــدت يف ســـــرلها بـــــرقم  19/12/2017  2017( لســـــنة 27، وقي

ــــب يف ختامهــــا إل ــــاء احلكــــم الصــــادر بعــــدم قبــــو  الــــدف ع بعــــدم طل

 –بكامـــي هيفتهـــا  –الدســـتورية وإحالـــة األمـــر إأ احملكمـــة الدســـتورية 

 24/1/2018لل صـي فيــه، وقــد نظــرت هـما احملكمــة الطعــن جبلســة 

 علس الوجه املبني مبحضرها وقررت إصدار احلكم جبلسة اليوم.

 احملكمة

 بعد االطالع علس األوراق، ومساع املرافعة، وبعد املداولة.

أنــه ال  –وعلـس مــا جــرى بـه قضــاء هـما احملكمــة  –قــرر ملـا كــان مـن امل

جيــوز أن خيتصــم يف الطعــن إال مــن كــان طرفــاً يف اخلصــومة الــي صــدر 

فيها احلكم املطعون فيه، وكان الينابت من األوراق أن املطعون ضدلا 

ـــوان اخلدمـــة  ـــيس دي ـــة، ورئ ـــيس جملـــس اخلدمـــة املدني األو  والينـــا   رئ

دعوى املوضـــــوعية، وابلتـــــايل فانـــــه ال جيـــــوز املدنيـــــة( مل خيتصـــــما يف الـــــ

اختصـــامهما يف هـــما الطعـــن النت ـــاء صـــ تهما، ومـــن ك يتعـــني القضـــاء 

 بعدم قبو  الطعن ابلنسبة رما.

اســتوىف أوضــاعه الشــكلية  –فيمــا عــدا مــا تقــدم  -وحيــث إن الطعــن 

 املقررة قانواًن.

وحيــــــث إن الطــــــاعن ينعــــــس علــــــس احلكــــــم املطعــــــون فيــــــه ال ســــــاد يف 

ســتدال  والقصــور يف التســبيب واخلطــو يف تطبيــق القــانون إذ قضــس اال

( من قرار 2احلكم بعدم جدية الدفع املبدى منه بعدم دستورية البند  

ــــة املتخــــم ابجتماعــــه رقــــم   ــــاريخ 9/2016جملــــس اخلدمــــة املدني ( بت

والمي ينص علس"استكما  االجراءات االدارية إبرجاع  2/5/2016

كافحـة ال سـاد ملقـار عملهـم السـابق ابريفـة" يف موق ي اريفـة العامـة مل

حني أنه تالبسه شبهة عـدم الدسـتورية ملخال تـه مبـدأ املسـاواة وتكـاف  

( 41( و 29( و 8( و 7ال ـــرص وذلـــ  ابملخال ـــة لنصـــوص املـــواد  

 من الدستور.

ــه مــن املقــرر يف قــانون إنشــاء احملكمــة الدســتورية أن الرقابــة  وحيــث إن

رها يف شــون الشــرعية الدســتورية يتعــني أن تنصــب القضــائية الــي تباشــ

علس نص تشريعي سواء ورد يف قانون أو مرسـوم بقـانون أو الئحـة وال 

متتد رقابتها إأ غري ذل  من قرارات إدارية مهما بل ت أوجه لال تها 

يف  –ألحكام الدستور، وأن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منول 

ــــة ابحملكمــــة املنظــــو  -األســــاس  ر أمامهــــا الــــدعوى املوضــــوعية، واجلدي

 –وعلــس مــا جــرى بــه قضــاء هــما احملكمــة  –املتطلبــة يف هــما الشــون 

تنصــــرق إأ أمــــرين أورمــــا: أن يكــــون ال صــــي يف املســــولة الدســــتورية 

منترــــًا، مبعــــ  أن يكــــون الــــنص القــــانو  أو الالئحــــي املطعــــون علــــس 

مـا: أن تقـوم شـبهة دستوريته الزمًا لل صي يف موضـوع الـدعوى، واثنيه

 قاهرة علس خروع هما النص علس أحكام الدستور.
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ملــا كــان ذلــ ، وكــان احلكــم املطعــون فيــه قــد خلــص إأ عــدم جديــة 
( مـن قـرار جملـس اخلدمـة املدنيـة املتخـم 2الدفع بعدم دستورية البند  

ـــاريخ 9/2016ابجتماعـــه رقـــم   فيمـــا تضـــمنه مـــن  2/5/2016( بت
يــة إبرجــاع مــوق ي اريفــة العامــة ملكافحــة اســتكما  اإلجــراءات اإلدار 

ال ساد ملقار عملهم السابق ابريفة، علس سند حاصله أن البند املشار 
إليه ال يعدو أن يكون حم  توصية صادرة مـن جملـس اخلدمـة املدنيـة، 
فال تعد من قبيي القوانني أو املراسيم ابلقـوانني أو اللـوائ  الـي ختـتص 

 لطعن بعدم دستوريتها.احملكمة الدستورية بنظر ا
مىت كان ذل  وكان ما خلص إليه احلكم املطعون فيه إ ا يك س حلمـي 

قضائه بعدم قبو  الدفع بعدم الدستورية، ومل أيت الطاعن ما يـدح  

مــا ارتكــن إليــه احلكــم املطعــون فيــه، فــان الطعــن عليــه يف هــما الشــون 

 يكون قد أقيم علس غري أساس.

ني القضـــاء بـــرف  الطعـــن، وإلـــزام الطـــاعن وترتيبـــًا علـــس مـــا تقـــدم يتعـــ

 املصروفات.

 فلهما األسباب

 حكمت احملكمة:

أواًل: بعــــدم قبــــو  الطعــــن شــــكاًل، ابلنســــبة للمطعــــون ضــــدلا األو  

 والينا .

اثنيـــا: بقبـــو  الطعـــن ابلنســـبة للمطعـــون ضـــدا الينالـــث شـــكاًل ورفضـــه 

 موضوعًا، وألزمت الطاعن املصروفات.

 سة                       رئيس احملكمةأمني سر اجلل          

اريفــة الــي أصــدرت احلكــم ونطقــت بــه هــي اريفــة املبينــة بصــدرا، أمــا 

اريفــة الــي مسعــت املرافعــة وتــداولت يف احلكــم ووقعــت علــس مســودته 

 فهي اريفة املشكلة علس الوجه التايل:

 ــــــةبرائسة السيد املستشار/ يوسف جاسم املطاوعة    رئيــس احملكمـ

 وعضوية السادة املستشارين/ خالد سامل علي وحممد جاسم بن انجي 

 

 رئيس احملكمة      أمني سر احملكمة   

 جملس الوزراء

  2018لسنة  93مرسوم رقم 

 بتعيني س ري غري مقيم 

 بعد االطالع علس الدستور،  -

بنظـام السـلكني الدبلوماسـي  1962لسـنة  21وعلس القانون رقـم  -

 لي والقوانني املّعدلة له،والقنص

 وبناًء علس عرض انئب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية، -

 وبعد موافقة جملس الوزراء،  -

 رمسنا ابآليت 

 مادة أوأ

س ري دولة الكويت لـدى اجلمهوريــة   -يـ ّعني / سامي حممد السليمان 

ى إمــارة ســـ رياً لدولـــة الكويــت لــد -ابإلضـــافة إأ عملــه  -ال رنســية 

 موانكو. 

 مادة اثنية

علـس انئــب رئـيس جملــس الــوزراء ووزيــــر اخلارجيــة تن يـــم هــما املرســوم، 

 ويعمي به من  ريخ صدورا، وينشر يف اجلريدة الرمسية.

 أمري الكويت                                           

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء  

 احلمد الصباح جابر مبارك

 انئب رئيس جملس الوزراء   

 ووزير اخلارجية           

 صباح خالد احلمد الصباح 

 ه  1439رجـــــب      2صدر بقصر السيف يف :    

 م  2018مــــارس      19املوافق :                   
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 2018 لسنة  94مرسوم رقم 
   بتحديد الدوائر االنتخابية  

 البلديلعضوية اجمللس 
 بعد االطالع علس الدستور  ، -
ــــــــنة  35وعلـــــــس القـــــــانون رقـــــــم  - ــــــــون انتخـــــــاابت  1962لسـ يف شـ

 أعضاء جملس األمة والقوانني املعّدلة له  ،
ــــــــــــنة  33وعلـــــــــــس القـــــــــــانون رقـــــــــــم  - ــــــــــــون بلديـــــــــــة  2016لسـ بشـ

 ، 2018لسنة  1الكويت، املعّد  ابلقانون رقم 
 راء ووزير الداخلية،وبناًء علس عرض انئب رئيس جملس الوز  -
 وبعد موافقة جملس الوزراء  ، -

 رمسنا ابآليت 
 مادة أوأ

 حتدد الدوائر االنتخابية لعضوية اجمللس البلدي علس النحو التايل : 
 الدائرة االنتخابية األوأ وتتكون من :  

 الشرق .  - 1
 املطبة .  - 2
 دمسان .  - 3
 بنيد القار .  - 4
 الدمسة .  - 5
 لدعية . ا - 6
 الشعب .  - 7
 فيلكا وسائر اجلزر .  - 8

 الدائرة االنتخابية الينانية وتتكون من :  
 ضاحية عبد هللا السامل .  - 1
 املرقاب .  - 2
 القبلة .  - 3
 الشويخ .  - 4
 الشامية .  - 5
 القادسية .  - 6
 املنصورية .  - 7

 الدائرة االنتخابية الينالينة وتتكون من :  
 يحاء . ال  - 1
 النزهة .  - 2

 كي ان .   - 3
 الروضة .  - 4

 الدائرة االنتخابية الرابعة وتتكون من :  
 حويل .  - 1
 ميدان حويل .  - 2
 النقرة .  - 3
 بيان .  - 4
 مشرق .  - 5
 العديلية .  - 6
 السرة .  - 7
 اجلابرية .  - 8
 اخلالدية .  - 9

 قرطبة .  - 10
 الريموك .  - 11

 االنتخابية اخلامسة وتتكون من :   الدائرة
 الساملية .  - 1
 الرأس .  - 2
 البدع .  - 3
 سلوى .  - 4
 الرميينية .  - 5

 الدائرة االنتخابية السادسة وتتكون من :  
 ابرق خيطان .  - 1
 خيطان اجلديدة .  - 2
 ال روانية .  - 3
 ال ردوس .  - 4
 ضاحية مبارك العبد هللا .  - 5
 .  السالم - 6
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 الرقعي واألندلس .  - 3
 جليب الشيوخ .  - 4
 ضاحية صباح الناصر .  - 5
 الرحاب .  - 6
 إشبيلية .  - 7
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 الصليبخات .  - 1

 الدوحة .  - 2

 غرانطة .  - 3

 القريوان .  - 4

 مدينة سعد العبد هللا .  - 5

 اجلهراء اجلديدة .  - 6
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مشااًل وغراًب وحدود الكويـت مـع اململكـة العربيـة السـعودية حـىت مركـز 

 املتياهة جنوابً . 

 الدائرة االنتخابية التاسعة وتتكون من :  

األمحـــــدي واملقـــــوع ووارة والصـــــبيحية واجلعيـــــدان حـــــىت حـــــدود  - 1

 اململكة العربية السعودية غراب . الكويت مع 

 هدية .  - 2

 ال نطاس واملهبولة .  - 3

 أبو حلي ة .  - 4

 ال نيطيس واملسيلة وضاحية صباح السامل .  - 5
 العقيلة .  - 6
 الرقة .  - 7
 ضاحية علي صباح السامل .  - 8
 الزور .  - 9

 الوفرة .  - 10
 الظهر .  - 11

 وتتكون من :   الدائرة االنتخابية العاشرة
 الصباحية .  - 1
 ال حيحيي .  - 2
 املنقف .  - 3
 القرين .  - 4
 العدان .  - 5
 القصور .  - 6
 ضاحية مبارك الكبري .  - 7
 ضاحية فهد األمحد .  - 8
 ضاحية جابر العلي .  - 9

 مادة اثنية
علس انئب رئـيس جملـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة تن يـــم هـما املرسـوم ، 

 ي به من  ريخ نشرا يف اجلريدة الرمسية .ويعم
 

 أمري الكويت

 صباح األمحد اجلابر الصباح

 رئيس جملس الوزراء

 جابر مبارك احلمد الصباح

 انئب رئيس جملس الــوزراء  

 ووزير الداخلية      

 ال ريق م/ خالد اجلراح الصباح

 هـ  1439رجـــــب  2صدر بقصر السيف يف :  

 م     2018مــــارس  19املوافق :                  

 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 13            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 وزارة الترارة والصناعة

 م 2018( لعام  160قرار وزاري رقم    

 وزيــر الترــــارة والصنــــاعة

 بعد االطـــالع:

إبصـــدار قـــانون اإلجـــراءات  1960لســـنة  17علـــس القـــانون رقـــم  -

 واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له.

إبصدار قانون الترارة  1980لسنة  68ون رقم وعلس املرسوم بقان -

 والقوانني املعدلة له.

ـــــس القـــــانون رقـــــم  - ـــــ  يف  2007لســـــنة  62وعل بشـــــون قمـــــع ال 

 املعامالت الترارية.

يف شـــون تنظـــيم تـــراخيص  2013لســـنة  111وعلـــس القـــانون رقـــم  -

 احملالت الترارية والئحته التن يمية.

مكافحة غسي األموا   يف شون 2013لسنة  106وعلس القانون  -

 ومتويي اإلرهاب والئحته التن يمية.

يف شـــــون تنظـــــيم وزارة  2015لســـــنة  191وعلـــــس املرســـــوم رقـــــم  -

 الترارة والصناعة.

ابملوافقـة  2004/ سعاً ( لسنة 37وعلس قرار جملس الوزراء رقم   -

 علس إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية.

 2009( لســــنة 4/اثنيــــاً /614س الــــوزراء رقــــم  وعلــــس قــــرار جملــــ -

 بتكليف وزارة الترارة والصناعة مبراقبة املعارض العقارية واإلسكانية.

م إبنشـــــاء إدارة 2003لســـــنة  284وعلـــــس القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم  -

 العقار.

م يف شون تنظيم مهنة 2010لسنة  182وعلس القرار الوزاري رقم  -

 م.2010لسنة  417الوزاري رقم  مقيمي العقار واملعد  ابلقرار

يف شـون تنظـيم مهنـة  2011لسنة  477وعلس القرار الوزاري رقم  -

 السمسرة العقارية.

بشــون مــن  صـــ ة  2016لســنة  120وعلــس القــرار الــوزاري رقــم  -

الضبطية القضـائية لـبع  مـوق ي إدارة العقـار املعـد  ابلقـرار الـوزاري 

 .2016لسنة  306رقم 

 .2016لسنة  371لوزاري رقم وعلس القرار ا -

بشون تنظيم املعارض  2017لسنة  639وعلس القرار الوزاري رقم  -

 العقارية.

 وبناًء علس ما عرضه وكيي الوزارة. -

 وبنـــــاء علــــس ما تقتضيه مصــلحـــة العمـــــــي. -

 قــــــــــــــرر

 املادة األوأ 

أدانا إلثبــات مـا يقـع مــن  متـن  صـ ة الضــبطية القضـائية للمـمكورين -

إبصدار قانون الترارة  1980لسنة  68لال ات املرسوم بقانون رقم 

يف شون تنظـيم  2013لسنة  111والقوانني املعدلة له، والقانون رقم 

ـــراخيص احملـــالت التراريـــة، والقـــانون  يف شـــون  2013لســـنة  106ت

املنظمــة مكافحــة غســي األمــوا  ومتويــي اإلرهــاب، والقــرارات الوزاريــة 

ملهني مقيم العقار والسمسرة العقارية، وتنظيم سوق العقـار واملعـارض 

 -العقارية، وهـــم :

 السيد / حممد للف العنزي -1

 السيدة / ملياء إبراهيم الصاحل -2

 السيدة / مرمي حممد البحرا  -3

 السيدة / عبري سعيد العنزي -4

 السيدة / جوزا عيسس املطريي -5

 احل عبد هللا نويشريالسيد / ص -6

 السيد / دال  عبد هللا بندر -7
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 السيدة / العنود يوسف بوربيع -8

 السيدة / خلود خالد الكندري -9

 السيد / علي خليي بن حيدر -10

 السيدة / فاطمة حممود حسني حسن -11

 السيدة / ئس ماطر العازمي -12

 السيدة / وفاء صاحل العنزي -13

 املادة الينانية 

للموق ني املمكورين أعالا ضبط وإثبات املخال ات الي تقع  يكون -

ابملخال ة ألحكام القوانني والقرارات الوزارية املشار إليها ابملادة األوأ 

وإثباهتا يف حماضر رمسيـة، وذلـ  فيمـا يتعلـق بطبيعـة أعمـارم الوقي يـة، 

ويكــون رــم يف ســبيي ذلــ  احلــق يف دخــو  مقــار الشــركات واملكاتــب 

 سســـات العقاريـــة العاملـــة يف جمـــا  السمســـرة، وتقيـــيم العقـــارات، وامل

والوساطة العقارية، واملعارض العقارية، واالطالع علس كافة السرالت 

والــدفاتر واملســتندات والبيــاانت والعقــود والواثئــق، وطلــب املعلومــات 

الي تساعدهم علس أداء املهام واالختصاصات الي يباشـروئا، رـم يف 

 ء ذل  االستعانة وطلب املساعدة من رجا  السلطة العامة سبيي أدا

   الشرطة (.

 املادة الينالينة 

ينشر هما القرار ابجلريدة الرمسيـة ويعمـي بـه مـن  ريـخ نشـرا وعلـس  -

 اجلهات املختصة تن يما.

 وزيــــــــر الترـــــارة والصنـــاعـــة

 ووزيـــــــر الــدولة لشفـــون الشباب  

 خـــــــالـد انصــــــــر الــروضـــــان                                       

 

 ه 1439مجادى اآلخرة  25صدر يف : 

 م 2018مارس  13املوافق : 

 م2018( لعام 161قرار وزاري رقم  
 بشون تعديي املسمس التراري حلليب األط ا  املباع ؤسعار ل ضة

 وزير الترارة والصناعة
( بشون 1979( لسنة  10علس القانون رقم  بعد االطالع  -

اإلشراق علس اإل ار يف السلع وحتديد أسعار بعضها والقوانني املعدلة 
 له.
( M_116_07034_2018وعلس ممكرة إدارة التموين رقم   -

 .05/03/2018بتاريخ 
 .2014( لعام 146وعلس القرار الوزاري رقم   -
 وبناء علس ما عرضه وكيي الوزارة. -
 س ما تقتضيه املصلحة العامة.وبناء عل -

 قـــــــــــرر
 املادة األوأ

( 146يستبد  اجلدو  الوارد يف املادة األوأ من القرار الوزاري رقم  
 ابجلدو  اآليت: 2014لعام 
شد  الصنف م

 الكرتون
سعر البيع 
للرمعية 
ابلبطاقة 
التموينية 
 للكرتون

سعر البيع 
للمستهل  
ابلبطاقة 

 التموينية للعلبة
 الواحدة

ليبتوميي  1
 ( من 1بلس  

الوالدة حىت 
 شهور 6

12 *400 
 جرام

400/20 785/1 

ليبتوميي  2
 ( من 2بلس  

شهور  6 
 حىت سنة(

12*400 
 جرام

600/21 890/1 

ليبتوجرو  3
 ( من 3بلس  

 سنة( 1-2 

12*400 
 جرام

600/21 890/1 

 املادة الينانية
ـــــه  علـــــس املســـــ ولني كـــــي فيمـــــا خيصـــــه تن يـــــم هـــــما  القـــــرار ويعمـــــي ب

 اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريدة الرمسية.
 وزير الترارة والصناعة                                           
 ووزير الدولة لش ون الشباب    

 خالد انصر الروضان                                       
 ه1439مجادى اآلخرة  25صدر يف:
 م2018مارس  13املوافق:
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 وزارة الداخلية
 (2018لسنة  259 قرار وزاري رقم 

 بشون: معاملـة كويي
 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االطالع علس املرسوم األمريي رقم  -
 الكويتية والقوانني املعدلة له.

 االعاقة . يف شون حقوق األشخاص ذوي 8/2010وعلس القانون رقم  -
وعلس كتايب اللرنة ال نية الطبية يف اريفة العامة لشفون ذوي  -

 م.16/11/2017اإلعاقة امل رخني 
وعلس كتاب وكيي الوزارة املساعد لشفون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 م.21/1/2018امل رخ  2312
 وبناء علس عرض وكيي الوزارة. -

 قــــــــرر
 
 (1مادة  

أبناء املواطنة/ هنادي حمرم راكان  –أمسالا  يعامي كي من اآليت
معاملة الكويتيني مدى احلياة عماًل بنص املادة  –مشول العرمي 

 -املشار إليه ولا : 8/2010( من القانون رقم 3 
 املدعو/ عبدالكرمي محاد بن رديين بن عوض املطريي

 املدعوة/ وسام محاد بن رديين بن عوض املطريي
 

 (2مادة  
يعنيهم األمر تن يم هما القرار ويعمي به إعتبارًا من  ريخ علس من 

 نشرا ابجلريدة الرمسية .
 انئب رئيس جملس الوزراء

 ووزير الداخلية                                             
 خالد اجلراح الصباح                                          

 
 ه1439مجادى اآلخرة  26صدر ىف: 
 م2018مارس  14املوافق : 

 
 
 

 (2018لسنة 262 قرار وزاري رقم  
 بشون: معاملة قصر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقــانون اجلنســية  15/59بعــد االطــالع علــس املرســوم األمــريي رقــم  -

 الكويتية والقوانني املعدلة له.

زات رقـم وعلس كتاب وكيـي الـوزارة املسـاعد لشـفون اجلنسـية واجلـوا -

 ومرفقاته. 29/1/2018امل رخ  3361

 وبناء علس عرض وكيي الوزارة. -

 قـــرر

 (1مادة  

يعامي القاصران اآليت إمسالا أبناء املواطنة/ خزنه حممـد سـعد ضـبيب  

ســــعودي  –مــــن مطلقهــــا/ عايــــد قــــاهر خلــــف الرشــــيدي  –العــــازمي 

 -:معاملة الكويتيني حلني بلوغهما سن الرشد ولا  -اجلنسية 

 م.2/6/2012اثمر عايد قاهر خلف الرشيدي     مواليد الكويت يف  -1

أرألم عايــــــــــد قــــــــــاهر خلــــــــــف الرشــــــــــيدي     مواليــــــــــد الكويــــــــــت يف  -2

 م.20/8/2013

 (2مادة  

علــس مــن يعنــيهم األمــر تن يــم هــما القــرار ويعمــي بــه اعتبــاراً مــن  ريــخ 

 نشرا ابجلريدة الرمسية.

 انئب رئيس جملس الوزراء

 داخليةووزير ال

 خالد اجلراح الصباح

 ه 1439مجادى اآلخرة  26صدر يف :

 م 2018مارس  14املوافق : 
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 (2018لسنة  263 قرار وزاري رقم 
 بشون : معاملة قصر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقــانون اجلنســية  15/59بعــد االطــالع علــس املرســوم األمــريي رقــم  -

 له. الكويتية والقوانني املعدلة

وعلس كتاب وكيـي الـوزارة املسـاعد لشـفون اجلنسـية واجلـوازات رقـم  -

 ومرفقاته. 31/1/2018امل رخ  3365

 وبناء علس عرض وكيي الوزارة. -

 

 قـــرر

 (1مادة  

يعامــي القاصــران اآليت إمسالــا أبنــاء املواطنــة/ ســاميه فــاحل جــازع رجــا  

 -لبنــــا  اجلنســــية  -العــــازمي أرملــــة املرحــــوم/ عبــــدهللا عبــــدهللا أمحــــد 

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهما سن الرشد ولا:

 م.16/5/2005مواليد لبنان يف  ل ي عبدهللا أمحد-1

 م.2/11/2007مواليد لبنان يف  رنني عبدهللا أمحد-2

 

 (2مادة  

علــس مــن يعنــيهم األمــر تن يــم هــما القــرار ويعمــي بــه اعتبــاراً مــن  ريــخ 

 نشرا ابجلريدة الرمسية.

 ئب رئيس جملس الوزراءان

 ووزير الداخلية

 خالد اجلراح الصباح

 

 ه 1439مجادى اآلخرة  26صدر يف : 

 م 2018مارس  14املوافق :  

 

 (2018لسنة   264 قرار وزاري رقم   
 بشون: معاملة قصر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

اجلنسية بقانون  15/59بعد االطالع علس املرسوم األمريي رقم  -

 الكويتية والقوانني املعدلة له.

وعلس كتاب وكيي الوزارة املساعد لشفون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 ومرفقاته. 29/1/2018امل رخ  3360

 وبناء علس عرض وكيي الوزارة. -

 

 قــرر

 (1مادة  

ــة/ صــبحية حســني ســطم   ــا املواطن تعامــي القاصــر ن اآليت أمسالــا إبنت

ـــزي  ســـوري  –زوجهـــا املتـــوىف/ فاضـــي علـــي األمحـــد مـــن  –ســـعد العن

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهما سن الرشد ولا: -اجلنسية 

 م.17/3/1999مواليد الكويت يف     أمساء فاضي علي األمحد-1

 م.7/6/2001مواليد الكويت يف     هديي فاضي علي األمحد-2

 

 (2مادة  

بـه اعتبـاراً مـن  ريـخ  علس مـن يعنـيهم األمـر تن يـم هـما القـرار ويعمـي 

 نشرا ابجلريدة الرمسية.

 

 انئب رئيس جملس الوزراء

 ووزير الداخلية

 خالد اجلراح الصباح 

 ه 1439مجادى اآلخرة  26صدر يف : 
 م 2018مارس  14املوافق :  
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 (2018لسنة  265 قرار وزاري رقم 
 بشون: معاملـة قصـر

 انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية

بقانون اجلنسية  15/59االطالع علس املرسوم األمريي رقم  بعد -

 الكويتية والقوانني املعدلة له.

وعلس كتاب وكيي الوزارة املساعد لشفون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 ومرفقاته. 29/1/2018امل رخ  3362

 وبناء علس عرض وكيي الوزارة . -

 

 قــــــــرر

 (1مادة  

م أبناء املواطنة/ دال  هشام صاحل عبدهللا يعامـي القصر اآليت أمساؤه

مصري  –من مطلقها/ أمحد شريف امام سيد حممد  –علي الق اص 

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهم سن الرشد وهـم: -اجلنسية 

 م.12/12/2008.يوسف أمحد شريف امام سيد حممد مواليد مصر يف 1

 م.11/2/2013.ليان أمحد شريف امام سيد حممد مواليد الكويت يف2

 م.21/5/2014.زينه أمحد شريف امام سيد حممد مواليد مصر  يف 3

 

 (2مادة  

علس من يعنيهم األمر تن يم هما القرار ويعمي به اعتبارًا من  ريخ 

 نشرا ابجلريدة الرمسية .

 انئب رئيس جملس الوزراء

 ووزير الداخلية                                              

 خالد اجلراح الصباح                                          

 

 ه1439مجادى اآلخرة  26صدر ىف: 

 م2018مارس  14املوافق : 

 وزارة الشفون االجتماعية والعمي

                                                                                 2018/أ( لسنة 28قرار وزاري  

 ي مجعية الينقلني االجتماعية اخلرييةبشون ح

 وزير الشفون االجتماعية والعمي

بشــــون تنظــــيم  1959بعــــد االطــــالع علــــس القــــانون الصــــادر عــــام  -

 ال خيص جبمع املا  لألغراض العامة.

بشون األندية ومجعيات  1962( لسنة 24وعلس القانون رقم   -

 الن ع العام وتعديالته .

يف شــــون وزارة الشــــفون  2017لســــنة ( 50وعلــــس املرســــوم رقــــم   -

 االجتماعية .

بشــون منــع مجــع  2007( لســنة 867وعلــس قــرار جملــس الــوزراء   -

الترعــــات عــــن طريــــق الطــــاوالت واحلصــــاالت ابألســــواق واملســــاجد 

 واألماكن العامة .

بشون الئحة تنظيم  1995( لسنة 101وعلس القرار الوزاري رقم   -

 مجع الترعات .

إبشــهار مجعيــة  2006( لســنة  175الــوزاري رقــم    وعلــس القــرار -

 الينقلني االجتماعية اخلريية .

وعلـــس مـــمكرة مـــدير إدارة اجلمعيــــات اخلرييـــة واملـــرات امل رخــــة يف  -

29/9/2016 . 

وعلس مـمكرة قطـاع الشـفون القانونيـة بشـون لال ـات مجعيـة الينقلـني  -

 . 25/12/2017االجتماعية اخلريية امل رخة يف 

ـــ - ـــات األهليـــة وبن ـــيم وحـــي اجلمعي ـــة إشـــهار وتقي ـــس موافقـــة جلن اًء عل
( املنعقــــد 9واخلرييــــة واملــــرات وال ــــرق التطوعيــــة يف اجتماعهــــا رقــــم  

 م .7/3/2018بتاريخ 
 وبعد العرض علس السيد وكيي الوزارة . -
 وبناًء علس ما تقتضيه املصلحة العامة . -
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 * قـــــــــرر *

 (  1مـــــادة   

 ة الينقلني االجتماعية اخلريية . حي مجعي 

 

 (  2مـــــادة   

ميتنـــع علـــس جملـــس إدارة اجلمعيـــة والعـــاملني فيهـــا التصـــرق يف أموارـــا 

ومســـتنداهتا وعلـــيهم تســـليم مـــا يف عهـــدهتم مـــن ذلـــ  إأ مـــن تكل ـــه 

 الوزارة يف مباشرة إجراءات التص ية .

 

 (  3مادة   

ورا ، وينشر يف اجلريدة الرمسية                    يعمي هبما القرار اعتباراً من  ريخ صد 

 وعلس جهات االختصاص العلم وتن يم ما جاء فيه .

 

 وزيرة الشفون االجتماعية والعمي

 ووزيرة الدولة للشفون االقتصادية

 هند صبي  براك الصبي                                     

 ه 1439رجب  2صدر يف : 
 م 2018مارس  19املوافق : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
                                                         

 اريفة العامة للبيفة

 2018( لسنة 1قرار رقم  

 بتشكيي اجمللس األعلس للبيفة

 رئيس اجمللس األعلس للبيفة

 بعد االطالع علس: 

بشــون إصــدار قــانون محايــة البيفــة،  2014لســنة  42رقــم القــانون  -

 ،2015لسنة  99املعدَّ  ابلقانون رقم 

 بشون اريفة العامة للبيفة، 2014لسنة  276واملرسوم رقم  -

بشـــون تعيـــني مـــدير عـــام اريفـــة  2014لســـنة  316واملرســـوم رقـــم  -
 العامة للبيفة،

يف اجمللــس  بشــون تعيــني أعضــاء 2014لســنة  318واملرســوم رقــم  -
 األعلس للبيفة،

 بشون اريفة العامة للبيفة، 2015لسنة  326واملرسوم رقم  -
 وبناء علس ما تقتضيه مصلحة العمي والصاحل العام. 

 ررـــــــــــــــــــق
 مادة أوأ

ي شكي اجمللس األعلس للبيفة برائسة الشيخ/ انصر صباح األمحد اجلابر 
لس الوزراء ووزير الدفاع، وعضوية كي الصباح النائب األو  لرئيس جم

 من: 
 وزير الن ط ووزير الكهرابء واملاء  -1
 وزير األش ا  العامة -2
 مدير عام اريفة العامة للبيفة عضواً ومقررًا. -3

 مادة اثنية
 ي نشر هما القرار يف اجلريدة الرمسية.
 

 النائب األو  لرئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع
 رئيس اجمللس األعلس للبيفة                               

 انصر صباح األمحد الصباح                                  
 ه1439رجب 2صدر يف: 
 م2018مارس 19املوافق: 
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 2018لسنة  2قرار رقم 

 بتعديي الالئحة التن يمية لالش اطات ارندسية

قم والبيفية للمنشآت بدولة الكويت الصادرة ابلقرار ر 

 2017لسنة  2

 املدير العام:
 بعد االطالع علس:

ــة البيفــة  2014لســنة  42القــانون رقــم  - بشــون إصــدار قــانون محاي

 وتعديالته،

الصـــــــادر يف اجتماعـــــــه رقـــــــم  657وقـــــــرار جملـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  -

 بشون املدن العمالية، 4/5/2015( املنعقد بتاريخ 20/2015 

 4بتعــديي اجلــدو  رقــم  2016لســنة  567والقــرار الــوزاري رقــم  -

بشــــون االشــــ اطات واملواصــــ ات اخلاصــــة ؤبنيــــة منــــاطق املخــــازن أو 

ــاطق  خدميــة ــة-من  اريــة( واملنــاطق الصــناعية، امللحــق ابلقــرار -حرفي

بشون تنظيم أعمـا  البنـاء واجلـداو   2009لسنة  206الوزاري رقم 

 امللحقة،

ــــــــم  - ــــــــ 2017لســــــــنة  2والقــــــــرار رق ة إبصــــــــدار الالئحــــــــة التن يمي

 18لالش اطات ارندسية والبيفيـة للمنشـآت بدولـة الكويـت  للمـادة 

من القانون املشار إليه(، املنشور يف اجلريدة الرمسية  ملحق العدد رقم 

لسنة  4( واملعدَّ  ابلقرار رقم 21/3/2017الصادر بتاريخ  1332

2017 . 

ــــة يف اجتماعــــه رقــــم   - ــــة جملــــس إدارة اريف ــــد موافق ( 1/2018وبع

 . 6/3/2018نعقد بتاريخ امل

 وبناء علس ما تقتضيه مصلحة العمي والصاحل العام. -

 

 

 قـــرر

 مادة أوأ

من الالئحة املشار إليها، ليكون علـس  4/ رابعا /  3ي عدَّ  نص املادة 

 النحو التايل:

" أن تلتزم الصناعات القائمة بتقدمي برانمج زمين ملزم يف موعـد أقصـاا سـنة 
هــما القــرار الســتبدا  األفــران املســتهلكة وإحــال  حملهــا مــن  ريــخ صــدور 

 أفران جديدة صديقة للبيفة تتوافق انبعااثهتا مع املعايري البيفية احمللية ".
 مادة اثنية

مــن الالئحــة املشــار إليهــا، ليكــون  1/ أواًل / 119ي عــدَّ  نــص املــادة 
 علس النحو التايل:

ـــة يف ن ـــاطق الصـــناعية أن " ي راعـــس عنـــد إنشـــاء املـــدن العمالي طـــاق املن
 تكون بعيدة عن جما  انتشار امللواثت ".
 مادة اثلينة

مــن الالئحـة املشــار إليهـا، ليكــون  7/ أواًل /  119ي عـدَّ  نــص املـادة 
 علس النحو التايل:

" ي سم  ببناء سكن للعمـا  داخـي املنشـآت الصـناعية واملصـانع الـي 
ة العاملني هبـا، وذلـ  يف ال تنتج عنها ملواثت تشكِّي خطراً علس صح

 ضوء دراسة املردود البيفي اخلاصة بكي منشوة صناعية ".
 مادة رابعة

 / أواًل من الالئحة املشار إليها. 119من املادة  4ي ل س الشرل رقم 
 مادة خامسة

صَّي رسم مقدارا عشرة فلوس   ق( ابلسنة عن كـي مـ  مربـع،  10حي 
ت احملـددة ابلالئحـة التن يميـة نظري خدمة ضبط اجلودة جبميـع القطاعـا

 املشار إليه. 2017لسنة  2الصادرة ابلقرار رقم 
 مادة سادسة

ي ل ــس كــي نـــص خيــالف أحكـــام هــما القــرار، وي نشـــر ابجلريــدة الرمسيـــة، 
 وي عمي به من  ريخ النشر. 

 املدير العام -رئيس جملس اإلدارة 
 د احلمود الصباحعبد هللا أمح                                       

 
 ه 1439رجــــــــب  3صدر يف: 
 م 2018مارس  20املوافـــــق: 
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 2018( لسنة 3قرار رقم  

 بتحديد رسوم نظر وفحص التظلمات 

 اريفة يف مناقصات/مزايدات وممارسات

 عامالاملدير  -رئيس جملس اإلدارة 

 بعد االطالع علس:

ــة البيفــة بشــون إصــدار قــا 2014لســنة  42القــانون رقــم  - نون محاي

 وتعديالته،

بشون املناقصـات العامـة، والئحتـه  2016لسنة  49والقانون رقم  -

 ،2017لسنة  30التن يمية الصادرة ابملرسوم رقم 

بتحديـــد رســـوم طلبـــات  2017لســـنة  114والقـــرار الـــوزاري رقـــم  -

 التظلم الي تقدم تطبيقا ألحكام قانون املناقصات املشار إليه،

بشـون نظـم الشـراء  2017لسنة  2ميم وزارة املالية رقم وكمل  تع -

 للرهات العامة،

الصـادر مـن وزارة املاليـة بشـون نظـم  2017لسـنة  2والتعميم رقم  -

 الشراء للرهات العامة.

( 1/2018وقرار جملس إدارة اريفة العامة للبيفة يف اجتماعه رقم   -

التظلمـات الـي ، بشون حتديد رسـوم نظـر 6/3/2018املنعقد بتاريخ 

 تقدم بشون املناقصات واملزايدات الي تطرحها اريفة.

 وبناًء علس ما تقتضيه مصلحة العمي. 

 قرر

 مادة أوأ

حت َصَّي الرسوم املبيَّنة ابجلدو  التـايل، نظـري فحـص التظلمـات املقدمـة  

من ذوي الشون يف اإلجراءات/القرارات الي تتخمها/ تصدرها اريفـة، 

 ابملناقصات/املزايدات أو املمارسات الي تطرحها: واملتعلقة 
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 الرسم املقرر القيمة التقديرية للمناقصة/املزايدة أو املمارسة نوع وموضوع التظلم م

   التظلم من إجراءات/قرارات املناقصات/املزايدات أو املمارسات احملدودة 1
  

 

 
 د.ك 250

2 
 

 د.ك 500 دك 30000دك إأ 5000من  ايدات أو املمارسات العامةالتظلم من إجراءات/قرارات املناقصات/املز 
 د.ك 750 دك50000دك إأ 30001من 

 د.ك1000 د.ك 75000دك إأ 50001من 

 

 مادة اثنية

يـ ــــَرد للمــــتظلم الرســــم املــــدفوع منـــــه يف حالــــة قبــــو  تظلمــــه شـــــكاًل  

 وموضوعًا، وال ي رد يف حالة عدم القبو  شكال أو رفضه موضوعا.

 

 مادة اثلينة

ي ل س كي ما يتعارض مع أحكام هما القرار، وي نشر يف اجلريدة الرمسية  

 وي عمي به من  ريخ إصدارا.

 

 مادة رابعة

 –كي منهـا يف نطـاق اختصاصـها   –علس مجيع القطاعات واإلدارات  

 تن يم هما القرار وإعما  مقتضاا.

 

 املدير العام -رئيس جملس اإلدارة

 احلمود الصباحعبد هللا أمحد 

 

 ه1439رجب 3 صدر يف:

 م2018مارس 20املوافق:
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 اريفة العامة للصناعة
 2018( لسـنة  1قرار رقم ه ع ص   

 بتوقيع جزاء إداري
 املدير العام

 -بعد االطالع علس :

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم

 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009نة ( لســــ22القــــانون رقــــم

 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

   ـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم / 31( الصـــــــــــادر بت

ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ

 املخال ة .

 3/10/2017( احملـــرر بتـــاريخ 367ر ضـــبط املخال ـــة رقـــم  حمضـــ 

 -املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ات اآلتية:

ــــــــــ   - ــــــــــار( وذل تصــــــــــريف املخل ــــــــــات الصــــــــــناعية الســــــــــائلة  أحب

 علس شبكة األمطار.

 وجود غرفة  صبغ( غري مطابقة للشرول البيفية. -

 مشة(.وجود نشال غري مضاق ابل خيص الصناعي  طباعة األق -

  ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 31/2017/368يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  

 . 11/10/2017بتاريخ 

  وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات

 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
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 قرر

 مادة أوأ

يف وأوالدا للترــارة العامــة إنــمار الســادة/ شــركة حممــد عبداحملســن اخلــرا

 واملقاوالت العامة واملنشفات الصناعية

( مبنطقــــة صــــبحان 3( قطعــــة  148واملخصــــص رــــا القســــيمة رقــــم   

الصناعية بضرورة إزالة املخال ات املوضحة أعالا خـال  مـدة أقصـاها 

يوما( مـن  رخيـه ويف حالـة عـدم إزالـة املخال ـة فسـوق يـتم اختـاذ  15 

 اً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.إجراءات اشد وفق

 

 مادة اثنية 

ينشر هما القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمي به اعتباراً من  ريخ صدورا  

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 

 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 

 ه 1439رجب  2صدر يف: 
 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 2ر رقم ه ع ص  قرا

 يف شون إغالق قسيمة

 املدير العام 

 بعد االطالع علس :

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم

 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم

 العربية. التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج

   ـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم / 31( الصـــــــــــادر بت

ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ

 املخال ة.

   22/8/2017( احملـرر بتـاريخ 3405حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 

 اآلتية: املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة

 سكن عما . -

   الصــادر بتــاريخ  2017( لســنة 56القــرار الــوزاري رقــم هـــ ع ص

إبنمار مال  املصنع املمكور أدانا بضرورة إزالة املخال ة  5/6/2017

 يوما( من  ريخ صدور القرار. 15املمكورة خال  مدة أقصاها  

   س ص / 5كتـاب رئـيس قســم الت تـي  الصــناعي ابلتكليـف رقــم/

املتضـمن قيـام املخـالف إبزالـة  7/11/2017( امل رخ 226/2017

ك قيامـه إبعـادة ارتكـاب ذات  4/7/2017املخال ة املـمكورة بتـاريخ 

والزالـت املخال ـة قائمـة حسـبما قـررا  22/8/2017املخال ة بتاريخ 

 مبحضر اجتماع اللرنة املمكورة أدانا.

 رقــــم  توصـــية اللرنــــة الدائمــــة للمخال ـــات الصــــناعية يف اجتماعهــــا

 .8/11/2017( املنعقد بتاريخ 35/2017/372 
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  وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات

 واخلدمات الصناعية.

 وحتقيقا للمصلحة العامة. 

 

 قــــــــــــــــــــرر

 مادة أوأ

( الكائنة مبنطقة الشويخ الصناعية الينانية 13غالق القسيمة رقم  إ

صة للسيد/ اليف فهد الاليف حىت يتم إزالة املخال ة قطعة   و ( املخص

 واآلاثر امل تبة عليها.

 

 مادة اثنية

يف حالة عدم إزالة املخال ة بعد مضـي  شـهر( مـن  ريـخ اإلغـالق يـتم 

 توقيع جزاء أشد.

 

 مادة اثلينة

ينشــر القــرار يف اجلريــدة الرمسيــة ويعمــي بــه اعتبــاراً مــن  ريــخ صــدورا، 

 نية تن يما كي فيما خيصه.وعلس اجلهات املع

 

 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 

 ه 1439رجب  2صدر يف: 

 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 3قرار رقم ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -بعد االطالع علس:

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم
 ة.والئحته التن يمي

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

   ـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم / 31( الصـــــــــــادر بت
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات ا ـــــــي اإلن لصـــــــناعية توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

   19/9/2017( احملـرر بتـاريخ 1741حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 
 -املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 إغالق القسيمة . -
  ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 36/2017/373يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 21/11/2017بتاريخ 

 يد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـ
 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة. 
 قرر

 مادة أوأ
 إنمار السادة/ شركة جمموعة الزامي الترارية

( الكائنـــة مبنطقـــة ســـكراب أم ـــرا 190املخصـــص رـــا القســـيمة رقـــم  
( بضرورة إزالة املخال ة املوضحة أعالا خال  2م 2530ومساحتها  

مــدة أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق 
 يتم اختاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.

اضعة حتـت إدارة شـركة اجيليـي للمخـازن العموميـة علمًا أن املنطقة خ
 مبوجب العقد املرم مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.

 مادة اثنية
يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 ه 1439رجب  2يف:  صدر
 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 4قرار رقم ه ع ص  

 يف شون إغالق قسيمة

 املدير العام

 -بعد االطالع علس :

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم

 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم

 الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية. التنظيم

   31/1/2018( الصادر بتاريخ 2/2018القرار الوزاري رقم 

بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 

 واالغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .

   4/10/2017( احملـرر بتـاريخ 1743حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 

 -املتضمن ارتكاب املنشوة ادانا املخال ات اآلتية:

. مزاولــة نشــال   اعمــا  تقطيــع احلديــد ، تصــنيع هياكــي حديديــة ( 1

 بدون ترخيص صناعي.

 . عدم وجود ترخيص  اري.2

  توصـــية اللرنــــة الدائمــــة للمخال ـــات الصــــناعية يف اجتماعهــــا رقــــم

 .21/11/2017( املنعقد بتاريخ 36/2017/373 

  بنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات و

 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة.

 قرر

 مادة أوأ

( الكائنــــــــــــــــــــــة مبنطقــــــــــــــــــــــة 79إغــــــــــــــــــــــالق القســــــــــــــــــــــيمة رقــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحتها   ( 2م 2500ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكراب أم 

املخصصـــــــــــــــــــــــة للســـــــــــــــــــــــادة/ شـــــــــــــــــــــــركة جمموعـــــــــــــــــــــــة الزامـــــــــــــــــــــــي 
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ــــــــــــــــة التراريــــــــــــــــة حــــــــــــــــىت يــــــــــــــــتم إزالــــــــــــــــة املخال ــــــــــــــــة واآلاثر ا مل تب

 عليها.

ــــــــــــــــــــــة خاضــــــــــــــــــــــعة حتــــــــــــــــــــــت إدارة شــــــــــــــــــــــركة  علمــــــــــــــــــــــًا أن املنطق

ـــــــــــــــد املـــــــــــــــرم  ـــــــــــــــي للمخـــــــــــــــازن العموميـــــــــــــــة مبوجـــــــــــــــب العق اجيلي

 مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.

 

 مادة اثنية

يف حالة عدم إزالة املخال ة بعد مضي   شهر ( من  ريخ اإلغالق يتم 

 توقيع جزاء أشد.

 

 مادة اثلينة

جلريـدة الرمسيـة ويعمـي بـه اعتبـاراً مـن  ريـخ صــدورا ، ينشـر القـرار يف ا

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 

 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 

 ه 1439رجب  2صدر يف: 

 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 5قرار رقم ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع علس:

 يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56انون رقــم  القــ
 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

   ـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم / 31( الصـــــــــــادر بت
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام ار 1/2018 يف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

   19/9/2017( احملـرر بتـاريخ 1740حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 
 املتضمن ارتكاب املنشوة ادانا املخال ة االتية:

 إغالق القسيمة . -
  ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 36/2017/373قــــــــــــــــــــــــــــــم  يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا ر 
 . 21/11/2017بتاريخ 

  ــــام للمواصــــ ات ــــب املــــدير الع ــــاء علــــس ماعرضــــه الســــيد / انئ وبن
 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة. 
 قرر

 مادة أوأ
 إنمار السادة/ شركة اخلدمات الترارية املباشرة للترارة العامة

مبنطقـة سـكراب أم ـرة ( الكائنة C/129املخصص را القسيمة رقم  
( بضرورة إزالة املخال ة املوضحة أعالا خال  2م 2500ومساحتها  

مــدة أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق 
 يتم اختاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.
وميــــة علمـــًا أن املنطقــــة خاضــــعة إلدارة شــــركة اجيليــــي للمخــــازن العم

 مبوجب العقد املرم مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 ه 1439رجب  2صدر يف: 
 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 6قرار رقم ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -بعد االطالع علس :

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم
 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم
 ليج العربية.التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخل

   1/2018/ 31( الصــادر بتــاريخ 2/2018القــرار الــوزاري رقــم  
بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 

 واالغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .
   6/9/2017( احملـــرر بتـــاريخ 2076حمضـــر ضـــبط املخال ـــة رقـــم 

 -خال ة اآلتية:املتضمن ارتكاب املنشوة ادانا امل
 عدم وجود ترخيص  اري . -
  ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 36/2017/373يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 21/11/2017بتاريخ 

  وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات
 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 مادة أوأ
 السادة/ شركة مروك للترهيزات ال ندقيةإنمار 

( الكائنــــة مبنطقــــة ســــكراب أم ــــرا 35املخصــــص رــــا القســــيمة رقــــم  
( بضرورة إزالة املخال ة املوضحة أعالا خال  2م 2500ومساحتها  

مــدة أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق 
 هبا يف هما الشون. يتم اختاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد املعمو 

علمًا أن املنطقة خاضعة حتـت إدارة شـركة اجيليـي للمخـازن العموميـة 
 مبوجب العقد املرم مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.

 مادة اثنية
يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 

 ه.وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيص
 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 ه 1439رجب  2صدر يف: 
 م 2018مارس  19املوافق: 
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 2018( لسـنة 7قرار رقم ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع علس:

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

/ 31( الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم   -
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

 19/9/2017( احملـــرر بتـــاريخ 263ضـــر ضـــبط املخال ـــة رقـــم  حم -
 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 عدم وجود ترخيص  اري. -
ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية  - توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 36/2017/373يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 .21/11/2017بتاريخ 

ير العـــام للمواصــــ ات وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــد -
 واخلدمات الصناعية.

 وحتقيقا للمصلحة العامة. - 
 قــــــــــــــــرر
 مادة أوأ

ــــوت املقطــــورة  ــــراق لصــــناعة القــــوارب والبي ــــمار الســــادة/ شــــركة ال إن
( الكائنـــة مبنطقـــة ســـكراب أم ـــرا 219املخصـــص رـــا القســـيمة رقـــم  

ة أعالا خال  ( بضرورة إزالة املخال ة املوضح2م 2500ومساحتها  
مــدة أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق 

 يتم اختاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.
علمًا أن املنطقة خاضعة حتـت إدارة شـركة اجيليـي للمخـازن العموميـة 

 مبوجب العقد املرم مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 هـــــ 1439رجب  2صدر يف: 

 م 2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 
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 2018( لسـنة 8قرار رقم ه ع ص  
 وقيع جزاء إداريبت

 املدير العام 
 بعد االطالع علس:

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

/ 31( الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ 2/2018رقـــــــــــم  القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري  -
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

 4/10/2017( احملـرر بتـاريخ 1742حمضر ضـبط املخال ـة رقـم   -
 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 خيص  اري.عدم وجود تر  -
ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية  - توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 36/2017/373يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 21/11/2017بتاريخ 

وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -
 واخلدمات الصناعية.

 وحتقيقا للمصلحة العامة. 
 قـــــــــــــــرر
 مادة أوأ

 سسة عبد الرمحن عينمان العصيمي للمواد االنشائيةإنمار السادة/ م  
( الكائنــــة مبنطقــــة ســــكراب أم ــــرا 91املخصــــص رــــا القســــيمة رقــــم  

( بضرورة إزالة املخال ة املوضحة أعالا خال  2م 2500ومساحتها  
مــدة أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق 

 املعمو  هبا يف هما الشون. يتم اختاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد
علمًا أن املنطقة خاضعة حتـت إدارة شـركة اجيليـي للمخـازن العموميـة 

 مبوجب العقد املرم مع اريفة العامة للصناعة يف هما الشون.
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 
 فيما خيصه.وعلس اجلهات املعنية تن يما كي 

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 هـــــ 1439رجب  2صدر يف : 

 2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 
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 2018( لسـنة 9قرار رقم ه ع ص  
 يف شون إغالق قسيمة

 املدير العام
 بعد االطالع علس:

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 ه التن يمية.والئحت

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

/ 31( الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم   -
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق ع ـــــــي اإلن لـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

 24/8/2017( احملـرر بتـاريخ 4291حمضر ضـبط املخال ـة رقـم   -
 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 مزاولة نشال أعما   الزجاع وتشكيله( بدون ترخيص  اري. -
توصـــية اللرنـــة الدائمـــة للمخال ـــات الصـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .22/11/2017( املنعقد بتاريخ 37/2017/374 
وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -

 واخلدمات الصناعية .
 وحتقيقا للمصلحة العامة.

 قـــــــــــــــرر
 مادة أوأ
(  1( قطعــــــــــــــــــــــــة    1526إغـــــــــــــــــــــــالق القســــــــــــــــــــــــيمة رقـــــــــــــــــــــــم   

( 2م 500الكائنـــــــــــــــــــــــــة مبنطقـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــري ومســـــــــــــــــــــــــاحتها   
ملـــــــــــــــــــــــــــــانع للزجـــــــــــــــــــــــــــــاع ذات واملخصصـــــــــــــــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــــــــــــــركة / ا

ــــــــــــــة املخال ــــــــــــــة واآلاثر  ــــــــــــــتم إزال مســــــــــــــفولية حمــــــــــــــدودة ، حــــــــــــــىت ي
 امل تبة عليها.

 مادة اثنية
يف حالة عدم إزالة املخال ة بعد مضي   شهر ( من  ريخ اإلغالق يتم 

 توقيع جزاء أشد.
 مادة اثلينة 

ينشـر القـرار يف اجلريـدة الرمسيـة ويعمـي بـه اعتبـاراً مـن  ريـخ صــدورا ، 
 جلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.وعلس ا

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 هـــــ 1439رجب  2صدر يف : 

 م 2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 34            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 2018( لسـنة 10قرار رقم: ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام:
 بعد االطالع علس:

ن إصــدار قــانون الصــناعة يف شــو 1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

 1/2018/ 31( الصــادر بتــاريخ 2/2018القــرار الــوزاري رقــم   -
قيـــع جزائـــي اإلنـــمار بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف تو 

 واإلغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة.
 24/9/2017( احملـرر بتـاريخ 4202حمضر ضـبط املخال ـة رقـم   -

 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ات االتية:
 .اجري القسيمة إأ مستوجر نخر  شركة ابينو(.1
 .سكن عما   وس غرق(.2
 سخة منه..عدم وجود عقد للقسيمة أو ن3
توصـــية اللرنـــة الدائمـــة للمخال ـــات الصـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .22/11/2017( املنعقد بتاريخ 37/2017/374 
وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -

 واخلدمات الصناعية.
 وحتقيقا للمصلحة العامة. -

 قرر
 مادة أوأ

املخصــص رــا القســيمة رقــم إنــمار م سســة/ أمحــد الســيد عبدالصــمد 
( الكائنـــــة مبنطقـــــة ســـــكراب ام ـــــرة بضـــــرورة إزالـــــة 2( قطعـــــة  194 

( يوما من  رخيه ويف 15املخال ة املوضحة أعالا خال  مدة أقصاها  
حالة عدم إزالة املخال ة فسوق يتم اختاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد 

 املعمو  هبا يف هما الشون.
 مادة اثنية 

قرار اعتبارا مـن  ريـخ صـدورا وينشـر يف اجلريـدة الرمسيـة، يعمي هبما ال
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 ه 1439رجـــــــب   2صدر يف: 
 م 2018مارس  19املــوافــق : 
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 2018( لسـنة  11قرار رقم ه ع ص        
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -االطالع علس : بعد
   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم

 والئحته التن يمية.
   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم

 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.
   1/2018/ 31( الصــادر بتــاريخ 2/2018القــرار الــوزاري رقــم 

بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 
 واالغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .

   19/9/2017( احملـرر بتـاريخ 5066حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 
 -املتضمن ارتكاب املنشوة ادانا املخال ات اآلتية: 

ــاع عــن العمــي بــدون تــرخيص بــمل  مــن اجلهــ  - ة توقــف خــط اإلنت
 املختصة .

 سكن عما  . -
  توصـــية اللرنــــة الدائمــــة للمخال ـــات الصــــناعية يف اجتماعهــــا رقــــم
 . 22/11/2017( املنعقد بتاريخ 37/2017/374 
  وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير العــــام للمواصــــ ات

 واخلدمات الصناعية .
 وحتقيقا للمصلحة العامة.

 قرر
 مادة أوأ

 ي للنسيج نمار السيد/ شركة الب لإ
( الكائنة مبنطقة صـبحان 2( قطعة  189املخصص له القسيمة رقم  

الصــناعية الينانيــة بضـــرورة إزالــة املخال ـــة املوضــحة أعـــالا خــال  مـــدة 
يومًا ( من  رخيـه ويف حالـة عـدم إزالـة املخال ـة فسـوق  15أقصاها   

 يتم اختاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.
 مادة اثنية 

ـــــــــخ صـــــــــدورا وينشـــــــــر يف  ـــــــــارا مـــــــــن  ري يعمـــــــــي هبـــــــــما القـــــــــرار اعتب
اجلريــــــــدة الرمسيــــــــة ، وعلــــــــس اجلهــــــــات املعنيــــــــة تن يــــــــما كــــــــي فيمــــــــا 

 خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة         

 
 ه  1439رجب  2صدر يف : 
 م 2018مارس  19املوافق : 
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 2018( لسـنة 12قرار رقم ه ع ص  
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع علس :

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

/ 31صـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ ( ال2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم   -
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

 24/8/2017( احملـرر بتـاريخ 3479حمضر ضـبط املخال ـة رقـم   -
 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 غرفة ابخلدمات( . 2دد  سكن عما  علس سط  القسيمة ع -
ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية  - توصــــــــــــــــــية اللرن

(              37/2017/374يف اجتماعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 22/11/2017املنعقد بتاريخ 

وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -
 واخلدمات الصناعية .

 وحتقيقا للمصلحة العامة.
 قرر

 مادة أوأ
 السيد/ عبدالعزيز عبدالرزاق املطوعإنمار 

( قطعة  ع(  الكائنة مبنطقة الشويخ 161املخصص له القسيمة رقم  
الصــناعية الينانيــة بضـــرورة إزالــة املخال ـــة املوضــحة أعـــالا خــال  مـــدة 

يــوم ( مــن  رخيـه ويف حالــة عــدم إزالـة املخال ــة فســوق  15أقصـاها   
 عمو  هبا يف هما الشون.يتم اختاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد امل
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 

 هـــــ 1439رجب  2صدر يف : 
 م2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 
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 2018( لسـنة 13ه ع ص    قرار رقم
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع علس:

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 لعربية.التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج ا

ـــــــــــخ 2/2018القــــــــــرار الــــــــــوزاري رقــــــــــم   - ـــــــــــادر بتــــــــاريـــــــ ( الصــــــــــ
ــــــــة العامــــــــة للصــــــــناعة  1/2018/ 31 ــــــــوي  مــــــــدير عــــــــام اريف بت 

ــــــــــــع جزائــــــــــــي اإلنــــــــــــمار واإلغــــــــــــالق علــــــــــــس املشــــــــــــروعات  يف توقي
 الصناعية املخال ة.

 2/11/2017( احملـرر بتـاريخ 1852حمضر ضـبط املخال ـة رقـم   -
 ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:املتضمن 

 ختزين خارع حدود القسيمة. -
ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية  - توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 38/2017/375يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 28/11/2017بتاريخ 

وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -
 واخلدمات الصناعية .

 ة العامة.وحتقيقا للمصلح 
 قرر

 مادة أوأ
إنـمار السـادة/ مصـنع محـد ال ـين إلنتـاع الل ـائف مـن الكرتـون املخصـص 

( الكائنـــــــة مبنطقـــــــة G26/G25/G24/G23لـــــــه القســـــــيمة رقـــــــم  
ال حيحيــي  اجملمــع احلــريف( بضــرورة إزالــة املخال ــة املوضــحة أعــالا خــال  

ل ـة فسـوق يوما ( من  رخيـه ويف حالـة عـدم إزالـة املخا 15مدة أقصاها  
 يتم اختاذ إجراءات أشد وفقًا للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.

 مادة اثنية 
يعمي هبما القرار اعتبارا مـن  ريـخ صـدورا وينشـر يف اجلريـدة الرمسيـة، 

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 هـــــ 1439رجب   2صدر يف  : 
 2018مارس19ــــــــــوافــــــــــــق: املـــ
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 2018( لسـنة  14قرار رقم ه ع ص        
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 بعد االطالع علس:

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم
 والئحته التن يمية.

   يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم
 يم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.التنظ
   1/2018/ 31( الصــادر بتــاريخ 2/2018القــرار الــوزاري رقــم 

بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 
 واإلغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .

   14/11/2017( احملـرر بتـاريخ 702حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 
 املتضمن ارتكاب املنشوة ادانا املخال ة اآلتية:

 تشوين معدات ونليات وسكراب خارع حدود القسيمة . -
  توصـــية اللرنــــة الدائمــــة للمخال ـــات الصــــناعية يف اجتماعهــــا رقــــم
 . 28/11/2017( املنعقد بتاريخ 38/2017/375 
  ــــام للمواصــــ ات ــــب املــــدير الع ــــاء علــــس ماعرضــــه الســــيد / انئ وبن
 خلدمات الصناعية .وا
 وحتقيقا للمصلحة العامة. 

 قرر
 مادة أوأ

إنــــــــــــــمار الســــــــــــــادة/ شــــــــــــــركة النمســــــــــــــا للصــــــــــــــناعات اإلنشــــــــــــــائية 
( الكائنــــــــــة 31( قطعــــــــــة  D4املخصــــــــــص رــــــــــا القســــــــــيمة رقــــــــــم  

ــــــة املخال ــــــة املوضــــــحة أعــــــالا  ــــــدهللا بضــــــرورة إزال ــــــة مينــــــاء عب مبنطق
يومـــــــا ( مـــــــن  رخيـــــــه ويف حالـــــــة عـــــــدم  15خـــــــال  مـــــــدة أقصـــــــاها  

زالـــــة املخال ـــــة فســـــوق يـــــتم اختـــــاذ إجـــــراءات اشـــــد وفقـــــاً للقواعـــــد إ
 املعمو  هبا يف هما الشون.

 مادة اثنية 
يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة  

 ه1439رجب  2صدر يف:
 م2018مارس  19وافق:امل
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 2018( لسـنة 15قرار رقم ه ع ص       
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام 
 بعد االطالع علس :

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 وحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.التنظيم الصناعي امل

 31/1/2018( الصادر بتاريخ 2/2018القرار الوزاري رقم   -
بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 

 واالغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .
 25/10/2017( احملرر بتاريخ 1851حمضر ضبط املخال ة رقم   -

 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:
 ( .2م 20ختزين خارع حدود القسيمة علس مساحة   -
ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة للمخال ــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــناعية  - توصــــــــــــــــــية اللرن

( املنعقــــــــــــــــــــــــــــــد 38/2017/375يف اجتماعهـــــــــــــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــــم  
 . 28/11/2017بتاريخ 

وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -
 ات الصناعية .واخلدم

 وحتقيقا للمصلحة العامة. 
 قرر

 مادة أوأ
 إنمار السادة/ مصنع روأل  ايرون ألعما  احلدادة 

( الكائنـــة مبنطقـــة ال حيحيـــي G 88املخصـــص رـــا القســـيمة رقـــم  
 اجملمــع احلــريف(  بضـــرورة إزالــة املخال ــة املوضـــحة أعــالا خــال  مـــدة 

م إزالــة املخال ــة فســوق يومــاً ( مــن  رخيــه ويف حالــة عــد 15أقصــاها  
 يتم اختاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.

 مادة اثنية
يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 ــــهـ 1439رجب  2صدر يف : 
 2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 
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 2018( لسـنة 16قرار رقم ه ع ص   
 بتوقيع جزاء إداري

 املدير العام
 -بعد االطالع علس :

   يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم
 والئحته التن يمية.

   نون يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــا 2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

   1/2018/ 31( الصــادر بتــاريخ 2/2018القــرار الــوزاري رقــم 
بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 

 واإلغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة .
   25/11/2017ر بتـاريخ ( احملـر 204حمضر ضـبط املخال ـة رقـم 

 -املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:
 غسيي سيارة اخللط اجلاهز يف الساحة املقابلة للقسيمة . .1
  توصـــية اللرنــــة الدائمــــة للمخال ـــات الصــــناعية يف اجتماعهــــا رقــــم
 . 18/12/2017(  املنعقد بتاريخ 41/2017/378 
 العــــام للمواصــــ ات  وبنـــاء علــــس مــــا عرضــــه الســـيد / انئــــب املــــدير

 واخلدمات الصناعية .
 وحتقيقا للمصلحة العامة.

 قرر
 مادة أوأ

 إنمار السادة/ شركة أمسنت بورتالند كويت  
( الكائنــة مبنطقــة 65،64،63،62،61املخصــص لــه القســيمة رقــم  

الصــليبية بضــرورة إزالــة املخال ــة املوضــحة أعــالا خــال  مــدة أقصــاها 
دم إزالـــة املخال ــــة فســـوق يــــتم اختــــاذ ( مـــن  رخيــــه ويف حالـــة عــــ15 

 إجراءات اشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ صدورا وينشر يف اجلريـدة الرمسيـة ، 
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 ة للصناعةمدير عام اريفة العام                               
 ه 1439رجب  2صدر يف :  

 م 2018مارس  19املوافق 
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 2018( لسـنة 17قرار رقم ه ع ص  
 يف شون إغالق قسيمة

 املدير العام
 بعد االطالع علس :

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

ة علــــس قــــانون يف شــــون املوافقــــ 2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

/ 31( الصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ 2/2018القـــــــــــرار الـــــــــــوزاري رقـــــــــــم   -
ــــــــــة العامــــــــــة للصــــــــــناعة يف  1/2018 بت ــــــــــوي  مــــــــــدير عــــــــــام اريف

ـــــــمار واإلغـــــــالق علـــــــس املشـــــــروعات الصـــــــناعية  ـــــــي اإلن توقيـــــــع جزائ
 املخال ة .

 25/11/2017( احملـرر بتـاريخ 205  حمضر ضـبط املخال ـة رقـم -
 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة اآلتية:

 غسيي سيارة خلط جاهز يف الساحة املقابلة للقسيمة. -
الصــادر بتــاريخ  2015( لســنة 17القــرار الــوزاري رقــم ه ع ص   -

ــمار الشــركة املــمكورة أدانا بضــرورة إزالــة املخال ــة  16/4/2015 إبن
 صاها  شهر( من  ريخ صدور القرار.خال  مدة أق

توصـــية اللرنـــة الدائمـــة للمخال ـــات الصـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .18/12/2017( املنعقد بتاريخ 41/2017/378 
وبنـــاء علـــس مـــا عرضـــه الســـيد  / انئـــب املـــدير العـــام للمواصـــ ات  -

 واخلدمات الصناعية .
 وحتقيقا للمصلحة العامة.

 قرر
 مادة أوأ

( 131،130،129،128،127،125ســـــــــيمة رقـــــــــم  إغـــــــــالق الق
الكائنة مبنطقة الصـليبية كبـد واملخصصـة لشـركة/ اإل ـاء العقاريـة حـىت 

 يتم إزالة املخال ة واآلاثر امل تبة عليها.
 مادة اثنية

يف حالة عدم إزالة املخال ة بعد مضي   شهر ( من  ريخ اإلغالق يتم 
 توقيع جزاء أشد.

 مادة اثلينة
يف اجلريـدة الرمسيـة ويعمـي بـه اعتبـاراً مـن  ريـخ صــدورا ،  ينشـر القـرار

 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.
 مدير عام اريفة العامة للصناعة

 هـــــ 1439رجب  2صدر يف : 
 م2018مارس19املـــــــــــــوافــــــــــــق : 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 42            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 2018( لسـنة 18قرار رقم: ه ع ص      
 بتوقيع جزاء إداري

 ملدير العام:ا
 بعد االطالع علس:

يف شــون إصــدار قــانون الصــناعة  1996( لســنة 56القــانون رقــم   -
 والئحته التن يمية.

يف شــــون املوافقــــة علــــس قــــانون  2009( لســــنة 22القــــانون رقــــم   -
 التنظيم الصناعي املوحد لدو  جملس التعاون لدو  اخلليج العربية.

 31/1/2018در بتـــاريخ ( الصـــا2/2018القـــرار الـــوزاري رقـــم   -
بت ـــوي  مـــدير عـــام اريفـــة العامـــة للصـــناعة يف توقيـــع جزائـــي اإلنـــمار 

 واإلغالق علس املشروعات الصناعية املخال ة.
 14/11/2017( احملرر بتاريخ 1971حمضر ضبط املخال ة رقم   -

 املتضمن ارتكاب املنشوة أدانا املخال ة االتية:
 .انتهاء ال خيص، القسيمة م لقة -
توصـــية اللرنـــة الدائمـــة للمخال ـــات الصـــناعية يف اجتماعهـــا رقــــم  -
 .17/1/2018( املنعقد بتاريخ 3/2018/381 
وبنـــاء علـــس مــــا عرضـــه الســـيد / انئــــب املـــدير العـــام للمواصــــ ات  -

 واخلدمات الصناعية.
 وحتقيقا للمصلحة العامة. -

 قرر
 مادة أوأ

ملقــاوالت  انصــر راشــد إنــمار الســادة شــركة/ ميــدكو للترــارة العامــة وا
( 151/149شــايف ارــاجري وشــريكه( املخصــص رــا القســيمة رقــم  

قطعة  ب( الكائنة مبنطقـة الصـليبية كبـد بضـرورة مراجعـة اريفـة ملعرفـة 
أســـباب إغـــالق القســـيمة وعـــدم  ديـــد ال خـــيص وذلـــ  خـــال  مـــدة 
أقصــاها  شــهر( مــن  رخيــه ويف حالــة عــدم إزالــة املخال ــة فســوق يــتم 

 ذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد املعمو  هبا يف هما الشون.اختا
 مادة اثنية

يعمي هبما القرار اعتبارا مـن  ريـخ صـدورا وينشـر يف اجلريـدة الرمسيـة، 
 وعلس اجلهات املعنية تن يما كي فيما خيصه.

 مدير عام اريفة العامة للصناعة
 ه 1439رجب     2صدر يف: 
 م 2018مارس  19املــوافــــق: 
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 بلدية الكويت
 (2018/ 110قـرار إداري رقم  

 بشون إضافة أنشطة جديدة لالئحة احملالت 
 العـامة واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة 

 مديـــر عــــام البلدية 
( يف شون بلدية 33/2016بعد االطالع علس القانون رقم    -

 الكويت وتعديالته.
يف شون تنظيم  2009لسنة ( 363وعلس القـــــرار الوزاري رقم    -

 اجلهاز التن يمي ابلبلدية وفروعها ابحملافظات وتعديالته.
( بشون الئحة احملـالت 87/2015وعلس القــــرار الوزاري رقم    -

 العــامة واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة.
بشون تراخيص احملالت  111/2013وعلس القانون رقم   -

 الترارية.
وزارة الترارة والصناعة بشـــون إضـــافة بعــ   وبنـاء علس كتب  -

 –23/11/2017( بتاريخ 26706/2017 (األنشـطة أرقام
( 24121/2017  -20/11/2017( بتاريخ26244/2017 

بتاريخ   -( 28870/2017  – 13/9/2017بتاريخ 
29/11/2017  

وبنـاء علس كتــب ارـيفة العامة للصـناعة بشـون طلب إضافة بعـ  
 600- 11/10/2017بتاريخ  713 -622نشـطة أرقـام األ

 .30/10/2017بتاريخ 
وبنـــاء علس موافقة جلنة دراســــة إضافة أنشطة جديدة إأ الئحة  -

احملالت العامة واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة يف اجتماعها رقم 
 .12/12/2017( امل رخ يف 9/2017 
بتــاريخ  7049ية مبـوجب كتــاهبا رقــم وعــلس مــوافقة اإلدارة القانون -
2/8/2017. 
وبعـــــد العــــرض من رئيس اللرــنة علس مــديـر عام البلدية مبــوجب    -

 .27/2/2018( امل رخ يف 00028/2017كتابه رقــم  
 وبناء علس ما تقتضيه املصلحة العامة.   -

 قرر
لحقة بالئحة مادة أوأ: تضاق األنشطة التالية ابجلداو  امل -

احملالت العـامة واملقلقة للراحة واملضرة ابلصحة املشار إليها ابملادة 
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( يف شــون 87/2015( الصادر مبوجب القرار الوزاري رقــم  3 
 -الئحة احملــالت العــامة واملقــلقة للراحة واملضرة ابلصحة علس النحو التايل: 

 األماكن املسموح فيها االست ال  النشال م
مكتب يف األبنية الترارية حسب النظم  نقي املواشي 1

 (2واللوائ  يف اجلدو  رقم  
بنادق الصيد البحري  2

 ولوازمها 
حمي يف األبنية الترارية حسب النظم 

 (2واللوائ  يف اجلدو  رقم  
ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية  صناعة املنظ ات الصناعية  3

  طبقاً واحلرفية حسب النظم واللوائ
 الش اطات إدارة التنظيم.

ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية  إنتاع ال حم الصناعي 4
واحلرفية حسب النظم واللوائ  طبقاً 

 الش اطات إدارة التنظيم.
إنتاع قضبان ول ائف  5

وعيدان من البوليمرات  
 املقواة ابأللياق الزجاجية 

ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية 
ية حسب النظم واللوائ  طبقاً واحلرف

 الش اطات إدارة التنظيم.
صناعة مواد ومستحضرات  6

 ال سيي والتنظيف 
ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية 
واحلرفية حسب النظم واللوائ  طبقاً 

 الش اطات إدارة التنظيم.
صناعة الصابون جبميع  7

 أشكاله
   معرون / سائي / جاق (

ناطق الصناعية ترخيص صناعي يف امل
واحلرفية حسب النظم واللوائ  طبقاً 

 الش اطات إدارة التنظيم.
ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية  األبواب املقاومة للحريق 8

واحلرفية حسب النظم واللوائ  طبقاً 
 الش اطات إدارة التنظيم.

إنتاع األبواب والشبابي   9
واملطابخ والش  من األملنيوم 

 سي والل يف 

ترخيص صناعي يف املناطق الصناعية 
واحلرفية حسب النظم واللوائ  طبقاً 

 الش اطات إدارة التنظيم.

مادة اثنية: علس اجلهاز املختص تن يم هما القرار ويعمي به من  ريخ 
 نشرا ابجلريدة الرمسية.

 
 مديـــر عـــام البــــلدية 

 
 ه 1439رجب  5صدر يف: 

 ه 2018مارس  22املوافق:  
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 بن  الـكويت املركزي
 25/428/2018رقم  قــرار

يف شون تعيني سـعر جديد خلصم وإعادة خصم األوراق الترارية لدى 
 بن  الكويت املركزي

 جملس إدارة بن  الكويت املركزي
ــــــــد  - ــــــــادة   االطــــــــالعبع ــــــــس امل ـــــــــم 26عل ــــــــانون رق ــــــــن الق  32( م

ــــــت املركــــــزي وتنظــــــيم  1968لســــــنة  ــــــ  الكوي ــــــد وبن يف شـــــــون النق
 املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له.

 
( 419/2017أ/-3وعلس قــرار جملس إدارة البن  املركـزي رقـم   -

، يف شون تعيـني سـعر خصـم وإعـادة خصـم 16/3/2017الصادر يف 
 األوراق الترارية لدى بن  الكويت املركزي.

 
 قــــرر

 مــادة أوأ
 ثالثــــة  %3.00عر خصـم بنسـبة ـت املركـزي ســـــيتقاضس بن  الكوي

قـدمها البنـوك العاملـة يف ت  وألً علـس األوراق التراريـة الـي ـــ( سنيف املائة
خصـمها  يدولة الكويت إأ بن  الكويت املركزي ويقبي البن  املركز 

 .أو إعادة خصمها
 

 مــادة اثنية
عمــــــي بــــــه اعتبــــــاراً مــــــن ي  و مية ــــــــنشــــــر هــــــما القــــــرار يف اجلريــــــدة الرسي  

ل ــــــــــــــــــــــــس القــــــــــــــــــــــــرار الصــــــــــــــــــــــــادر بتــــــــــــــــــــــــاريخ ي  و ، 22/3/2018
ر اخلصـــــــــم املشـــــــــار إليـــــــــه يف ســـــــــع دبشـــــــــون حتديـــــــــ 16/3/2017

 .الديباجة
 احملافظ                                

 رئيس جملس إدارة بن  الكويت املركزي
 د. حممد يوسف اراشي       

 
 ه 1439رجــــــــــــــــــب  5 : يفصـدر 

ـــارس  22 املــوافق : ـ ـ ـ  م2018مـ
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 وزارة الشفون االجتماعية والعمي
 استدراك

م  2018/ت( لسنة 4وقع خطو مادي عند نشر القرار الوزاري رقم  

  1382 بشون إشهار مجعية املسايي التعاونية الصادر يف العدد

 حيث نشر القرار دون النظام األساسي للرمعية  2018مارس 4 بتاريخ  

 ساسي للرمعية . لما نعيد نشر القرار مع النظام األ

 

 م 2018/ت( لسنة 4قرار وزاري رقم  

 بشون إشهار مجعية املسايي التعاونية

 

 وزير الشفون االجتماعية والعمي 

يف  1979( لســـنة 24بعـــد االطـــالع علـــس املرســـوم بقـــانون رقـــم   -

 .2013( لسنة 118شون اجلمعيات التعاونية واملعد  بقانون رقم  

يف شــــون وزارة الشــــفون  2017لســــنة ( 50وعلــــس املرســــوم رقــــم   -

 االجتماعية. 

ــــوزاري رقــــم    - إبصــــدار  2013/ت( لســــنة 165وعلــــس القــــرار ال

يف شــــــون  2013( لســــــنة 118الالئحــــــة التن يميــــــة للقــــــانون رقــــــم  

 اجلمعيات التعاونية. 

إبصدار النظام  2013/ت( لسنة 166وعلس القرار الوزاري رقم   -

 عاونية.األساسي النموذجي للرمعيات الت

( بشـــون تنظـــيم 2016/ت لســـنة 16وعلـــس القـــرار الـــوزاري رقـــم   -

 العمي التعاو  وتعديالته.

 م10/2/2018وعلس ممكرة قطاع التعاون امل رخة يف  -

 وبعد عرض وكيي الوزارة.  -

 وبناء علس ما تقتضيه املصلحة العامة. -
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 قــــرر

 (1مادة  

ية والنظـام األساسـي املرافـق إشـهار مجعيـة املسـايي التعاونيـة االسـتهالك

 رما القرار.

 (2مادة  

ينشر هما القرار وملخص النظام األساسي ابجلريـدة الرمسيـة ويبلـغ ملـن 

 يلزم للعمي مبا جاء فيه كي فيما خيصه. 

 

 والعمي وزير الشفون االجتماعية

 ووزير دولة للشفون االقتصادية

 هند صبي  براك الصبي 

 

 ه1439مجادى اآلخرة  3صدر يف:

 م2018فراير   19املوافق :

 

 النظام األساسي جلمعية املسايي التعاونية
 يتلخص النظام األساسي جلمعية املسايي التعاونية 

 علس األسس والقواعد اآلتية: وذل  طبقا ألحكام القرار الوزاري 
 2013/ت لسنة 166رقم 

 بشون النظام األساسي النموذجي للرمعيات التعاونية
 التايل: علس النحو

 (1مادة  
يقصد يف تطبيق أحكام هما النظام ابلعبارات التالية املع  املبـني قـرين  

 كي منها : 
 الوزارة : وزارة الشفون االجتماعية والعمي. 
 الوزير : وزير الشفون االجتماعية والعمي. 

يف شــون اجلمعيــات  1979لســنة  24القــانون : املرســوم بقــانون رقــم 
 .2013لسنة  118ابلقانون رقم التعاونية املعد  

 اجلمعية : كي مجعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هما القانون.
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مـوق ي الـوزارة : املوقــف الـمي تكل ـه الــوزارة ابإلشـراق علـس انعقــاد 
 اجلمعية التعاونية العمومية واالنتخاابت. 

 (2مادة  
ساسـي تسمس اجلمعية التعاونية املشكلة ابلشرول الواردة يف النظام األ

 جبمعية املسايي التعاونية .
 (3مادة  

 ونطاق عملها املسايي.  - 2مقر إدارة اجلمعية منطقة املسايي القطعة 
  

 (4مادة  
مدة هما اجلمعية غري حمددة وتبدأ من   ريخ اشهارها( واإلعـالن عـن 

 ذل  يف اجلريدة الرمسية  الكويت اليوم(.
 (5مادة  

رتقــــــاء ابملســــــتوى االقتصــــــادي يقصــــــد مــــــن طلــــــب اشــــــهار اجلمعيــــــة اال
واالجتماعي ألعضائها عن طريق اتبـاع املبـادا التعاونيـة املنصـوص عليهـا 

 يف الالئحة التن يمية للقانون ورا يف سبيي حتقيق ذل  القيام مبا يلي: 
 شراء واسترياد لوازم أعضاءها ابجلملة وبيعها نقدا. – 1
إليها األعضاء لتحسـني القيام ابملشروعات واخلدمات الي حيتاع  - 2

 مستوى معيشتهم اجتماعيا واقتصادأل.
 (6مادة  

جيـــوز للرمعيـــة أن تتعامـــي مـــع غـــري أعضـــائها ويف احلـــدود الـــي حتقـــق 
 أغراضها دون أن يكون ر الء حق االكتتاب يف أسهمها. 

 (7مادة  
عـدد األعضـاء غـري حمـدد ويشـ ل أن  معهـم قـروق مشـ كة حبســب 

و وقي تهم أو مهنتهم وابب العضوية م تـوح لكـي إقامتهم أو عملهم أ
 من تنطبق عليه شرول العضوية الواردة هبما النظام من اجلنسني. 

 (8مادة  
مع عدم اإلخال  مبا ورد يف املـادة السـابعة يشـ ل فـيمن يقبـي عضـواً 

 يف اجلمعية : 
 أن يكون كويتيًا. -1
 س ال رض. أال يكون عضواً يف مجعية تعاونية أخرى تزاو  ن -2
أن يكـون حســن السـرية والســلوك ومل يسـبق احلكــم عليـه يف جنايــة -3

 أو جنحة للة ابلشرق واألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتبارا. 
 أن يقبي كتابًة نظام اجلمعية. -4
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أن يكون مقيماً بص ة دائمة يف منطقة عمي اجلمعية مىت كان ذل  -5
 ضرورأًل. 

 (9مادة  
عية إأ أعضاء عاملني وأعضـاء منتسـبني واألعضـاء ينقسم أعضاء اجلم

العاملون هم املكتتبون يف اجلمعية البال ون من العمر إحدى وعشـرون 
سنة ميالديـة كاملـة يف  ريـخ انتهـاء السـنة املاليـة للرمعيـة ويكـون رـم 
وحــدهم حــق االشــ اك يف إدارة اجلمعيــة وحضــور اجلمعيــات العموميــة 

األعضـــاء املنتســـبون هـــم األعضـــاء املكتتبـــون العاديـــة وغـــري العاديـــة، و 
المين تقي أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميالديـة يف  ريـخ انتهـاء 
الســنة املاليــة للرمعيــة وال يكــون رــم أو ملــن ميــينلهم حــق االشــ اك يف 
إدارة اجلمعيـــة أو حضــــور اجلمعيـــات العموميــــة العاديـــة وغــــري العاديــــة 

 بهم فيما يوزع من أرابح. ويقتصر حقوقهم يف احلصو  علس نصي
 (10مادة  

يصــب  العضــو املنتســب عضــوا عــامال ببلوغــه ســن الواحــد والعشــرين 
عاما، وحيق له حضور اجلمعيـة العموميـة والتصـويت فيهـا، مـىت مـا بلـغ 
السن املمكورة يف ئاية السنة املالية للرمعية وعلس جملس اإلدارة قيـد 

 امسه يف كشوق األعضاء العاملني. 
 (11  مادة

يعتــر م سســو اجلمعيــة بعــد اشـــهارها أعضــاء عــاملني وتســري علـــيهم 
ــــواردة يف عقــــد  ــــة مــــن هــــما النظــــام والشــــرول ال أحكــــام املــــادة الينامن
التوسيس كما حيظـر علـيهم االنسـحاب منهـا أو اسـ داد قيمـة األسـهم 
املكتتـب فيهــا أو جــزء منهـا قبــي مضــي ســنتني مـاليتني علــس األقــي مــن 

 معية.  ريخ اشهار اجل
 (12مادة  

ملــن تتـــوافر فيـــه الشـــرول املبينـــة يف املـــادة الينامنـــة مـــن هـــما النظـــام  -أ
ويرغب يف االنضمام للرمعية أن يتقدم بطلب كتايب إأ جملس اإلدارة 
ـــة  علـــس االســـتمارة املعـــدة رـــما ال ـــرض ويرفـــق ابلطلـــب صـــورة البطاق

حية وجيوز املدنية بعد مطابقتها مع األصي علس أن تكون سارية الصال
االستعاضة عنها بوثيقة التملـ  للسـكن أو شـهادة التخصـيص وذلـ  
ابلنســــبة للرمعيــــة املشــــهرة حــــديينا وتظــــي وثيقــــة التملــــ  أو شــــهادة 

 التخصيص سارية الصالحية حلضور اجلمعية العمومية األوأ فقط. 
وقيمــة األســهم الــي يريــد االكتتــاب فيهــا مضــافا إليهــا مــا حيــددا  -ب

 رسم انضمام للرمعية. امل سسون من 
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وال جيوز االكتتاب يف أقي من وسة أسهم من أسهم اجلمعية وال أكينر 
 من وس رأس ما  اجلمعية عند االكتتاب. 

 (13مادة  
يبت جملس اإلدارة طلب العضوية يف خال  شـهر علـس األكينـر مـن  ريـخ 

( مـــن هـــما 8تقدميـــه إليـــه مســـتوفيا للشـــرول املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة  
لنظـــام، وإذا قبـــي الطلـــب أبلـــغ العضـــو بـــمل  ويســـري امســـه يف ســـري ا

العضوية، وإذا رف  الطلب يـرد املبلـغ للطالـب مـع بيـان أسـباب الـرف  
وتعتر الطلبات الي مل يقرر جملـس اإلدارة رفضـها مقبولـة ضـمنا ويف حالـة 

 املوافقة الصرحية أو الضمنية ترد العضوية إأ  ريخ تقدمي الطلب. 
 (14مادة  

جيــوز ملــن رفــ  طلــب عضــويته أن يــتظلم مــن قــرار الــرف  أمــام  -1
 الوزارة ويعتر قرارها يف هما الشون ئائيا.

 ويف حالة قبو  التظلم تسري العضوية من  ريخ تقدمي الطلب.  -2
 (15مادة  

جيـــوز ألي عضـــو مـــن أعضـــاء اجلمعيـــة العـــاملني االعـــ اض علـــس قـــرار 
 تنطبق عليه شرول العضوية وعلـس جملس اإلدارة بقبو  أي شخص ال

اجمللس أن يبت ابالع اض يف أو  جلسة له، وجيوز الـتظلم مـن القـرار 
 أمام أو  اجتماع للرمعية العمومية أو الوزارة. 

 (16مادة  
يــتم انتقــا  العضــو مــن مجعيــة إأ أخــرى يف حــدود األحكــام املبينــة يف 

فة اجلمعيـة رـما ال ـرض، الالئحة التن يمية للقانون وفق  اذع تعد مبعر 
وت رفــع إأ جملـــس اإلدارة الختــاذ مـــا يلــزم لشـــطب العضــو املنتقـــي مـــن  
كشـــوق العضـــوية، علـــس أن ميـــن  شـــهادة يبـــني فيهـــا  ريـــخ انضـــمامه 

 للرمعية و ريخ انتقاله منها. 
 (17مادة  

جيوز أن يكون االنضمام للرمعية عـن طريـق االنتقـا  إليهـا مـن مجعيـة 
ال رض، ويسري علس االنضمام عن طريق االنتقـا   أخرى تزاو  ن س

ذات الشــرول املقــررة يف هــما النظــام يف شــون العضــوية وعلــس طالــب 
االنضمام يف هما احلالة ارفاق شهادة صادرة عن اجلمعية املنتقي منهـا 

 يبني فيها مدة عضويته.
 (18مادة  

ء جمللس اإلدارة أن يصدر قرار ب صي أحد أعضائه أو أحد أعضا -1
اجلمعية إذا قام ؤعما  تضر اجلمعية أو من شوئا زعزعة الينقة فيها أو 

 نشاطها وذل  بعد اجراء التحقيقات الالزمة. 
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جيوز ملن صدر قرار ب صله أن يتظلم من قرار ال صي أمام الوزارة  -2
أو أو  اجتمــاع للرمعيــة العموميــة، ويف احلالــة األخــرية يكــون الــتظلم 

دارة لعرضه عليهـا وتسـوى حسـاابت العضـو خبطاب مسري جمللس اإل
 ( من هما النظام. 20امل صو  طبقا ملا ورد ابملادة  

 (19مادة  
تســقط العضــوية عــن املســاهم إذا فقــد شــرطا مــن الشــرول الــواردة يف 

 املادة الينامنة من هما النظام. 
 (20مادة  

( مـــن هـــما النظـــام يكـــون االنســـحاب مـــن 12مـــع مراعـــاة حكـــم املـــادة  
ية اجلمعيـــة بطلـــب يقـــدم إأ جملـــس اإلدارة مـــن العضـــو املنســـحب عضـــو 

وترد إليه قيمـة األسـهم الـي دفعهـا ويعلـق حسـابه دائنـا أو مـدينا إأ حـني 
 التصديق علس احلساب اخلتامي للسنة املالية الي انسحب خالرا. 

 (21مادة  
يف حالــة وفــاة العضــو جيــوز لكــي أو بعــ  ورثتــه االســتمرار يف اجلمعيــة 
إذا انطبقت علـيهم شـرول العضـوية الـواردة هبـما النظـام كمـا جيـوز رـم 
االنسحاب من اجلمعية ويف هما احلالة تسـوى حسـاابهتم طبقـا ملـا ورد 

 ( من هما النظام. 20ابملادة  
 (22مادة  

ــة  مــع عــدم اإلخــال  ؤحكــام املــادة الســابقة يف حــا  رغبــة أحــد الورث
يمة أسهم املورث إأ امسه إذا كان االنضمام لعضوية اجلمعية أو نقي ق

مســـــــالًا ابجلمعيـــــــة، أن يتقـــــــدم بطلـــــــب كتـــــــايب للرمعيـــــــة مصـــــــحواب 
 ابملستندات التالية : 

 .صورة من شهادة الوفاة.1
 .صورة عن حصر اإلرث.2
ــة البلــغ عــن نصــيبهم يف قيمــة أســهم املــورث 3 ــايب مــن الورث ــاز  كت .تن

 لصاحله.
لتنـاز  مـن املمينـي القـانو  للقاصـر .يف حا  وجود قصر بني الورثة يكـون ا4

 ويف مجيع األحوا  يش ل أن تتوافر يف مقدم الطلب شرول العضوية.
 (23مادة  

ــة بقيمــة األســهم مبضــي وســة عشــر عامــا مــن  يســقط احلــق يف املطالب
 ريــخ زوا  العضــوية كمــا يســقط احلــق يف املطالبــة ؤيــة حقــوق م تبــة 

خ اعتمادهــا مــن اجلمعيــة علــس األســهم مبضــي وــس ســنوات مــن  ريــ
 العمومية وعدم املطالبة هبا خال  هما املدة.
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 (24مادة  
يدير اجلمعية ويسو  عن أعمارا جملس إدارة مكون مـن تسـعة أعضـاء 
تنتخــبهم اجلمعيــة العموميــة ابالقــ اع الســري مــن بــني األعضــاء الــمين 
 حيق رم حضور اجلمعية العمومية، ويكون قد مضس علس عضـويتهم يف
اجلمعيــة ســنة ميالديــة كاملــة علــس األقــي يف  ريــخ انتهــاء الســنة املاليــة 

 ويستين  من ذل  السنة املالية األوأ للرمعية املشهرة حديينًا. 
 (25مادة  

يش ل يف عضـو جملـس اإلدارة أن يكـون ابل ـا مـن العمـر ثالثـون سـنة 
لنظــام  ميالديــة كاملــة علــس األقــي يف  ريــخ انتهــاء الســنة املاليــة طبقــا

اجلمعيـــة وأن يكـــون حاصـــال علـــس م هـــي دراســـي ال يقـــي عـــن شـــهادة 
دبلــــوم ســــنتني بعــــد الينانويــــة العامــــة، ومــــدة العضــــوية يف اجمللــــس أربــــع 
ســـنوات تســـقط عضـــوية أربعـــة أعضــــاء منـــه ابلقرعـــة أو التنـــاز  بعــــد 
انقضاء سنتني من  ريخ انتخاب أو  جملس وفقا ألحكام هما النظام، 

مضـي أربـع سـنوات ويعـاد انتخـاب غـريهم، وجيـوز ووسة أعضـاء بعـد 
للرمعيــة العموميــة إعــادة انتخــاب العضــو بعــد ســقول عضــويته لــدورة 
واحــدة فقــط، وال حتســب ســنوات العضــوية يف اجملــالس الســابقة علــس 

 صدور هما النظام من املدة املشار إليها. 
ـــه شـــرول انتخـــاب أعضـــاء جمـــالس إدارة  ـــوافر في ويكـــون لكـــي مـــن تت

 ات التعاونية احلق يف األدالء بصوته ملرش  واحد فقط. اجلمعي
 (26مادة  

ينتخــب جملــس اإلدارة ســنوأل يف أو  اجتمــاع لــه رئيســا وانئبــا للــرئيس 
وأمينا للسر وأمينا للصندوق ملدة سنة علس أن يتم ذل  خال  أسبوع 
من إعالن نتيرة انتخـاب جملـس اإلدارة وإال اعتـر اجمللـس مـنحال وال 

عضائه يف هما احلالة إعادة ال ش  لعضوية جملس اإلدارة ملـدة جيوز أل
دورة  ليـــة علـــس  ريـــخ احلـــي ويتـــوأ موقـــف الـــوزارة املخـــتص إعـــداد 
الدعوة النعقاد االجتماع األو  جمللس اإلدارة ويودع الكتاب يف إدارة 
اجلمعيـة وعلـس األعضـاء مراجعـة إدارة اجلمعيـة السـتالم كتـاب الــدعوة 

 ة التالية إلعالن نتيرة االنتخاابت. ساع 24خال  
 (27مادة  

ي أس أكر األعضاء سـناً أو  اجتمـاع للمرلـس ويشـ ل لصـحة انعقـادا 
ـــة ابالقـــ اع الســـري  ـــة اإلداري ـــتم انتخـــاب اريف ـــة أعضـــائه وي حضـــور أغلبي
ويتــوأ الــرئيس املنتخــب إدارة اجللســة عقــب االنتهــاء مــن االقــ اع علــس 

تساوي األصـوات يـتم إجـراء قرعـة بـني ال ـائزين منصب الرئيس ويف حالة 
 ويسري ذات احلكم علس اختيار ابقي مناصب اريفة اإلدارية. 
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 (28مادة  
رئيس اجمللس هو المي مييني اجلمعية لدى القضـاء ولـدى ال ـري بصـ ته 
وعليه تن يـم القـرارات الـي يصـدرها اجمللـس ويقـوم انئـب الـرئيس مقـام 

 مانع به.  الرئيس عند غيابه أو قيام
 (29مادة  
 خيتص جملس إدارة اجلمعية مبا يلي : 

حتقيـق األغـراض واألهـداق الـي قامـت اجلمعيـة مـن أجلهـا ووضـع -1
السياســـات البعيـــدة املـــدى الـــي يراهـــا ك يلـــة بتحقيـــق هـــما األهـــداق 
واختاذ ما ميكن من وسائي ملواجهة احتياجات اجلمعية يف املستقبي مع 

 ردة يف الالئحة. مراعاة السياسات الوا
وضع خطة سـليمة للتنظـيم تتـي  للرمعيـة وأقسـامها وفروعهـا أن  -2

تــ دي وقائ هــا ؤكــر قــدر ممكــن مــن الك ايــة لتحقيــق األهــداق الــي 
 تتطلع إليها. 

وضــع ذوي الك ـــاءات يف املناصـــب اإلشــرافية والقياديـــة ابجلمعيـــة -3
 وذل  وفق الضوابط الي حتددها الوزارة. 

 ائي فعالة للرقابة تضمن احلصو  علس نتائج مرضية.إتباع وس-4
 حتديد املبالغ الي تسلم ألصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة را.-5
طرح فروع اجلمعية لالستينمار من قبي ال ري وتن يم األعمـا  اإلنشـائية -6

 يف اجلمعية وذل  وفقاً للضوابط واإلجراءات الي حتددها الوزارة. 
ة العمومية واحلساب اخلتامي والتقارير املالية واإلدارية إقرار امليزاني-7

قبي عرضها علـس اجلمعيـة العموميـة وجمللـس اإلدارة أن ي ـوض الـرئيس 
 ؤحد أو بع  اختصاصاته مع حتديد مدة وحدود هما الت وي .

 تشكيي اللران املختل ة.-8
 (30مادة  
 خيتص رئيس جملس اإلدارة مبا يلي : 

ـــمل  ويتعـــني دعـــوة دعـــوة جملـــس اإلدا-1 ـــدعو ل رة كلمـــا وجـــد مـــا ي
اجمللس مرة علس األقي كي شهر علس أن يرفـق بكتـاب الـدعوة جـدو  

 األعما  وبيان واق عن األعما  املعروضة. 
دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لالنعقاد وفقاً ألحكام -2

 . الالئحة التن يمية للقانون وذل  بعد موافقة جملس اإلدارة
رائسـة جلسـات جملـس اإلدارة والتوقيــع علـس حماضـر االجتماعــات -3

 مع أمني السر وتن يم قراراته.
رائسة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية وإدارهتا والتوقيع علس -4

 حماضر اجتماعاهتا مع أمني السر.
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 التوقيع علس رسائي ومكاتبات اجلمعية ومعامالهتا املالية. -5
 عقود املتعلقة ابجلمعية بعد موافقة جملس اإلدارة.إبرام ال-6

 (31مادة  
 خيتص أمني سر اجلمعية مبا يلي : 

 إعداد دعوات انعقاد جملس اإلدارة واجلمعية العمومية. -1
إعــداد حماضــر انعقــاد جملــس اإلدارة واجلمعيــة العموميــة والتوقيــع  -2

 عليها مع الرئيس. 
 واعتمادها من الرئيس. إعداد املراسالت اخلاصة ابجمللس-3
 تسليم املكاتبات الواردة للرمعية اأ الرئيس لعرضها علس اجمللس. -4
 اإلشراق علس إمساك السرالت اإلدارية.  -5
 ح ظ كافة أوراق اجلمعية ومستنداهتا.  -6

 (32مادة  
 خيتص أمني صندوق اجلمعية فيما يلي : 

 ية.اإلشراق علس إمساك السرالت والدفاتر احلساب -1
 التوقيع مع رئيس جملس اإلدارة علس الشيكات ومعامالت البنوك. -2
االحت ـــاع بعهـــدة مســـتدمية حيـــددها جملـــس اإلدارة مبـــا ال يترـــاوز  -3

 دينار يتم الصرق منها علس األمور العاجلة.  1000
 ( من هما النظام.29( من املادة  5ويراعس يف ذل  حكم ال قرة  

 سلمة ألصحاب العهد.االشراق علس املبالغ امل -4
 اإلشراق علس إعداد احلساب اخلتامي وحساب األرابح واخلسائر. -5
 االحت اع ابملستندات املتعلقة اباللتزامات واحلقوق املالية للرمعية. -6
 متابعة حتصيي أموا  أو ديون اجلمعية يف مواعيد استحقاقها. -7

 (33مادة  
ة حضــــور أغلبيــــة يشــــ ل لصــــحة انعقــــاد جلســــات جملــــس اإلدار  -أ

 أعضائه علس أن يكون من بينهم الرئيس أو انئبه.
 يتم إثبات األعضاء احلاضرين وال ائبني وأعمارهم إن وجدت. -ب
تصــــــدر القــــــرارات ؤغلبيــــــة أصــــــوات احلاضــــــرين فــــــاذا تســــــاوت  -ع

 األصوات يرج  اجلانب المي فيه الرئيس.
 (34مادة  

  خال  اجللسة مـا مل يتعني علس الرئيس استكما  بنود جدو  األعما
يت ق أغلبية احلضور علس خالق ذل  ويف مجيـع األحـوا  يتعـني عليـه 
دعـــوة جملـــس اإلدارة خـــال  أســـبوعني الســـتكما  ابقـــي بنـــود جـــدو  
 األعما  ويراعس يف توجيه الدعوى اإلجراءات املقررة يف هما النظام. 
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 (35مادة  
ب ترتيبهـا تعرض املوضوعات املدرجة علـس جـدو  األعمـا  حسـ -1

 يف اجلدو  إال إذا رأى أغلبية األعضاء احلاضرين خالق ذل .
جيـــوز للعضـــو مقـــدم املوضـــوع املـــدرع يف جـــدو  األعمـــا  أو املقـــ ح  -2

 سحبه علس أن يتم إثبات ذل  يف حمضر اجللسة ما مل يتبناا عضواً نخر. 
ــاء  -3 جيــوز عــرض موضــوعات غــري مدرجــة علــس جــدو  األعمــا  بن

 أغلبية األعضاء احلاضرين. علس موافقة 
 (36مادة  

جيوز للمرلس إرجاء مناقشة موضوع معني عند غياب العضـو املتقـدم 
 به بناء علس طلب كتايب منه. 

 (37مادة  
ال جيــوز ألي عضــو مــن أعضــاء جملــس اإلدارة أن ي ــوض عضــواً نخــر 

 يف التصويت نيابة عنه أألً كانت صورة الت وي .
 (38مادة  

ر النصاب أثناء اجللسة نتيرة النسحاب عضو أو أكينر عند عدم تواف
تعتــر اجللســة من ضــة وال جيــوز اختــاذ قــرارات أخــرى وتعتــر القــرارات 

 السابق اختاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد هبا.
 (39مادة  

جمللــس اإلدارة أن يعهــد بــبع  اختصاصــاته إأ جلــان تشــكي مــن بــني 
دد صــالحيات تلــ  اللرــان ومــدة أعضــائه أو مــن غــريهم علــس أن حيــ

عملهــا واملكافــآت الــي متنــع رــا مــن غــري أعضــاء جملــس اإلدارة وفقــاً 
للضــــوابط الــــي تقررهــــا الــــوزارة يف هــــما الشــــون وعليــــه تزويــــد الــــوزارة 
بقــرارات تشــكيي اللرــان وذلــ  خــال  أســبوع مــن  ريــخ تشــكيلها، 

رفـع توصـياهتا وعلس اللران املشـار إليهـا إمسـاك حماضـر الجتماعاهتـا و 
 إأ جملس اإلدارة الختاذ قرار بشوئا.
 (40مادة  

علـــس جملـــس اإلدارة فـــت  ابب ال شـــي  لعضـــوية جملـــس اإلدارة ملـــدة 
عشرة أألم عمـي خـال  األسـبوع األو  مـن انتهـاء السـنة املاليـة وعليـه 
أن يعلـــن يف صـــحي تني يـــوميتني حمليتـــني علـــس األقـــي عـــن هـــما امليعـــاد 

لـراغبني يف ترشـي  أن سـهم لتقـدمي أوراقهـم مصـحوبة ودعوة األعضاء ا
 ابلنموذع املعد لطلب ال شي  إأ إدارة اجلمعية. 

 (41مادة  
يتــوأ املتقــدم لعضــوية جملــس اإلدارة ملــت  ــوذع ال شــي  املعــد رــما 
ال رض وجيوز له أن ي وض ال ري مبليء النموذع املمكور وذل  مبوجب 
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د  وإذا كــان التوكيــي صــادراً خــارع توكيــي خــاص صــادر عــن وزارة العــ
الــــبالد فيرــــب أن يكــــون مصــــدقًا عليــــه مــــن اجلهــــات الرمسيــــة وعلــــس 

 اجلمعية تسليمه إيصا  استالمها لطلب ال شي . 
 (42مادة  

جيوز للمرش  لعضوية جملس اإلدارة أن يسحب ترشيحه بكتاب موجه 
ن إأ رئــيس جملــس اإلدارة وذلــ  قبــي عشــرة أألم عمــي علــس األقــي مــ

موعد انعقاد اجلمعية العموميـة السـنوية وال يعتـد ؤي طلـب انسـحاب 
 يقدم بعد هما املوعد. 

وجيوز أن يكون االنسحاب بت وي  وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها 
 ( من هما النظام.41يف املادة  

 (43مادة  
جيوز لكي ذي مصلحة خال  اخلمسة عشر يومًا التالية إلعالن نتيرة 

الطعــن يف صــحة انتخــاب أعضــاء جملــس اإلدارة بعريضــة  االنتخــاابت
 تقدم إأ الوزارة ويكون قرار الوزارة يف هما الشون ئائيًا.

 (44مادة  
 تسقط العضوية يف جملس اإلدارة ألحد األسباب التالية : 

 فقدان أي من شرول اكتساب العضوية.  -1
 االستقالة.  -2
اإلدارة بـدون عـمر يقبلـه غياب العضو عن حضور اجتماعـات جملـس  -3

 جملس اإلدارة لينالث مرات متتالية أو وس مرات مت رقة خال  السنة. 
 ( من هما النظام.18ال صي من عضوية اجلمعية عمالً حبكم املادة   -4
 طرح الينقة. -5
 وفاة العضو. -6
 االنتقا  إأ مجعية تعاونية تزاو  ن س ال رض. -7

 (45مادة  
أعضاء جملس اإلدارة انفمة مىت قدمت كتابة إأ  تعتر استقالة أي من

الوزارة أو جملس اإلدارة، وعلس رئـيس جملـس اإلدارة اسـتدعاء العضـو 
االحتيــال خــال  ثالثــة أألم مــن  ريــخ االســتقالة، وإذا تقــدم أكينــر مــن 
نصـــف أعضـــاء جملـــس اإلدارة ابســـتقالتهم دفعـــة واحـــدة يطبـــق علـــيهم 

 ( من القانون. 24حكم املادة  
 (46ادة  م

.إذا خلــت أمــاكن يف جملــس اإلدارة ألي ســبب مــن األســباب فيــتم 1
اســــتدعاء العضــــو االحتيــــال احلــــائز علــــس أعلــــس األصــــوات يف نخــــر 

 انتخاابت. 
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. يكمي العضـو االحتيـال الـمي مت اسـتدعاؤا املـدة املتبقيـة لعضـوية 2
 العضو المي حي حمله.

 عن اثنني.. ال يزيد عدد االحتيال المين يتم استدعاؤهم 3
. إذا خــال أكينــر مــن مكــان يف وقــت واحــد وت اوتــت املــدة املتبقيــة 4

لكــي مــنهم يــتم حتديــد املــدة لكــي عضــو مــن األعضــاء االحتيــال عــن 
 طريق القرعة. 

 (47مادة  
مـع عـدم اإلخـال  ابملــادة السـابقة يف حالـة عــدم وجـود أعضـاء احتيــال أو 

تخـاابت التكميليـة خـال  رفضهم االنضمام لعضوية جملـس اإلدارة تـتم االن
مــدة أقصــاها شــهر مــن  ريــخ خلــو املقعــد علــس أن يــتم اإلعــالن عــن فــت  
ابب ال شي  خال  أسبوع مـن ذلـ  التـاريخ علـس أن تكـون مـدة ال شـي  

 سبعة أألم عمي شريطة أن تكون املدة املتبقية أكينر من ستة أشهر.
 (48مادة  

ضـاء البـال ني مـن العمـر .تتكون اجلمعيـة العموميـة للرمعيـة مـن األع1
 إحدى وعشرون سنة ميالدية يف  ريخ انتهاء السنة املالية. 

. يرأس اجلمعيـة العموميـة للرمعيـة رئـيس جملـس اإلدارة، فـان غـاب 2
يرأســـها انئـــب الـــرئيس ويف حالـــة غياهبمـــا يرأســـها أكـــر أعضـــاء جملـــس 

 اإلدارة سنًا. 
 (49مادة  

يـة مهمـا كـان عـدد األسـهم لكي عضو صوت واحد يف اجلمعية العموم
الي ميتلكها وال جيوز ألعضاء اجلمعية العمومية إرسـا  الـرأي كتابـة أو 

 إانبة غريهم يف حضور اجتماعات اجلمعية العمومية.
 (50مادة  

تنعقــد اجلمعيــة العموميــة العاديــة ســنوألً خــال  ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء 
 السنة املالية وختتص ابلنظر يف : 

 اإلدارة والتصديق عليها. .تقرير جملس1
 .التقرير املايل ملراقب احلساابت والتصديق عليه.2
ـــة  امليزانيـــة التقديريـــة( 3 ـــر مراقـــب احلســـاابت للميزانيـــة العمومي .تقري

 واحلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية والتصديق عليها.
 .التقارير املالية واإلدارية ملراقل الوزارة.4
 اابت للسنة املالية القادمة وحتديد أتعابه..تعيني مراقب احلس5
 .النظر يف غري ذل  من املسائي الواردة جبدو  األعما .6
 .االنتخاابت الدورية ألعضاء جملس اإلدارة.7
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 (51مادة  
تكون الدعوة حلضور اجلمعية العمومية العادية السنوية خبطاب مسري 

لـس األقـي مرفقـاً يرسي للعضو قبي موعد انعقادها خبمسة عشر يوماً ع
بـه جــدو  ألعمــا  اجللســة وبيـان واق عــن املســائي املعروضــة وتقــارير 
جملــــس اإلدارة ومراقــــب احلســــاابت ومــــراقل الــــوزارة ويف حالــــة تعــــمر 
إرسا  خطاابت مسرلة لبع  األعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح 
عنــوان الســكن أو العمــي فيتعــني النشــر يف صــحي تني يــوميتني حمليتــني 

ــة العموميــة علــس ا ــان مكــان و ريــخ وســاعة انعقــاد اجلمعي ألقــي مــع بي
 واملسائي املعروضة عليها.

 (52مادة  
ال يعتر اجتماع اجلمعية العمومية العادية السنوية صحيحًا، إال حبضور 
أغلبيــة أعضــائها العــاملني فــاذا قــي عــدد احلاضــرين عــن ذلــ  وجــب 

بعــدها حبضــور اجيــي االجتمــاع ملــدة نصــف ســاعة ويصــ  االجتمــاع 
( عضوًا علس األقي وإذا مل يتحقق النصاب املمكور وجب اجيي 25 

االجتماع اجياًل أخريًا علس أن حيدد موعـد انعقـادا يف مـدة ال تترـاوز 
أســبوعني وتكــون الــدعوة لالجتمــاع عــن طريــق اإلعــالن يف صــحي تني 
يــوميتني حمليتــني علــس األقــي ويكــون االجتمــاع صــحيحاً أألً كــان عــدد 

 احلضور من غري أعضاء جملس اإلدارة. 
ويف مجيــع األحــوا  تصــدر القــرارات ؤغلبيــة احلضــور علــس أن تعــرض 

 علس الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون. 
 (53مادة  

جيــــوز ألي مــــن األعضــــاء العــــاملني يف اجلمعيــــة التقــــدم جمللــــس اإلدارة 
العاديــة بطلــب إدراع أي موضــوع يف جــدو  أعمــا  اجلمعيــة العموميــة 

الســنوية شـــريطة أن يـــتم ذلــ  خـــال  شـــهر مــن انتهـــاء الســـنة املاليـــة، 
وعليه إرسـا  نسـخة مـن هـما الطلـب إأ الـوزارة وعلـس جملـس اإلدارة 

 أخم موافقة الوزارة قبي إدراجه. 
 (54مادة  

للرمعيـــة العموميـــة أثنـــاء اطالعهـــا علـــس التقـــارير املعروضـــة عليهـــا أن 
هبا ورا أن ترفع اق احاهتا هبما الشـون  تناق  املوضوعات ذات الصلة

إأ جملس اإلدارة ليتخم حيارا القرارات املناسـبة مبـا يت ـق مـع القـانون 
 ومصلحة اجلمعية. 

 (55مادة  
تنعقد اجلمعية العموميـة هبيفـة عاديـة بنـاء علـس طلـب جملـس اإلدارة يف 
ز حالــة اســتقالة مراقــب احلســاابت وذلــ  الختيــار مــن حيــي حملــه وجيــو 
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عقـــدها يف أي وقـــت بنـــاء علـــس طلـــب الـــوزارة أو ع شـــر عـــدد أعضـــاء 
اجلمعيـــة العـــاملني أو أغلبيـــة أعضـــاء جملـــس اإلدارة أو مراقـــب احلســـاابت 
ويف مجيــــع األحــــوا  يبــــني يف الــــدعوة املســــائي الــــي دعيــــت مــــن أجلهــــا 
اجلمعيــة العموميــة وتصــ  الــدعوة لعقــد هــما اجلمعيــة العموميــة عــن طريــق 

تني يوميتني حمليتني علـس األقـي وال يعتـر اجتمـاع اجلمعيـة النشر يف صحي 
العموميـــة يف هـــما احلالـــة صـــحيحاً إال حبضـــور أغلبيـــة أعضـــائها العـــاملني، 
فــاذا قــي عــدد احلاضــرين عــن ذلــ ، وجــب اجيــي االجتمــاع ملــدة نصــف 
ساعة يص  بعدها االجتماع أأًل كان عدد احلضور مـن غـري أعضـاء جملـس 

ــــة اإلدارة وال جيــــوز  ــــة عادي ــــة منعقــــدة هبيف ــــة عمومي ــــس مجعي أن يعــــرض عل
موضـــوعات مل تـــدرع يف جـــدو  أعمارـــا أو موضـــوعات ســـبق عرضـــها ومل 

 مي  علس عدم حصورا علس األغلبية املطلوبة شهر علس األقي.
 (56مادة  

علــس جملــس اإلدارة دعــوة اجلمعيــة العموميــة لالنعقــاد هبيفــة غــري عاديــة 
 إذا طلب منه ذل  أي من : 

س عدد أعضاء اجلمعية العاملني.1  .و 
 .أغلبية أعضاء جملس اإلدارة 2
 .الوزارة.3

 وذل  للنظر يف أي من املوضوعات التالية : 
 .تعديي نظام اجلمعية.1
 .اندماع اجلمعية يف مجعية أخرى.2
 .حي اجلمعية حاًل اختيارأًل.3
 .طرح الينقة مبرلس اإلدارة أو أي من أعضائه.4

 (57مادة  
عتر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية صحيحاً إال حبضور ثليني ال ي

أعضاء اجلمعية العاملني ويف حالة عدم اكتما  النصاب املمكور ي جي 
االجتماع ستة أشهر علـس األقـي فـاذا مل يكتمـي النصـاب يف االجتمـاع 
الينــا  اعتــر املوضــوع الــمي كــان ســيعرض علــس اجلمعيــة يف اجتماعهــا 

تصــــدر القــــرارات ؤغلبيــــة أعضــــائها احلاضــــرين مــــا مل يكــــن مرفوضــــاً و 
املوضوع متعلقًا بطرح الينقـة ابجمللـس أو أأّلً مـن أعضـائه فيصـدر القـرار 

 ؤغلبية ثليني احلاضرين. 
ويف مجيع األحـوا  ال جيـوز أن يعـرض علـس اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة 

ها ومل موضـــوعات مل تـــدرع يف جـــدو  أعمارـــا أو موضـــوعات ســـبق عرضـــ
 مي  علس عدم حصورا علس األغلبية املطلوبة سنة علس األقي. 
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 (58مادة  
 ( من هما النظام.57، 56مع مراعاة أحكام املادتني  

ال جيوز اق اح طرح الينقة من جملس اإلدارة أو أأل من أعضائه إال  -1
إذا كان مدرجًا يف جدو  أعمـا  اجلمعيـة العموميـة غـري العاديـة وعلـس 

 يس إخطار الوزارة هبما الطلب.الرئ
( جيــوز لع شـر عــدد 56( مــن املـادة  1اسـتينناء مـن حكــم ال قـرة   -2

ـــايب ومســـبب  األعضـــاء العـــاملني أن يتقـــدموا جمللـــس اإلدارة بطلـــب كت
لـدعوة اجلمعيــة العموميـة غــري العاديـة لالنعقــاد بطـرح الينقــة مـن اجمللــس أو 

د وتوجيــه الــدعوة خــال  أحــد أعضــائه وعلــس اجمللــس حتديــد موعــد االنعقــا
شــهر مــن  ريــخ تقــدمي الطلــب ويف حالــة امتناعــه عــن ذلــ  جيــوز ملقــدمي 
الطلب أن يلرفوا إأ الوزارة لتوجيه الـدعوة علـس ن قـة اجلمعيـة ويف مجيـع 

 (.  55األحوا  يراعس يف توجيه الدعوة األحكام الواردة يف املادة  
 (59مادة  
 أموا  اجلمعية غري حمددة ومنها : 

 رأس املا  املكتتب به من أعضاء اجلمعية.  -1
 االحتياطيات املنصوص عليها يف الالئحة التن يمية للقانون.  -2
 ما تقبله اجلمعية العمومية من وصاأل أو هبات.  -3
 قيمة األسهم أو احلقوق امل تبة عليها والي يسقط احلق يف املطالبة هبا.  -4
 صس وسة داننري. رسوم االنضمام للرمعية حبد أق -5

 (60مادة  
أســهم اجلمعيــة امسيــة وغــري قابلــة للترزئــة وقيمــة الســهم وســة داننــري 
ولكي عضو احلق يف االكتتاب يف أسـهم جديـدة مـع مراعـاة مـا ورد يف 

 ( من هما النظام. 11املادة  
 (61مادة  

ال جيــوز التنــاز  عــن األســهم إال ألحــد أعضــاء اجلمعيــة أو ممــن تتــوافر فيــه 
ول العضوية فيهـا طبقـاً ألحكـام املـادة الينامنـة مـن النظـام وبعـد موافقـة شر 

جملــــس اإلدارة ويينبــــت التنــــاز  يف دفــــ  العضــــوية ويوقــــع عليــــه كــــي مــــن 
 ( من هما النظام. 22املتناز  واملتناز  إليه مع مراعاة حكم املادة  

 (62مادة  
نهـــا إال تـــودع أمـــوا  اجلمعيـــة يف البنـــوك الكويتيـــة وال جيـــوز الســـحب م

 بتوقيع كي من رئيس جملس اإلدارة وأمني صندوق اجلمعية جمتمعني. 
 (63مادة  

 31تبـدأ الســنة املاليــة للرمعيــة يف أو  ابريــي مــن كــي عــام وتنتهــي يف 
 مارس ما عدا السنة املالية األوأ فائا تبدأ من  ريخ اإلشهار. 
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 (64مادة  
وز للرمعيـة العموميـة ( مـن هـما النظـام جيـ56مع مراعاة حكم املادة  

ــارألً ويعــني القــرار  غــري العاديــة أن تصــدر قــراراً حبــي اجلمعيــة حــاًل اختي
 املص ني وحيدد أجورهم ويبني سلطاهتم واملدة الالزمة للتص ية.

 (65مادة  
لوزير الشفون االجتماعية والعمي أن يصدر قـراراً حبـي اجلمعيـة إجبـارألً 

 يف األحوا  اآلتية :
د أعضـــائها عـــن وســـني عضـــواً ويســـتين  مـــن ذلـــ  .إذا نقـــص عـــد1

 اجلمعيات الي يقي عدد أعضائها عن وسني عضوًا. 
ـــاً 2 ـــر مـــن نصـــف رأس مارـــا أو كـــان اســـتمرارها داعي .إذا فقـــدت أكين

 للخسارة. 
.إذا ثبـــت إخالرـــا ابلتزاماهتـــا املاليـــة وأهـــدافها التعاونيـــة أو خروجهـــا 3

 علس القواعد الي قررها القانون.
 ذا اندجمت يف مجعية أخرى..إ4
.لموي الشون الطعن يف هما القرار أمام احملكمة الكلية خال  ثالثني 5

 يوماً من  ريخ نشرا يف اجلريدة الرمسية.
 (66مادة  

تنشـــر حســـاابت التصـــ ية يف اجلريـــدة الرمسيـــة وجيـــوز لألعضـــاء خـــال  
يــة وتضــم الينالثــني يومــاً التاليــة لنشــرها الطعــن فيهــا أمــام احملكمــة الكل

 مجيع الطعون وينشر احلكم عند صدورا ئائياً يف اجلريدة الرمسية.
 (67مادة  

ال يوزع علـس األعضـاء مـن املتبقـي بعـد التصـ ية أكينـر ممـا دفعـوا فعـاًل 
مـن قيمـة أسـهمهم فـاذا تبقـس شــيء تتـوأ الـوزارة ان اقـه طبقـاً ألحكــام 

اجلمعيـات يف شـون  1979( لسـنة 24( من القانون رقـم  34املادة  
 التعاونية وتعديالته.

 (68مادة  
م ابلقـانون رقـم 1979( لسنة 24تسري أحكام املرسوم بقانون رقم  

والئحته التن يمية والقـرارات املن ـمة لـه فيمـا مل  2013( لسنة 118 
 يرد بشونه نص خاص يف هما النظام.
 (69مادة  

 رمسية.يعمي هبما القرار اعتبارا من  ريخ نشرا يف اجلريدة ال
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 وزارة العد 

 (155/2018إعالن رقم  

 تقدم إلينا السيد/ طاهر عبدالرزاق طاهر املهدي.

طالبـــــــــــــًا إصـــــــــــــدار  عـــــــــــــوض  20/3/2018 بكتابـــــــــــــه املـــــــــــــ رخ يف

 م   2004لسنة  12072م قود( عن الوثيقــة رقـــــم : 

 الكائنة يف : صباح السامل

 (6(         قطعة رقم :  523  :قسيمة رقم 

 36977: م/قـملطط ر 

: طاهر عبدالرزاق طـاهر املهـدي وزوجتـه مـرمي حسـني  واملسرلة ابسم

 عباس الدوخي.

يرجس ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة املـمكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـوئا 

أن يتقــــــدم إأ إدارة التســــــريي العقــــــاري / قســــــم احمل وقــــــات مبــــــدأل 

 اجلريـــدة معلوماتـــه خـــال  أســـبوعني مـــن  ريـــخ نشـــر هـــما اإلعـــالن يف

الرمسيــة وإال فـــان اإلدارة ســتقوم بعـــد انقضـــاء املهلــة إبصـــدار  عـــوض 

 امل قود( املطلوب وللبيان نعلن،،،

 

 مدير إدارة التسريي العقاري 
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 وزارة التجارة والصناعة
 اعالن

 تقدمت السيدة/ هدى سامل فالح الرشيدي 
 بطلب اىل ادارة الشركات هبذه الوزارة :

ــــــــــــر    ــــــــــــا البرــــــــــــي  الصــــــــــــادر ب ــــــــــــاري   4874/2002حتوي وبت
حتـــت ا ســـ  التجـــاري مرسســـة الســـ ر ا ـــري  لنقـــا  9/11/2002

 البضائع وحتولت اىل شركة الشخ  الواحد .
اعباض يتقـدم لـادارة ا ـذكورة رـالة عسـة عشـر يومـا  يرجى ممن له 

مــن يريــ  اشــر ا عــالن يعــباض رطــن مرفقــا بــه ســند ا ديوايــة وا  
 فلن يررذ بعني ا عتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم :

 فيصا حلي ن الصلييب اخلالدي  -1
 صاحب شركة فيصا حلي ن للتجارة العامة وا قاو ت / ش ش و   -

 بطلب اىل ادارة الشركات  هبذه الوزارة : 
ض  البري  ال ردي الصادر من وزارة التجارة والصـناعة يسـ  :   -

ــــــر    ــــــدي ب ــــــاري   2134/2007فيصــــــا حلي ــــــن الصــــــلييب اخلال بت
حتت ا س  التجاري :  سوق بيسـتو الدوليـة ا ركـ ي   12/6/2007

 لصاحل الشركة ا ذكورة اعاله . 
ض يتقـدم لـادارة ا ـذكورة رـالة عسـة عشـر يومـا يرجى ممن له اعبا

مــن يريــ  اشــر ا عــالن يعــباض رطــن مرفقــا بــه ســند ا ديوايــة وا  
 فلن يررذ بعني ا عتبار . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم:

 عبد احلكي  عيسى امحد السلي . -1
 سلي  عيسى امحد السلي .  -2

 أصحاب شركة عيسى السلي  للتجارة العامة وا قاو ت / تضامنية 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

 رروج الشركاء ا ذكورين أعاله ودروة شركاء جدد.
 تعديا الكيان القااوين للشركة من تضامنية إىل ذات مسرولية حمدودة 

 30ة يرجــــــن ممــــــن لــــــه اعــــــباض أن يتقــــــدم لــــــادارة ا ــــــذكورة رــــــال
ـــــه ســـــند  ـــــ  اشـــــر ا عـــــالن يعـــــباض رطـــــن مرفقـــــا ب يومـــــا مـــــن يري

 ا ديواية وإ  يررذ بعني ا عتبار. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم :

 بشتري انصر اخلميس  -1
 حممد مسعود عل  -2

 أصحاب شركة اخلميس للسياحة والس ر
 بطلب إىل ادارة الشركات هبذه الوزارة:

   بتــــــاري  الصــــــادر  5379/2013ضــــــ  البرــــــي  ال ــــــردي ر ــــــ
ـــــــــــس للســـــــــــياحة  31/12/2013 حتـــــــــــت ا ســـــــــــ  التجـــــــــــاري يري

 والس ر إىل الشركة.
يرجى ممن له اعباض يتقـدم لـادارة ا ـذكورة رـالة عسـة عشـر يومـا 
مــن يريــ  اشــر ا عــالن يعــباض رطــن مرفقــا بــه ســند ا ديوايــة وإ  

 فلن يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم: 

 سعود عاىن الشمري  -1
 بدرية سلطان الشمري -2

 أصحاب شركة ماي وي يوا رساة للتجارة العامة وا قاو ت
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

رروج /سعود عاىن الشمري ودروة / يوسـ  سـعد الشـمري وتعـديا 
 الكيان القااوين للشركة من تضامنية إىل ذات مسئولية حمدودة 

يومـا  مـن  30ا ـذكورة رـالة  يرجى ممـن لـه اعـباض أن يتقـدم لـادارة
يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن 

 يررذ بعني ا عتبار. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم:

 ساير بدر حممد الساير. -1
 مىن عدانن عيد الشيتان.  -2
 عبد هللا ساير بدر الساير. -3
 د ة ساير بدر الساير. -4
 ا ء ساير بدر الساير. -5
 سارة ساير بدر الساير. -6
 يله ساير بدر الساير. -7

 * / * اصحاب شركة اسطر ب للتجارة العامة وا قاو ت 
 بطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

 * * دروة الشريك / بدرية ساير بدر الساير 
ـــــن ذات مســـــئولية حمـــــدودة اىل ذات  ـــــااوين م ـــــان الق * * تعـــــديا الكي

  مسئولية حمدودة  ابضة. 
يرجى ممن له اعباض أن يتقدم لادارة ا ذكورة رالة ثالثني يوما مـن 
يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن 

 يررذ بعني ا عتبار. 
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 إعالن
 تقدم:

عابد عبد هللا  –علن رمي  تركن ا طريي  –بدريه عبيد مهنا الرشيدي 
 صنت الرشيدي 

 إابانشيوانة للتجارة العامة وا قاو تأصحاب شركة مورتر 
 بطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 تعديا الكيان القااوين من تضامنية لتصب  ذات مسئولية حمدودة.
يومـا  مـن  60يرجى ممـن لـه اعـباض أن يتقـدم لـادارة ا ـذكورة رـالة 

فلـن يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا  بـه سـند ا ديوايـة وإ  
 يررذ بعني ا عتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم:

 عبد الوهاب أسعد عبد الع ي  السند. -1
 شركة سند القابضة. -2

 أصحاب شركة/ جممعات الري التجارية.
بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: رروج الشريك / عبد الوهاب 

تعديا الكيان القـااوين مـن ذات مسـئولية   -أسعد عبد الع ي  السند 
 حمدودة إىل ذات الشخ  الواحد.

يرجــى ممــن لــه اعــباض يتقــدم لــادارة ا ــذكورة رــالة ثالثــني يومــا مــن 
يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن 

 يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم:

 حممد موسى راشد ا طريي. -1
 عبري موسى راشد ا طريي.  -2

 كية. أصحاب شركة/ مرساة بلس لتوصيا الطلبات ا ستهال 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

 تعديا الكيان القااوين من تضامنية لتصب  شركة الشخ  الواحد 
 يس  / حممد مبارك محد البغيلن 

يوما من يري   60يرجى ممن له اعباض يتقدم لادارة ا ذكورة رالة 
اشر ا عالن يعـباض رطـن مرفقـا بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن يررـذ 

 بعني ا عتبار. 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدمت:

 السيدة/ لولوه حممد موسى القضرم
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:

ــــــر    ــــــا البرــــــي  ال ــــــردي الصــــــادر ب وبتــــــاري   376/2016حتوي
حتــت ا ســ  التجــاري مرسســة مركــ  رطــوات خلــدمات  2/2/2016

 ذوي ا حتياجات اخلاصة وحتولت إىل شركة الشخ  الواحد.
دم لادارة ا ذكورة رالة عسة عشر يوما  يرجى ممن له اعباض يتق

من يري  اشر ا عالن يعباض رطن مرفقا  به سند ا ديواية وإ  
 فلن يررذ بعني ا عتبار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم:

 . أمحد عادة ا اجد1
 . أمحد بسام البكيت2
 أصحاب شركة ريكروت  دارة ا شاريع/ ذ.م.م 

 بطلب اىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 . فس  عقد الشركة هنائيا 

يرجــــى ممــــن لــــه اعــــباض أن يتقــــدم لــــادارة ا ــــذكورة رــــالة عســــة 
عشـــــر يومـــــا  مـــــن يريـــــ  اشـــــر ا عـــــالن يعـــــباض رطـــــن مرفقـــــا  بـــــه 

 سند ا ديواية وإ  فلن يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 

 تقدم:
 شركة جمموعة ديليربت لالستشارات ا الية وا دارية

  العوضنأمحد حممد عبد هللا 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

حتويــا الكيــان القــااوين مــن شــركة الشــخ  الواحــد إىل ذات مســرولية 
 حمدودة

يوما  من يري   30يرجى ممن له اعباض يتقدم لادارة ا ذكورة رالة 
اشر ا عالن يعـباض رطـن مرفقـا  بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن يررـذ 

 بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
  :تقدم
 عبد احلميد عباس حسني دشيت -1
 عبد احلميد طالة عبد احلميد دشيت -2

  أصحاب دار عبد احلميد دشيت الثقافية
  :بطلب إىل ادارة الشركات هبذه الوزارة

 فس  عقد الشركة هنائيا  
  يوما   15يرجى ممن له اعباض أن يتقدم لادارة ا ذكورة رالة 

  عباض رطى مرفقا به سند ا ديوايةمن يري  اشر ا عالن ي
  وإ  فلن يررذ بعني ا عتبار.
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 إعالن
 تقــدم:

الدســـــــو ن إبـــــــراهي  رورشـــــــيد / مصـــــــ ن لشـــــــركة تـــــــوفري اســـــــتهالك 
 الطا ة / ذ.م.م

 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:
 *** حلا وتص ية الشركة.

الســـــا ية ومـــــن لـــــه اعـــــباض مراجعـــــة ا صـــــ ن علـــــى العنـــــوان احلـــــا  
 2شـــــقة  2مبـــــىن    7شـــــارب / عبـــــد هللا ال ضـــــالة جـــــاده  11 طعـــــة 

 99611280/ ر   اهلات : 
يرجــــى ممــــن لــــه اعــــباض أن يتقــــدم لــــادارة ا ــــذكورة رــــالة عســــة 
عشـــــر يومـــــا مـــــن يريـــــ  اشـــــر ا عـــــالن يعـــــباض رطـــــن مرفقـــــا  بـــــه 

 سند ا ديواية وإ  فلن يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم : 

 انصر سعود السهلن  -1
 برميجيث ثثيكاتيا  -2

 أصحاب شركة كينغ مسارت للتجارة العامة 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة 

الصـــــــادر بتـــــــاري    2017/  277ضـــــــ  البرـــــــي  ال ـــــــردي ر ـــــــ  
ــــد إىل  22/1/2017 حتــــت ا ســــ  التجــــاري مرسســــة مطعــــ   ــــر اا

 الشركة .
ة ا ـذكورة رـالة عسـة عشـر يومـا  يرجى ممن له اعباض يتقـدم لـادار 

من يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا  بـه سـند ا ديوايـة و إ  
 فلن يررذ بعني ا عتبار .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم: 

 السيد/ امحد جاس  حممد البكيت 
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة.

بـــر   حتويـــا البرـــي  ال ـــردي الصـــادر مـــن وزارة التجـــارة والصـــناعة 
حتت ا س  التجاري مركـ   25/9/2014( بتاري  3731/2014)

 الغ  ن للصريفة وحتولت إىل شركة الشخ  الواحد.
يرجــى ممــن لــه اعــباض أن يتقــدم لــادارة ا ــذكورة رــالة عســة عشــر 
يومـا  مــن يريـ  اشــر ا عـالن يعــباض رطـن مرفقــا  بـه ســند ا ديوايــة 

 وإ  فلن يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 النإع
 تقدم: 

 .اندية عبد الرزاق حسن رمضان1
 .حممد عبدهللا حممد حسني2

 أصحاب شركة اخليالة ا تحدة التجارية
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة: 

تعــديا الكيــان القــااوين للشــركة مــن ذات مســئولية حمــدودة إىل شــركة 
 توصية بسيطة

يوما من يري   30ة يرجى ممن له اعباض يتقدم لادارة ا ذكورة رال
اشر ا عالن يعـباض رطـن مرفقـا  بـه سـند ا ديوايـة وإ  فلـن يررـذ 

 بعني ا عتبار.
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 

 تقدم: 
 يوس  محود كاما العن ي

 ** صاحب شركة أي كلود للتجارة العامة / ش.و.و
 بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزارة:  -

تغيــري الكيـــان القـــااوين للشـــركة مـــن شـــركة الشـــخ  الواحـــد إىل ذات 
 مسرولية حمدودة.

يرجــى ممــن لــه اعــباض أن يتقــدم لــادارة ا ــذكورة رــالة عســة عشــر 
يومـا  مــن يريـ  اشــر ا عـالن يعــباض رطـن مرفقــا  بـه ســند ا ديوايــة 

 وإ  فلن يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم: 

 عايض اني  عايض العتييب 
 عبد هللا اني  عايض العتييب
 إبراهي  عرفات السيد دايب

 أصحاب شركة ادي  للتجارة العامة وا قاو ت
 رة: بطلب إىل إدارة الشركات هبذه الوزا 

** تعـــــديا الكيـــــان القـــــااوين مـــــن ذات مســـــرولية حمـــــدودة إىل شـــــركة 
 الشخ  الواحد. 

 ** رروج الشريك / عبد هللا اني  عايض العتييب 
 إبراهي  عرفات السيد دايب 

يومـا  مـن  30يرجى ممـن لـه اعـباض أن يتقـدم لـادارة ا ـذكورة رـالة 
ديوايـة وإ  فلـن يري  اشر ا عـالن يعـباض رطـن مرفقـا  بـه سـند ا 

 يررذ بعني ا عتبار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شركة كيميكويت للصناعات الكيماوية 
 )ش.م.ك(مق لة

 حمضر اجتماب اجلمعية العمومية غري العادية 
 08/03/2018بتاري   

اجتمعــت اجلمعيــة العموميــة لشــركة كيميكويــت للصــناعات الكيماويــة 
صــباحا  مــن يــوم اخلمــيس  10:30)ش.م.ك( مق لــة مت  ــام الســاعة 
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جنــوب الســرة  –مت اهليئــة العامــة للصــناعة  08/03/2018ا وافــ  
 وحبضور كا من: 

  رئيس جملس ا دارة  –اثمر محود عبدالع ي  الوزان 
  ا وظ  ا خت  مت وزارة التجارة والصناعة  –بدور اجلراغ 
  ممثـــا عـــن الشـــركة اخلليجيـــة حل ـــ  األوراق  –انصـــر ســـعود ا نيـــع
 لية ا ا
  ١٠٠اسبة احلضور ٪ 

ــيس اجللســة النصــاب القــااوين ي اعتمــاد تعــديا اــ   وبعــد إعــالن رئ
 مت النظام األساسن لشركة كيميكويت كالتا  :  ١٦ا ادة ر   

 : 16الن  احلا  )  با التعديا( للمادة 
"   جيوز أن يكون لرئيس جملس ا دارة أو ألحد أعضاء هـذا اللـس 

غــري مباشــرة مت العقــود والصــ قات الــيت تــربم مــع مصــلحة مباشــرة أو 
الشركة أو حلساهبا إ  إذا كان ذلـك ببرـي  مـن اجلمعيـة العامـة  و  
جيــــوز ألي مــــن هــــر ء أن يشــــبك مت إدارة شــــركة مشــــاهبة أو منافســــة 

ولــو   –لشــركته   و  جيــوز لــرئيس جملــس ا دارة أو ألي مــن أعضــائه 
تغا ا علومات الـيت وصـلت إليـه أن يس –كان ممثال  لشخ  اعتباري 

حبك  منصبه مت احلصوة على فائدة لن سـه أو لغـريه   كمـا   جيـوز لـه 
 بيع أو شراء أسه  الشركة طيلة مدة عضويته مت جملس ا دارة " 

 :  16الن  ا واف  عليه ) بعد التعديا ( للمادة 
لـس "   جيوز أن يكون لرئيس جملس ا دارة أو ألحد أعضاء هـذا ال

مصــلحة مباشــرة أو غــري مباشــرة مت العقــود والصــ قات الــيت تــربم مــع 
الشركة أو حلساهبا إ  إذا كان ذلـك ببرـي  مـن اجلمعيـة العامـة  و  
جيــــوز ألي مــــن هــــر ء أن يشــــبك مت إدارة شــــركة مشــــاهبة أو منافســــة 

ولــو   –لشــركته   و  جيــوز لــرئيس جملــس ا دارة أو ألي مــن أعضــائه 
أن يستغا ا علومات الـيت وصـلت إليـه  –لشخ  اعتباري كان ممثال  

حبك  منصبه مت احلصوة على فائدة لن سه أو لغريه  يقتصر ا كتتاب 
ــــد الت ســــيس علــــى  ــــة عن مت أســــه  رأس مــــاة الشــــركة ا ســــاتة ا ق ل
ــــة  ا رسســــني. وجيــــب أ  يقــــا عــــدد أعضــــاء جملــــس ا دارة عــــن ثالث

ارة الشــــركة ضــــمن احلــــد أعضــــاء  و  تــــدرا العضــــوية مت جملــــس إد
األ صـــى لعـــدد العضـــوايت  وجيـــوز للشـــخ  أن يكـــون رئيســـا للـــس 
إدارة أكثر من شركة مساتة مق لة  كما جيوز أن يكون للشركة رئيسا 
تن يــذاي  مــن بــني أعضــاء جملــس ا دارة أو مــن غــريه     وجيــوز لعضــو 

س  جملــس ا دارة التصــرأ مت أســهمه يلشــركة أثنــاء عضــويته مت اللــ
وذلك دون إرالة بقيود التصرأ مت األسه  ا نصوص عليها مت هذا 
القـااون أو عقـد الشـركة. وفيمـا عـدا األحكـام الـواردة مت هـذا البـاب  
  تسري على شركة ا ساتة ا ق لة األحكام اخلاصة بشركة ا ساتة العامة "

 صباحا  من ا س اليوم.   11:00وااتهى ا جتماب مت  ام الساعة 
 رئيس جملس ا دارة 

 

 شركة أسيكو للصناعات ) ش.م.ك(عامة
  حمضر اجتماب اجلمعية العامة غري العادية

صباحا   11:30م مت  ام الساعه  8/3/2018أاه مت يوم اخلميس ا واف   
 اعة رئيسية  -مت مقر اهليئة العامة للصناعة  الكائن مت منطقة جنوب السرة 

ية العامة غري العادية  ساتن شركة أسيكو (  ُعقد اجتماب اجلمع3ر   )
للصناعات )ش.م.ك( عامة  و د ترأس ا جتماب السيد/ عبد الع ي  أمحد 

  رئيس جملس ا دارة كما حضر كا من: –عبد هللا األيوب 
  ممثال  عن وزارة التجارة والصناعة      .السيد/ رالد الرشيد1
 الشركة الكويتية للمقاصة          .السيدة/ روان القبندي2
  .السيد/ اني  مساعد الب يع        مرا ب حسايت الشركة3
سهما  أصالة ووكالة وميثلون مااسبته  259,960,214مساتون حبوزهت  .4

 سهما   302,403,714% من إمجا  أسه  الشركة ا قدرة بـ   86.340
ااعقاد اجتماب  وبعد ا عالن عن توافر النصاب القااوين لصحة

اجلمعية العامة غري العادية  إفتت  رئيس اجللسة ا جتماب مرحبا  
يحلضور مث بدأ بطرح البنود الواردة على جدوة األعماة و د  ت 

 ا وافقة على اآليت:
أو :  ت ا وافقة على زايدة رأس ماة الشركة من 

 31,752,390.000دينارا  كويتيا  إىل  30,240,371.400
دينارا  كويتيا  عن طري   1,512,018.600نار كوييت  بقيمة دي

توزيع أسه  منحة جمااية وذلك للمساتني ا سجلني بسجالت 
الشركة بتاري  موعد ا ستحقاق يوم اخلميس ا واف  

  على أن يكون موعد التوزيع يوم األحد ا واف  10/05/2018
ة ال مين   وت ويض جملس ا دارة بتعديا اجلدو 20/05/2018

  ستحقا ات األسه  إن ل م والتصرأ يلكسور إن وجدت.
( من عقد الت سيس 6اثايا:  ت ا وافقة على تعديا ا  ا ادة )

 ( من النظام األساسن.5وا ادة )
الن   با التعديا: حدد رأس ماة الشركة مببلغ و دره 

 302,403,714دينارا  كويتيا  موزعة على  30,240,371.400
 بقيمة امسية مائة فلس كوييت لكا سه . سهما  

الن  بعد التعديا: حدد رأس ماة الشركة مببلغ 
 317,523,900دينار كوييت موزعة على  31,752,390.000

 سه  بقيمة امسية مائة فلس كوييت لكا سه .
 وذلك بعد موافقة اجلهات ا ختصة.

حلضور ومت هناية ا جتماب وجه السيد رئيس اجللسة الشكر للسادة ا
وارتت  سيادته أعماة اجلمعية العامة غري العادية مت  ام الساعة الثااية 

      عشرة ظهرا .
 رئيس جملس ا دارة         
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 الشركة اخلليجية للتجهي ات الغذائية
 حمضر اجتمـــاب اجلمعيـــــــة العامة غري العادية 

 10:00مت  ام الساعة   06/03/2018ا واف   الثالاثءاه مت يوم إ
 صباحا  مبقر اهليئة العامة للصناعة .

عبد الع ي  حسن العلن  ممثا  عن وزارة التجارة  وحبضور السيد /
 والصناعة
ممثا عن مكتب تد ي              طاهر عبد احلميدوالسيد /
 احلسايت 

 احلضــــــــــــور : ـ 
 سه  بنسبة 1,000,000 احلضورحيث بلغ إمجـا  أسه  

 سه  1,000,000 % من إمجا  أسه  الشركة البالغ100
ـــ    والرئيس التن يذيرئيس جملس ا دارة  –افتت  السيد /  رلي ة اجلاس  

ا جتماب يلبحيب يلسادة احلضور وتقدم يلشكر إىل وزارة التجارة 
وي ا ت اق ي مجاب على والصناعة . مث بدأ منا شة ما ورد جبدوة األعماة 

 -التا  :
وهذا  2016لسنة  1التعديالت مت النظام األساسن طبقا ألحكام  ااون الشركات ر   

النظام األساسن بني مالكن األسه  ا بينة أحكامها فيما بعد شركة مساتة كويتية مق له 
 تسمى )) الشركة اخلليجية للتجهي ات الغذائية(( .

 الن  بعد التعديا التعدياالن   با  ا ادة
 ال صا األوة أ/ عناصر أتسيس الشركة

أتسســت طبقــا  ألحكــام  ــااون الشــركات  
التجاريـــــة وهـــــذا النظـــــام األساســـــن بـــــني 
مالكن األسه  ا بينة أحكامها فيمـا بعـد 
ـــــة تســـــمى  ـــــة مق ل شـــــركة مســـــاتة كويتي
ـــــــــــــة للتجهيـــــــــــــ ات  ))الشـــــــــــــركة اخلليجي

 الغذائية((. 
   

أتسست طبقـا ألحكـام  ـااون الشـركات 
وتعديالته الالحقة  2016لسنة  1ر   

وهـــــذا النظـــــام األساســـــن بـــــني مـــــالكن 
األسه  ا بينة أحكامهـا فيمـا بعـد شـركة 
مساتة كويتيـة مق لـه تسـمى )) الشـركة 
ـــــــــــة((  ـــــــــــ ات الغذائي ـــــــــــة للتجهي اخلليجي

 )ش.م.ك.م(. 
األغــــــراض الــــــيت أتسســــــت مــــــن أجلهــــــا  

 :الشركة هن ما أييت
إدارة وتشــغيا ا طــاع  وحتضــري األطعمــة 
وا شــرويت وا ــواد الغذائيــة واســتريادها 
وبيعهــا وي ينهــا وتوزيعهــا وذلــك يجلملــة 

 أو ا  رد.

ـــــن أجلهـــــا  األغـــــراض الـــــيت أتسســـــت م
 الشركة هن ما أييت:

إدارة وتشغيا ا طـاع  وحتضـري األطعمـة 
وا شـرويت وا ـواد الغذائيـة واســتريادها 

وي ينهــا وتوزيعهــا وذلــك يجلملــة وبيعهـا 
 أو ا  رد. 

 ب/ رأس ماة الشركة
 ال صا الثاين أ/ جملس ا دارة

  جيـــــوز زايده راس ا ـــــاة إ  اذا كااـــــت  
أ ســـــاه األســـــه  األصـــــلية  ـــــد دفعـــــت  
كامله  و  جيوز إصدار األسـه  اجلديـدة 
ي ــا مــن  يمتهــا األمسيــة   واذا صــدرت 

حتمــا إىل  أبكثــر مــن ذلــك أضــي  ال ــرق 
ا حتياطن القـااوين بعـد وفـاء مصـروفات 

 ا صدار.
ولكـــــا مســــــاه  األولويــــــة مت ا كتتــــــاب 
حبصــة مــن األســه  اجلديــدة متناســبة مــع 
عدد أسهمه و ن   مارسـه حـ  األولويـة 
مـــدة عســـة عشـــر يومـــا مـــن يريـــ  اشـــر 

 دعوة ا ساتني لذلك.

  جيــــوز زايدة راس ا ــــاة إ  اذا كااــــت 
ه  األصــــلية  ــــد دفعــــت  أ ســــاه األســــ

كاملــــــــة . و جيــــــــوز إصــــــــدار األســــــــه  
اجلديـدة ي ـا مــن  يمتهـا األمسيــة   واذا 
أصدرت أبكثـر مـن ذلـك أضـي  ال ـرق 
حتمــا إىل ا حتيــاطن القــااوين بعــد وفــاء 

 مصروفات ا صدار.
ولكـــــا مســـــاه  األولويـــــة مت ا كتتـــــاب 
حبصــة مــن األســه  اجلديــدة متناســبة مــع 

رســـــــة حـــــــ  عــــــدد أســـــــهمه و ـــــــن   ما
األولوية مدة عسة عشر يوما من يري  

 اشر دعوة ا ساتني لذلك.
فـــــ ذا مل ميـــــارس بعـــــض ا ســـــاتني حـــــ  
أولويـــــــة ا كتتـــــــاب مت زايدة راس مـــــــاة 
الشـــــركة فيـــــت  يصـــــي  األســـــه  غـــــري 
ا كتتــب فيهــا  ــن يرغــب مــن مســاتن 
الشـــركة فــــان ألـــاوزت األســــه  طلبــــات 

تتــب ا كتتــاب يــت  توزيعهــا بنســبة مــا اك
به كا منه  . ومت حاة مل يـت  ا كتتـاب 
مت األســه  اجلديــدة أو عــدد منهــا جــاز 
للس ا دارة يصيصـها  سـاتني جـدد 
ـــدة أو عـــدد منهـــا  وتعتـــرب األســـه  اجلدي

جــاز للــس ا دارة يصيصــها  ســاتني 
جــــــدد وتعتــــــرب األســــــه  اجلديــــــدة غــــــري 

 .ا كتتب فيها ملغاة بقوة القااون
ا رـــــــالة أبحكـــــــام  ـــــــااون مـــــــع عـــــــدم  25

الشــركات التجاريــة حتــدد اجلمعيــة العامــة 
العاديـــة مكافـــات أعضـــاء جملـــس ا دارة 
وحيـــدد جملـــس ا دارة مكافـــات أعضــــاء 
جملـــــس ا دارة ا نتـــــدبني وراتـــــب ا ـــــدير 

 العام .
 
 

حتدد مكافات أعضاء جملـس ا دارة مبـا 
ـــر مـــن عشـــر  ـــد جمموعهـــا عـــن أكث   ي ي

الـــــرب  الصـــــامت  ي ائـــــة مـــــن ا ائـــــة مـــــن
للشــــــــركة بعــــــــد اســــــــتن اة ا ســــــــتهالك 
وا حتياطيــات وتوزيــع ريــ    يقــا عــن 
ــــــى  ــــــاة عل عســــــة ي ائــــــة مــــــن رأس ا 
ا ســــــاتني وحيــــــ  بقــــــرار يصــــــدر مــــــن 
اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة اســـتثناء أعضـــاء 
جملــس ا دارة ا ســتقلني إن وجــدو مـــن 
احلـــد األعلـــى للمكافـــ ة. ويلتـــ م جملـــس 

تقريـر سـنوي يعـرض علـى ا دارة بتقدمي 
ـــة للموافقـــة عليـــه  ـــة العامـــة العادي اجلمعي
متضــمنا علــى وجــه من صــا ا بــالغ الــيت 
حصـــــا عليهـــــا أعضـــــاء جملــــــس ا دارة 

 بشكا من صا. 
لكـا مســاه  عــدد مـن األصــوات يعــادة  31

عــدد أســهمه   وجيــوز التوكيــا مت حضــور 
ا جتمـــــــاب وميثـــــــا القصـــــــر وا جـــــــورين 

. و  جيـــــوز ألي النـــــائبون عـــــنه   ـــــااوان  
عضو أن يشبك مت التصـويت عـن ا سـه 
أو عــن مــن ميثلــه مت ا ســائا الــيت تتعلــ  
مبن عــة راصــة أو قــالأ  ــائ  بينــه وبــني 

 الشركة .
 

لكــا مســاه  أاي كــان عــدد أســهمه حــ  
حضور اجلمعية العامة   ويكون لـه عـدد 
مــن األصــوات يســاوي عــدد األصــوات 

ـــة مـــن األســـه     ـــذات ال ئ و  ا قـــررة ل
جيــوز للمســاه  التصــويت عــن ا ســه أو 
عمن ميثله مت ا سـائا الـيت تتعلـ  مبن عـة 
راصـــة لـــه   أو قـــالأ  ـــائ  بينـــه وبـــني 
الشــــركة   ويقــــع يطــــال كــــا شــــروه أو 
 ـرار اــال  ذلــك   وجيــوز للمســاه  أن 
يوكــــــا غــــــريه مت احلضــــــور عنــــــه وذلــــــك 
مبقتضــى توكيــا رــاص أو ت ــويض تعــده 

ــدعن الشــركة هلــذا الغــرض. وجيــ وز  ــن ي
حقــا علــى األســه  يتعــارض مــع مــا هــو 
اثبـــــت مت ســـــجا مســـــاتن الشـــــركة أن 
يتقــــــــــدم إىل  اضــــــــــن األمــــــــــر الو تيــــــــــة 
 ستصــــدار أمــــر علــــى عريضــــة حبرمــــان 
األســـه  ا تنــــازب عليهــــا مــــن التصــــويت 
ــــر أو حلــــني   ــــدة حيــــددها القاضــــن األم
ـــــا  ـــــن  ب ال صـــــا مت موضـــــوب النـــــ اب م
ا كمـــــــــــة ا ختصـــــــــــة وذلـــــــــــك وفقـــــــــــا 

راءات ا قــررة مت  ــااون ا رافعــات لاجــ
 ا داية والتجارية. 

يســـــجا ا ســـــاتون أمســـــا ه  مت ســـــجا  32
رــاص يعــد لــذلك مت مركــ  الشــركة  بــا 
ا وعــــد ا ــــدد  اعقــــاد اجلمعيــــة العامــــة 
أبربــــــع وعشــــــرين ســــــاعة علــــــى األ ــــــا. 
ويتضـــمن الســـجا اســـ  ا ســـاه  وعـــدد 
األســه  الــيت ميلكهــا وعــدد األســه  الــيت 

ا وأمســــاء مالكيهـــا مــــع تقـــدمي ســــند ميثلهـــ
الوكالـــة ويعطـــى ا ســـاه  بطا ـــة حلضـــور 
ــــذكر فيهــــا عــــدد األصــــوات  ا جتمــــاب ي

 اليت يستحقها أصالة ووكالة.

يكون للشركة سـجا رـاص حي ـ  لـدى 
وكالــة مقاصــة تقيــد فيــه أمســاء ا ســاتني 
وجنســـــياهت  ومـــــوطنه  وعـــــدد األســـــه  
ــــنه  واوعهــــا والقيمــــة  ا ملوكــــة لكــــا م

 وعة عن  كا سه  ا دف
ويـــت  الت شــــري مت ســـجا ا ســــاتني أبي 
ـــى البيـــاانت ا ســـجلة  تغيـــريات تطـــرا عل
فيــــه وفقــــا  ــــا تتلقــــاه الشــــركة أو وكالــــة 

 ا قاصة من بياانت .
ولكــا ذي شــان أن يطلــب مــن الشــركة 
أو وكالـــة ا قاصـــة ت ويـــده ببيـــاانت مــــن 

 هذا السجا .   
ــة العامــة بصــ ة غــري  40 ــة ألتمــع اجلمعي عادي

بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن جملــــس ا دارة أو 
بنـــــاء علـــــى طلـــــن كتـــــا  مـــــن مســـــاتني 
ميلكون ما   يقا عن ربع أسـه  الشـركة 
ومت هذه احلالة جيـب علـى جملـس ا دارة 
أن يـدعو اجلمعيـة العامــة لالاعقـاد رــالة 

 شهر من يري  وصوة الطلب.

ألتمع اجلمعية العامة منعقدة بصـ ة غـري 
عوة من جملـس ا دارة عادية يناء على د

أو بناء على طلب مسبب مـن مسـاتني 
ميثلون عسة عشـر ي ائـة مـن راس مـاة 
الشـــركة ا صـــدر أو مـــن الـــوزارة وجيـــب 
علــــى جملــــس ا دارة أن يــــدعو اجلمعيــــة 
رــــالة ثالثــــني يومــــا مــــن يريــــ  تقــــدمي 

 الطلب.
 رئيس جملس ا دارة والرئيس التن يذي
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 ا تنقـــلة )زيـن(شركة ا تصـــا ت 
 العاديةغري حمضر اجتمــاب اجلمعية العامة 

بناء على الدعوة ا وجهة من جملـس إدارة الشـركة ا اجتماعـه ا نعقـد 
  ااعقدت اجلمعية العامة غري العادية للشركة   2018فرباير 7بتاري  

وذلك مت  ام الساعة احلادية عشرة والنصـ  مـن صـباح يـوم اخلمـيس 
مبقـر الشـركة ــــــ بعـد احلصـوة علـى موافقـة  2018مـارس  15ا واف  

اجلهــات ا داريـــة علــى ااعقادهـــا مبقــر ا جتمـــاب  حيــث جهـــ  ا كـــان 
حتت إشراأ ممثلـن اجلهـة ا داريـة  سـتقباة ا سـاتني وزودت الـ وااي 
ا ختل ــة للقاعــة بشاشــات عــرض كبــرية لتغطيــة لتلــ  أرجــاء القاعــة 

كمــا وزب عــدد مــن ا ــرا بني علــى أرجــاء القاعــة   أثنــاء ااعقــاد اجلمعيــة 
مــ ودين بوســائا مسعيــة لتغطيــة مــدارالت ا ســاتني الــراغبني ا إبــداء 

 الرأي وا نا شة أثناء ااعقاد اجلمعية العامة.
و ــــد تـــــرأس ا جتمــــاب انئـــــب رئـــــيس جملــــس إدارة الشـــــركة والـــــرئيس 

 التن يذي السيد / بدر انصر اخلرامت  وحبضور كا من:
 ممثا وزارة التجارة والصناعة السيد / رالد الرشيد. -1

ــرئيس التن يــذي اجتمــاب  افتــت  الســيد انئــب رئــيس جملــس ا دارة وال
اجلمعيــــــة العامــــــة غــــــري العاديــــــة  لقــــــاء رطــــــاب ترحيــــــب ي ســــــاتني 

%مــن 75.014احلاضــرين  و ــام بــتالوة اصــاب احلضــور الــذي بلــغ 
أسه   وعليه يكون  3,245,909,504إمجا  رأس ا اة مبا يعادة 

 .النصاب القااوين لصحة ااعقاد اجلمعية العمومية غري العادية  د توافر
و ــد حتقــ  الســيد الــرئيس مــن أن أعضــاء اجلمعيــة احلاضــرين  مكــاهن  
مساب ور ية كا ما يدور مت مقر ااعقـاد اجلمعيـة  ف كـدوا إمكاايـة ذلـك 

 حبضور وعل  مندوب الوزارة. 
د رئـــيس اجللســــة إىل تـــالوة جـــدوة األعمــــاة بعـــد ذلـــك ااتقــــا الســـي

 ومنا شة بنوده على النحو التا :
 من عقد الت سيس للشركة:  5ا وافقة على تعديا ا  ا ادة ر    -1

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:5مادة )

األغـــــراض الـــــيت أسســـــت مـــــن أجلهـــــا 
الشـــــركة هـــــن القيـــــام مبـــــا يلـــــن دارـــــا 

 الكويت ورارجها:          
شــــــــراء وتوريــــــــد وتركيــــــــب وإدارة  -1

أجهــــ ة ومعــــدات اهلواتــــ   وصــــيااة
 ا تنقلة واظام ا ناداة.

اســـــــــــترياد وتصـــــــــــدير األجهـــــــــــ ة  -2
 وا عدات واألدوات ألغراض الشركة.

شـــــــــــراء او اســـــــــــتئجار رطـــــــــــوه  -3
ــــــدمي رــــــدمات  ا تصــــــاة الالزمــــــة لتق
الشـركة وذلـك يلتنسـي  ودون تــدارا 
أو تعــارض مــع اخلــدمات الــيت تقــدمها 

 لدولة.ا
ــــــازات التصــــــنيع ذات  -4 شــــــراء امتي

العال ــة ا باشــرة قــدمات الشــركة مــن 
اخلــــــدمات الصــــــناعية أو تصــــــنيعها مت 

 الكويت.
إدرـــاة أو إدارة رـــدمات أرــــرى  -5

 (:5مادة )
األغـــراض الــــيت أسســـت مــــن أجلهــــا 

دارــــا الشـــركة هـــن القيــــام مبـــا يلـــن 
 الكويت ورارجها:          

شــــــراء وتوريــــــد وتركيــــــب وإدارة  -1
أجهـــ ة ومعـــدات اهلواتـــ   وصـــيااة

 ا تنقلة واظام ا ناداة.
اســـــــــترياد وتصـــــــــدير األجهـــــــــ ة  -2

وا عـــــــــــــــدات واألدوات ألغـــــــــــــــراض 
 الشركة.

شـــــــــراء او اســـــــــتئجار رطـــــــــوه  -3
ا تصـــــاة الالزمـــــة لتقـــــدمي رـــــدمات 
ـــــــــك يلتنســـــــــي  ودون  الشـــــــــركة وذل

أو تعارض مـع اخلـدمات الـيت  تدارا
 تقدمها الدولة.

شــــراء امتيــــازات التصــــنيع ذات  -4
العال ة ا باشرة قدمات الشـركة مـن 
اخلــــدمات الصــــناعية أو تصــــنيعها مت 

 الكويت.

ذات طبيعــة مشــاهبة ومكملــة خلــدمات 
ــــك  الشــــركة مت جمــــاة ا تصــــا ت وذل
بغرض تطوير هذه اخلـدمات أو جعلهـا 

 متكاملة.
ال نيـــــة ا تعلقـــــة إجـــــراء البحـــــو   -6

أبعمــاة الشــركة بغــرض حتســني وتطــوير 
رـــدمات الشـــركة وذلـــك يلتعـــاون مـــع 
اجلهــــــــات ذات ا رتصــــــــاص دارــــــــا 

 الكويت ورارجها.
ــــــــك  -7 ــــــــاء و ل إاشــــــــاء وشــــــــراء وبن

األراضــــن وا نشــــات الالزمــــة لتحقيــــ  
 أغراض الشركة.

شراء كافة ا ـواد واآل ت الالزمـة  -8
ـــــــام الشـــــــركة أبغراضـــــــها ك يصـــــــاة  لقي
اخلدمــــــــة اهلات يــــــــة ا تنقلــــــــة لطالبيهــــــــا 
وكــــــذلك النــــــداء اآل  وصــــــيااة هــــــذه 
ــــــــة  اخلــــــــدمات بكافــــــــة الطــــــــرق احلديث

 ا مكنة.
اســتغالة ال ــوائض ا اليــة ا تــوفرة  -9

لــدى الشــركة عــن طريــ  اســتثمارها مت 
حمـــاف  ماليـــة تـــدار مـــن  بـــا شـــركات 
وجهــــات متخصصــــة  ويويــــا جملــــس 

 إدارة الشركة القيام بذلك
للشركة أن تكون هلا مصـلحة أو  وجيوز

أن تشــبك أبي وجــه مــع اهليئــات الــيت 
ــ اوة أعمــا   شــبيهة أبعماهلــا أو الــيت  ت
 ــد تســاعدها علــى حتقيــ  أغراضــها مت 
الكويــــت وا اخلــــارج وهلــــا أن تشــــبى 

 هذه اهليئات أو أن تلحقها هبا.
 

إدراة أو إدارة رـدمات أرـرى  -5
ـــــــــــة مشـــــــــــاهبة ومكملـــــــــــة  ذات طبيع
خلدمات الشركة مت جماة ا تصا ت 
وذلــك بغــرض تطــوير هــذه اخلــدمات 

 أو جعلها متكاملة.
إجـــراء البحـــو  ال نيـــة ا تعلقـــة  -6

أبعمـــــــاة الشـــــــركة بغـــــــرض حتســـــــني 
ــــــك  وتطــــــوير رــــــدمات الشــــــركة وذل
يلتعــــــــــــــاون مــــــــــــــع اجلهــــــــــــــات ذات 
ــــــــــــت  ا رتصــــــــــــاص دارــــــــــــا الكوي

 ورارجها.
ــــــاء و لــــــك  -7 إاشــــــاء وشــــــراء وبن

األراضــن وا نشــات الالزمــة لتحقيــ  
 أغراض الشركة.

شـــــــــراء كافـــــــــة ا ـــــــــواد واآل ت  -8
ــــــام الشــــــركة أبغراضــــــها  ال الزمــــــة لقي

ك يصـــــاة اخلدمـــــة اهلات يـــــة ا تنقلــــــة 
وكــــذلك النــــداء اآل  وصــــيااة هــــذه 
ــــــة  اخلــــــدمات بكافــــــة الطــــــرق احلديث

 ا مكنة.
اســــــــــتغالة ال ــــــــــوائض ا اليــــــــــة  -9

 ا توفرة لدى الشركة عن طري  
اســتثمارها مت حمــاف  ماليــة تــدار مــن 
 بــــا شــــركات وجهــــات متخصصــــة  

إدارة الشـــركة القيــــام ويويـــا جملــــس 
 بذلك

وجيــوز للشــركة أن تكــون هلــا مصــلحة 
أو أن تشــبك أبي وجــه مــع اهليئــات 
اليت ت اوة أعما   شـبيهة أبعماهلـا أو 
ــــــ   ــــــى حتقي ــــــيت  ــــــد تســــــاعدها عل ال
أغراضها مت الكويت وا اخلارج وهلـا 
أن تشـــــــــبى هـــــــــذه اهليئـــــــــات أو أن 
تلحقهــا هبــا وجيــوز أن  ــارس الشــركة 

أو  زمـــة أو مرتبطـــة  أعمـــا  مكملـــة
وذلــك بعــد أرــذ موافقــة أبغراضــها  

 .اجلهات ا ختصة هبذه األعماة
ـــ   -2 ـــ  ا ـــادة ر  ـــى تعـــديا ا مـــن النظـــام األساســـن  4ا وافقـــة عل

 للشركة: 
 الن  ا عّدة الن  األصلن

 (:4مادة )
األغــــراض الــــيت أسســــت مــــن أجلهــــا 
الشــــركة هــــن القيــــام مبــــا يلــــن دارــــا 

 الكويت ورارجها:
ــــــب وإدارة  -1 ــــــد وتركي شــــــراء وتوري

ـــــ   ـــــدات اهلوات وصـــــيااة أجهـــــ ة ومع
 ا تنقلة واظام ا ناداة.

اســــــــــترياد وتصــــــــــدير األجهــــــــــ ة  -2
وا عــــــــــــــــدات واألدوات ألغــــــــــــــــراض 

 الشركة.
شـــــــــراء أو اســـــــــتئجار رطـــــــــوه  -3

 (:4مادة )
األغــــراض الـــــيت أسســــت مـــــن أجلهـــــا 

ــــن  ــــام مبــــا يل دارــــا الشــــركة هــــن القي
 الكويت ورارجها:

ـــــــب وإدارة  -1 ـــــــد وتركي شـــــــراء وتوري
ــــــ   وصــــــيااة أجهــــــ ة ومعــــــدات اهلوات

 ا تنقلة واظام ا ناداة.
اســـــــــــترياد وتصـــــــــــدير األجهـــــــــــ ة  -2

 وا عدات واألدوات ألغراض الشركة.
شــــــــــراء أو اســــــــــتئجار رطــــــــــوه  -3

ا تصــــــاة الالزمــــــة لتقــــــدمي رــــــدمات 
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ا تصـــــاة الالزمـــــة لتقـــــدمي رـــــدمات 
الشــــــــــركة وذلــــــــــك يلتنســــــــــي  ودون 
تـدارا أو تعـارض مـع اخلـدمات الـيت 

 الدولة.تقدمها 
شـــــراء امتيـــــازات التصـــــنيع ذات  -4

العال ة ا باشـرة قـدمات الشـركة مـن 
الشـــــــركة الصـــــــناعية أو تصـــــــنيعها مت 

 الكويت.
إدرــاة أو إدارة رــدمات أرــرى  -5

ذات طبيعة مشاهبة ومكملة خلـدمات 
الشـــركة مت جمـــاة ا تصـــا ت وذلـــك 
بغــــــرض تطــــــوير هــــــذه اخلــــــدمات أو 

 جعلها متكاملة.
ال نيـــة ا تعلقـــة إجـــراء البحـــو   -6

أبعماة الشركة بغرض حتسني وتطوير 
رــدمات الشــركة وذلــك يلتعــاون مــع 
اجلهــــــات ذات ا رتصــــــاص دارــــــا 

 الكويت ورارجها.
إاشـــــــاء وشـــــــراء وبنـــــــاء و لـــــــك  -7

األراضــن وا نشــات الالزمــة لتحقيــ  
 أغراض الشركة.

ـــــــــواد واآل ت  -8 ـــــــــة ا  شـــــــــراء كاف
الالزمـــــــة لقيـــــــام الشـــــــركة أبغراضـــــــها  

اخلدمــــــة اهلات يــــــة ا تنقلــــــة  ك يصــــــاة
لطالبيها وكـذلك النـداء اآل  وصـيااة 
هـــذه اخلدمـــة بكافـــة الطـــرق احلديثـــة 

 ا مكنة.
استغالة ال وائض ا الية ا توفرة  -9

لدى الشركة عـن طريـ  اسـتثمارها مت 
حمــاف  ماليـــة تـــدار مـــن  بـــا شـــركات 
ـــا جملـــس  وجهـــات متخصصـــة  ويوي

 إدارة الشركة القيام بذلك.
للشــركة أن تكــون هلــا مصــلحة  وجيــوز

أو أن تشـــبك أبي وجـــه مـــع اهليئـــات 
اليت تـ اوة أعمـا   شـبيهة أبعماهلـا أو 
الـــــــيت  ـــــــد تســـــــاعدها علـــــــى حتقيـــــــ  
أغراضها مت الكويـت وا اخلـارج وهلـا 
أن تشــــــــــبى هــــــــــذه اهليئــــــــــات أو أن 

 تلحقها هبا.
 

الشركة وذلك يلتنسـي  ودون تـدارا 
مــع اخلــدمات الــيت تقــدمها أو تعــارض 

 الدولة.
شــــــراء امتيــــــازات التصــــــنيع ذات  -4

العال ــة ا باشــرة قــدمات الشــركة مــن 
الشــــــــركة الصــــــــناعية أو تصــــــــنيعها مت 

 الكويت.
إدرـــاة أو إدارة رـــدمات أرـــرى  -5

ذات طبيعـة مشــاهبة ومكملـة خلــدمات 
الشــــركة مت جمــــاة ا تصــــا ت وذلــــك 
بغرض تطوير هذه اخلدمات أو جعلهـا 

 كاملة.مت
ــــة  -6 ــــة ا تعلق إجــــراء البحــــو  ال ني

أبعماة الشركة بغـرض حتسـني وتطـوير 
رــدمات الشــركة وذلــك يلتعــاون مــع 
اجلهـــــــات ذات ا رتصـــــــاص دارـــــــا 

 الكويت ورارجها.
إاشــــــــاء وشــــــــراء وبنــــــــاء و لــــــــك  -7

األراضـــن وا نشـــات الالزمـــة لتحقيـــ  
 أغراض الشركة.

شراء كافة ا واد واآل ت الالزمة  -8
الشـــــــركة أبغراضـــــــها ك يصـــــــاة  لقيـــــــام

ـــــــة لطالبيهـــــــا  ـــــــة ا تنقل اخلدمـــــــة اهلات ي
وكـــــذلك النـــــداء اآل  وصـــــيااة هــــــذه 
 اخلدمة بكافة الطرق احلديثة ا مكنة.

استغالة ال ـوائض ا اليـة ا تـوفرة  -9
لــدى الشــركة عــن طريــ  اســتثمارها مت 
ـــة تـــدار مـــن  بـــا شـــركات  حمـــاف  مالي
وجهــــات متخصصــــة  ويويــــا جملــــس 

 شركة القيام بذلك.إدارة ال
وجيـــوز للشـــركة أن تكـــون هلـــا مصـــلحة 
أو أن تشــــبك أبي وجــــه مــــع اهليئــــات 
الــيت تــ اوة أعمــا   شــبيهة أبعماهلــا أو 
ـــــــ   ـــــــى حتقي ـــــــيت  ـــــــد تســـــــاعدها عل ال
أغراضــها مت الكويــت وا اخلــارج وهلــا 
أن تشبى هذه اهليئات أو أن تلحقهـا 
هبـــا. وجيـــوز أن  ـــارس الشـــركة أعمـــا  

 زمة أو مرتبطة أبغراضـها.مكملة أو  
وذلـــــك بعـــــد أرـــــذ موافقـــــة اجلهـــــات 

 .ا ختصة هبذه األعماة
مــن النظــام األساســـن  15ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -3

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:15مادة ) 

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مرل  
أعضــاء تعــني مــنه  اجلهــة الــيت  8مــن 

جيــوز هلــا تعيــني ممثلــني عنهــا مت جملــس 
 ا دارة بنسبة ما  لكه من أسه  

ـــــــا ني  وتنتخـــــــب اجلمعيـــــــة العامـــــــة الب
ي  باب السري ومدة عضوية أعضاء 

 (:15مادة )  
يتـــــــــوىل إدارة الشـــــــــركة جملـــــــــس إدارة 

أعضاء تعني منه  اجلهـة  9مرل  من 
الـــيت جيـــوز هلـــا تعيـــني ممثلـــني عنهــــا مت 

مــــا  لكــــه مــــن  جملــــس ا دارة بنســــبة
 أسه .

وتنتخــــــب اجلمعيــــــة العامــــــة البــــــا ني  

ســــــــنوات وجيــــــــوز  3اللــــــــس ا دارة 
إعـــــادة ااتخـــــاب العضـــــو   علـــــى أن 

ـــــر مـــــن يضـــــ ـــــس عضـــــوا  او أكث   الل
ـــه أو  ـــوافر في األعضـــاء ا ســـتقلني   تت
ـــيت تطلبهـــا اجلهـــات  فـــيه  الشـــروه ال
الر ابيـــة علـــى أ  ي يـــد عـــدده  علـــى 
اص  أعضاء اللـس   و يشـبه أن 
يكــــــون العضــــــو ا ســــــتقا مــــــن بــــــني 
ا ســــــاتني مت الشــــــركة وجيــــــوز لكــــــا 
مســاه  ســواء كــان شخصــا  طبيعيــا  أو 

ممثلني له مت جملس إدارة  اعتباراي تعيني
الشركة بنسبة ما ميلكه من أسه  فيها 
ـــــــس    ويســـــــتن ة عـــــــدد أعضـــــــاء جمل
ا دارة ا ختــــارين هبــــذه الطريقــــة مــــن 
جممـــوب أعضـــاء جملـــس ا دارة الـــذين 
ـــت  ااتخـــاهب    و  جيـــوز للمســـاتني  ي
ــــس ا دارة  ــــذين هلــــ  ممثلــــون مت جمل ال
ا شـــباك مـــع ا ســـاتني األرـــرين مت 

بقيـة أعضـاء جملـس ا دارة    ااتخـاب
إ  مت حـــــــدود مـــــــا زاد عـــــــن النســـــــبة 
ــه مت جملــس  ا ســتخدمة مت تعيــني ممثلي
ا دارة   وجيوز لموعة من ا سـاتني 
أن يتحال وا فيما بينه  لتعيني ممثا أو 
أكثـــر عـــنه  مت جملـــس ا دارة وذلـــك 
بنسبة ملكيـته  جمتمعـة مـع مراعـاة مـا 

ــــااون  ويكــــون هلــــر  ــــه الق ــــ  علي  ء ا
ا مثلـــني مـــا لاعضـــاء ا نتخبـــني مـــن 
احلقوق والواجبات   ويكـون ا سـاه  
مسرو   عن أعماة ممثلية ألاه الشركة 

 و دائنيها ومساتيها .

ي  باب السري ومدة عضوية أعضاء 
ســــــــنوات وجيــــــــوز  3اللــــــــس ا دارة 

إعادة ااتخاب العضو  على أن يضـ  
اللــس عضــوا  او أكثــر مــن األعضــاء 
ا ســــــــتقلني  تتــــــــوافر فيــــــــه أو فــــــــيه  
الشروه الـيت تطلبهـا اجلهـات الر ابيـة 

ه  علــــى اصــــ  علــــى أ  ي يــــد عــــدد
أعضاء اللـس  و  يشـبه أن يكـون 
العضو ا ستقا مـن بـني ا سـاتني مت 
الشركة وجيوز لكا مساه  سواء كـان 
شخصا  طبيعيا  أو اعتباراي تعيني ممثلني 
لــه مت جملـــس إدارة الشـــركة بنســـبة مـــا 
ميلكه من أسه  فيها   ويستن ة عدد 
أعضــاء جملــس ا دارة ا ختــارين هبــذه 

مــــن جممــــوب أعضــــاء جملــــس الطريقــــة 
ا دارة الذين يت  ااتخاهب    و  جيـوز 
للمساتني الذين هل  ممثلون مت جملس 
ـــــــــع ا ســـــــــاتني  ا دارة ا شـــــــــباك م
ـــــة أعضـــــاء  األرـــــرين مت ااتخـــــاب بقي
جملـــس ا دارة   إ  مت حـــدود مـــا زاد 
عن النسبة ا ستخدمة مت تعيني ممثليه 
 مت جملس ا دارة   وجيوز لموعـة مـن
ا ســــاتني أن يتحـــــال وا فيمـــــا بيـــــنه  
لتعيــني ممثــا أو أكثــر عــنه  مت جملــس 
ا دارة وذلك بنسبة ملكيـته  جمتمعـة 
مــــع مراعــــاة مــــا اــــ  عليــــه القــــااون  
ويكـــون هلـــر ء ا مثلـــني مـــا لاعضـــاء 
ا نتخبـــني مـــن احلقـــوق والواجبــــات   
ويكــون ا ســاه  مســرو   عــن أعمــاة 
ممثليــــــــــة ألــــــــــاه الشــــــــــركة و دائنيهــــــــــا 

 ومساتيها .
مــن النظــام األساســـن  16ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -4

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:16مادة ) 

جيــب أن تتــوافر فــيمن يبشــ  لعضــوية 
 جملس إدارة الشركة  الشروه ا تية:

 أن يكون متمتعا  أبهلية التصرأ. -1
أ  يكـــون  ـــد ســـب  عليـــه احلكـــ   -2

بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة أو مت مت جنايـــة 
جرمية إفالس يلتقصـري أو التـدليس أو 
جرميــــــة للــــــة يلشــــــرأ أو األمااــــــة أو 
بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة بســـبب لال تـــه 
ألحكام  ااون الشركات  مامل يكن  ـد 

 رد إليه اعتباره.
وفيمـــا عـــدا األعضـــاء ا ســـتقلني   -3

جيـــب أن يكـــون ا رشـــ  مالكـــا  بصـــ ة 
شخصية أو الشـخ  الـذي ميثلـه ألي 
عـــدد مـــن أســـه  الشـــركة  و  حيـــ  لـــه 
التصــــــرأ مت هــــــذه األســــــه  إ  بعــــــد 

 (:16مادة ) 
جيب أن تتـوفر فـيمن يبشـ  لعضـوية 
 جملس إدارة الشركة  الشروه ا تية:

أن يكـــــــــــون متمتعــــــــــــا  أبهليــــــــــــة  -1
 التصرأ.

أ  يكــون  ــد ســب  عليــه احلكــ   -2
مت جناية بعقوبة مقيـدة للحريـة أو مت 
جرميــة إفــالس يلتقصــري أو التــدليس 
أو جرمية للة يلشـرأ أو األمااـة أو 
بعقوبـة مقيـدة للحريـة بسـبب لال تـه 
ألحكــام  ــااون الشــركات  مــامل يكــن 

  د رد إليه اعتباره.
وفيما عـدا األعضـاء ا سـتقلني   -3

جيــب أن يكــون ا رشــ  مالكــا  بصــ ة 
شخصـية    أو الشــخ  الــذي ميثلــه 

 .ه  الشركةألي عدد من أس
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وإذا فقــد عضــو جملــس ا دارة أاي  مــن 
ــــــــن  ــــــــة او غريهــــــــا م الشــــــــروه ا تقدم

ــــواردة مت  هــــذا القــــااون أو الشــــروه ال
ـــــه صـــــ ة  ـــــت عن القـــــوااني األرـــــرى زال
ــــــك  العضــــــوية مــــــن يريــــــ  فقــــــدان ذل

 الشره.

وإذا فقد عضو جملس ا دارة أاي  من 
الشــــــروه ا تقدمـــــــة او غريهـــــــا مـــــــن 
الشــروه الــواردة مت هــذا القــااون أو 
القــــوااني األرــــرى زالــــت عنــــه صــــ ة 
العضـــــوية مـــــن يريـــــ  فقـــــدان ذلـــــك 

 الشره.

مــن النظــام األساســـن  17ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -5
 للشركة:

 ا عّدةالن   الن  األصلن
 (:17مادة ) 

ــرئيس جملــس ا دارة أو ألي    جيــوز ل
مـــــن أعضـــــاء اللـــــس  أن جيمـــــع بـــــني 
عضـــــــــــــوية جملـــــــــــــس إدارة شـــــــــــــركتني 
متنافستني  أو أن يشبك مت أي عمـا 
من ش اه منافسة الشـركة أو أن يتـاجر 
حلسابه أو حلساب غريه مت أحد فـروب 
ــــه الشــــركة  وإ    النشــــاه الــــذي ت اول

ه يلتعـــــــويض أو كـــــــان هلـــــــا أن تطالبـــــــ
ــار العمليــات الــيت زاوهلــا حلســابه   يعتب
ك هنــــا أجريــــت حلســــاب الشــــركة مــــامل 
يكــــن ذلــــك مبوافقــــة اجلمعيــــة العامـــــة 
العاديــة. و  جيــوز للشــخ  ولــو كــان 
ممثال  لشـخ  طبيعـن او اعتبـاري  ان 
يكون عضـو مت جملـس إدارة أكثـر مـن 
عــس شـــركات مســاتة عامـــة مرك هـــا 

يكــــون رئيســــا  دولــــة الكويــــت  و  أن 
ــــــر مــــــن شــــــركة  للــــــس ا دارة مت أكث
مساتة واحدة مرك ها دولة الكويـت  
ويبتــــب علــــى لال ــــة هــــذه الشــــروه 
بطالن عضويته مت الشركات اليت ت يد 
على العدد ا قـرر وفقـا  حلداثـة التعيـني 
فيهــا  ومــا يبتــب علــى ذلــك مــن أاثر 
ـــــع عـــــدم ا رـــــالة حبقـــــوق  ـــــك م وذل

ـــ م مـــن اـــ ال  هـــذا حســـن النيـــة ويلت
الشـــــــره أبن يـــــــرد إىل الشـــــــركة الـــــــيت 
أبطلـــت عضـــويته فيهـــا مـــا يكـــون  ـــد 

 حصا عليه من مكافات او م ااي.
و  جيوز لرئيس اللس و  ألي عضو 

ولو كان ممثال  لشـخ   -من اعضائه 
أن يستغا ا علومـات الـيت  -اعتباري 

وصلت إليه حبكـ  منصـبه مت احلصـوة 
علــــى فائــــدة لن ســــه أو لغــــريه كمــــا   
جيـــوز لـــه بيـــع أو شـــراء أســـه  الشـــركة 
طيلــــــة مــــــدة عضــــــويته فيهــــــا إ  بعــــــد 
ــــاة   و  أن ــــة أســــواق ا   موافقــــة هيئ
ي صــــــــ  أعضــــــــاء جملــــــــس ا دارة إىل 
ا ســاتني مت غــري اجتماعــات اجلمعيــة 
ـــه  العامـــة أو إىل الغـــري عمـــا و  ـــوا علي
مـــن أســـرار الشـــركة بســـبب مباشـــرهت  

 (:17مادة )
جملـس ا دارة أو ألي   جيـوز لـرئيس 

ــــني  ــــس  أن جيمــــع ب مــــن أعضــــاء الل
عضـــــــــــــوية جملـــــــــــــس إدارة شـــــــــــــركتني 
متنافســـــــــــتني  أو أن يشـــــــــــبك مت أي 
عما من ش اه منافسـة الشـركة أو أن 
ــــاجر حلســــابه أو حلســــاب غــــريه مت  يت
ـــــه  ـــــذي ت اول أحـــــد فـــــروب النشـــــاه ال
الشــــــركة  وإ  كـــــــان هلـــــــا أن تطالبـــــــه 
 يلتعــويض أو يعتبــار العمليــات الــيت
زاوهلـــا حلســـابه ك هنـــا أجريـــت حلســـاب 
ــــــك مبوافقــــــة  الشــــــركة مــــــامل يكــــــن ذل
اجلمعيــــــة العامــــــة العاديــــــة. و  جيــــــوز 
للشــــخ  ولــــو كــــان ممــــثال  لشــــخ  
ــاري  ان يكــون عضــو  طبيعــن او اعتب
مت جملـــــــس إدارة أكثـــــــر مـــــــن عـــــــس 
شـــركات مســـاتة عامـــة مرك هـــا دولـــة 
الكويــت  و  أن يكــون رئيســا  للــس 

ن شــــركة مســــاتة ا دارة مت أكثــــر مــــ
واحدة مرك ها دولة الكويت  ويبتب 
ــــة هــــذه الشــــروه بطــــالن  علــــى لال 
عضـويته مت الشـركات الـيت ت يـد علـى 
العـــــدد ا قـــــرر وفقـــــا  حلداثـــــة التعيـــــني 
فيهــا  ومــا يبتــب علــى ذلــك مــن أاثر 
وذلـــــك مـــــع عـــــدم ا رـــــالة حبقـــــوق 
حســـن النيـــة ويلتـــ م مـــن اـــال  هـــذه 

لـــــيت الشـــــروه أبن يـــــرد إىل الشـــــركة ا
أبطلـــت عضـــويته فيهـــا مـــا يكـــون  ـــد 

 حصا عليه من مكافات او م ااي.
و  جيــــــــوز لــــــــرئيس اللــــــــس و  ألي 

ولــو كــان ممــثال   -عضــو مــن اعضــائه 
ــــــــاري  أن يســــــــتغا  -لشــــــــخ  اعتب

ا علومـــات الــــيت وصــــلت إليــــه حبكــــ  
منصبه مت احلصوة على فائدة لن سـه 
أو لغـريه. وجيــوز لعضــو جملــس ا دارة 

  الشركة ا ملوكة له التصرأ مت أسه
وفقـا  للضـوابو والقواعـد الـيت تضـعها 
هيئـــــــة أســـــــواق ا ـــــــاة.    جيـــــــوز أن 
ي صـــــــ  أعضـــــــاء جملـــــــس ا دارة إىل 
ا ساتني مت غري اجتماعـات اجلمعيـة 

 دارهتـا وإ  وجــب عـ هل  ومســاءلته  
عـــــن تعـــــويض األضـــــرار الناألـــــة عـــــن 
ا خال ــة   و  جيــوز أن يكــون  ــن لــه 
ــــس ا دارة أو لــــرئيس أ ــــا مت جمل و ممث

أحــــد أعضــــاء جملــــس ا دارة أو أحــــد 
أعضـــاء ا دارة التن يذيـــة أو أزواجهـــ  
أو أ ارهب  مـن الدرجـة الثاايـة مصـلحة 
مباشــــــرة أو غــــــري مباشــــــره مت العقــــــود 
ــربم مــع الشــركة او  والتصــرفات الــيت ت
ــــك ببرــــي   حلســــاهبا إ  إذا كــــان ذل

 يصدر عن اجلمعية العامة العادية . 

العامـــة أو إىل الغـــري عمـــا و  ـــوا عليـــه 
مـــن أســـرار الشـــركة بســـبب مباشـــرهت  
 دارهتا وإ  وجب ع هل  ومسـاءلته  

ألضـــــرار الناألـــــة عـــــن عـــــن تعـــــويض ا
ا خال ة  و  جيـوز أن يكـون  ـن كـان 
ـــرئيس  لـــه ممثـــا مت جملـــس ا دارة أو ل
أو أحــــــد أعضـــــــاء جملـــــــس ا دارة أو 
ـــــــة أو  أحـــــــد أعضـــــــاء ا دارة التن يذي
أزواجه  أو أ ارهب  من الدرجة الثااية 
مصــــلحة مباشــــرة أو غــــري مباشــــره مت 
العقـــــود والتصـــــرفات الـــــيت تـــــربم مـــــع 

اهبا إ  إذا كــان ذلــك الشــركة او حلســ
ببرـــي  يصـــدر عـــن اجلمعيـــة العامـــة 

 العادية
مــن النظــام األساســـن  18ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -6

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:18مادة ) 

إذا شغر مرك  عضو منتخب مت جملس 
ا دارة رل ه فيه من كان حـائ ا  ألكثـر 

ــــــذين مل األصــــــوات مــــــن ا ســــــاتني  ال
ي ــوزوا بعضــوية جملــس ا دارة مت  رــر 
ااتخاب أما إذا بلغت ا راك  الشـاغرة 
ربـــــع ا راكـــــ  األصـــــلية ومل يوجـــــد مـــــن 
تتـــوافر بـــه الشـــروه  ف اـــه يتعـــني علـــى 
ــــة  ــــة العام جملــــس ا دارة دعــــوة اجلمعي
للمســـاتني لتجتمـــع مت ميعـــاد شـــهرين 
ــــو  رــــر مركــــ  وذلــــك  ــــن يريــــ  رل م

كــ  الشــاغرة. لتنتخــب مــن يشــغا ا را 
أما إذا شـغر مركـ  عضـو مـن األعضـاء 
ا عينني عـني وزيـر ا اليـة رل ـا  لـه  وا 
مجيــع األحــواة يكمــا العضــو اجلديـــد 
مــدة ســل ه فقــو. وإذا تعــذر ااتخــاب 
جملــــس إدارة جديــــد مت ا يعــــاد ا ــــدد 
لـــذلك اســـتمر اللـــس القـــائ  مت إدارة 
أعماة الشركة إىل حني زواة األسباب 

 جملس إدارة جديد.وااتخاب 

 (:18مادة ) 
إذا شــــغر مركــــ  عضــــو منتخــــب مت  

ــــه مــــن كــــان  جملــــس ا دارة رل ــــه في
حائ ا  ألكثر األصوات من ا سـاتني 
ـــــــس  ـــــــذين مل ي ـــــــوزوا بعضـــــــوية جمل ال
ا دارة مت  رـــــــر ااتخـــــــاب أمـــــــا إذا 
بلغـــت ا راكـــ  الشـــاغرة ربـــع ا راكـــ  
األصـــــلية ومل يوجـــــد مـــــن تتـــــوافر بـــــه 

ــــه يتعــــ ــــس الشــــروه  ف ا ــــى جمل ني عل
ا دارة دعــــــــــــوة اجلمعيــــــــــــة العامــــــــــــة 
للمساتني لتجتمع مت ميعـاد شـهرين 
ـــ  رلـــو  رـــر مركـــ  وذلـــك  مـــن يري
لتنتخب من يشـغا ا راكـ  الشـاغرة. 
ــــا إذا شــــغر عضــــو مــــن األعضــــاء  أم
ا عينني عني وزيـر ا اليـة رل ـا لـه إذا  
كان معينا منه  أما إذا كان معينا من 

ان شــخ   رــر عــني رل ــا لــه مــن كــ
ــــه مت رأس  ــــه أن يعــــني بنســــبة ملكيت ل
مـــــاة الشـــــركة  وا مجيـــــع األحـــــواة 
ــــدة ســــل ه  ــــد م يكمــــا العضــــو اجلدي

 فقو.
مــن النظــام األساســـن  22ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -7

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:22مادة ) 

مـرات  6جيب أن جيتمع جملس ا دارة 
علــــى األ ــــا رــــالة الســــنة الواحــــدة  

مت كـــا األحـــواة  -ويكـــون ا جتمـــاب 
بنـــاء  علـــى دعـــوة مـــن رئـــيس جملـــس  -

ا دارة أو انئبـه عنـد غيابـه وذلــك أبي 
وســــــيلة مبــــــا فيهــــــا وســــــائا ا تصــــــاة 
احلديثــة شــره أن يــ ود العضــو الشــركة 
ــــة أبي تعــــديا  ــــه وإرطارهــــا كتاب ببياانت

 (:22مادة ) 
 6جيـــــــب أن جيتمـــــــع جملـــــــس ا دارة 

ـــــى األ ـــــا رـــــالة الســـــنة  مـــــرات عل
مت كـا  -ة  ويكون ا جتماب الواحد

بنـــــاء  علـــــى دعـــــوة مـــــن  -األحـــــواة 
ــــه عنــــد  ــــيس جملــــس ا دارة أو انئب رئ
ــــه وذلــــك أبي وســــيلة مبــــا فيهــــا  غياب
وســــائا ا تصــــاة احلديثــــة شــــره أن 
يـــــــــ ود العضـــــــــو الشـــــــــركة ببياانتـــــــــه 
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يطرأ علـى هـذه البيـاانت  ويتعـني علـى 
ــــدعوة لعقــــد  رئــــيس اللــــس القيــــام يل
اجتمـاب طــارو  وذلــك مت حالــة مــا إذا 
 ـــدم طلـــب كتـــا  مـــن عضـــوين علــــى 

 األ ا يتضمن ذلك.
و  يكـــــــــون اجتمـــــــــاب جملـــــــــس ا دارة 
صـــــــــــحيحا  ا  إذا حضـــــــــــره اصـــــــــــ  
األعضـــاء علـــى ان يكـــون أحـــده  مـــن 

ا جتمـــاب األعضـــاء ا ســـتقلني وجيـــوز 
ــــة  يســــتخدام وســــائا ا تصــــاة احلديث
اليت حيددها جملس ا دارة وجيـوز ايـاذ 
ـــــى أن يكـــــون  ـــــر  عل القـــــرارات يلتمري
ذلك مبوافقة مجيع أعضاء اللس  و  
ـــة مت اجتماعـــات  جيـــوز احلضـــور يلوكال

 اللس.

ـــــة أبي تعـــــديا يطـــــرأ  وإرطارهـــــا كتاب
ــــى  ــــاانت  ويتعــــني عل علــــى هــــذه البي

لعقـــد  رئـــيس اللـــس القيـــام يلـــدعوة
اجتماب طارو  وذلك مت حالة ما إذا 
 ــدم طلـــب كتـــا  مــن عضـــوين علـــى 

 األ ا يتضمن ذلك.
و  يكـــــــون اجتمـــــــاب جملـــــــس ا دارة 
صـــــــــحيحا  ا  إذا حضـــــــــره اصـــــــــ  
األعضــاء وجيــوز ا جتمــاب يســتخدام 
وسائا ا تصاة احلديثة الـيت حيـددها 
جملــس ا دارة وجيــوز ايــاذ القــرارات 

ـــــــى أن يكـــــــو  ـــــــر  عل ـــــــك يلتمري ن ذل
مبوافقـــــة مجيـــــع أعضـــــاء اللـــــس  و  
جيــوز احلضــور يلوكالــة مت اجتماعــات 

 اللس.
عرض السيد انئب رئـيس جملـس ا دارة والـرئيس التن يـذي هـذا البنـد 

وحت ــ  مســاتون ميلكــون عــدد أســه  علــى اجلمعيــة العامــة للمنا شــة  
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  . ت ا وافقة عليه ا نا شةوبعد 

مــن النظــام  1النقطــة  25ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -8
 األساسن للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:25مادة ) 

ي قــــد عضـــــو جملـــــس ا دارة مركـــــ ه مت 
 اللس مت احلا ت اآلتية:

 4إذا عجــــــــــــــ  عــــــــــــــن حضــــــــــــــور  -1
اجتماعــــات مت الســـــنة للـــــس ا دارة  

يكن ذلـك بعـذر مقبـوة مـن جملـس  مامل
ا دارة  كمـــــا ي قـــــد العضـــــو ا ســـــتقا 

% 75عضــويته إذا عجــ  عــن حضــور 
مــن اجتماعــات جملــس ا دارة يلســنة  
مامل يكن ذلـك بعـذر مقبـوة مـن جملـس 

 ا دارة.
إذا اســــتقاة مــــن منصــــبه مبوجــــب  -2

إشـــــعار رطـــــى يســـــل  لـــــرئيس جملـــــس 
 ا دارة.

 إذا فقد أهليته. -3
 فالسه.إذا حك    -4
إذا حكــــــ  عليــــــه مت جرميــــــة للــــــة  -5

 يلشرأ أو األمااة.    
وجيـوز بقــرار يصـدر عــن اجلمعيـة العامــة 
العادية للشركة إ الة رئيس أو عضو أو 
أكثر من أعضـاء جملـس ا دارة أو حـا 
جملـــس إدارة الشـــركة وااتخـــاب جملـــس 
جديـــد وذلـــك بنـــاء  علـــى ا ـــباح يقـــدم 

كــون بــذلك مــن عــدد مــن ا ســاتني ميل
ـــع رأس مـــاة الشـــركة  مـــا  يقـــا عـــن رب

 ا صدر.
وعنــد صــدور  ــرار حبــا جملــس ا دارة  
وتعــذر ااتخــاب جملــس جديــد مت ذات 

 (:25مادة ) 
ي قــد عضــو جملــس ا دارة مركــ ه مت 

 اللس مت احلا ت اآلتية:
إذا اســتقاة مــن منصــبه مبوجــب  -1

إشـــعار رطـــى يســـل  لـــرئيس جملـــس 
 ا دارة.

 إذا فقد أهليته. -2
 إذا حك   فالسه. -3
ـــة  -4 ـــه مت جرميـــة لل إذا حكـــ  علي

 يلشرأ أو األمااة.    
وجيـــــوز بقـــــرار يصـــــدر عـــــن اجلمعيـــــة 
العامة العادية للشركة إ الة رئيس أو 
عضـــو أو أكثـــر مـــن أعضـــاء جملـــس 
ا دارة أو حــا جملــس إدارة الشــركة 
ــاء   ــد وذلــك بن وااتخــاب جملــس جدي
علـــى ا ـــباح يقـــدم بـــذلك مـــن عـــدد 

يقـا عـن  من ا سـاتني ميلكـون مـا 
 ربع رأس ماة الشركة ا صدر.

ــــــس  ــــــرار حبــــــا جمل ــــــد صــــــدور   وعن
ا دارة  وتعــــــــذر ااتخــــــــاب جملــــــــس 
ـــــــد مت ذات ا جتمـــــــاب يكـــــــون  جدي
للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا 
اللـــس مت تســــيري أمــــور الشــــركة إىل 
ـــــس اجلديـــــد أو  حـــــني ااتخـــــاب الل
تعيــــــني جلنــــــة إداريــــــة مر تــــــة تكــــــون 

جلمعيـــــة مهمتهـــــا األساســـــية دعـــــوة ا
 اتخــــاب اللــــس اجلديــــد  وذلـــــك 

 رالة شهر من تعيينها.

ا جتمــاب يكــون للجمعيــة أن تقــرر إمــا 
أن يســتمر هــذا اللــس مت تســيري أمــور 
الشـــــــركة إىل حـــــــني ااتخـــــــاب اللـــــــس 
اجلديـــــد أو تعيـــــني جلنـــــة إداريـــــة مر تـــــة 

ة دعـوة اجلمعيـة تكون مهمتهـا األساسـي
 اتخاب اللس اجلديد  وذلك رـالة 

   شهر من تعيينها.

  
  

عرض السيد انئب رئـيس جملـس ا دارة والـرئيس التن يـذي هـذا البنـد 
وحت ــ  مســاتون ميلكــون عــدد أســه  علــى اجلمعيــة العامــة للمنا شــة  

% مـن أسـه  احلضـور  2.728سهما مـا اسـبته  912,047,118
  .عليه ت ا وافقة  وبعد ا نا شة

مــن النظــام األساســـن  27ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ـــادة ر ــ   -9
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (27مادة ) 

للـــــس ا دارة أوســـــع ســـــلطة  دارة 
الشــركة والقيــام جبميــع األعمــاة الــيت 
تقتضـــــــــــــيها إدارة الشـــــــــــــركة وفقـــــــــــــا 
ألغراضــها و  حيــد مــن هــذه الســلطة 

ــــه القــــااون او ــــ  علي هــــذا  إ  مــــا ا
النظـــــام او  ـــــرارات اجلمعيـــــة العامـــــة 
وللــس ا دارة علــى وجــه اخلصــوص 
ان يـــدفع كافـــة الرســـوم وا صـــروفات 
ـــة الالزمـــة لت ســـيس الشـــركة  ا بتدائي
من تسجيا واشـر ومباشـرة الشـروه 
ا دواــة بعقــد الت ســيس والقيــام بكــا 
ا جـــراءات القااوايـــة الالزمـــة لـــذلك 

ارة وحتديد ا صروفات العمومية لـاد
وإصـــدار اللـــوائ  وا اظمـــة لبتيــــب 
العمـــــا وتعيـــــني ا ـــــديرين او ر ســـــاء 
العمـــا وا ـــوظ ني جبميـــع ا ســـتوايت 
ا داريــة وتوصــي  وظــائ ه  وحتديــد 
ــــــنه  ومســــــئوليته  ارتصــــــاص كــــــا م

 وحتديد ا رتبات وا كافات .

 (27مادة ) 
للـــــــس ا دارة أوســـــــع ســـــــلطة  دارة 
ـــام جبميـــع األعمـــاة الـــيت  الشـــركة والقي
تقتضــيها إدارة الشــركة وفقــا ألغراضــها 
و  حيــد مــن هــذه الســلطة إ  مــا اــ  
عليه القااون او هذا النظام او  ـرارات 
اجلمعيــــة العامــــة وللــــس ا دارة علــــى 
وجــه اخلصــوص ان يــدفع كافــة الرســوم 
وا صـــــــــــروفات ا بتدائيـــــــــــة الالزمـــــــــــة 
لت ســـيس الشـــركة مـــن تســـجيا واشـــر 
ــــــــة بعقــــــــد  ومباشــــــــرة الشــــــــروه ا دوا
ـــــام بكـــــا ا جـــــراءات  الت ســـــيس والقي
ــــــــد  ــــــــذلك وحتدي ــــــــة الالزمــــــــة ل القااواي
ا صــروفات العموميــة لــادارة وإصــدار 
اللوائ  وا اظمة لبتيب العما وتعيني 
ا ــــديرين او ر ســــاء العمــــا وا ــــوظ ني 
ـــع ا ســـتوايت ا داريـــة وتوصـــي   جبمي
وظــائ ه  وحتديــد ارتصــاص كــا مــنه  

 كافـات ومسئوليته وحتديد ا رتبات وا
. 

ويلت م جملس ا دارة أبداء ا سـئوليات 
ـــــــــة  ـــــــــوائ  الدارلي ـــــــــيت حتـــــــــددها الل ال
ــــــــنظ  وحتــــــــدد  ــــــــيت ت والسياســــــــات وال
مسئوليات اللس واجتماعاتـه وشـئواه 
ــــيت يعتمــــدها جملــــس ا دارة بشــــكا  ال
دوري وتســـــــتند للقـــــــوااني وا حكـــــــام 

 ا عموة هبا.
النظــام األساســن مــن  30ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -10

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:30مادة ) 

ـــــــــيس جملـــــــــس ا دارة وأعضـــــــــا ه  رئ
مســرولون عــن أعمــاهل  ألــاه الشــركة 
وا ســاتني والغــري عــن مجيــع أعمــاة 
الغـــــا وإســـــاءة اســـــتعماة الســـــلطة 

 (:30مادة )  
رئـــــــــــيس جملـــــــــــس ا دارة وأعضـــــــــــا ه 
مســــرولون عــــن أعمــــاهل  ألــــاه الشــــركة 
وا ســـاتني والغـــري عـــن مجيـــع أعمـــاة 
الغــا وإســاءة اســتعماة الســلطة وعــن 
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وعن كا لال ـة لقـااون الشـركات أو 
لعقــد الشــركة وعــن اخلطــ  مت ا دارة 

إ امـــــــــــــة دعـــــــــــــوى و  حيــــــــــــوة دون 
ا ســرولية ا ــباب مــن اجلمعيــة العامــة 

  براء ذمة جملس ا دارة.
و  جيـــــــوز ألعضـــــــاء جملـــــــس ا دارة 
ا شــباك مت التصــويت علــى  ــرارات 
اجلمعيــة العامــة اخلاصــة  بــراء ذمــته  
مـــن ا ســـرولية عـــن إدارهتـــ  أو الـــيت 
تتعل  مبن عة راصة هل  أو ألزواجهـ  

وىل أو أو أ ـــــــارهب  مـــــــن الدرجـــــــة األ
 قالأ  ائ  بينه  وبني الشركة.

وتكون ا سرولية ا نصوص عليها مت 
ال قـــــرتني الســــــابقتني إمــــــا مســــــرولية 
شخصــية تلحــ  عضــو يلــذات وإمــا 
مشـــــبكة فيمـــــا بـــــني أعضـــــاء جملـــــس 
ـــــــة األرـــــــرية  ا دارة مجيعـــــــا  وا احلال
يكون األعضاء مسرولني مجيعـا  علـى 
وجه التضامن أبداء التعويض إ  مـن 

بض منه  على القرار الـذي رتـب اع
 ا سرولية وأثبت اعباضه مت ا ضر.

كــــا لال ــــة للقــــوااني الــــيت يضــــع هلــــا 
اخلطـــ  مت الشـــركة أو لعقـــد الشـــركة أو 

ا دارة و  حيــــــوة دون إ امــــــة دعــــــوى 
ا ســـرولية ا ـــباب مـــن اجلمعيـــة العامــــة 

  براء ذمة جملس ا دارة.
و  جيــــــــــوز ألعضــــــــــاء جملــــــــــس ا دارة 
ــــــرار  ــــــى   ا شــــــباك مت التصــــــويت عل
ـــراء ذمـــته   اجلمعيـــة العامـــة اخلاصـــة  ب
مـــــن ا ســـــرولية عـــــن إدارهتـــــ  أو الـــــيت 

جهــ  تتعلــ  مبن عــة راصــة هلــ  أو ألزوا
أو أ ـــــــــارهب  مـــــــــن الدرجـــــــــة األوىل أو 

 قالأ  ائ  بينه  وبني الشركة.
وتكــون ا ســرولية ا نصــوص عليهــا مت 
ـــــــا مســـــــرولية  ـــــــرتني الســـــــابقتني إم ال ق
شخصــــية تلحــــ  عضــــو يلــــذات وإمــــا 
مشبكة فيما بني أعضاء جملـس ا دارة 
ــــــــة األرــــــــرية يكــــــــون  مجيعــــــــا  وا احلال
األعضـــاء مســـرولني مجيعـــا  علـــى وجـــه 

ضـــــــــامن أبداء التعــــــــــويض إ  مــــــــــن الت
اعــبض مــنه  علــى القــرار الــذي رتــب 
 ا سرولية وأثبت اعباضه مت ا ضر.

مــن النظــام األساســن  31ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -11
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:31مادة ) 

توجـــه الـــدعوة إىل ا ســـاتني حلضـــور 
أاي  كااــت اجتماعــات اجلمعيــة العامــة 

صــــــ تها برســــــائا مســــــجلة  أو عــــــن 
طريــ  النشــر مت الصــح  ا ليــة  او 
مـــــــن رـــــــالة الربيـــــــد ا لكـــــــبوين أو 
ال اكس شره أن يكـون ا سـاه   ـد 
زود وكالـــــة ا قاصـــــة ببيـــــاانت هـــــاتني 
الوسيلتني  وجيب أن تتضمن الـدعوة 

 جدوة األعماة.
ويضــــع ا رسســــون جــــدوة أعمــــاة  

كمــا يضــع اجلمعيــة العامــة الت سيســية  
جملس ا دارة جدوة أعمـاة اجلمعيـة 
ـــــة. وا  ـــــة وغـــــري العادي العامـــــة العادي
األحواة اليت جيوز فيها عقـد اجلمعيـة 
العامة بناء ا علـى طلـب ا سـاتني أو 
مرا ــــب احلســــايت أو وزارة التجــــارة 
والصناعة يضـع جـدوة األعمـاة مـن 
طلـــــب ااعقــــــاد اجلمعيـــــة   و  جيــــــوز 

موضــوعات للجمعيــة العامــة منا شــة 
غري مدرجة مت جـدوة ا عمـاة   إ  
ـــيت  إذا كااـــت مـــن األمـــور العاجلـــة ال
طــــــــرأت بعــــــــد إعــــــــداد اجلــــــــدوة أو 
تكشــ ت مت أثنــاء ا جتمــاب   أو إذا 
طلبت ذلـك إحـدى اجلهـات الر ابيـة 
أو مرا ــــب احلســــايت أو عــــدد مــــن 

 (:31مادة )
ــــدعوة إىل ا ســــا تني حلضــــور توجــــه ال

اجتماعــــات اجلمعيــــة العامــــة مــــن  بــــا 
جملس ا دارة أاي  كاات ص تها برسائا 
مســــــجلة  أو عـــــــن طريــــــ  النشـــــــر مت 
الصــح  ا ليــة  او مــن رــالة الربيــد 
ا لكبوين أو ال اكس شـره أن يكـون 
ا ساه   د زود وكالة ا قاصة ببياانت 
هــــاتني الوســــيلتني  وجيــــب أن تتضــــمن 

 اة. الدعوة جدوة األعم
ويضـــع جملـــس ا دارة جـــدوة أعمــــاة 
ــة.  اجلمعيــة العامــة العاديــة وغــري العادي
وا األحـــــواة الـــــيت جيـــــوز فيهـــــا عقـــــد 
ــــــب  ــــــاء ا علــــــى طل اجلمعيــــــة العامــــــة بن
مسبب من عدد من ا ساتني ميلكون 

% مــــــــن رأس مــــــــاة الشــــــــركة أو 10
مرا ـــــب احلســـــايت أو وزارة التجــــــارة 
والصــناعة يضــع جــدوة األعمــاة مـــن 

عقـــــــاد اجلمعيـــــــة   و  جيـــــــوز طلـــــــب اا
للجمعيـــة العامــــة منا شـــة موضــــوعات 
غــري مدرجــة مت جــدوة ا عمـــاة   إ  
ــــيت  ــــة ال ــــور العاجل ــــن األم ــــت م إذا كاا
طرأت بعد إعداد اجلدوة أو تكش ت 
مت أثنـــــــاء ا جتمـــــــاب   أو إذا طلبـــــــت 
ذلـــــــك إحـــــــدى اجلهـــــــات الر ابيـــــــة أو 
ــــــــب احلســــــــايت أو عــــــــدد مــــــــن  مرا 

% علــى األ ــا 5ا ســاتني ميلكــون 
ــــــــاء  مــــــــن رأس ا ــــــــاة وإذا تبــــــــني أثن

عـــــــدم ك ايـــــــة ا علومـــــــات ا نا شـــــــة 
ا تعلقـــــة بـــــبعض ا ســـــائا ا عروضـــــة 
تعـــني أتجيـــا ا جتمـــاب مـــدة   ت يـــد 

أايم عمــا  إذا طلــب ذلــك  10عــن 
عدد من ا ساتني ميثلـون ربـع أسـه  
رأس ا ــــــــــــاة ا صــــــــــــدر   وينعقــــــــــــد 
ا جتمـــــاب ا رجـــــا دون احلاجـــــة إىل 

 إجراءات جديدة للدعوة .

ـــ5ا ســـاتني ميلكـــون  ى األ ـــا % عل
من رأس ا اة وإذا تبـني أثنـاء ا نا شـة 
عــدم ك ايــة ا علومــات ا تعلقــة بــبعض 
ا ســـــــــائا ا عروضـــــــــة تعـــــــــني أتجيـــــــــا 

أايم  10ا جتمـــاب مــــدة   ت يــــد عــــن 
ــــــك عــــــدد مــــــن  عمــــــا  إذا طلــــــب ذل
ا ساتني ميثلون ربـع أسـه  رأس ا ـاة 
ا صــــدر   وينعقــــد ا جتمــــاب ا رجــــا 

ـــــــدة دون احلاجـــــــة إىل إجـــــــراءات ج دي
 للدعوة .

مــن النظــام األساســن  34ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -12
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:34مادة ) 

تســري علــى النصــاب الواجــب تــوافره 
لصــحة ااعقــاد اجلمعيــة العامــة بصــ اهتا 
ا ختل ة وعلى األغلبية الالزمـة  يـاذ 
القــــــرارات أحكــــــام  ــــــااون الشــــــركات 

ــــــ   ــــــة ر  ا عــــــدة  25/2012التجاري
ـــــه  97/2013يلقـــــااون ر ـــــ   و ئحت

 التن يذية.

 (:34مادة )
تسري على النصـاب الواجـب تـوافره 
لصحة ااعقاد اجلمعية العامة بصـ اهتا 
ا ختل ــــــة وعلــــــى األغلبيــــــة الالزمــــــة 
 يــــــــاذ القــــــــرارات أحكــــــــام  ــــــــااون 
ـــــــــــه  ـــــــــــه و ئحت الشـــــــــــركات وتعديالت

 التن يذية.
 

مــن النظــام األساســن  37لــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ  ا وافقــة ع -13
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:37مادة ) 

تنعقد اجلمعية العامة بص ة عادية مرة 
على األ ا مت السـنة بنـاء  علـى دعـوة 

أشــــهر مـــــن  3جملــــس ا دارة رــــالة 
ااتهــاء الســنة ا اليــة للشــركة   وذلــك 
ــــان وا كــــان اللــــذين يعينهمــــا  مت ال م
جملس ا دارة   وللس ا دارة دعـوة 
هــذه اجلمعيــة كلمــا رأى ذلــك ويتعــني 
عليـه دعوهتـا بنــاء  علـى طلـب مســبب 
من عدد مـن ا سـاتني ميلكـون مـا   

% مــــن رأس ا ــــاة أو 10يقــــا عــــن 
ـــى طلـــب مرا ـــب احلســـايت  ـــاء  عل بن

ــــ   15وذلــــك رــــالة  يومــــا  مــــن يري
الطلــب وتعــد جــدوة ا عمــاة اجلهــة 

ىل ا جتمــــاب   ويســــرى الــــيت تــــدعو إ
علــى إجــراءات دعــوة اجلمعيــة العامــة 
واصاب احلضور والتصويت األحكـام 
اخلاصة يجلمعية الت سيسية ا نصوص 

 25عليهـــــا بقـــــااون الشـــــركات ر ـــــ  
 وتعديالته . 2012لسنة 

ويــرأس اجتمــاب اجلمعيــة العامــة رئــيس 
ــه  ــه أو مــن ينتدب جملــس ا دارة أو انئب

العـــرض أو مـــن جملـــس ا دارة لـــذلك 
 تنتخبه اجلمعية العامة من ا ساتني.

 (:37مادة ) 
تنعقد اجلمعية العامة بص ة عادية مـرة 
علـى األ ــا مت الســنة بنـاء  علــى دعــوة 

أشـــــهر مـــــن  3جملـــــس ا دارة رـــــالة 
ااتهاء السنة ا الية للشركة   وتتضمن 
الدعوة جدوة األعماة وزمان ومكان 

ارة ااعقــــــاد ا جتمــــــاب   وللــــــس ا د
ـــك  ـــة كلمـــا رأى ذل دعـــوة هـــذه اجلمعي
ــه دعوهتــا بنــاء  علــى طلــب  ويتعــني علي
مســــــبب مــــــن عــــــدد مــــــن ا ســــــاتني 

% مــــن 10ميلكــــون مــــا   يقــــا عــــن 
رأس ا ـاة أو بنـاء  علـى طلـب مرا ــب 

يومـا  مـن  15احلسايت وذلك رـالة 
ــ  الطلــب وتعــد جــدوة ا عمــاة  يري
ــــــدعو إىل ا جتمــــــاب    ــــــيت ت اجلهــــــة ال

راءات دعـوة اجلمعيـة ويسرى علـى إجـ
العامـــة واصــــاب احلضــــور والتصــــويت 
األحكــام اخلاصــة يجلمعيــة الت سيســية 
ا نصــــوص عليهـــــا بقـــــااون الشـــــركات 

 وتعديالته.
ويــرأس اجتمــاب اجلمعيــة العامــة رئــيس 
جملـــس ا دارة أو انئبـــه أو مـــن ينتدبـــه 
جملـــس ا دارة لـــذلك العـــرض أو مـــن 
 تنتخبه اجلمعية العامة من ا ساتني.
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مــن النظــام األساســن  39ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -14
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:39مادة ) 

ـــــة  ـــــس ا دارة إىل اجلمعي يتقـــــدم جمل
ا نعقدة بص ة عادية بتقرير يتضمن 
بيــاان  وافيــا  عــن ســري أعمــاة الشــركة 
ــــــــــة وا  تصــــــــــادية  وحالتهــــــــــا ا ادي

حلســــــاب ومي اايـــــة الشــــــركة وبيــــــاان  
األريح واخلســـــــــــائر وبيـــــــــــاان  عـــــــــــن 
مكافــــــات أعضــــــاء جملـــــــس ا دارة 
وأجور ومكافات مـرا يب احلسـايت 
وا باحا بتوزيع األريح  وتقرير عن  
كافـــة البيـــاانت الـــواردة مت الســـجا 
اخلـــاص  فصـــاحات أعضـــاء جملـــس 
 ا دارة وأعضاء ا دارة التن يذية.

 (:39مادة )
اجلمعيـــــــــــة يتقــــــــــدم جملـــــــــــس ا دارة إىل 

ا نعقــــدة بصــــ ة عاديــــة بتقريــــر يتضــــمن 
بيـــاان  وافيـــا  عـــن مجيـــع التقـــارير ا طلوبـــة 
من اجلهات الر ابية والـيت تضـمن حتقيـ  

 مبادو الش افية.
  

تقــدم ممثــا اهليئــة العامــة لالســتثمار بطلــب إضــافة مجلــة ا بدايــة اــ  
 ا ادة ا عدة ليصب  كالتا :

عليـــه ا القـــوااني ذات الصـــلة "مـــع عـــدم ا رـــالة مبـــا هـــو منصـــوص 
ا عمـــوة هبـــا يتقـــدم جملـــس ا دارة إىل اجلمعيـــة ا نعقـــدة بصـــ ة عاديـــة 
بتقريـــر يتضـــمن بيـــاان  وافيـــا  عـــن مجيـــع التقـــارير ا طلوبـــة مـــن اجلهـــات 

 الر ابية واليت تضمن حتقي  مبادو الش افية".
 و ت ا وافقة عليه بشره موافقة اجلهات ا ختصة.

مــن النظــام  3النقطــة  49علــى تعــديا اــ  ا ـادة ر ــ  ا وافقـة  -15
 األساسن للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:49مادة ) 

ــــع األريح الصــــافية  بعــــد ســــداد  توزي
الضرائب القااواية ا قـررة علـى الوجـه 

 التا :
% يصـــ  حلســـاب 10يقتطــع  -1

 ا حتياطن ا جباري.
% يصـــ  حلســـاب 10يقتطــع  -2

 ا رتياري.ا حتياطن 
ويو ــــــ  هــــــذا ا  تطــــــاب بقــــــرار مــــــن 
ـــــى  ـــــاء عل ـــــة بن ـــــة العامـــــة العادي اجلمعي

 ا باح جملس ا دارة. 
% حلســـــاب مرسســـــة 2يقتطـــــع  -3

 الكويت للتقدم العلمن.
يقتطع ا بلغ الالزم لتوزيـع حصـة  -4

% 5أوىل مـــــــــــــــــن األريح  ـــــــــــــــــدرها 
للمســــاتني عــــن ا ــــدفوب مــــن  يمــــة 

 أسهمه .
ا دارة  اصـــ  كمكافـــ ة للـــس -5

ـــــة العامـــــة  ـــــه اجلمعي ـــــ  علي ـــــغ تواف مبل
العاديــة حبيــث   ي يــد مت جمموعــة عــن 

 (:49مادة )  
توزيــــع األريح الصــــافية  بعــــد ســــداد 
الضرائب القااواية ا قررة علـى الوجـه 

 التا :
% يصــ  حلســاب 10يقتطــع  -1

 ا حتياطن ا جباري.
% يصــ  حلســاب 10ع يقتطــ -2

 ا حتياطن ا رتياري.
ـــــ  هـــــذا ا  تطـــــاب بقـــــرار مـــــن  ويو 
ـــــة بنـــــاء علـــــى  اجلمعيـــــة العامـــــة العادي

 ا باح جملس ا دارة. 
% حلســــاب مرسســــة 1يقتطــــع  -3

 الكويت للتقدم العلمن.
يقتطع ا بلغ الالزم لتوزيع حصـة  -4

ــــــــــــــــدرها  % 5أوىل مــــــــــــــــن األريح  
للمســــاتني عــــن ا ــــدفوب مــــن  يمــــة 

 همه .أس
اصـــ  كمكافـــ ة للـــس ا دارة  -5

ـــــة العامـــــة  مبلـــــغ توافـــــ  عليـــــه اجلمعي
العاديـة حبيـث   ي يـد مت جمموعـة عــن 

% مــــــــــن صــــــــــامت األريح بعــــــــــد 10
 ا ستقطاعات السابقة.

يوزب البـا ن مـن أريح بعـد ذلـك  -6
علـــى ا ســـاتني كحصـــة إضـــافية مـــن 
األريح أو يرحـــــا بنـــــاء علـــــى ا ـــــباح 
جملــــــس ا دارة إىل الســــــنة ا قبلــــــة أو 

ــــــاطن تســــــوية اصــــــ   اشــــــا ء احتي
األريح لتـــــ مني التوزيـــــع ا ناســـــب مت 
ــــــا فيهــــــا األريح  ــــــيت تق الســــــنوات ال
الصـــافية أو لتكـــوين لصصـــات غــــري 

 عادية.

% مــــــــــن صــــــــــامت األريح بعــــــــــد 10
 ا ستقطاعات السابقة.

يوزب البا ن مـن أريح بعـد ذلـك  -6
علـــى ا ســـاتني كحصـــة إضـــافية مـــن 
األريح  أو يرحــــا بنــــاء علــــى ا ــــباح 

ـــــس ا دارة إىل ـــــة أو  جمل الســـــنة ا قبل
اصــــــ   اشــــــاء احتيــــــاطن تســــــوية 
ـــــع ا ناســـــب مت  األريح لتـــــ مني التوزي
ــــــيت تقــــــا فيهــــــا األريح  الســــــنوات ال
الصـــافية أو لتكـــوين لصصـــات غـــري 

 عادية.
مــن النظــام األساســن  53ا وافقــة علــى تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ   -16

 للشركة:
 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:53مادة ) 

الشركة أبحد األمور ا نصوص تنقضن 
 25/2012عليهــــــا مت القــــــااون ر ــــــ  

 صــــــدار  ــــــااون الشــــــركات التجاريــــــة 
 97/2013ا عـــــــدة يلقـــــــااون ر ـــــــ  
 وتدرا مت دور التص ية.

 (:53مادة ) 
تنقضـــــــــن الشـــــــــركة أبحـــــــــد األمـــــــــور 
ا نصوص عليهـا مت  ـااون الشـركات 
 وتعديالته وتدرا مت دور التص ية.

مــن النظــام األساســن  54تعــديا اــ  ا ــادة ر ــ  ا وافقــة علــى  -17
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن
 (:54مادة ) 

ألرى تص ية أمواة الشـركة عنـد ااقضـائها 
ــــواردة مت القــــااون ر ــــ   ــــا  لاحكــــام ال وفق

 صــــــدار  ــــــااون الشــــــركات  25/2012
التجاريـــــــــــــة ا عـــــــــــــدة يلقـــــــــــــااون ر ـــــــــــــ  

97/2013. 

 (:54مادة )
الشــركة عنــد ألــرى تصــ ية أمــواة 

ااقضــائها وفقــا  لاحكــام الــواردة 
 مت  ااون الشركات وتعديالته.

من النظام األساسن  55ا وافقة على تعديا ا  ا ادة ر    -18
 للشركة:

 الن  ا عّدة الن  األصلن

 (:55مادة ) 
تطبــ  أحكــام  ــااون الشــركات التجاريــة 

ـــــــــ   ـــــــــه  2012لســـــــــنة  25ر  وتعديالت
و ئحته التن يذية مت كا ما مل يرد بشـ اه 
ا  راص مت عقد الت سـيس أو مت هـذا 

 النظام. 

 (:55مادة ) 
تطبــــــ  أحكــــــام  ــــــااون الشــــــركات 
وتعديالته و ئحته التن يذيـة مت كـا 
ما مل يرد بش اه ا  راص مت عقـد 

 هذا النظام.  الت سيس أو مت

وعقــب منا شــة التعــديالت ا قبحــة علــى النظــام األساســن للشــركة  -
وا وافقـــة عليهـــا أعلـــن الســـيد رئـــيس اجلمعيـــة ااتهـــاء أعمـــاة اجلمعيـــة 

 العامة غري العادية.
 وهذا بعد أرذ موافقة اجلهات ا ختصة.                -

 انئب رئيس جملس ا دارة والرئيس التن يذي
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 بوبيان )ش.م.ك(عامةبنك 
 حمضـر اجتمـاب اجلمعيـة العموميـة غيـر العاديـة العاشـرة

ديسمرب  31)ا رجلة( للسنة ا الية ا نتهية مت 
 18/3/2018وا نعقدة بتاري  2017

افتت  السـيد/ رئـيس جملـس ا دارة اجتمـاب اجلمعيـة العموميـة العاشـرة 
التاســعة والنصــ  صــباحا  يــوم بصــ تها غــري العاديــة )ا رجلــة( الســاعة 

مت  اعــــة ا جتماعــــات مبقــــر البنــــك   18/3/2018األحــــد ا وافــــ  
ـــــالغ  ـــــن اصـــــاب احلضـــــور الب ـــــث أعل ـــــدد أســـــه  76.833حي % بع

 سه   وذلك حبضور كا من: 1,541,760,933
 رئيس جملس ا دارة .السيد/ حممود يوس  ال ليج1
انئب رئيس جملس  .السيد/ عادة عبدالوهاب ا اجد2
 دارة البنك والرئيس التن يذيإ
مرا ب احلسايت  .السيد/ بدر عبدهللا الوزان3

 من مكتب ال هد والوزان وشركاه 
مرا ب احلسايت  .السيد/ وليد العصيمن4

 من مكتب العيبان والعصيمن وشركاه  )اراست  اد يواج(
 .السيد/ د. عبد الع ي  القصار    عضو ومقرر هيئة الر ابة الشرعيـة5
 لسيدة/ إ باة الضبييب           ممثا وزارة التجارة والصناعة.ا6
 .السيد/ فهد اهلديا          ممثا الشركة الكويتية للمقاصة7

د.ك )مائتان وسبعة وعشرون مليون   227,473,486رأس ا اة ـ/
وأربعمائة وثالثة وسبعون أل  وأربعمائة وستة ومثااون دينارا  كويتيا (  

سه  )اثنان مليار  2,274,734,860صدرة( عدد األسه  )ا 
ومائتان وأربعة وسبعون مليون وسبعمائة وأربعة وثالثون أل ا ومثامنائة 

 وستون سهما (.
مث  ام السـيد/ رئـيس جملـس ا دارة يلبحيـب يحلضـور  و ـام السـيد/ 
ــتالوة جــدوة أعمــاة  ــرئيس التن يــذي ب انئــب رئــيس جملــس ا دارة وال

غــري العاديــة ا رجلــة  وعليــه ي منا شــة البنــود علــى اجلمعيــة العموميــة 
 النحو التا :

البند األوة :ا وافقة علـى زايدة رأس مـاة البنـك ا صـرح بـه وا صـدر 
د.ك )مائتــــان وســــبعة  227,473,486/-وا ــــدفوب يلكامــــا مــــن 

وعشرون مليون وأربعمائة وثالثة وسبعون أل ا وأربعمائـة وسـتة ومثـااون 
د.ك )مائتـان  238,847,160/300ا ( إىل مبلغ و دره دينارا  كويتي

ومثان وثالثون مليون ومثامنائة وسبعة وأربعـون أل ـا ومائـة وسـتون دينـارا  
(% 5كويتيــا  و ثالمثائــة فلــس( عــن طريــ  توزيــع أســه  منحــة بوا ــع )

د.ك )إحــــدى  11,373,674/300مــــن رأس مــــاة البنــــك ومببلــــغ 
ن أل ــا وســتمائة وأربعــة وســبعون عشــر مليــون وثالمثائــة وثالثــة وســبعو 

ــة فلــس(  ثــا أســه  ا نحــة ا قــرر توزيعهــا علــى  ــا  وثالمثائ ــارا  كويتي دين
ا ساتني ا قيدون مت سجالت البنك مت هنايـة يـوم ا سـتحقاق ا ـدد 

  كا بنسبة ما ميلكه  وت ويض جملس ا دارة 29/3/2018له يري  
 نحة.يلتصرأ مت كسور األسه  الناألة عن ا 

 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية ي مجاب  
ــاين : تعــديا ا ــادة ) ( مــن 5( مــن عقــد الت ســيس وا ــادة )6البنــد الث

 النظام األساسن  على النحو التا :
 الن   با التعديا:

ــــان  227,473,486/-حــــدد رأس مــــاة الشــــركة مببلــــغ  د.ك )مائت
وسبعة وعشرون مليون وأربعمائـة وثالثـة وسـبعون أل ـا وأربعمائـة وسـتة 

سـه  )اثنـان  2,274,734,860ومثااون دينـارا  كويتيـا ( موزعـا  علـى 
ــار ومائتــان وأربعــة وســبعون مليــون وســبعمائة وأربعــة وثالثــون أل ــا  ملي

يـع فلس )مائة فلـس( ومج 100ومثامنائة وستون سهما(  يمة كا منها 
 هذه األسه  اقدية.
 الن  بعد التعديا:

د.ك )مائتـان  238,847,160/300حدد رأس ماة الشـركة مببلـغ 
ومثان وثالثون مليون ومثامنائة وسبعة وأربعـون أل ـا ومائـة وسـتون دينـارا  

سه  )اثنـان  2,388,471,603كويتيا  وثالمثائة فلس( موزعا  على 
مليـــار وثالمثائـــة ومثـــان ومثـــااون مليـــون وأربعمائـــة وواحـــد وســـبعون أل ـــا 

( ومجيـع فلس )مائـة فلـس 100وستمائة وثالثة أسه (  يمة كا منها 
 هذه األسه  اقدية.

 ومجيع التعديالت يضع بعد موافقة اجلهات الر ابية ا ختصة.
 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية ي مجاب  
 .بعد أرذ موافقة اجلهات ا ختصة 

ومن مث أعلن عن ااتهاء اجتماب اجلمعية العمومية غـري العاديـة ا رجلـة 
 صباحـا . 9:40مت  ام الساعة 

 انئب رئيس جملس ا دارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حمضـر اجتمـاب اجلمعيـة العموميـة العاديـة 
اخلامسة عشـر لبنك بوبيان للسنة ا الية ا نتهية مت 

 11/3/2018وا نعقدة بتاري  2017ديسمرب  31
افتت  السيد/ رئيس جملـس ا دارة اجتمـاب اجلمعيـة العموميـة اخلامسـة 

والنصـــ  صـــباحا  يـــوم األحـــد عشـــر بصـــ تها العاديـــة الســـاعة التاســـعة 
مت  اعة ا جتماعات مبقر البنك  حيث أعلن  11/3/2018ا واف  

% بعـــــــــــــــــدد أســـــــــــــــــه  67.802اصـــــــــــــــــاب احلضـــــــــــــــــور البـــــــــــــــــالغ 
 سه   وذلك حبضور كا من: 1,541,056,818

 رئيس جملس ا دارة .السيد/ حممود يوس  ال ليج1
نك .السيد/ عادة عبدالوهاب ا اجد انئب رئيس جملس إدارة الب2

 والرئيس التن يذي
.السيد/ بدر عبد هللا الوزان مرا ب احلسايت من مكتب ال هد 3

 والوزان وشركاه 
.الســــيد/ وليــــد العصــــيمن مرا ــــب احلســــايت مــــن مكتــــب العيبــــان 4

 والعصيمن وشركاه  )اراست  اد يواج(
 .السيد/ د. علن الراشد     عضو ومقرر هيئة الر ابة الشرعيـة5
 الكوت       ممثا وزارة التجارة والصناعة.السيدة/ أبرار 6
 السيد/ فهد اهلديا          ممثلن الشركة الكويتية للمقاصة-
 السيد/ طارق الياسني -

 ممثلن الشركة الكويتية للمقاصة
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د.ك )مائتــــــان وســــــبعة وعشــــــرون   486 227,473/-رأس ا ــــــاة 
دينــارا    مليــون وأربعمائــة وثالثــة وســبعون ألــ  وأربعمائــة وســتة ومثــااون

سـه  )اثنـان  2,274,734,860كويتيا (  عدد األسـه  )ا صـدرة( 
ــار ومائتــان وأربعــة وســبعون مليــون وســبعمائة وأربعــة وثالثــون أل ــا  ملي

 ومثامنائة وستون سهما (.
مث  ام السـيد/ رئـيس جملـس ا دارة يلبحيـب يحلضـور  و ـام السـيد/ 

ــت ــرئيس التن يــذي ب الوة جــدوة أعمــاة انئــب رئــيس جملــس ا دارة وال
 اجلمعية العمومية العادية  وعليه ي منا شة البنود على النحو التا :

 البنــــــد األوة: مســــاب تقريــــر جملــــس ا دارة عــــن السنــــة ا اليــــة ا نتهيــــة 
 وا صاد ة عليه. 2017ديسمرب  31مت 
 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التقرير ي مجاب  

الثـااـن: مساب تقريـر مرا يب حسابـات البنـك عـن السنـة ا اليـة البند 
 وا صاد ة عليه. 2017ديسمرب  31ا نتهية مت 

 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التقرير ي مجاب  
البند الثالـــث: مسـاب بيان جملس ا دارة عن اجل اءات ا و عة من  با 

الكويت ا رك ي( رالة السنة ا الية ا نتهية مت اجلهات الر ابية )بنك 
31/12/2017. 
   ــت ا وافقــة مــن  بــا اجلمعيــة العموميــة علــى بيــان جملــس ا دارة 

 .2017حيث   توجد أية ج اءات على البنك رالة عام 
 البند الرابــع: مسـاب تقريـر هيئـة الر ابـة الشرعيـة للسنـة ا اليـة ا نتهيـة 

 وا صاد ة عليه. 2017مرب ديس 31مت 
 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التقرير ي مجاب  

البنــــــد اخلامـــــــس: منا شـــــــة واعتمـــــــاد البيااـــــــات ا اليـــــــة عـــــــن السنـــــــة 
 .2017ديسمرب  31ا اليـة ا نتهيـة مت 

 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التقرير ي مجاب  
ا وافقــة علــى ا ــباح جملــس ا دارة بتوزيــع أريح عــن  البنــد الســادس:

  وذلك بعد رص  أسه  2017ديسمرب  31السنة ا الية ا نتهية مت 
% من القيمة ا مسية للسه  7اخل ينة  على شكا أريح اقدية بنسبة 

فلــــــس لكــــــا ســــــه (  بوا ــــــع مبلــــــغ و ــــــدره  7الواحــــــد )أي بوا ــــــع 
د.ك )عسة عشر مليـون ومثامنائـة وتسـع وتسـعون  15,899,882ـ/

 أل ا ومثامنائة واثنني ومثااون دينار كوييت(.
  ــــه ــــباح عالي ــــى ا   ــــة عل ــــة العمومي ــــا اجلمعي ــــة مــــن  ب  ــــت ا وافق

 ي مجاب.
البنــد السابـــع :ا وافقـــة علــى ا ــباح جملـــس ا دارة بتوزيــع أريح عـــن 

  على شكا أسه  منحة 2017ديسمرب  31السنة ا الية ا نتهية مت 
سـهما  )مائـة وثالثــة عشـر مليــون   113,736,743جماايـة  صـدار 

وسبعمائة وست وثالثون أل ا وسبعمائة وثالثة وأربعون سـهما ( جديـدا  
( 5% من رأس ا اة ا صـدر وا ـدفوب  تـوزب بوا ـع عـدد )5وبنسبة 

 11,373,674/300أسه  عن كا مائة سه   بوا ـع مبلـغ و ـدره 
)أحد عشر مليـون وثالمثائـة وثالثـة وسـبعون أل ـا وسـتمائة وأربعـة  د.ك

وسبعون دينارا  كويتيا  و ثالمثائة فلس( وذلك على النحو الذي يصـدر 
 به  رار من اجلمعية العمومية غري العادية.

  ــــه ــــباح عالي ــــى ا   ــــة عل ــــة العمومي ــــا اجلمعي ــــة مــــن  ب  ــــت ا وافق
 ي مجاب.

يح النقديــة وأســه  ا نحــة الاايــة ا ــذكورة البنــد الثامـــن: يســتح  األر 
يلبندين السادس والسـابع ا سـاتون ا قيـدون مت سـجالت البنـك مت 

  ويــت  توزيعهــا 29/3/2018هنايــة يــوم ا ســتحقاق ا ــدد لــه يريــ  
  وي وض جملس ا دارة يلتصرأ 3/4/2018على ا ساتني بتاري  

لـ مين مت حالـة تعـذر ا عـالن مت كسور األسـه  وتعـديا هـذا اجلـدوة ا
عــن أتكيــده  بــا مثاايــة أايم عمــا علــى األ ــا مــن يريــ  ا ســتحقاق 

 بسبب أترر إجراءات الشهر.
  ــــه ــــى التوصــــية عالي ــــة عل ــــة العمومي ــــا اجلمعي ــــة مــــن  ب  ــــت ا وافق

 ي مجاب.
دينـــار   5,019,743/-البنـــد التاســـــع: ا وافقـــة علـــى ا تطـــاب مبلـــغ 

سعة عشر أل ا وسبعمائة وثالثة وأربعون دينارا  كوييت )عسة ماليني وت
ـــــ  الســـــنة ا اليـــــة ا نتهيـــــة مت 10كويتيـــــا ( بنســـــبة  % مـــــن صـــــامت رب

والعائـــــد إىل مســـــاتن البنـــــك  بـــــا ا ســـــتقطاعات  31/12/2017
دينـار   4,796,834/-حلساب ا حتياطن ا جبـاري وا تطـاب مبلـغ 

ومثامنائـــة وأربعـــة كـــوييت )أربعـــة ماليـــني وســـبعمائة وســـتة وتســـعون أل ـــا 
% من صامت رب  ذات السنة العائد 10وثالثون دينارا  كويتيا ( بنسبة 

إىل مســاتن البنــك بعــد ا ســتقطاعات قــالأ مكافــ ة أعضــاء جملــس 
 ا دارة حلساب ا حتياطن ا رتياري.

  ــــه ــــى التوصــــية عالي ــــة عل ــــة العمومي ــــا اجلمعي ــــة مــــن  ب  ــــت ا وافق
 ي مجاب.

وافقة على ألديد ت ويض جملس ا دارة بشراء أو بيع البند العاشــر: ا 
% مــن جممــوب رأس ا ــاة 10أو التصــرأ مت أســه  البنــك مت حــدود 

وفقــا  للضــوابو والشــروه الــيت تــن  عليهــا القــوااني وتعليمــات بنــك 
الكويــــت ا ركــــ ي الصــــادرة هبــــذا اخلصــــوص. وعلــــى أن يســــتمر هــــذا 

 من يري  صدوره. ( شهرا  اعتبارا  18الت ويض ساراي   دة )
  ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التوصية عاليه 

 ي مجاب.
البند احلادي عشر: ا وافقة على مكاف ة أعضاء جملـس ا دارة للسـنة 

د.ك  360,000/-مببلــــــــــغ  31/12/2017ا اليــــــــــة ا نتهيــــــــــة مت 
 )ثالمثائـة وستون أل  دينـار كوييت(.

  اجلمعية العمومية على التوصية عاليه. ت ا وافقة من  با 
ت ــويض جملــس ا دارة يلتعامــا مــع أعضــاء جملــس  البند الثاين عشر : 

ا دارة وا وافقـة علــى مـنحه  تســهيالت مصــرفية رـالة الســنة ا اليــة 
والتعاما مع األطراأ ذات الصلة وف  اظ  وسياسات البنك  2018

 وتعليمات بنك الكويت ا رك ي.
 قة من  با اجلمعية العمومية على التوصية عاليه. ت ا واف 

البنــد الثالــث عشـــر: ا وافقــة للــس ا دارة علـــى إصــدار صـــكوكا  أو 
 ويليــــة أرــــرى وفقــــا  لصــــيغ العقــــود الــــيت تتوافــــ  مــــع أحكــــام  أدوات

ومــــع متطلبــــات معيــــار ك ايــــة رأس ا ــــاة للبنــــوك  الشــــريعة ا ســــالمية
 يمتها ا مسية  بتحديد ا دارة جملس مع ت ويض« 3يزة »ا سالمية 
يت   وأحكام القوااني  وأحكامها ويياذ ما يل م حنو ذلك مبا وشروطها

 السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة اجلهات الرمسية ا عنية.
    ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية على التوصية عاليه مع حت 

 %. 0.663سه  بنسبة  10,217,207مساتون ميتلكون عدد 
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إرــالء طــرأ أعضــاء جملـس ا دارة وإبــراء ذمــته   البند الرابع عشر: 
فيمـا يتعلــ  بكافــة التصــرفات القااوايـة رــالة الســنة ا اليــة ا نتهيــة مت 

 .2017ديسمرب  31
 .ت ا وافقة من  با اجلمعية العمومية ي مجاب  

تعيني هيئة الر ابة الشـرعية للسـنة  البند اخلامس عشر: تعيني أو إعادة
وت ـــــويض جملـــــس  31/12/2018ا اليـــــة القادمـــــة والـــــيت تنتهـــــن مت 

 ا دارة بتحديد لصصاهت  ومكافاهت .
  ت ا وافقـة مـن  بـا اجلمعيـة العموميـة ي مجـاب علـى إعـادة تعيـني 

هيئــــــة الر ابــــــة الشــــــرعية احلاليــــــة  وت ــــــويض جملــــــس ا دارة بتحديــــــد 
 اهت   وه :لصصاهت  ومكاف

 د. عبد الع ي  رلي ة القصار. -1
 د. عصام رل  العن ي. -2
 د. حممد عود ال  يع. -3
 د. علن إبراهي  الراشد. -4

ســــه  بنســــبة  10,217,207مــــع حت ــــ  مســــاتون ميتلكــــون عــــدد 
0.663 .% 

البنــد الســادس عشــر: تعيــني أو إعــادة تعيــني مــرا يب احلســايت للســنة 
وت ـــــويض جملـــــس  31/12/2018تنتهـــــن مت ا اليـــــة القادمـــــة والـــــيت 
 ا دارة بتحديد أتعاهب .

   ت ا وافقـة مـن  بـا اجلمعيـة العموميـة ي مجـاب علـى إعـادة تعيـني 
كــا مــن الســيد/ بــدر عبــد هللا بــدر الــوزان مــن مكتــب الــوزان وشــركاه 
)ديلويـــــت وتـــــوش(  والســـــيد/ وليـــــد العصـــــيمن مـــــن مكتـــــب العيبـــــان 

د يــواج( كمــرا يب حســايت البنــك والعصــيمن وشــركاه  )إيراســت  اــ
  وت ويض جملـس ا دارة 31/12/2018للسنة ا الية اليت تنتهن مت 

 10,217,207بتحديــد أتعــاهب  مــع حت ــ  مســاتون ميتلكــون عــدد 
 %. 0.663سه  بنسبة 

ومـــن مث أعلـــن عـــن ااتهـــاء اجتمـــاب اجلمعيـــة العموميـــة العاديـــة مت  ـــام 
 صباحا . 9:45الساعة 

 لس ا دارةانئب رئيس جم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الشركة الوطنية للح ر واخلدمات الن طية ش.م.ك )مق لة(
 عاديةالحمضر اجتماب اجلمعية العمومية غري 

 2017ديسمرب  31للسنة ا الية ا نتهية مت 
عقدت اجلمعية العمومية غري العادية للشركة الوطنية للح ر 

حتت التص ية اجتماعها مت  ام  -واخلدمات الن طية ش.م.ك )مق لة( 
  2018يناير  4الساعة العاشرة من صباح يوم ا ربعاء ا واف  

رئيس جملس ا دارة  ومص ن  –برائسة السيد / عبد هللا اهلو  
العاج   و د كاات اسبة احلضور  ثا  الشركة السيد/ حازم عصمت

وبعد التحق  من اكتماة النصاب  ت منا شة بنود  % 99.46
 جدوة األعماة و ت ا وافقة  مجاب احلضور على:

 . ت ا وافقة على  ديد فبة التص ية  دة سنتني.1
. ت ا وافقة على استمرار تعيني السيد / حاز م عصمت العاج  2

 ركة.مص يا على الش
 ا ص ن                                                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة ايكاروس ا تحدة للخدمات البحرية ش.م.ك )مق لة(
 2018لسنة  3حمضـر اجتمـاب جملـس ا دارة ر   

عقد جملس إدارة شركة ايكاروس ا تحدة للخدمات البحرية  ش.م.ك 
مت  ـام الساعة الثااية عشرة  2018لسنة  3)مق لة( اجتماعه ر    

   حبضور كال من :   2018مارس  4من صباح يـوم  األحد ا واف   
 رئيس جملس ا دارة KAS رالد عبد اجلبار الشراد /السيد *
انئب رئيس جملس ا دارة  FFA فهد فيصا احلمادي  /السيد *

 والرئيس التن يذي
 عضو جملس إدارة JWN جراح وليد الناصر /السيد *

 أمني سر جملس ا دارة  WTF وليد طلعت فياض      /السيد *

ا جتماب  رئيس جملس ا دارة السيد / رالد عبد اجلبار الشرادافتت  
مرحبا  يحلضور  مث بدأ اللس مبنا شة البنود الواردة على جدوة 

 األعماة على النحو التا : 
 2018لسنة  2أو : ا صاد ة على حمضر اجتماب جملس ا دارة ر   
 2018لسنة  2 ت ا صاد ة على حمضر اجتماب جملس ا دارة ر   

 . 31/1/2018ا نعقد بتاري  
اثايا : ا وافقة على ا وافقة على ا باح ا دارة التن يذية ب ايدة رأس 

 ا اة ا صدر من رأس ا اة ا صرح به مببلغ مليوانن دينار كوييت 
كة وأهدافها واليت تتمحور ااطال ا  من تن يذ اه  اسباتيجيات الشر 

حمليا  ودوليا  تسعن  حوة التوسع أبسطوهلا البحري وتع ي  مو عها
شركة ايكاروس   تناص فرص التنمية وارباق أسواق جديدة وذلك 
يلدروة مت عدة مشاريع حيوية وتنموية كربي منها على سبيا ا ثاة 

هبدأ حتقي  كا مشروب مدينة احلرير وتطوير اجل ر البحرية وج يرة فيل
 اريح أكثر مت ا ستقبا تدع  ا سباتيجية ا ستثمارية للشركة

 ي ضافة ا  حتقي  عوائد جم ية  ساتن الشركة. 
فقد أحاه السيد / رئيس جملس ا دارة السادة احلضور برغبة ا دارة  
التن يذية ب ايدة رأس ا اة ا صدر من رأس ا اة ا صرح به وذلك 

يوانن دينار كوييت  وعليه   وبعد ا نا شة ا ست يضة  ت مببلغ مل
-ا وافقة على زايدة رأس ا اة ا صدر وا دفوب للشركة بوا ع 

د.ك )مليوانن دينار كوييت(  حبيث يصب  رأس ا اة  2,000,000/
د.ك )أربعة ماليني دينار كوييت(   4,000,000/-ا صدر وا دفوب 

راس ا اة للمساتني ا قيدين بسجا وعلى أن يص  أسه  زايدة 
مساتن الشركة كا بنسبة ما ميلكه من أسه  مت رأس ماة الشركة  

فلس   100واص  ال ائض مت األسه  لالكتتاب اخلاص وبسعر 
كوييت للسه  الواحد وذلك كله بعد استي اء موافقات اجلهات 

 ا ختصة على ذلك.
نة من عقد الت سيس وا ادة اثلثا : ا وافقة على تعديا ا ادة الثام
 اخلامسة من النظام األساسن للشركة  



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 77            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
 الن  بعـد التعديا الن   با التعديا

 حدد رأس ماة الشركة ا صرح به مببلغ
د.ك )عسه ماليني  5,000,000/-

 50,000,000دينار كوييت( موزعة على 
سه  )عسني مليون سه (  و يمة كا سه  

الشركة  مائة فلس  كما حدد رأس ماة
د.ك 2,000,000ا صدر وا دفوب مببلغ /

)مليوين دينار كوييت( موزعة على 
سه  )عشرين مليون  20,000,000

 سه (   مجيعها أسه  اقدية.

-حدد رأس ماة الشركة ا صرح به مببلغ 
د.ك. )عسه ماليني دينار   5,000,000/

سه   50,000,000كوييت( موزعة على 
كا سه  مائة   )عسني مليون سه (  و يمة

فلس  كما حدد رأس ماة الشركة ا صدر 
د.ك  4,000,000/-وا دفوب مببلغ 

)أربعة ماليني دينار كوييت( موزعة على 
سه  )أربعني مليون سه (  40,000,000

   ومجيعها أسه  اقدية.
رابعا : ت ويض رئيس جملس ا دارة بتحديد مواعيد وشروه زايدة رأس 

يتجاوز رأس ا اة ا صرح به  وعلى أن يراعى  ا اة ا صدر بشره أ 
مت كا عملية زايدة لرأس ا اة ا صدر استي اء ا جراءات ا قررة 
مبوجب القوااني واللوائ  والقرارات ذات الصلة  وبعد استي اء 

 موافقات اجلهات ا ختصة على ذلك.
 أسطوة الشركة   تع ي رامسا : 

تن يذا مبا جاء  س ماة الشركة   وعند ا اتهاء من إجراءات زايدة رأ
 يلبند أو  من هذا ا ضر   
أفاد السيد / رئيس جملس ا دارة السادة احلضور  أباه سوأ يت  
شراء عبارات لنقا السيارات والركاب وأيضا تكاسن حبرية وذلك 
تع ي ا ألسطوة الشركة  ولتن يذ اسباتيجية الشركة على أرض الوا ع.  
هذا و د ي ت ويض اللس السيد / انئب رئيس جملس ا دارة 

تقطاب عروض أسعار مناسبة وذلك لعرضها والرئيس التن يذي يس
 على جملس ا دارة مت اجتماعه القادم وأرذ ا وافقة بشكا هنائن. 

د ااتهى قوحيث أاه مل تكن هناك بنود أررى على جدوة األعماة  ف
 ا س اليوم.من بعد ظهر  ا جتماب على ذلك مت  ام الساعة الثااية

 موافقة رئيس وأعضاء جملس ا دارة
 جملس ا دارةرئيس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة الرائدة للمشاريع ش.م.ك. مق لة
 12/03/2018اجتماب اجلمعية العامة غري العادية ا نعقد مت 

ااعقدت اجلمعية العامة غري العادية لشركة الرائدة للمشاريع ش.م.ك 
مت  ام الساعة   12/03/2018)مق لة( يوم ا ثنني ا واف  

يهليئة العامة  –والصناعة صباحا  مت مقر وزارة التجارة  11:30
 . 3 اعة رئيسية  –جنوب السرة  –للصناعة 

ا ص ن القااوين  –ترأس ا جتماب السيد/ حسني عبد هللا جوهر - 
 وحبضور كا من:

 السيد/ عبدالع ي  حسن العلن   ممثا وزارة التجارة والصناعة.-
 السيد / عامر حممد عمر     ممثا مكتب أركان لتد ي  احلسايت-
وبعد تد ي  ومراجعة مجيع األوراق اخلاصة ياعقاد اجلمعية العامة غري  -

العادية وتوكيالت احلاضرين يألصالة والوكالة أعلن رئيس اجللسة اكتماة 
النصاب القااوين  اعقاد اجلمعية العامة غري العادية  حيث تبني حضور 

ما اسبته  سه   ثـا 10,000,000مساتني يألصالة والوكالة ميثلون 
د.ك و ـد ي مراجعة  1,000,000%( من رأس ا ـاة والبالــغ 100)

 أصـوة تلك الوكا ت من  با ممثا وزارة التجارة والصناعة.
رحب رئيس اجللسة يحلضور وطلب بدء منا شة بنود جدوة -

 األعماة والتصويت عليها وف  التا :
 أو  / مد أجا التص ية  دة سنة:

رئيس اجللسة  ي باح أن يت   - ام السيد/ حسن عبد هللا جوهر -
 مد أجا التص ية  دة سنة واحدة. 

 % على التا   100 ت ا وافقة  مجاب ا ساتني احلضور بنسبة  -
.استمرار السيد/ حسني عبد هللا جوهر كمص ن  ااوين للشركة  دة 1

 سنة .
 .مد أجا تص ية الشركة  دة سنة 2
تكلي  ا ص ى القااوين  هناء ا جراءات مع السادة/ وزارة .3

 التجارة والصناعة
 :اثايا / حتديد أتعاب ا ص ن  

رئيس اجللسة ي باح أن  - ام السيد/ حسن عبد هللا جوهر - 
تكون التص ية بدون أتعاب و ت ا وافقة  مجاب السادة ا ساتني 

 % على ذلك.100احلضور بنسبة 
 11:45ى اجتماب اجلمعية العامة العادية مت  ام الساعة و د ااته

 .صباحا  من ا س يري  ا اعقاد
 ا ص ن القااوين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بيت التمويا الكوييت
 العادية غري حمضر اجتماب اجلمعية العامة 
 31/12/2017للســنـــــــة ا ـــــــالـيــــــــة ا نتهيــة مت 

رجب  2ي عقد اجتماب اجلمعيـة العامة غري العادية مساء يوم ا ثنني 
م وذلك مت  ام الساعة اخلامسة  2018مارس  19هـ ا واف  1439

اء  مت ا رك  الرئيسـن لبيت التمويا الكوييت و ـد ترأس والنص  مس
ا جتماب السيد / محد عبدا سن ا رزوق رئيس جملس ا دارة 
وحبضور ممثلة وزارة التجـارة والصناعة السيدة / أمينة علن ا رزو ن  

العصيمن من مكتب العيبان والعصيمن  عبدهللا والسيد / وليد
وشـركاه  لتد ي  احلسايت )إراست ويواغ( والسيد/ بدر عبدهللا 

والسيدان / طارق  الوزان وشركاه )ديلويت وتوش( الوزان من مكتب
 سليمان الياسني/ حممد سامل بوهادي ممثلن الشركة الكويتية للمقاصة.

بعد استبعاد أسه  (  و 5 765 693 556إمجا  األسه  ا صدرة )
( سه  حضر ا جتماب مسـاتون 62 941 900اخل ينة وعددها )

 751 702 5( أسـه  من أصا )710 567 601 4) ميثـلون
 %(.80.690( سهما وبنسبة )656

أعلن السيد / محد عبد ا سن ا رزوق رئيس اجللسة عن توافر 
ية وافتت  النصاب القااوين وصحة ااعقاد اجلمعية العامة غري العاد

السيد / الرئيس اجللسة مرحبا يلسادة احلضور وشاكرا هل  تلبيته  
الدعوة حلضور ا جتماب  وبعد العرض ومنا شة بنود جدوة األعماة 

 أ رت اجلمعية العامة غري العادية القرارات التالية: 
 القرارات اخلاصة يجلمعية العامة غري العادية:  

لـــــــــــى زيـــــــــــــــادة رأس مــــــــــــــــــاة الشـــــركـــــــــــة مـــــــــــــــــــن أو : ا ـــوافقــــــــــــــــة ع
سهما عن  6,342,262,911ســـــــهمــــا إىل  5,765,693,556
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ــ  توزيــع أســـه  منحـــة للمســـاتني بنســـبة  % مــن رأس ا ـــاة 10طري
ــــــدارها  ــــــك للســــــادة ا ســــــاتني  576,569,355ومق ســــــهما  وذل

ية يـوم ا سـتحقاق ا ـدد لـه يريـ  ا قيدين مت سجالت الشركة مت هنا
  10/4/2018ويـــت  توزيعهـــا علـــى ا ســـاتني بتـــاري   5/4/2018

وت ــــويض جملــــس ا دارة يلتصــــرأ مت كســــور األســــه  وتعــــديا هــــذا 
ا عـالن عـن أتكيـد اجلـدوة الـ مين  بـا اجلدوة الـ مين مت حـاة تعـذر 

أترـر  مثااية أايم عما على األ ا من يري  ا سـتحقاق وذلـك بسـبب
 اجراءات الشهر. 

( 7( مــن عقــد الت ســيس وا ــادة )8اثايــا: ا وافقــة علــى تعــديا ا ــادة )
 من النظام األساسن على النحو التا :

( مــن النظــام 7( مــن عقــد الت ســيس وا ــادة )8الــن  احلــا  للمــادة )
 األساسن:

"مقــدار رأس مــاة الشــركة عســمائة وســتة وســبعون مليــوان وعســمائة 
ــارا وســتمائة فلــس وتســعة  ــة وعســة وعســون دين وســتون أل ــا وثالمثائ

موزعـــة علـــى عســـة   أ وســـبعمائة وعســـة وســـتني مليـــوان وســـتمائة 
وثالثة وتسعني أل ا وعسمائة وستة وعسني سهما   يمة كا سه  مائة 

 فلس ومجيعها أسه  اقدية."
النظــام ( مــن 7( مــن عقــد الت ســيس وا ــادة )8الــن  ا قــبح للمــادة )

 األساسن
"مقدار رأس ماة الشركة ستمائة وأربعـة وثالثـون مليـوان ومائتـان وسـتة 
وعشرون ال ا ومائتـان وواحـد وتسـعون دينـارا ومائـة فلـس موزعـة علـى 
ســتة   أ وثالمثائــة واثنــني وأربعــني مليــوان ومــائتني واثنــني وســتني أل ــا 

عهـــا وتســـعمائة وإحـــدى عشـــر ســـهم ا  يمـــة كـــا ســـه  مائـــة فلـــس ومجي
 أسه  اقدية."

 وذلك بعد موافقة اجلهات ا ختصة.
شكر السيد / رئيس اجللسة السادة ا ساتني واحلضور و ىن التوفيـ  
للجميـــع  وااتهـــى ا جتمـــاب عنـــد الســـاعة واخلامســـة وعـــس وأربعـــون 

 د يقه مساء .
 رئيـــــــس جملـــــــــــس ا دارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة األمحدي القابضة )ش.م.ك.م(
 اجتماب اجلمعية العمومية غري العاديةحمضر 

يوم ا حد ا وافـ   احلادية عشرة والنص  من ظهرأاه مت  ام الساعة 
ااعقــدت اجلمعيــة العموميــة بصــ ة غــري عاديــة برائســة  11/3/2018

السيد/ بدر توفي  البغلن رئـيس جملـس ا دارة وحبضـور السـيد/ رالـد 
منا شــة جــدوة األعمــاة  الرشــيد منــدوب وزارة التجــارة والصــناعة وي

 وا وافقة عليه:
د.ك )مثامنائـة  850.000ا وافقة على زايدة رأس ماة الشركة بوا ـع 

سـه  أي بنســبة  8.500.000وعسـني ألـ  دينـار( وذلـك  صـدار 
% مـــــن رأس ا ـــــاة ا ـــــدفوب   وتـــــوزب الـــــ ايدة علـــــى ا ســـــاتني 68

عامـــة ك ســـه  ا قيـــدين مت ســـجالت الشـــركة بتـــاري  ااعقـــاد اجلمعيـــة ال
 100سـهما  عـن كــا  68منحـة جماايـة كـا بنسـبة مـا ميلكـه أي بوا ـع 

 سه  على أن تغطى هذه ال ايدة من حساب األريح واخلسائر .

( 6( مـــــن النظـــــام األساســـــن وا ـــــادة )5* تعـــــديا كـــــا مـــــن ا ـــــادة )
 من عقد الت سيس

 الن  احلا  :
مليـــــون د.ك )فقـــــو  1.250.000حــــدد رأس مـــــاة الشـــــركة مببلـــــغ 

ومـــــــــائتني وعســـــــــني ألـــــــــ  دينـــــــــار كـــــــــوييت   غـــــــــري( مـــــــــوزب علـــــــــى 
سه  )اثنا عشر مليوان  وعسـمائة ألـ  سـه (  يمـة  12.500.000

 كا سه  مائة فلس ومجيع األسه  عينية .
 الن  ا عدة:

د.ك )مليواني ومائة أل   2.100.000حدد رأس ماة الشركة مببلغ 
ســــه  ) واحــــد  21.000.000دينــــار كــــوييت   غــــري( مــــوزب علــــى 

 وعشرين مليون سه  (  يمة كا سه  مائة فلس مقسمة اىل 
 سه  أسه  اقدية 8.500.000سه  أسه  عينية     12.500.000

 رئيس جملس ا دارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة اخلليج القابضة
 شركة مساتة كويتية )مق لة( 

ا رجلة حمضر اجتماب اجلمعية العـــامة غري العادية 
 31/12/2016للسنة ا الية ا نتهية مت

ـ ش.م.ك  اخللــيج القابضــة ســاتن شــركة  قــدت اجلمعيــة العموميــةع
)مق لة( اجتماعها غـري العـادي )الثـاين( مت  ـام السـاعة احلاديـة عشـرة 

مبقــــر اهليئــــة  01/03/2018والنصــــ  ظهــــرا  يــــوم اخلمــــيس ا وافــــ  
 العامة للصناعة. 

-الرفـاعن  رليـا و د ااعقد ا جتماب )الثـاين( برائسـة السـيد /عصـام
  -مـن: انئب رئيس جملس ا دارة رئيسا  للجمعية وحبضور كال 

 األستاذ / رالد الرشيد. -ممثا وزارة التجارة والصناعة  -
 الدكتور / حممد عبد السالم. –ممثا هيئة ال توى والر ابة الشرعية  -
مــن  وليــد عبــد هللا العصــيمنالســيد /  -مرا ــب حســايت الشــركة  -

 .إراست ويواغ
   .الدكتور / اصر سالمة-ا ستشار القااوين  -
 شركة اخلليجية حل   ا وراق ا الية.ممثلني عن ال -
ســه  )أصــالة ووكالــة(  517,785,847مســاتني مــالكني لعــدد  -

بنســبة   ســه  847,000,000مــن إمجــا  أســه  رأس ا ــاة البــالغ 
 % من إمجا  رأمساة الشركة. 61.6حضور  درها 

وبعد ان أعلن الرئيس توافر النصاب القااوين لالاعقاد افتت  اجللسة 
يلسادة احلضور ويشر مت تالوة جدوة اعماة اجلمعية وبعد  مرحبا

 ا نا شة  ررت اجلمعية التا :
% علـــى 55.45أو  :  ـــت ا صـــاد ة مـــن مســـاتني ميلكـــون اســـبة 

ـــار   69,565,988إط ـــاء جـــ ء مـــن اخلســـائر ا باكمـــة والبالغـــة  دين
عــن طريــ  ا حتيــاطن ا جبــاري  2016ديســمرب  31كــوييت كمــا مت 

دينـار كـوييت وا حتيـاطن ا رتيـاري مببلـغ  4,276,541و دره مببلغ
دينـــــــــــار كــــــــــوييت ليتبقـــــــــــى مبلــــــــــغ و ـــــــــــدره  4,276,541و ــــــــــدره 

فيما أبـدى مسـاه  ميلـك اسـبة  ـدرها   دينار كوييت 61,012,906
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 % حت ظه على ذلك.6.158
 % علــى55.45اثايــا :  ــت ا صــاد ة مــن مســاتني ميلكــون اســبة 

 1,477,104ويا العمالت األجنبية مببلغ احتياطن حت إط اء رسائر
دينـــــــــار كـــــــــوييت مـــــــــن رـــــــــالة ي ـــــــــيض رأس ا ـــــــــاة ا ـــــــــدفوب مـــــــــن 

دينار كوييت  فيما  83,222,896دينار كوييت إىل  84,700,000
 % حت ظه على ذلك.6.158أبدى مساه  ميلك اسبة  درها 

 % علــى55.45 ــت ا صــاد ة مــن مســاتني ميلكــون اســبة  :اثلثــا  
دينــار كـوييت مــن  61,012,906سـائر ا باكمــة مببلـغ إط ـاء كــا اخل

دينــار كــوييت  83,222,896رــالة ي ــيض رأس ا ــاة ا ــدفوب مــن 
دينـــار كـــوييت  فيمـــا أبـــدى مســـاه  ميلـــك اســـبة  22,209,990إىل 

 % حت ظه على ذلك.6.158 درها 
% علـــى 55.45رابعـــا :  ـــت ا صـــاد ة مـــن مســـاتني ميلكـــون اســـبة 

ــار   22,209,990زايدة رأس ا ــاة الصــادر وا ــدفوب مــن مبلــغ  دين
دينار كوييت عن طري  إصدار أسه   29,973,569كوييت إىل مبلغ 

فلــــس  100ســــه  وبقيمــــة  77,635,790عاديــــة جديــــدة مبقــــدار 
 للسه  شاملة  وذلك بواسطة: 

دينار كوييت  2,763,579الديون على الشركة مببلغ  حتويا بعض-أ
 سه  من األسه  ا طروحة. 27,635,790مبقدار 

ــــــغ -ب ــــــ ايدة النقديــــــة مببل دينــــــار كــــــوييت مبقــــــدار  5,000,000ال
ويصـــ  للمســـاتني ســـه  مـــن األســـه  ا طروحـــة  50,000,000

وتـدفع  احلاليني وبعد مرور ال بة القااوايـة جيـوز درـوة مسـاتني جـدد
 على دفعات.

 % حت ظه على ذلك.6.158فيما أبدى مساه  ميلك اسبة  درها  
% على تعديا 55.45رامسا : ا صاد ة من مساتني ميلكون اسبة 

  من النظام ا ساسن كالتا : 5من عقد الت سيس وا ادة ر    6ا ادة ر   
 ا ادة  با التغيري:

ــار   84,700,000"حــدد رأس مــاة الشــركة مببلــغ  كــوييت )فقــو دين
ـــــار كـــــوييت( مـــــوزب علـــــى  ـــــ  دين أربعـــــة ومثـــــااون مليـــــون وســـــبعمائة أل

سه  )فقو مثامنائة وسبعة وأربعـون مليـون سـه (   847,000,000
 فلس" 100 يمة كا سه  

 ا ادة بعد التغيري: 
دينــار كــوييت )فقــو تســعة  29,973,569"حــدد رأس مــاة الشــركة 

وعســـمائة وتســـعة  وعشـــرون مليـــون وتســـعمائة وثالثـــة وســـبعون ألـــ 
ســــه  )فقــــو  299,735,690وســــتون دينــــار كــــوييت( مــــوزب علــــى 

مائتان وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وعسة وثالثون أل  وسـتمائة 
 فلس". 100وتسعون سه (   يمة كا سه  

 % حت ظه على ذلك.6.158فيما أبدى مساه  ميلك اسبة  درها 
ب عنـه مت ايـاذ كافـة سادسا : ت ويض رئـيس جملـس ا دارة أو مـن ينـو 

ا جــراءات الالزمــة لتن يــذ مــا ورد أعــاله والتو يــع علــى كافــة األوراق 
والتعــديالت علــى عقــد الت ســيس والنظــام األساســن بشــ ن مــا جــاء مت 

%  فيمـا أبـدى 55.45جدوة األعماة مـن مسـاتني ميلكـون اسـبة 

 % حت ظه على ذلك.6.158مساه  ميلك اسبة  درها 
رئيس  –ومت هناية ا جتماب تقدم السيد/ عصام رليا الرفاعن 

اجلمعية يلشكر للسادة احلضور  معلنا  ارتتام اعماة اجتماب اجلمعية 
العمومية الغري عادية لشركة اخلليج القابضة ش.م.ك )مق لة( مت  ام 

 ظهرا. الواحدة والنص الساعة 
 انئب رئيس جملس ا دارة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الشركة اخلليجية للتجهي ات الغذائية )ش.م.ك( مق لة
 حمضر اجتمـــاب اجلمعيـــــــة العامة غري العادية 

 10:00مت  ام الساعة   06/03/2018ا واف   الثالاثءأاه مت يوم 
 صباحا  مبقر اهليئة العامة للصناعة .

 الصناعةوحبضور السيد /عبد الع ي  حسن العلن   ممثا عن وزارة التجارة و 
 ممثا عن مكتب تد ي  احلسايت        طاهر عبد احلميدوالسيد / 

 احلضــــــــــــور :
 ســـه  بنســـبة 1,000,000 حيـــث بلـــغ إمجــــا  أســـه  احلضـــور

 سه  1,000,000 % من إمجا  أسه  الشركة البالغ100
ـــــرئيس  –افتـــــت  الســـــيد / رلي ـــــة اجلاســـــ   رئـــــيس جملـــــس ا دارة وال

ا جتمــاب يلبحيــب يلســادة احلضــور وتقــدم يلشــكر إىل  –التن يــذي 
وزارة التجــارة والصــناعة . مث بــدأ منا شــة مــا ورد جبــدوة األعمــاة وي 

 -ا ت اق ي مجاب على التا :
وهذا  2016لسنة  1التعديالت مت النظام ا ساسن طبقا ألحكام  ااون الشركات ر   

نة احكامها فيما بعد شركة مساتة كويتية مق له النظام ا ساسن بني مالكن ا سه  ا بي
 تسمى )) الشركة اخلليجية للتجهي ات الغذائية(( .

 الن  بعد التعديا الن   با التعديا ا ادة
 

 ال صا األوة أ/ عناصر أتسيس الشركة
أتسسـت طبقــا  ألحكـام  ــااون الشــركات  

التجاريــــة وهـــــذا النظــــام األساســـــن بـــــني 
مالكن األسه  ا بينة أحكامها فيما بعـد 
شـــــركة مســـــاتة كويتيـــــة مق لـــــة تســـــمى 
))الشــــــــــــركة اخلليجيــــــــــــة للتجهيــــــــــــ ات 

 الغذائية((. 
   

أتسســـت طبقـــا  حكـــام  ـــااون الشـــركات 
وتعديالتـــه الالحقـــة  2016لســـنة  1ر ـــ  

وهذا النظام ا ساسـن بـني مـالكن ا سـه  
ا بينــة احكامهـــا فيمـــا بعـــد شـــركة مســـاتة  
كويتيــة مق لــه تســمى )) الشــركة اخلليجيــة 

 للتجهي ات الغذائية(( )ش.م.ك.م(. .

األغـــــراض الــــــيت أتسســـــت مــــــن أجلهــــــا  
 الشركة هن ما أييت:

إدارة وتشـغيا ا طــاع  وحتضـري األطعمــة 
وا شــرويت وا ــواد الغذائيــة واســتريادها 
وبيعهــا وي ينهــا وتوزيعهــا وذلــك يجلملــة 

 أو ا  رد.

األغراض الـيت أتسسـت مـن أجلهـا الشـركة 
 هن ما أييت:

إدارة وتشـــغيا ا طـــاع  وحتضـــري األطعمــــة 
وا شــــرويت وا ــــواد الغذائيــــة واســــتريادها 
وبيعها وي ينها وتوزيعهـا وذلـك يجلملـة أو 

 د. ا  ر 
 ب/ رأس ماة الشركة

 ال صا الثاين أ/ جملس ا دارة
 جيـــــوز زايده راس ا ـــــاة ا  اذا كااـــــت  13

ا ســــاه ا ســــه  ا صــــليه  ــــد دفعــــت  
كاملـــــــه   و  جيـــــــوز اصـــــــدار ا ســـــــه  
اجلديــده ي ــا مــن  يمتهــا ا مسيــه   واذا 
صــدرت أبكثــر مــن ذلــك ذلــك اضـــي  
ال ــــرق حتمـــــا اىل  ا حتيــــاطن القـــــااوين 

 وفاء مصروفات ا صدار.بعد 
ـــــاب  ـــــه مت ا كتت ولكـــــا مســـــاه  ا ولوي
حبصــة مــن ا ســه  اجلديــده متناســبه مــع 

ــــــــت   جيــــــــوز زايدة راس ا ــــــــاة ا  اذا كاا
ا ساه ا سـه  ا صـليه  ـد دفعـت كاملـة 

ـــده ي ـــا  . و جيـــوز اصـــدار ا ســـه  اجلدي
مــن  يمتهــا ا مسيــه   واذا أصــدرت أبكثــر 
مــــــــن ذلــــــــك اضــــــــي  ال ــــــــرق حتمــــــــا اىل 
ا حتيــاطن القــااوين بعـــد وفــاء مصـــروفات 

 ا صدار.
ولكا مسـاه  األولويـه مت ا كتتـاب حبصـة 
مــــن ا ســــه  اجلديــــده متناســــبة مــــع عــــدد 
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عدد اسهمه و ن   مارسه ح  ا ولويـه 
مــدة عســة عشــر يومــا مــن يريــ  اشــر 

 دعوة ا ساتني لذلك.

أســهمه و ــن   مارســة حــ  األولويــه مــدة 
مـــن يريـــ  اشـــر دعـــوة عســـة عشـــر يومـــا 
 ا ساتني لذلك.

فــاذا مل ميــارس بعــض ا ســاتني حــ  أولويــة 
ا كتتــاب مت زايدة راس مــاة الشــركة فيــت  
يصـــي  ا ســـه  غـــري ا كتتـــب فيهـــا  ـــن 
يرغــب مــن مســاتن الشــركة فــان ألــاوزت 
ا ســــه  طلبـــــات ا كتتــــاب يـــــت  توزيعهـــــا 
بنسبة مااكتتب بـه كـا مـنه  . ومت حـاة مل 

كتتـاب مت ا سـه  اجلديـده أو عـدد يت  ا  
ــــــــس ا داره يصيصــــــــها  منهــــــــا جــــــــاز لل
 ســاتني جــدد وتعتــرب ا ســه  اجلديــده أو 
عـــدد منهـــا جـــاز للـــس ا داره يصيصـــها 
 ساتني جدد وتعترب ا سه  اجلديده غـري 

 .ا كتتب فيها ملغاة بقوة القااون
مـــــــدة عضـــــــوية جملـــــــس ا دارة ثـــــــال   15

 للتجديد.سنوات  ابلة 
( 3مــــدة عضــــوية أعضــــاء جملــــس ا دارة )

ــــــــد. واذا تعــــــــذر  ــــــــة للتجدي ســــــــنوات  ابل
ااتخـــــاب جملـــــس إدارة جديـــــد مت ا يعـــــاد 
ا ـــــــدد اســـــــتمر اللـــــــس القـــــــائ  مت إدارة 
أعمــــاة الشــــركة إىل حــــني زواة األســــباب 

 وااتخاب جملس جديد.
ــــــــس ا دارة أن  16 يشــــــــبه مت عضــــــــو جمل

يكـون  يكون مالكا بص ته الشخصـية أو
الشــــخ  ا عنــــوي الــــذي ميثلــــه مالكــــا 
لعـــــــــدد مـــــــــن األســـــــــه    يقـــــــــا عـــــــــن 

عسـة وسـبعني ألـ  سـه   )75,000)
فـ ذا كـان العضــو و ـت ااتخابـه   ميلــك 
ــــه  هــــذا العــــدد مــــن األســــه  وجــــب علي
رالة شهر من ااتخابـه أن يكـون مالكـا 

 له وا  سقطت عضويته.

جيـــــب أن تتـــــوافر مت مـــــن يرشـــــ  لعضـــــوية 
 -الشروه التالية:جملس ا دارة 

 أن يكون متمتعا أبهلية التصرأ. -1
أ  يكـــون  ــــد ســــب  احلكــــ  عليــــه مت  -2

جنايـــة بعقوبـــة مقيـــدة للحريـــة أو مت جرميـــة 
إفـــــالس يلتقصـــــري أو التـــــدليس أو جرميـــــة 
للة يلشرأ بسـبب لال تـه ألحكـام هـذا 

 القااون مامل يكن  د رد إليه إعتباره.

ــرئيس  17 جملــس ا دارة   جيــوز أن يكــون ل
أو ألحـــد أعضـــاء هـــذا اللـــس مصـــلحة 
مباشــــــــرة أو غــــــــري مباشــــــــرة مت العقــــــــود 
والصــــ قات الـــــيت تــــربم مـــــع الشـــــركة أو 
ــــــــه مصــــــــلحة  حلســــــــاهبا أو أن يكــــــــون ل
تتعـــارض مـــع مصـــاحل الشـــركة مـــامل يكـــن 
ذلك ببري  راص مـن اجلمعيـة العامـة 
 و  جيــوز ألي مــن هــر ء أن يشــبك مت 

منافســـــــــــــة إدارة شـــــــــــــركة مشـــــــــــــاهبة أو 
لشــــركته . و  جيــــوز لــــرئيس اللــــس أو 

ولو كـان ممـثال  –ألي عضو من أعضائه 
أن يســــــــــــتغا  –لشــــــــــــخ  إعتبــــــــــــاري 

ــــة حبكــــ  منصــــبه مت  ــــيت ألي ا علومــــات ال
احلصوة على فائدة لن سـه أو لغـريه كمـا 
  جيــوز لـــه بيـــع أو شــراء أســـه  الشـــركة 

 طيلة مدة عضويته فيها.

ــرئيس جملــس ا دارة أو  ألي مــن   جيــوز ل
أعضــــاء اللــــس   أن جيمــــع بــــني عضــــوية 
جملـــــس إدارة شـــــركتني متنافســـــتني   أو أن 
يشـــــبك مت أي عمـــــا مـــــن شـــــ اه منافســـــة 
الشــــركة أو أن يتجــــر حلســــابه أو حلســــاب 
غــريه مت أحـــد فـــروب النشـــاه الـــذي ت اولـــه 
الشركة   وإ  كان هلا أن تطالبـه يلتعـويض 
  أو يعتبـــار العمليــــات الـــيت زاوهلــــا حلســــابه
ك هنــا أجريــت حلســاب الشــركة. مــامل يكــن 

 ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية.

إذا شـــغر مركـــ  جملـــس عضـــو مت جملـــس  18
ا دارة رل ــه فيــه مــن كــان حــائ ا ألكثــر 
األصوات مـن ا سـاتني الـذين مل ي ـوزوا 
بعضــوية جملــس ا دارة مت ارــر ااتخابــه. 
أمـــــا إذا بلغـــــت ا راكــــــ  الشـــــاغرة ربــــــع 

األصـــلية أو مل يوجـــد مـــن تتـــوافر ا راكـــ  
فيــــه الشــــروه ف اــــه يتعــــني علــــى جملــــس 
ا دارة دعـوة اجلمعيــة العامـة لتجتمــع مت 
ميعــــاد شــــهرين مــــن يريــــ  شــــغر  رــــر 
مرك لتنتخـــب مـــن ميـــا ا راكـــ  الشـــاغرة 
ومت مجيع األحواة يكما العضو اجلديـد 

 مدة سل ه فقو.

إذا شـــغر مركـــ  عضـــو مت جملـــس ا دارة   
ن كـان حـائ ا ألكثـر األصـوات رل ه فيـه مـ

مــــن ا ســــاتني الــــذين مل ي ــــوزوا بعضــــوية 
جملــس ا دارة   وإذا  ـــام مـــااع رل ـــه مـــن 
يليـــه  ويكمـــا العضـــو اجلديـــد مـــدة ســـل ه 

 فقو.
أمــا إذا بلغــت ا راكــ  الشــاغرة ربــع ا راكــ  
ــه يتعــني علــى جملــس ا دارة  األصــلية   ف ا
دعـــوة اجلمعيـــة العامـــة العاديـــة لتجتمـــع مت 
ميعــاد شــهرين مــن يريــ  شــغر ارــر مركــ   

 وتنتخب من ميا ا راك  الشاغرة.

ينتخــب جملــس ا دارة ي  ــباب الســري  19
رئيســا وانئبــا  ــدة ســنة علــى أ  يتجــاوز 
ذلــك مــدة عضــويتها ورئــيس اللــس هــو 

ي  ـباب الســري  –ينتخـب جملـس ا دارة 
رئيســا للمجلــس وانئبــا للــرئيس   وميثــا  –

رئـــيس جملـــس ا دارة الشـــركة مت عال اهتـــا 

الــذي ميثــا الشــركة لــدى القضــاء وعليــه 
تن ــــذ القـــــرارات الــــيت يصـــــدرها اللـــــس 

ــر  ــرئيس عنــد ويقــوم انئــب ال ئيس مقــام ال
 غيابه أو  يام مااع به.

مــــــع الغــــــري وأمــــــام القضــــــاء  إىل جااـــــــب 
ا رتصاصـــات األرـــرى الـــيت يبينهـــا عقـــد 
ـــــع جملـــــس  ـــــرب تو يعـــــه كتو ي الشـــــركة  ويعت

دارة مت عال ــــة الشــــركة يلغــــري  وعليــــه ا 
تن يــذ  ــرارات اللــس وأن يتقيــد يتوصــياته 
ـــد  ـــرئيس عن ـــرئيس حمـــا ال   وحيـــا انئـــب ال
غيابـــــه  أو  يـــــام مـــــااع لديـــــه مـــــن ممارســـــة 

 إرتصاصه.
جيــــوز للــــس ا دارة أن يعــــني مــــن بــــني  20

أعضـــائه عضـــوا منتـــدي ي دارة أز أكثـــر 
هت . وحيـــدد اللـــس صـــالحياهت  ومكافـــا

وجيوز للس ا دارة أن يعـني مـديرا عامـا 
 للشركة وحيدد ارتصاصه ومكاف ته.

ويكــــون للشــــركة رئــــيس تن يــــذي أو أكثــــر 
يعنيـه جملــس ا دارة مــن أعضــاء اللــس أو 
من غريه   يناه بـه إدارة الشـركة   وحيـدد 
اللـــس لصصـــاته وصـــالحياته مت التو يـــع 

 عن الشركة.
كة علـــى إا ـــراد  ميلـــك التو يـــع عـــن الشـــر  21

كا من رئـيس جملـس ا دارة أو انئبـه أو 
ـــدبني  أو أي  أعضـــاء جملـــس ا دارة ا نت
عضــــو ارــــر ينتدبــــه جملــــس ا دارة هلــــذا 

 الغرض. 

ميلك ح  التو يع عـن الشـركة علـى إا ـراد  
كـــــا مـــــن رئـــــيس جملـــــس ا دارة أو انئبـــــه 
ويعتـــــرب تو يعـــــه كتو يـــــع جملـــــس ا دارة مت 

ــرئيس عال ــة الشــركة يلغــري  وحيــا انئــب ال
حمـا الـرئيس عنـد غيابــه أو  يـام مـااع لديــه 
مـن ممارسـة ارتصاصـاته كمـا ميلـك الــرئيس 
التن يـــذي حـــ  التو يـــع عـــن الشـــركة وفقـــا 
للصـــالحيات ا ـــددة لـــه مت جملـــس ا دارة 
ــــــــني  وللــــــــس ا دارة أن يــــــــوزب العمــــــــا ب
أعضــائه وفقــا لطبيعــة أعمــاة الشــركة كمــا 

أعضـائه أو  جيوز للمجلـس أن ي ـوض أحـد
جلنة من بني أعضـائه أو أحـدا مـن الغـري مت 
ـــر أو ا شـــراأ  القيـــام بعمـــا معـــني أو أكث
علــى وجــه مــن وجــوه اشــاه الشــركة أو مت 
ممارسـة بعـض السـلطات أو ا رتصاصــات 

 ا نوطة مبجلس ا دارة.
ـــع علـــى األ ـــا  22 جيتمـــع جملـــس ا دارة أرب

رـالة السـنة ا اليـة بنـاء علـى دعـوة مـن 
  وجيتمـــع أيضـــا إذا طلـــب ذلـــك رئيســـه 

اثنـــان مـــن أعضـــاء اللـــس علـــى األ ـــا  
ويكـون إجتمـاب اللـس صـحيحا حبضـور 
أغلبية أعضائه و  جيوز احلضـور يلوكالـة 

 مت اجتماعات اللس أو التمرير.

جيتمـــــع جملـــــس ا دارة ســـــتة مـــــرات علـــــى 
ـــاء  األ ـــا رـــالة الســـنة ا اليـــة الواحـــدة بن

أيضــا إذا  علــى دعــوة مــن رئيســه  وجيتمــع
طلب اثنان على األ ـا مـن أعضـائه يكـون 
إجتماب جملـس ا دارة صـحيحا إذا حضـره 
اصــــ  عــــدد األعضــــاء علــــى أن   يقـــــا 
عـــــدد احلاضـــــرين عـــــن ثالثـــــة   و  جيـــــوز 
احلضـــــور يلوكالـــــة مت اجتماعـــــات اللـــــس 
وجيــــــــوز ا جتمــــــــاب يســــــــتخدام وســـــــــائا 
ا تصــــاة احلديثــــة  وجيــــوز ايــــاذ  ــــرارات 

افقة مجيع أعضـاء اللـس. كمـا يلتمرير مبو 
ــــدون حماضــــر اجتماعــــات جملــــس ا  دارة  ت
والتو يـــــع مـــــن  بـــــا األعضـــــاء احلاضـــــرين 
وأمني سر اللس  وللعضـو الـذي مل يوافـ  
على  ـرار ايـذه اللـس أن يثبـت اعباضـه 

 مت حمضر ا جتماب.
مــــــع عــــــدم ا رــــــالة أبحكــــــام  ــــــااون  25

ة الشــركات التجاريــة حتــدد اجلمعيــة العامــ
العاديــة مكافــات أعضــاء جملـــس ا دارة 
وحيـــدد جملـــس ا دارة مكافـــات أعضـــاء 
جملــــس ا دارة ا نتــــدبني وراتــــب ا ــــدير 

 العام .
 
 

حتـــدد مكافـــات أعضـــاء جملـــس ا دارة مبـــا 
 ي يد جمموعها عـن أكثـر مـن عشـر ي ائـة 
مــن ا ائــة مــن الــرب  الصــامت للشــركة بعــد 
اسـتن اة ا سـتهالك وا حتياطيـات وتوزيــع 
ري   يقا عن عسة ي ائة من رأس ا ـاة 
علــــى ا ســــاتني وحيــــ  بقــــرار يصــــدر مــــن 
 اجلمعيــــة العامــــة العاديــــة اســــتثناء أعضــــاء
جملـــــس ا دارة ا ســـــتقلني إن وجـــــدو مـــــن 
احلــــد ا علــــى للمكافــــات. ويلتــــ م جملــــس 
ـــى  ـــر ســـنوي يعـــرض عل ا دارة بتقـــدمي تقري
ـــــه  ـــــة للموافقـــــة علي اجلمعيـــــة العامـــــة العادي
متضـــمنا علـــى وجـــه من صـــا ا بـــالغ الـــيت 
حصا عليها أعضاء جملـس ا دارة بشـكا 

 من صا. 
ة للس ا دارة أوسع سلطة إدارة الشـرك 26

والقيــــام جبميــــع األعمــــاة الــــيت تقتضــــيها 
للـــس ا دارة أوســـع ســـلطة إدارة الشـــركة 
ـــــيت تقتضـــــيها  ـــــع األعمـــــاة ال ـــــام جبمي والقي
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ا دارة للشركة وفقا ألغراضـها. و  حيـد 
مـــــن هـــــذه الســـــلطة إ  مـــــا اـــــ  عليـــــه 
ـــــــرارات  القـــــــااون أو هـــــــذا النظـــــــام أو  
اجلميعــة العامــة. و  جيــوز للــس ا دارة 
بيع عقـارات الشـركة أو رهنهـا أو إعطـاء 
الك ـــــا ت أو عقـــــد القـــــروض إ  بعـــــد 

 العامة. موافقة اجلميعة

ا دارة للشـــركة وفقـــا ألغراضـــها. و  حيـــد 
من هذه السـلطة إ  مـا اـ  عليـه القـااون 
أو هــذا النظــام أو  ــرارات اجلميعــة العامــة. 
جيوز للس ا دارة بيع عقارات الشـركة أو 

 ت أو عقــــــــد رهنهــــــــا أو إعطــــــــاء الك ــــــــا
 القروض والصل  والتحكي  والتربعات.

رئــيس جملــس ا دارة وأعضــا ه مســئولني  28
عـــن أعمـــاهل  ألـــاه الشـــركة وا ســـاهيمن 
ــع أعمــاة الغــا وإســاءة  والغــري عــن مجي
اســــــتعماة الســــــلطة وعــــــن كــــــا لال ــــــة 
للقـــااون أو هلـــذا النظـــام األساســـن وعـــن 
اخلطـــــ  مت ا دارة و  حيـــــوة دون إ امـــــة 

 ســـــئولية ا ــــباب مـــــن اجلميعـــــة دعــــوى ا
 العامة يبراء ذمة جملس ا دارة.

ـــيس جملـــس ا دارة وأعضـــا ه مســـئولون  رئ
ألــاه الشــركة وا ســاتني والغــري عــن مجيــع 
أعمــاة الغــا وإســاءة اســتعماة الســلطة  
وعن كا لال ة للقـااون أو لعقـد الشـركة   

 وعن اخلط  مت ا دارة.
ا سئولية ا باب و حيوة دون إ امة دعوى 

مـــــن اجلمعيـــــة العامـــــة  بـــــراء ذمـــــة جملـــــس 
ا دارة  و  جيــــوز ألعضــــاء جملــــس ا دارة 
ا شـــــــباك أو التصـــــــويت علـــــــى  ـــــــرارات 
اجلميعـــة العامـــة اخلاصـــة  بـــراء ذمـــته  مـــن 
ا سئولية عن إدارهتـ  أو الـيت تتعلـ  مبن عـة 
راصــــة هلــــ  أو ألزواجهــــ  أو أ ــــارهب  مــــن 

أ  ــائ  بيــنه  وبــني الدرجــة األوىل أو قــال
 الشركة.

توجــــــه الــــــدعوة إىل ا ســــــاتني حلضــــــور  29
ـــــة العامـــــة أاي كااـــــت  إجتماعـــــات اجلمعي
صــــــــ تها بكتــــــــب مســــــــجلة وجيــــــــب أن 
تتضمن الدعوة جدوة األعمـاة. ويضـع 
ا رسسون جدوة أعماة اجلميعـة العامـة 
منعقـــدة بصـــ ة أتسيســـية ويضـــع جملـــس 
ــــة العامــــة  ا دارة جــــدوة أعمــــاة اجلمعي

 ة بص ة عادية أو غري عادية.منعقد

توجــــــــه الــــــــدعوة إىل ا ســــــــاتني حلضــــــــور 
إجتمـاب اجلمعيــة العموميــة متضــمنة جــدوة 
األعمـــاة وزمـــان ومكـــان ااعقـــاد ا جتمـــاب 

 -أبحد الطرق التالية:
رطـــــايت مســـــجلة ترســـــا إىل مجبـــــع  -1

ا ســـــاتني  بـــــا ا وعـــــد ا ـــــدد  اعقـــــاد 
 ا جتماب أبسبوعني على األ ا.

ن   وجيــب أن حيصــا ا عــالن ا عــال -2
مرتني علـى أن يـت  ا عـالن مت ا ـرة الثاايـة 
بعـد مضـن مـدة   تقــا عـن سـبعة أايم مــن 
يريـــ  اشـــر ا عـــالن األوة و بـــا إاعقـــاد 

 ا جتماب بسبعة أايم على األ ا.
تسـلي  الــدعوة يليــد إىل ا ســاتني أو  -3

مــــــن ينــــــوب عــــــنه   ــــــااوان  بــــــا موعــــــد 
األ ــــا   ويرشــــر  ا جتمــــاب أبســــبوب علــــى

 على صورة الدعوة مبا ي يد ا ستالم.
ــت  الــدعوة لاجتمــاب  -4 جيــوز أيضــا أن ي

عـرب أي مـن وســائا ا تصـاة احلديثـة وفقــا 
  ا تقرره اجلهات الر ابية.

مت األحواة اليت جيوز فيهـا عقـد اجلمعيـة  30
العامــــة بنــــاء علــــى طلــــب ا ســــاتني أو 

التجــــــــارة مــــــــرا يب احلســــــــايت أو وزارة 
والصــــناعة يضــــع جــــدوة األعمــــاة مــــن 
جـــدوة ااعقـــاد اجلمعيـــة  و  جيـــوز حبـــث 
أيــــــة مســــــ لة غــــــري مدرجــــــة مت جــــــدوة 

 األعماة.

تنعقـد اجلمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بنــاء 
علـــــى دعـــــوة مــــــن جملـــــس ا دارة رــــــالة 
الثالثة أشهر التالية  اتهـاء السـنة ا اليـة   

عينهمــا وذلــك مت ال مــان وا كــان اللــذين ي
عقد الشركة  وللمجلس أن يدعو اجلمعيـة 
 لاجتماب كلما دعت الضرورة إىل ذلك.

ـــــــس ا دارة أن يوجـــــــه دعـــــــوة  وعلـــــــى جمل
اجلمعية لاجتماب بنـاء علـى طلـب مسـبب 
مــــن عــــدد مــــن ا ســــاهني ميلكــــون عشــــرة 
ي ائة مـن رأس مـاة الشـركة  أو بنـاء علـى 
طلـــب مرا ـــب احلســـايت  وذلـــك رـــالة 

ا مـن يريـ  الطلـب  وتعـد عسة عشر يومـ
جـــــدوة األعمـــــاة اجلهـــــة الـــــيت تـــــدعو إىل 
ا جتمـــاب ويســـري علـــى إجـــراءات دعـــوة 
اجلمعيــــــة واصــــــاب احلضــــــور والتصــــــويت 

 األحكام اخلاصة يجلمعية الت سيسية.
لكا مساه  عـدد مـن األصـوات يعـادة  31

عدد أسـهمه   وجيـوز التوكيـا مت حضـور 
ا جتمــــــاب وميثــــــا القصــــــر وا جــــــورين 

نــــائبون عــــنه   ــــااوان  . و  جيـــــوز ألي ال
عضو أن يشبك مت التصويت عن ا سـه 

لكـــا مســـاه  أاي كـــان عـــدد أســـهمه حـــ  
ــه عــدد  ــة العامــة   ويكــون ل حضــور اجلمعي
مــــن ا صــــوات يســــاوي عــــدد ا صــــوات 
ا قررة لذات ال ئـة مـن األسـه    و  جيـوز 
للمســـاه  التصـــويت عـــن ا ســـه أو عمـــن 

أو عــن مــن ميثلــه مت ا ســائا الــيت تتعلــ  
مبن عــة راصــة أو قــالأ  ــائ  بينــه وبــني 

 الشركة .
 

ميثلــه مت ا ســائا الــيت تتعلــ  مبن عــة راصــة 
لـــه   أو قـــالأ  ـــائ  بينـــه وبـــني الشـــركة   

ا شــــروه أو  ــــرار اــــال  ويقــــع يطــــال كــــ
ذلــك   وجيــوز للمســاه  أن يوكــا غــريه مت 
احلضـور عنــه وذلــك مبقتضــى توكيــا رــاص 
أو ت ـــــــــــــويض تعـــــــــــــده الشـــــــــــــركة هلـــــــــــــذا 
الغرض.وجيوز  ن يدعن حقا على األسـه  
يتعـــــارض مــــــع مــــــا هــــــو اثبــــــت مت ســــــجا 
مســــــاتن الشــــــركة أن يتقــــــدم إىل  اضــــــن 
األمر الو تية  ستصـدار أمـر علـى عريضـه 

األســـــــه  ا تنـــــــازب عليهـــــــا مـــــــن حبرمـــــــان 
التصــويت  ــدة حيــددها القاضــن األمـــر أو 
حلـــني ال صـــا مت موضـــوب النـــ اب مـــن  بـــا 
ا كمــة ا ختصــة وذلــك وفقــا لاجــراءات 
ا قـــــــــررة مت  ـــــــــااون ا رافعـــــــــات ا دايـــــــــة 

 والتجارية. 
يســـــجا ا ســـــاتون امســـــائه  مت ســـــجا  32

رــاص يعــد لــذلك مت مركــ  الشــركة  بــا 
د  اعقــــاد اجلمعيــــة العامــــة ا وعــــد ا ــــد

أبربــــــع وعشــــــرين ســــــاعة علــــــى األ ــــــا. 
ويتضـــمن الســـجا اســـ  ا ســـاه  وعـــدد 
ا سـه  الــيت ميلكهــا وعــدد ا ســه  الــيت 
ميثلهـــا وامســـاء مالكيهـــا مـــع تقـــدمي ســـند 
الوكالـــة ويعطـــى ا ســـاه  بطا ـــة حلضـــور 
ا جتمــــاب يــــذكر فيهــــا عــــدد ا صــــوات 

 اليت يستحقها اصالة ووكالة.

كة ســـجا رـــاص حي ـــ  لـــدى يكـــون للشـــر 
ـــد فيـــه امســـاء ا ســـاتني  وكالـــة مقاصـــة تقي
وجنســـــــياهت  ومـــــــوطنه  وعـــــــدد ا ســـــــه  
ا ملوكــــــة لكــــــا مــــــنه  واوعهــــــا والقيمــــــة 

 ا دفوعة عن  كا سه  
ويــــــت  التاشــــــري ا ســــــجا ا ســــــاتني أبي 
تغيــريات تطــرا علــى البيــاانت ا ســجلة فيــه 
وفقـــا  ـــا تتلقـــاه الشـــركة او وكالـــة ا قاصـــة 

 بياانت .من 
ولكــا ذي شــ ن ان يطلــب مــن الشــركة او 
وكالـــة ا قاصــــة ت ويـــده ببيــــاانت مـــن هــــذا 

 السجا .   
تســـري علــــى النصـــاب الواجــــب تــــوافره  33

لصـــحة ااعقـــاد اجلمعيـــة العامـــة بصـــ اهتا 
ــة الالزمــة  يــاذ  ا تخل ــة وعلــى األغلبي
القـــــــرارات أحكـــــــام  ـــــــااون الشـــــــركات 

 التجارية.

ـــــى النصـــــاب الواجـــــ ـــــوافره تســـــري عل ب ت
لصـــــحة ااعقـــــاد اجلمعيـــــة العامـــــة بصـــــ اهتا 
ا ختل ــــة وعلــــى األغلبيــــة الالزمــــة  يــــاذ 
 1القــرارات أحكــام  ــااون الشــركات ر ــ  

 وتعديالته الالحقة. 2016لسنة 
ــة العامــة  38 يتقــدم جملــس ا دارة إىل اجلمعي

منعقدة بص ة عادية بتقريـر يتضـمن بيـاان 
وحالتهـــا وافيــا عــن ســري أعمــاة الشــركة 

ا اليــــــة وا  تصــــــادية ومي اايــــــة الشــــــركة 
ـــاان  ـــاان حلســـاب األريح واخلســـائر وبي وبي
عــــــن مكافــــــات جملــــــس ا دارة وأجــــــور 

 ا را بني وا باحا بتوزيع األريح.

مــع مراعــاة أحكــام القــااون وعقــد الشــركة 
يـــــــت  اجلمعيـــــــة العاديـــــــة مت إجتماعهـــــــا 
الســنوي ييــاذ  ــرارات مت ا ســائا العامــة 

 تــــدرا مت ارتصاصــــها وعلــــى وجــــه الــــيت
 -اخلصوص مايلن:

تقريـر جملـس ا دارة عــن اشـاه الشــركة  -
 ومرك ها ا ا  للسنة ا الية ا نتهية .

تقريـــر مرا ـــب احلســـايت عـــن البيـــاانت  -
 ا الية للشركة.

تقريــــر أبيــــة لال ــــات رصــــدهتا اجلهــــات  -
ـــــى  الر ابيـــــة وا عـــــت بشـــــ هنا جـــــ اءات عل

 الشركة.
 ا الية للشركة.البياانت -
ا باحـــات جملـــس ا دارة بشـــ ن توزيــــع - 

 األريح.
 ابراء ذمة أعضاء جملس ا دارة.-
ااتخــاب أعضــاء جملــس ا دارة أو عــ هل  -

   وحتديد مكافاهت .
تعيني مرا ـب احلسـايت   وحتديـد اتعابـه -

 أو ت ويض جملس ا دارة مت ذلك.
تقريــر التعــامالت الــيت  ــت أو ســتت  مــع -

األطــراأ ذات الصــلة   وتعــرأ األطــراأ 
 ذات الصلة طبقا  بادو ا اسبة الدولية.

ألتمــع اجلمعيــة العامــة بصــ ة غــري عاديــة  40
بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن جملـــس ا دارة أو 
بنـــــاء علـــــى طلـــــن كتـــــا  مـــــن مســـــاتني 
ميلكون ما  يقا عـن ربـع أسـه  الشـركة 
ومت هذه احلالة جيب علـى جملـس ا دارة 

ألتمــع اجلمعيــة العامــة منعقــدة بصــ ة غــري 
ــاء علــى دعــوة مــن جملــس ا دارة  عاديــة ين
ــاء علــى طلــب مســبب مــن مســاتني  أو بن
ميثلـــون عســـة عشـــر ي ائـــة مـــن راس مـــاة 
الشركة ا صـدر أو مـن الـوزارة وجيـب علـى 
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اجلمعيـة العامـة لالاعقـاد رـالة أن يدعو 

 شهر من يري  وصوة الطلب.
عيـــــة رـــــالة جملــــس ا دارة أن يـــــدعو اجلم

 ثالثني يوما من يري  تقدمي الطلب.
ا ســـــائا ا تيـــــة   تنظرهـــــا إ  اجلمعيـــــة  41

 -العادية منعقدة بص ة غري عادية:
ــــــديا عقــــــد الت ســــــيس والنظــــــام  -1 تع

 األساسن.
بيـــع كـــا ا شـــروب الـــذي  امـــت بـــه  -2

 الشركة أو التصرأ فيه أبي وجه ارر.
حــا الشــركة أو ااــدماجها مت شــركة  -3
 هيئة أررى.أو 
 ي يض رأس ماة الشركة. -4

مـــع مراعـــاة ا رتصاصـــات األرـــرى الـــيت 
يـن  عليهــا القــااون يـت  اجلمعيــة العامــة 

 -غري العادية ي سائا التالية:
 تعديا عقد الشركة. -1
ــــه  -2 بيــــع كــــا ا شــــروب الــــذي  امــــت ب

 الشركة أو التصرأ فيه أبي وجه ارر.
لهـــا حــا الشـــركة أو ااـــدماجها أو حتوي -3

 أو ااقسامها.
 زايدة رأس ماة الشركة أو ي يضه. -4

وكا تعديا لنظام الشـركة  كـون انفـذا هبـا 
ــــة وايــــاذ  إ  بعــــد موافقــــة اجلهــــات الر ابي
إجـــراءات الشــــهر  وجيـــب احلصــــوة علــــى 
موافقة الوزارة إذا كـان القـرار متعلقـا يسـ  
الشــركة أو رأس ماهلــا فيمــا عــدا زايدة رأس 

صدار أسـه  مقابـا أريح ا اة عن طري  إ
حققتها الشركة أو اتيجة إضافة احتياطاهتا 

 اجلائ  استعماهلا إىل رأس ا اة.
 ال صا الثالث

 ااقضاء الشركة وتص يتها
تنقضن الشركة أبحد األمور ا نصوص  51

 عليها مت  ااون الشركات التجارية.
تنقضن الشركة أبحد األمور ا نصوص 

لسنة  1ر   عليها مت  ااون الشركات 
2016. 

ألري تص ية أمواة الشركة عند  52
ااقضائها وفقا لاحكام الواردة مت 

  ااون الشركات التجارية.

ألري تص ية أمواة الشركة عند ااقضائها 
وفقا لاحكام الواردة مت  ااون الشركات 

 .2016لسنة  1ر   
تطب  أحكام  ااون الشركات التجارية  53

بش اه ا  راص وتعديالته مامل يرد 
 مت عقد الت سيس أو مت هذا النظام.

تطب  أحكام  ااون الشركات التجارية ر   
و ئحته التن يذية مت كا ما  2016لسنة 

مل يرد بش اه ا  راص مت عقد أتسيس 
الشركة أو مت النظام وبعد موافقة اجلهات 

 الر ابية ا ختصة.
 رئيس جملس ا دارة والرئيس التن يذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ش.م.ك.ب مدينة األعماة الكويتية العقارية شركة 
 حمضر اجتماب اجلمعية العامة غري العادية

ااعقـــــدت اجلمعيــــــة العامـــــة غــــــري العاديــــــة لشـــــركة مدينــــــة األعمــــــاة   
الكويتيــــــــــــــــــة العقاريــــــــــــــــــة ش.م.ك.ب يــــــــــــــــــوم ا ثنــــــــــــــــــني ا وافــــــــــــــــــ  

مت  ـــــام الســـــاعة احلاديـــــة عشـــــرة  والنصـــــ  ظهـــــرا    19/03/2018
 -شـــــارب عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب  -مت مقــــر الشـــــركة الكـــــائن : الشـــــرق 

 .  25الدور   - kbtبرج 
 حبضور كال من:

 ممثا عن الشركة الكويتية للمقاصة. -ان القبندي السيدة / رو -1
ممثــــا مكتــــب  -الســــيد / عبــــد اللطيــــ  حممــــد عثمــــان العيبــــان  -2

 مرا ب احلسايت. -القطامن والعيبان وشركاه  
ســــــــهما  أصــــــــالة  446,793,036مســــــــاتون حبــــــــوزهت  عــــــــدد -3

% مــــــن ا ســــــاتني مــــــن إمجــــــا  أســــــه   78.523ووكالــــــة بنســــــبة 
 سهما  .  597,449,416رأس ا اة البالغ 

وبعـــــد اكتمـــــاة النصـــــاب القـــــااوين لصـــــحة ااعقـــــاد ا جتمـــــاب افتـــــت  
بصــــــ ته رئــــــيس  -اجللســــــة الســــــيد/ ســــــامل رضــــــر حممــــــد احلســــــاوي 

جملــــس ا دارة مرحبـــــا يلســـــادة احلضـــــور ومــــن مث بـــــدأ بطـــــرح البنـــــود 

ــــــــة  ــــــــة غــــــــري العادي ــــــــة العام ــــــــى جــــــــدوة أعمــــــــاة اجلمعي ــــــــواردة عل ال
 على البنود اآلتية: للمنا شة و د ي ا وافقة

ا وافقـــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى زايدة رأس ا ـــــــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــــــن   -أو : 
ــــــــــــوان .د 400/56,899,944 ك ) فقــــــــــــو ســــــــــــتة وعســــــــــــني ملي

ــــــار   ومثامنائــــــة وتســــــعه وتســــــعني أل ــــــا  وتســــــعمائة وأربعــــــه وأربعــــــني دين
/ 600فلــــــــــــــــــــــــس   غــــــــــــــــــــــــري( إىل مبلــــــــــــــــــــــــغ  400كــــــــــــــــــــــــوييت و

د.ك ) فقــــــو تســــــعه وعســــــني مليــــــوان وســـــــبعمائة  59,744,941
وأربعــــــني أل ــــــا وتســــــعمائة وواحــــــد وأربعــــــني دينــــــار كــــــوييت و وأربعــــــه 
  597,449,416فلـــــــــس   غـــــــــري( موزعــــــــــه علـــــــــى عــــــــــدد  600

ــــة وتســــعه  ســــهما  ) فقــــو عســــمائة وســــبعه وتســــعني مليــــوان وأربعمائ
ـــــك عـــــن  ـــــة وســـــتة عشـــــر ســـــهما    غـــــري( وذل وأربعـــــني أل ـــــا وأربعمائ

ــــــة بنســــــبة  ــــــ  توزيــــــع أســــــه  منحــــــة جمااي ــــــن رأس ا ــــــاة 5طري % م
ـــــوان  28,449,972دارها ومقـــــ ـــــة وعشـــــرون ملي ســـــهما )فقـــــو مثااي

وأربعمائــــة وتســــعة وأربعــــون أل ــــا وتســــعمائة واثنــــان وســــبعون ســـــهما  
  غــــري( للســــادة ا ســــاتني ا ســــتحقني هلــــا حســــب اجلــــدوة الــــ مين 
ا عتمـــــد مــــــن اجلمعيـــــة العامــــــة العاديــــــة مـــــع ت ــــــويض جملــــــس ا دارة 

 يلتصرأ مت كسور أسه  ال ايدة.
ـــــا : ـــــى تعـــــديا ا ـــــادة  اثاي مـــــن عقـــــد الت ســـــيس  6 ـــــت ا وافقـــــة عل
 من النظام األساسن للشركة على النحو اآليت : 5وا ادة 

 الن   با التعديا: 
 400/56,899,944حــــــــدد رأس مــــــــاة الشــــــــركة مببلــــــــغ و ــــــــدره 

ك ) فقــــو ســــتة وعســــون مليــــوان ومثامنائــــة وتســــعه وتســــعون أل ــــا .د
فلـــــس ( موزعـــــه   400كـــــوييت و وتســـــعمائة وأربعـــــه وأربعـــــون دينـــــار  

ســـــــهما )فقـــــــو عســـــــمائة ومثاايـــــــة  568,999,444علـــــــى عـــــــدد 
ـــــة وأربعـــــه  ـــــا وأربعمائ ـــــوان وتســـــعمائة وتســـــعه وتســـــعني أل  وســـــتني ملي

ـــــــع  100وأربعـــــــني ســـــــهما   غـــــــري(  يمـــــــة كـــــــا ســـــــه   فلـــــــس ومجي
 األسه  اقدية وعينية وذلك بعد موافقة اجلهات ا ختصة .

 الن  بعد التعديا : 
 59,744,941/ 600مـــــــاة الشـــــــركة مببلـــــــغ و ـــــــدره حـــــــدد رأس 

ــــــوان وســــــبعمائة وأربعــــــه وأربعــــــون  د.ك ) فقــــــو تســــــعه وعســــــون ملي
فلــــــس    600أل ــــــا وتســــــعمائة وواحــــــد وأربعــــــون دينــــــار كــــــوييت و 

ســـــــــهما )فقـــــــــو   597,449,416غـــــــــري( موزعـــــــــه علـــــــــى عـــــــــدد 
ـــــة وتســـــعه وأربعـــــني أل ـــــا  ـــــوان وأربعمائ عســـــمائة وســـــبعه وتســـــعني ملي

ـــة وســـ فلـــس  100تة عشـــر ســـهما   غـــري(  يمـــة كـــا ســـه  وأربعمائ
ومجيــــــــع األســــــــه  اقديــــــــة وعينيــــــــة وذلــــــــك بعــــــــد موافقــــــــة اجلهــــــــات 

 ا ختصة .
و ـــــد ااتهـــــن ا جتمـــــاب مت  ـــــام الســـــاعة الثاايـــــة عشـــــرة ظهـــــرا   مـــــن 
ا ــــس اليــــوم وتقــــدم الســــيد/ رئــــيس جملــــس ا دارة يلشــــكر للســــادة 

 احلضور .
 رئيس جملس ا دارة  
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 إعالن
 تقدم اىل الوزارة السادة ا ذكورين أدانه طالبني حتويا الباري  وا الت التجارية العائدة إليه  اىل أمساء أشخاص  ررين :

 ا تنازة إليه مو ع ا ا ا س  التجاري اوب العما ا تنازة ر   البري 

 سلمان فالح فهد العازمن ا نق  البضائعمرسسة فالح فهد لنقا  اقا بضائع  فالح فهد محود العازمن 20/2009

استرياد وتصدير ووكيا  مح ه عبد اخلضر حسن عبداة 525/2016
 عبدالرمحن شامان ا طريي السا يه مرسسة ا اسة الدولية التجارية يلعمولة

 حسني فهد ا نتأما  حو  سا   برجرز للم كو ت اخل ي ة م كو ت ر ي ة سامل عبدهللا امحد احلداد 1733/2016

 ادى عبدهللا عبدهللا العتييب األادلس مصور كوجاك مصور فاي ه عبدهللا عبدهللا العتييب 2749/1998

 سليمة سامل علن ريطان القدمية مرك  فكتوراي كوين لتسلية الكبار العاب تسلية الكبار فهد رليا حممود سليمان 3551/2009

غذائية رضار ا واد  مجيلة رري  غدير 3751/1999
 وفواكه

مرسسه فجر احلرية للمواد الغذائية رضار 
 أما محود الصباح جليب الشيوخ وفواكه

 دااة زيد مشاري الكليب العارضيه احلرفيه مطع  ووك ماسب مطع  هي اء محد علن السامل 4228/2015

 عايده عبدهللا العوضن بنيدر القار السيداتصالون بلو  واج لتجميا  صالون ألميا السيدات اوأ حازم عيسى 3419/2016

ادوات النجارة والبناء  رضا ي ر رضا هببهاين 3979/2006
 واحلدادة

مرسسة اركان اخلليج ألدوات النجارة 
 انصر عبدهللا امساعيا انصر تكملة الشوي  والبناء واحلدادة

 فوزيه مسل  حيدر الرشيدي السا ية فوز دي اين للسيداتاتيليه  رياه مالبس السيدات عيسى مسل  حيدر الرشيدي 4109/2016

اتيليه شي وان كويت خلياطة مالبس  رياه مالبس السيدات حممد وايا حممد ا نها 2369/2013
 اورية امحد حممد ا ااع اجلابرية السيدات

 يرجى ممن له اعباض على ذلك مراجعة ادارة الباري  التجارية رالة عسة عشر يوما  من يري  اشر هذا ا عالن و  يقبا أي اعباض مامل
 يكن مبنيا  على حك   ضائن أو أمر و ئن واجب الن اذ .   

 وكيا وزارة التجارة والصناعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
تقدم السادة / شركة جمموعة إاشاءات اهلامشن للتجارة العامة 
وا قاو ت بطلب  يد الوكالة إىل إدارة السجا التجاري الذي تعتمده 

 شركة: 430/2018الوزارة. حيث ي تسجيا الوكالة ر   
 LPL ITALIA S.R.L  ا يطالية اجلنسية. واشاه //

 الوكالة عبارة عن: تقدمي اخلدمات ا ستشارية بواسطة ا وكا.
 .23/10/2019إىل  24/10/2017على أن تكون ا دة من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم السادة شركة/ جتكو العا ية للتجارة العامة وا قاو ت

ارة. بطلــب  يــد الوكالــة إىل إدارة الســجا التجــاري الــذي تعتمــده الــوز 
 OIL FIELDشـركة:  485/2018حيث ي تسجيا الوكالة ر   

INSTRUMENTATION (INDIA) PVT. LTD  /
اجلنسية اهلندية. واشاه الوكالة عبارة عن: وكيـا رـدمات التنقيـب مت 

 ا ياه عن الن و والغاز بواسطة ا وكا.
 31/12/2035إىل  24/9/2012على أن تكون ا دة من: 

 

 إعالن
 شركة/ ترااس دبليو للتجارة العامة وا قاو ت. تقدم السادة

بطلــب  يــد الوكالــة إىل إدارة الســجا التجــاري الــذي تعتمــده الــوزارة. 
 شركة: 494/2018حيث ي تسجيا الوكالة ر   

 LBH INTERNATIONAL A/S .اجلنسية الدمناركية / 
وصـالت -واشاه الوكالة عبارة عن: وكيا وصالت التمدد النسيجية 

 وصالت التمدد ا عداية من إاتاج ا وكا. –د ا يالستومري التمد
 31/12/2020إىل  31/12/2017على أن تكون ا دة من: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تقدم السادة شركة/ ا نافع للتجارة العامة وا قاو ت.

بطلب  يد الوكالة إىل إدارة السجا التجاري الذي تعتمده الوزارة. 
 SINOPECشركة:  514/2018حيث ي تسجيا الوكالة ر   

ENGINEERING INCOPORATION  اجلنسية /
 الصينية.

 واشاه الوكالة عبارة عن: وكيا اخلدمات ا ستشارية بواسطة ا وكا.
 .09/06/2020إىل  10/06/2017على أن تكون ا دة من: 
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 إعالن
 تقدم السادة شركة / ر  للتجارة العامة وا قاو ت .

بطلب  يـد الوكالـة إىل إدارة السـجا التجـاري الـذي تعتمـده الـوزارة . 
 شـــــــــركة:  498/2018حيـــــــــث ي تســـــــــجيا الوكالـــــــــة ر ـــــــــ  

EAGLEBURGMANN MIDDLE EAST FZE  //
ــارة عــن : وكيــا األ  ــاة ا  ــة عب ــة. واشــاه الوكال ــة ا ماراتي  –يكاايكي

توريد  –توصيالت الغشاء احلاج  / مغناطيسية  –ا  اة الغاز اجلاأ 
 –ااظمـــة ولـــوازم مـــن اجـــا ا   ـــاة ا يكاايكيـــة ) الرطبـــة و اجلافـــة ( 

 التعبئة و الطرق من ااتاج ا وكا .
 1/1/2021إىل  2/1/2018ا دة : من 

 

 وزارة الببية
 إعالن 

 2018-2017/ 68ا مارسة ر   م م / 
توريد هدااي )أجه ة الكبواية( للطلبة ا ت و ني 

 وال ائ ين مت مسابقات ا عاهد الدينية
لتوريد هـدااي )أجهـ ة الكبوايـة( للطلبـة تعلن وزارة الببية عن حاجتها 

وذلك حسب الشروه  ا ت و ني وال ائ ين مت مسابقات ا عاهد الدينية
 العامة واخلاصة وا واص ات ال نية الواردة بواثئ  ا مارسة .

علــــى راغــــيب ا شــــباك مت هــــذه ا مارســــة مــــن الشــــركات ا تخصصــــة 
مراجعــــة إدارة التوريــــدات وا خــــازن مبنطقــــة صــــبحان اجلنــــو  رــــالة 
أو ـــات الـــدوام الرمســـن للحصـــوة علـــى واثئـــ  ا مارســـة مقابـــا رســـوم 

د.ك ( فقو عسة وسـبعون  دينـارا    غـري  غـري  ابلـه 75/ - درها )
(  ســبعة أايم 7طــاءات مت موعــد أ صــاه )للــرد علــى أن يــت  تســلي  الع

 من يري  اشر ا عالن 
 وكيا وزارة الببية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن 
 2018 -4/2017عن ا  ايدة   ر   / 

 ( مساحات كركن تعري ن يلدور األرضن 7من  ح  استغالة عدد )
مبىن الشئون ا دارية ( بديوان عام الوزارة  –) مبىن صالة ا راجعني 

 (2مبىن ر   ) –
ـــدة مـــن  حـــ  اســـتغالة عـــدد )تع ـــة عـــن طـــرح م اي ( 7لـــن وزارة الببي

مبـىن  –مساحات كركن تعري ن يلدور األرضن )مبـىن صـالة ا ـراجعني 
( حسب الشروه 2مبىن ر   ) –الشئون ا دارية( بديوان عام الوزارة 
 وا واص ات الواردة بواثئ  ا  ايدة.

ات ا تخصصة مراجعة على راغيب ا شباك مت هذه ا  ايدة من الشرك
إدارة التوريدات وا خازن مبنطقة صبحان اجلنو  رالة أو ات الدوام 

دك( فقو عسة 75/--الرمسن للحصوة على واثئ  ا  ايدة مقابا )
وسبعون دينارا    غـري  غـري  ابلـة للـرد علـى أن يـت  تسـلي  العطـاءات 

 عالن .( عسة عشر يوما   من يري  اشر ا 15مت موعد أ صاه )
 وكيا وزارة الببية  
 

 وزارة الدارلية
 إعالن

 ( 2019- 1/2018ا مارسة ر   )
( 2019- 1/2018تعلــن وزارة الدارليــة عــن طــرح ا مارســة ر ــ  )

ــار ا يكاايكيــة اــوب  ــ وم  MTU"توريــد وتســلي  وضــمان  طــع الغي ل
اخلـاص بسـواحا  10V183AA51أل يت مولد الكهـريء موديـا 

 بوزارة الدارلية " . –لادارة العامة خل ر السواحا  402
فعلى السادة الشركات / ا رسسات ا تخصصة مت هذا الاة مراجعة 

إدارة ا نا صــــــــات ) يلعارضــــــــية  -ا دارة العامـــــــة للشــــــــئون ا اليــــــــة 
 الصناعية(   للحصوة على واثئ  هذه ا مارسة مقابا رس   دره

( فقو عشرون دينارا  كويتيـا   غـري " كـن اـــت " كرسـوم د.ك 20/-) 
ــدة الرمسيــة  ــرد (   مصــطحبني صــورة مــن إعــالن ا مارســة يجلري )   ت

 -)كويت اليوم(   ومعه  ا ستندات التالية :
 ( .أو 2018إيصاة التسجيا لدى وزارة الدارلية عن عام )  -
 . صورة عن السجا التجاري .1
 . 2018غرفة ألارة وصناعة الكويت لعام . صورة عن شهادة 2
. صـــورة عـــن إيصـــاة التســـجيا لـــدى اجلهـــاز ا ركـــ ي للمنا صـــات 3

 . 2018العامة لعام 
 وذلك للتسجيا يلوزارة   ومن مث شراء " واثئ  ا مارسة " . 

علمـــا  أبن  رـــر موعـــد لتســـلي  العطـــاءات هـــو يـــوم اخلميــــــس ا وافـــ  
تمعية مببىن وزارة الدارلية اجلديد  دارة اخلدمات ال – 3/5/2018

 8الدور األوة [ اعتبارا من السـاعة  –(  2مبىن ر   )  –] صبحان 
ـاعة ) الواحـــــدة ( ظهـــــرا    ولــن  1) الثامنـــــة ( صباحـــــا    وحــ  الســـ 

 تقبا أي عطاءات تقدم  با أو بعد ا وعد ا ذكور .
 وكيــــا وزارة الدارليـــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعـالن
تعلن ا دارة العامة للجنسية وواثئ  الس ر أن األشخاص ا درجة  

أمسا ه  أدانه يدعون فقدان شهادات جنسياهت  الكويتية اخلاصة هب   
فريجى ممن يعثر على أي منها أن يسلمها إىل ا دارة رالة أسبوعني 
 من يري  اشر هذا  ا عالن يجلريدة الرمسية   وإ  فستمن  هلر ء

 حسب ا جراءات ا تبعة . كويتية  شهادات جنسيةاألشخاص 
 ر   اجلنسية ا ســـــــــــــــ    م
 117836049 عثمان جدعان درج مشوح على اجلويسري  1
 123189500 فهد صاحل عوض محدان رحي  احلر  2
 102377655 فاتن حسن امحد  3
 151139029 ااس هادي حممد ربيعان الدوسري  4
 100317378 حممد عبدالرمحن حسني العوضن 5
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 ر   اجلنسية ا ســـــــــــــــ    م
 104459212 مصعب زبري علن عبدالرمحن  الرشود 6
 123391515 عبدالرزاق ابراهي  عبدالقادر جاس  بن مجعة  7
 106094103 امحد حممد هنار معيض العتييب  8
 117892016 عذ  تركن علن تركن فاحل اخلالدي  9

 133584498 اني  الدوسريشهد مبارك عبدالرمحن انهض  10
 132492556 صقر فيصا محود رمي  هويشا  11
 104209097 ماجده بدر مطل  بريكان ا اجدي 12
 105871310 مناة زعا مسيهيج صرب العن ي  13
 101915150 فضيه ربيعان صلي يج العن ي  14
 102933372 طارق ابراهي  عبدالع ي  امحد امساعيا  15
 100985547 مل ن شباه شريد مسعر ثواب ا طريي   16
 117955313 حممد  مت حممد عايد ا طريي  17
 142115376 امساعيا يعقوب امساعيا علن عبدهللا تقن  18
 107552535 مشاعا مشعا علن محود مبارك ا  يين  19
 106372372 عبدهللا حممد محدان فرج الراشد احلر   20
 133772974 سعود مرزوق معجب ا طريي سلطان معجب 21
 101001820 جناه غازي عبدهللا عبدالع ي  22
 124612878 جاس  حممد عواض هنار رضر ا طريي  23
 105573190 يسا علن مبارك سعود المد  24
 107623993 عبري وليد شامت سامل كايد  25
 129118251 اواة سعد حممد  يطان راضن الشمري  26
 107392447 بدر فراد فريوز عبدهللا عبدالكرمي  27
 122687442 امساء سعد حممد  يطان راضن الشمري  28
 107577628 عيسى اثمر رلي ه ايدام مطل  الشمري  29
 107826117 هبه اني  رري  ضاحن محدان ال ضلن 30
 107855953 مرزوق بدر محود مرزوق حممد البحريي  31
 117921412 مشاري عايد عوض ضيدان فراج الشمري  32
 107364059 انصر هاين امحد مهدي عبدهللا البصريي 33
 105692980 معا  حممد مجيعان  بالن احلر   34
 107872126 أاوار سعد ليلى سعد حممد التيسى السعيدى  35
 129395416 فريوز فراد فريوز عبدهللا عبدالكرمي 36
 102442696 صالح أمحد راشد حممد اخلل   37
 104333968 سناء ابراهي  امحد حممد امساعيا  38
 107838945 طيبه امحد عبدهللا ابراهي  العبدهللا احلبيب 39
 106925510 طالة رالد عبدهللا رليوى عوض ا طريي  40
 106438314 منريه مها فه  حممد مشخ  اهلاجري 41
 107517229 حممد شهاب حممدروان عبدهللا  42
 133359629 يربرا امريه مضحى امحد عبداهلادي ا ضحى 43
 107843377 هند علن عبدالرمحن علن جابر ا ري  44
 101257065 عليا سعود علن اغيما الشمري 45
 127663806 امنه انصر حممد عبدالرمحن حممد شري  الكندري 46
 107153303 الدوياا ء عقاب ج ني كمي  حطاب  47

 مدير عام ا دارة العامة للجنسية وواثئ  الس ر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
تعلـــن ا دارة العامـــة للجنســـية وواثئـــ  الســـ ر أن األشـــخاص ا درجـــة 
أمســائه  أدانه يــدعون فقــدان جــوازات ســ ره  الكويتيــة اخلاصــة هبــ    
فريجى ممن يعثر علـى أي منهـا أن يسـلمها إىل ا دارة رـالة أسـبوعني 
مــن يريــ  اشــر هــذا ا عــالن يجلريــدة الرمسيــة   وإ  فســتمن  هلــر ء 

 حسب ا جراءات ا تبعة. األشخاص جوازات س ر كويتية

 الر   ا سلسا ر   اجلواز ا سـ  م
 3866993 106903659 تركن زبن صعيجر صنهات العتييب 1
 4092375 124133529 روان حسني السيد ع ي  السيد اغا ا وسوي  2
 3775154 107153303 ا ء عقاب ج ني كمني حطاب الدويا  3
 P05281427 104597757 امحد رالد امحد زيد السرحان  4
 3539413 210394518 يوس  سلطان ع تان عميا ا طريي  5
 2282366 119045529 امحد جاس  امحد عنان امحد  6
 P0501584 102735223 عيد علن مشعان عا  العتييب  7
 4248936 105871310 مناة زعا مسيهيج صرب العن ي  8
 3222743 101915150 فضيه ربيعان صلي يج العن ي  9
 4065159 107783949 امحد بدر جمبا عوض جمبا الغضوري  10
 4487688 148915358 عبداهلادي حممد عبداهلادي ضافر ع يور الرشيدي  11
 3781594 133584498 شهد مبارك عبدالرمحن انهض اني  الدوسري 12
 698876 105221442 عيسى علن سي  امحد  13
 2857155 105507530 سي  حممد معجب ا ااع العجمن  14
 4175891 139256579 أسرار عادة جاس  حممد حسن امري  15
فاطمه عايض عبدهللا سليمان الشعالين  16

 ا طريي
105535515 3499430 

 3953420 124897278 جاس  حممد محيد عبدهللا الصرب  17
 3122797 149876476 جابر مبارك محود حممد عيد العدواين  18
 3596138 107777524 شوق رلي ه مجعه سند صاحل العازمن  19
حممد حمسن سيد حممد سيد حسني  20

 سيدجالة احلسيين
107021018 3829615 

 3955075 191226946 عبدالرمحن حممد محد صاحل العن ي  21
زينب سامن عبداليد عبدالنيب علن  22

 النقن 
107044731 3757035 

 3835944 160644422 مشعان رالد مشعان منيخر طاحوس 23
 3936288 228625990 مسل  رالد حممد سعود اللميع 24
 P05343268 104709952 ابيا فالح علن عيد العمريه 25
 3487027 122687442 امساء سعد حممد  يطان راضن الشمري  26
 2718095 100096776 حيدر غلوم عبدهللا مراد  27
 P05111489 163311052 تسني  بدر سليمان زيد الشهاب 28
 3049782 100434945 رالد ابراهي  الرشيد 29
 4335622 277688046 مح ة عبدهللا مكن عبدالنيب اخلياه 30
 4369274 145931309 عبدهللا حممد ابراهي  جابر الدوسري  31
 4491792 106285777 علن فياض مطر هنار سلطان الذايدي 32
 3668148 201328896 انصر محد جع ر امحد العوضن  33
 3492172 220697733 عبدالرمحن محد جع ر امحد العوضن 34
 4186142 138182891 رالد عوض مهدي علن انصر العجمن  35
 4236666 105692980 معا  حممد مجيعان  بالن احلر   36
 P05198732 101959891 فائقه عبدالع ي  عبد السالم حجازي 37
 P05352100 221717601 عامر ابيا فالح علن العمريه 38
 P05343212 104245514 مناة عايض جمبا عوض رشمان العازمن 39
 1679812 101257146 انصر ابراهي  انصر عبدالع ي  العمار 40
 2768404 101103925 عثمان احلمدانعائشه حممد  41
 4219879 153564500 علن يوس  امحد مهدي حسني البلوشن 42
 4310137 156943309 راشد يوس  راشد امحد اخللي ه  43
 3716579 121152121 ربيحه جار هللا سرحان عداي 44
 3617719 107629603 مىن عرهان عبدالع ي  مرزوق داهوم اهلاجري 45
 3807537 205386601 ريتاج رالد شجاب رالد اهلرشاين  46
 4336895 210558263 حممد رالد شجاب رالد اهلرشاين  47
 4336953 185432896 علياء رالد شجاب رالد اهلرشاين  48
 3807538 164885601 شجاب رالد شجاب رالد اهلرشاين  49
 4058838 251435169 الكادي رالد شجاب رالد اهلرشاين  50
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 الر   ا سلسا ر   اجلواز ا سـ  م
 3366334 118975657 مها راشد محد ابداح شعد اهلاجري  51
محد عبدالرمحن عبداجلبار محد  52

 اجلويس 
239275881 3655865 

 1917365 104579859 حممد سعود سلطان سعده 53
 3570559 100208968 حممد سامل حممد احلشاش  54
 3487266 129118251 اواة سعد حممد  يطان راضن الشمري  55
 P05465771 128834857 حياة فارس كاما برغا حمسن الض ريي  56
 4221759 127016279 فرح مطل  حممد م ل  مطل  الصعيد  57

 مدير عام ا دارة العامة للجنسية وواثئ  الس ر
 

  وزارة الدفاب
 إعالن
 (1882917) عن طرح ا مارسة ر ـ 

 هندسة ا نشات العسكريةميكن احلصوة على واثئ  ا مارسة من 
 ميدان حو ( -)مرا بة ا نا صات 

 الك ــالة األوليــــة السعـــــــر ا   ــــــــــاة الطـــــرح
2018-03-

25 
2018-04-

24 
د.ك  2000 د.ك 75

 90صاحلة  دة 
 يوما

 ال يــارة 
 ا ـو عية
 ا جتمــاب
 التمهيدي
 التعليمـات

ا واف   يوم األثننيالساعة التاسعة صباحا من 
 –وذلـك مت مقر هندسة ا نشات العسكرية  2018/04/09

 ميدان حو .
ا واف   الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالاثء

 –وذلـك مت مقر هندسة ا نشات العسكرية  2018/04/10
 ميدان حو .

جيب ارطار الوزارة أبمساء ووظائ  وصور جوازات  -1
ا و عية  با سبعة أايم من يراه. ولن  ا رشحني حلضور ال ايرة
 تقبا عن طري  ال اكس.

جيب إبراز إيصاة شراء ا مارسة عند حضور ال ايرة  -2
 ا و عية وا جتماب التمهيدي.

 كتاب ت ويض بشراء واثئ  ا مارسة.  -3
 جيب تقدمي شهادة اسبة العمالة الوطنية سارية الصالحية -4

 العطاء. ضمن
األحد ا واف   راء واثئ  ا مارسة يوم  رر موعد لش -5

15-4-2018 
 رر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا  -6

 1مبرك  تسلي  الربيد وا نا صات يلسيارة يلوزارة )شباك ر   
جلنة مشبايت ا واد العسكرية ومقاو ت  -3صندوق ر    –

ار البوابة ر   ا نشات العسكرية ما دون النصاب القااوين( جبو 
 جبااب ا حتاد العسكري الرايضن. 12
هذه ا مارسة حمدودة على الشركات ا صن ة لدى اجلهاز  -7

أعماة تكيي   -الرابعة  ا رك ي للمنا صات العامة يل ئة
 وا ستوفاة جلميع الشروه الواردة بواثئ  ا مارسة. 

 

 

 ( 1922716) اعالن طرح ا مارسة ر ـ 
احلصوة على واثئ  ا مارسة من هندسة وميكن 

 ا نشات العسكرية
 ميدان حو ( -)مرا بة ا نا صات 

 الطـــــرح
 

 ا   ــــــــــاة
 

 الك ــالة األوليــــة السعـــــــر

25-3-
2018 

24-4-
2018 

 د.ك 75
 

د.ك  2000
 90صاحلة  دة 
 يوما

 ال يــارة 
 ا ـو عية
 

 ا جتمــاب
 التمهيـدى
 

 التعليمـات
 
 

ا واف   الساعة التاسعة صباحا من يوم األحد
وذلـك مت مقر هندسة ا نشات  2018/04/08

 ميدان حو . –العسكرية 
ا واف   الساعة العاشرة صباحا من يوم ا ثنني

وذلـك مت مقر هندسة ا نشات  2018/04/09
 ميدان حو . –العسكرية 

وصور جوازات جيب ارطار الوزارة أبمساء ووظائ   -1
ا رشحني حلضور ال ايرة ا و عية  با سبعة أايم من يراه. 

 ولن تقبا عن طري  ال اكس.
جيب إبراز إيصاة شراء ا مارسة عند حضور ال ايرة  -2

 ا و عية وا جتماب التمهيدي.
 كتاب ت ويض بشراء واثئ  ا مارسة.  -3
جيب تقدمي شهادة اسبة العمالة الوطنية سارية  -4
 العطاء. ضمن لصالحيةا
األحد ا واف    رر موعد لشراء واثئ  ا مارسة يوم  -5

2018-04-15. 
 رر موعد لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة  -6

ظهرا مبرك  تسلي  الربيد وا نا صات يلسيارة يلوزارة 
جلنة مشبايت ا واد  -3صندوق ر    – 1)شباك ر   

العسكرية ومقاو ت ا نشات العسكرية مادون النصاب 
جبااب ا حتاد العسكري  12القااوين( جبوار البوابة ر   

 الرايضن.
هذه ا مارسة حمدودة على الشركات ا صن ة لدى  -7

أعماة  -الرابعة اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة يل ئة 
ع الشروه الواردة بواثئ  وا ستوفاة جلمي إاشائية

 ا مارسة. 
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 وزارة الشرون ا جتماعية
 إعالن 

 واعـد اشـر جـداوة  47مـن ا ـادة ر ـ  وذلـك ااطال ـا   2019-2018تعلـن عـن اخلطـة السـنوية للشـراء لعـام يسر وزارة الشرون ا جتماعية ان 
بشـ ن ا نا صـات العامـة   وكـذلك  2016لعـام  49للقـااون ر ـ  الالئحـة التن يذيـة  2017لعـام  30ا نا صات والت هيالت الـواردة مبرسـوم ر ـ  

 الواردة يلقااون.  33ا ادة ر   
تعهــدين وا ــوردين و بــدأ العالايــة وتكــافر ال ــرص وذلــك لتحقيــ  ا نافســة احلــرة ومــن يب التعــاون ا ثمــر بــني الــوزارة واجلهــات الر ابيــة يلدولــة وا 

 -والش افية مت عمليات الشراء   وأن مشاريع رطة الشراء هلذا العام كالتا :
   باشرمشاريع  طاب : التخطيو والتطوير ا داري من ا نا صات وا مارسات والشراء اأو   :

 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م
تصني   -أتهيا -عام 
 شركات حمدودة..إخل –

 طريقة الشراء
التعا د  –ممارسة  –)منا صة 
استدراج عروض  -ا باشر

 أسعار يألمر ا باشر(

اجلهة ا شرفة على ا شروب)إدارة 
 -مرك  –جلنة  – س   –

  طاب...إخل(.

اوب 
 ا ي ااية

1 
 
 
 

البوابة 
ا لكبواية 

 للوزارة

وابة ردماتية معلوماتية خلدمة ب
ا واطنني واجناز ا عامالت بطريقة 

 الكبواية .

رطة  إدارة احلاسب اآل  منا صة شركات حمدودة
 التنمية

2 
 
 
 

ا رحلة الثااية 
  يكنة التعاون

حتويا ا جراءات إىل ردمات 
معلوماتية وميكنة أسعار السلع مع 

 اجلمعيات ا ستالكية

رطة  إدارة احلاسب اآل  مباشرتعا د  أتهيا
 التنمية

3 
 
 
 

اظام مجعيات 
 الن ع العام

مرا بة اجلمعيات ا درجة ) رريية ــ 
ا ع عام ( حتويا ا جراءات من 

 ور ية إىل الكبواية

رطة  إدارة احلاسب ا   منا صة عام
 التنمية

   باشروا مارسات والشراء امشاريع  طاب : التخطيو والتطوير ا داري من ا نا صات أو   :
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

تصني   -أتهيا -عام 
 شركات حمدودة..إخل –

 طريقة الشراء
التعا د  –ممارسة  –)منا صة 

استدراج عروض أسعار  -ا باشر
 يألمر ا باشر(

 

اجلهة ا شرفة على ا شروب)إدارة 
 -مرك  –جلنة  – س   –

  طاب...إخل(.

اوب 
 ا ي ااية

4 
 
 
 

تراري  لتشغيا أاظمة  تراري  أوراكا
التعاون والرعاية األسرية 

 وأاظمة أررى

استدراج عروض أسعار يألمر  حمدودة
 ا باشر

رطة  إدارة احلاسب ا  
 تنمية

5 
 
 
 

تراري  
 ميكروسوفت

تشغيا األجه ة ا رك ية ا ما 
 عليها األاظمة

 تشغيلية إدارة احلاسب اآل  مباشر حمدودة
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6 
 
 
 

حتويا ا جراءات من ور ية إىل  ميكنة األحدا 
الكبواية والربو مع اجلهات 

 ا عنية

رطة  إدارة احلاسب ا   منا صة عام
 تنمية

   باشرمشاريع  طاب : التخطيو والتطوير ا داري من ا نا صات وا مارسات والشراء اأو   :
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

تصني   -أتهيا –عام 
 شركات حمدودة..إخل –

 طريقة الشراء
التعا د  –ممارسة  –)منا صة 
استدراج عروض  -ا باشر

 أسعار يألمر ا باشر(
 

اجلهة ا شرفة على 
 –جلنة  – س   –ا شروب)إدارة 

  طاب...إخل(. -مرك 

اوب 
 ا ي ااية

7 
 
 
 

ميكنة رعاية 
 ا سننيإدارة 

حتويا ا جراءات من يدوية إىل 
الكبواية وميكنة اخلدمات اخلاصة 
 ي دارة والربو مع اجلهات ا عنية

رطة  إدارة احلاسب ا   منا صة عام
 تنمية

8 
 
 
 

غرفة 
العمليات 
NOC 

غرفة العمليات  تابعة ومرا بة األجه ة 
 والربامج للوزارة

رطة  إدارة احلاسب اآل  منا صة عام
 تشغيلية

   باشرمشاريع  طاب : التنمية ا جتماعية من ا نا صات وا مارسات والشراء ااثايا:
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

 -أتهيا -عام 
شركات  –تصني  

 حمدودة..إخل

اجلهة ا شرفة على  طريقة الشراء
 – س   –ا شروب)إدارة 

 -مرك  –جلنة 
  طاب...إخل(.

اوب 
 ا ي ااية

داد منظومة تدريبية أتهليلية إع 1
وتنشيطية دائمة ومستمرة 

للمدربني وا دريت مبراك  التنمية 
 لرفع مستوى األداء

تقدمي برامج وورش عما فنية حرفية للمدرينب 
وا دريت لصقا ا هارات ورفع مستوى 

 القدرات

 س  الربامج واألاشطة  ممارسة عام
  دارة تنمية التمع

 شغيليةت

إاشاء مراك  تدريب وتسوي  اثبتة  2
 ودائمة

( من مراك  التنمية اجلديدة 2حتويا عدد )
 راك  تدريب وتسوي  تعقد فيه ورش العما 

 ال نية واحلرفية وا عارض التسويقية

 س  الربامج واألاشطة  ممارسة عام
  دارة تنمية التمع

 تشغيلية

إعداد منظومة تدريبية مكث ة  3
للباحثني ا جتماعيني والن سيني 
مبراك  التنمية للحصوة على 
 الليسن ا رشادي مت الاة :

 ــ ا رسســـــة األسرية .
 ــ ا رســــسة ال واجية .
 ــ التعاما مع ا راهقني .

عقد ورش عما للباحثني ا جتماعني 
والن سيني مبراك  التنمية لتعري ه  أبه  ا شاكا 

ية وال وجية والتعاما مع والقضااي األسر 
ا راهقني ولكساهب  ا هارات والقدرات ا عرفية 

 للتعاما معها .

تعا د مباشر  أتهيا
أو استدراج 
 عروض أسعار

 س  التوجيه ال ين  دارة 
 تنمية التمع

 تشغيلية

إصالح األعطاة مت مراك  تنمية  4
 التمع وعما صيااة دورية .

راك  تنمية التمع إدارة م ممارسة عام إصالح وصيااة
تنمية التمع مع إدارة 

 اخلدمات العامة

 تشغيلية

إصالح أعطاة التكيي  مت مراك   5
تنمية التمع + ا صالحات مت 
صا ت األفراح ا دارة من  با 

 الوزارة .

مراك  تنمية التمع  منا صة عام إصالح وصيااة
صا ت األفراح إدارة 

إدارة تنمية التمع مع 
 اخلدمات العامة

 

 تشغيلية
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ألهي مكاتب متخصصة مبراك  تنمية التمع  ا ستشارات األسرية 6

لتقدمي ردمة ا ستشارات السرية ألها  
ا افظة يلتعاون مع ا ستشاريني وا ختصني 

 مت جماة ا رشاد األسري .

مراك  تنمية التمع إدارة  ممارسة عام
 تنمية التمع

 تشغيلية

   باشرمشاريع  طاب : الرعاية ا جتماعية من ا نا صات وا مارسات والشراء ااثلثا :
اس   م

 ا شروب
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب

 -أتهيا -عام 
شركات  –تصني  

 حمدودة..إخل

طريقة 
 الشراء

اجلهة ا شرفة على 
 – س   –ا شروب)إدارة 

  طاب...إخل(. -مرك  –جلنة 

اوب 
 ا ي ااية

أعماة  1
ردمة 
 الن يا

 تقدمي ردمة
تتضمن توفري فنيني خلدمة الن يا ) فين ردمة ا يا   عاما ردمة 

الغسيا الدارلن( مرهلني طبقا لشروه ا نا صة يردون اخلدمة لن  ء 
 دور الرعاية طبقا لشروه ا نا صة.

و ا رتقاء مبستوى اخلدمات ا تكاملة ا قدمة لن  ء دور الرعاية 
ة التابعة لادارات العاملة بقطاب الرعاية ا جتماعية بوزارة ا جتماعي

 الشئون ا جتماعية و لتحسني ورفع مستوى اخلدمة والرعاية ا عيشية
 والت هيا للن  ء

جلنة ردمة الن يا وبعض  منا صة عام
إدارات  طاب الرعاية 

 ا جتماعية

 تشغيلية

توريد  2
 ح اظات

توريد ح اظات لتل ة ا قاسات ذات جودة عالية للن  ء وا سنني و 
توريد كميات احل اظات ا طلوبة وفقا للشروه ب يام ا تعهد 

وا واص ات ومت ا واعيد ا ددة وحسب ا حتياج ال علن الذي حتدده 
 الوزارة وفقا للشروه وا واص ات مت ا نا صة.

 

وبعض جلنة ردمة الن يا  منا صة عام
إدارات  طاب الرعاية 

 ا جتماعية

 تشغيلية

 
   باشرمشاريع  طاب : الشرون ا الية وا دارية من ا نا صات وا مارسات والشراء ارابعا :

 مشاريع إدارة اخلدمات العامة-1
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

تصني   -أتهيا -عام 
 شركات حمدودة..إخل –

طريقة 
 الشراء

اس  اجلهة ا شرفة على 
جلنة  – س   –ا شروب)إدارة 

  طاب...إخل(. -مرك  –

اوب 
 ا ي ااية

إاشاء وإجناز مرك  تنمية التمع  1
 يلسا ية

إاشاء وإجناز مرك  تنمية التمع 
 يلسا ية

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

إاشاء وإجناز على تن يذ مبىن إدارة  2
 اخلدمات العامة

إاشاء وإجناز على تن يذ مبىن إدارة 
 اخلدمات العامة

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

(  2. إاشاء وإجناز على تن يذ مبىن )  3
 مبارك الكبريحدائ  أط اة مبحافظة 

 إاشاء وإجناز على تن يذ مبىن
( حدائ  أط اة مبحافظة مبارك  2) 

 الكبري

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

إاشاء وإجناز مرك  تنمية التمع  4
 مبنطقة غرب اجلهراء

إاشاء وإجناز مرك  تنمية التمع 
 مبنطقة غرب اجلهراء

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

إصالح وتشغيا معدات التكيي   5
والتربيد والتدفئة والتهوية لصا ت 

 أفراح

إصالح وتشغيا معدات التكيي  
والتربيد والتدفئة والتهوية لصا ت 

 أفراح

وف   رار يصن  الطرح 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

( اوادي  1.2دراسة وتصمي  مبىن )  6
أط اة مت مرك  ضاحية منطقة صباح 

 ) C.Bاألمحد )

( اوادي  1.2دراسة وتصمي  مبىن ) 
أط اة مت مرك  ضاحية منطقة صباح 

 ) C.Bاألمحد )

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة

 دراسة وتصمي  على مبىن 7
( اوادي أط اة مت مرك  3.4) 

 ضاحية منطقة صباح األمحد
  (E.D   ) 

 دراسة وتصمي  على مبىن
( اوادي أط اة مت مرك  3.4) 

 ضاحية منطقة صباح األمحد
  (E.D   ) 

 رار يصن  الطرح وف  
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 تشغيلية إدارة اخلدمات العامة منا صة
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توريد وتركيب مطبعة إدارة رعاية  8

 األحدا 
توريد وتركيب مطبعة إدارة رعاية 

 األحدا 
عامة ومتخصصة مت 

 هذا الاة
 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة

 الشرون اهلندسية
 تشغيلية

وإشراأ مبىن رعاية دراسة وتصمي   9
 ا سنني ) اجلهراء (

دراسة وتصمي  وإشراأ مبىن رعاية 
 ا سنني ) اجلهراء (

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

دراسة وتصمي  على مرك  تنمية  10
 التمع ال حيحيا

وتصمي  على مرك  تنمية دراسة 
 التمع ال حيحيا

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

دراسة وتصمي  وإشراأ مبىن مرك   11
 تنمية التمع ال ردوس

دراسة وتصمي  وإشراأ مبىن مرك  
 تنمية التمع ال ردوس

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

دراسة وتصمي  على منتجع صباح  12
 األمحد لرعاية كبار السن

دراسة وتصمي  على منتجع صباح 
 األمحد لرعاية كبار السن

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 

 ا صات العامةللمن

 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

توريد وتركيب وإصالح وتشغيا  13
وصيااة معدات التكيي  والتربيد 

والتدفئة والتهوية  باين وزارة الشئون 
 ا جتماعية

توريد وتركيب وإصالح وتشغيا 
وصيااة معدات التكيي  والتربيد 

باين وزارة الشئون والتدفئة والتهوية  
 ا جتماعية

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 س   –إدارة اخلدمات العامة منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

أعماة صيااة وتشغيا أجه ة  14
البدا ت التابعة لوزارة الشئون 

 ا جتماعية

أعماة صيااة وتشغيا أجه ة 
لوزارة الشئون البدا ت التابعة 

 ا جتماعية

عامة ومتخصصة مت 
 هذا الاة

إدارة اخلدمات العامة ) س   منا صة
 الصيااة(

 تشغيلية

إعماة تشغيا وصيااة أجه ة ح    15
ا ل ات بنوعيها اجلسر والبوكس فايا 

 لوزارة الشئون ا جتماعية

إعماة تشغيا وصيااة أجه ة ح   
يا ا ل ات بنوعيها اجلسر والبوكس فا

 لوزارة الشئون ا جتماعية

عامة ومتخصصة مت 
 هذا الاة

إدارة اخلدمات العامة ) س   منا صة
 الصيااة(

 تشغيلية

إعماة تشغيا وصيااة أجه ة ال اكس  16
وأجه ة النظ  الر مية  لوزارة الشئون 

 ا جتماعية

إعماة تشغيا وصيااة أجه ة ال اكس 
وأجه ة النظ  الر مية  لوزارة الشئون 

 ا جتماعية

عامة ومتخصصة مت 
 هذا الاة

إدارة اخلدمات العامة ) س   منا صة
 الصيااة(

 تشغيلية

إعماة توريد وتركيب وتشغيا أجه ة  17
الصوت وا ضاءة  لوزارة الشئون 

 ا جتماعية

إعماة توريد وتركيب وتشغيا أجه ة 
الصوت وا ضاءة  لوزارة الشئون 

 ا جتماعية

عامة ومتخصصة مت 
 ا الاةهذ

إدارة اخلدمات العامة ) س   منا صة
 الصيااة(

 تشغيلية

دراسة وتصمي  مبىن اندي أط اة  18
  رطبة

دراسة وتصمي  مبىن اندي أط اة 
  رطبة

يصن  الطرح وف   رار 
اجلهاز ا رك ي 
 للمنا صات العامة

 س   –إدارة اخلدمات العامة  منا صة
 الشرون اهلندسية

 تشغيلية

 إدارة التوريدات وا خازنمشاريع -2
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

 -أتهيا -عام 
شركات  –تصني  

 حمدودة..إخل

 طريقة الشراء
 –ممارسة  –)منا صة 

 -التعا د ا باشر
استدراج عروض 

 أسعار يألمر ا باشر(

اجلهة ا شرفة على 
 – س   –ا شروب)إدارة 

 -مرك  –جلنة 
  طاب...إخل(.

ب او 
 ا ي ااية

توريد مالبس واألزايء  1
اجلاه ة وا  صلة ا ختل ة 
واألحذية وا كسوارات 

 وملحقاهتا

األلبسة وا البس بش  أاواعها حبسب 
األذواق واحلا ت واألعمار واألاواب 

وا ناسبات واألعياد وا واس   وكا ما يتعل  
يألزايء واللبس واألحذية وا البس ا وحدة 

 احلاجةوحبسب 

ومتخصصة   عام
 مت هذا الاة

استدراج عروض 
 أسعار

إدارة احلضااة العائلية 
وإدارة رعاية ا سنني 

 و طاب الرعاية ا جتماعية

 تشغيلية

األغطية وا  روشات  2
 والشراش 

األغطية أباواعها بطاايات وك رات وشراش  
واللح  وا خدات و ا ناش  )ال وه( 

 ...إخل
 واحلا ت  وحبسب احلاجةحبسب األذواق 

عام ومتخصصة 
 مت هذا الاة

استدراج عروض 
 أسعار

إدارة احلضااة العائلية 
وإدارة رعاية ا سنني 

 و طاب الرعاية ا جتماعية

 تشغيلية
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توريد األاث  ا كتيب الغري وارد بدليا الشراء  توريد أاث  مكتيب ومن   3

 اجلماعن الصادر من وزارة ا الية.
وتركيب أاث  من   متنوب حبسب توريد 

 احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

الوزارة+ إدارة التوريدات 
 وا خازن

 تشغيلية

استدراج عروض  عام توريد ستائر لتل ة   وحبسب احلاجة ستائر 4
 أسعار

الوزارة + إدارة 
 التوريدات وا خازن

 تشغيلية

 رطاسية واألدوات ا كتبية  5
 واألجه ة ا كتبية

توريد مواد القرطاسية الغري واردة بدليا 
الشراء اجلماعن الصادر من وزارة ا الية   

 وحبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

إدارة التوريدات وا خازن 
  س  ا شبايت

 تشغيلية

توريد وتركيب وتشغيا وصيااة أجه ة   أجه ة كهريئية وإلكبواية 6
 كهريئية حبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

 تشغيلية الوزارة

توريد وتركيب أحبار لتل ة الغري واردة بدليا  أحبار طابعات كمبيوتر 7
الشراء اجلماعن ألجه ة احلاسب اآل    

 وحبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

الوزارة + إدارة احلاسب 
 اآل 

 تشغيلية

أجه ة احلاسب اآل   8
وملحقاهتا وطابعات 
وسكنرات )ا اس  

 الضوئن(

توريد وتركيب وتشغيا وصيااة أجه ة 
احلاسب اآل  ا ختل ة الغري واردة بدليا 

 الشراء اجلماعن   حبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

الوزارة + إدارة احلاسب 
 اآل 

 تشغيلية

توريد مواد اظافة ومواد العناية الشخصية  مواد اظافة 9
صابون   لي  للجس    ا ختل ة مثا ) 

شامبو   كرمي   معجون أسنان   فرش أسنان 
   مطهرات العناية ...إخل( حبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

الوزارة +  طاب الرعاية 
 ا جتماعية

 تشغيلية

توريد مواد فنية لتل ة ألعماة الرس   مواد فنية 10
واأللوان أباواعها واألصباغ والديكور 

والتشكيا ومواد اخلياطة وال نون وال ررفة 
 ..إخل حبسب احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

 تشغيلية الوزارة

أعماة طباعة لتل ة وذلك مت حالة تعذر  أعماة طباعة 11
الطباعة من  با مطبعة احلكومة وحبسب 

 احلاجة

استدراج عروض  عام
 أسعار

الوزارة + إدارة العال ات 
 العامة

 تشغيلية

رحالت س ر للن  ء واألبناء  وحبسب  س ررحالت  12
 احلاجة

متخصصة مت جماة 
 السياحة والس ر

ممارسة أو استدراج 
عروض أسعار يألمر 

 ا باشر

الوزارة +  طاب الرعاية 
 ا جتماعية

 تشغيلية

توريد أواين من لية  13
ومستل مات ا طاب  

 والطب 

توريد أكواب واستكاانت و معال  وكروس 
وفناجني  ومطارات الشاي والقهوة ا اء 

واأليري  ا عداية واأل داح وأواين لتل ة 
 ...إخل حبسب احلاجة

استدراج عورض  عام
 أسعار يألمر ا باشر

 تشغيلية الوزارة

 
 مالحظات هامة:

فيمــــا اــــ  اســــتدراج عــــروض أســــعار يألمــــر ا باشــــر أو التعا ــــد  .1
 -ا باشر:

د.ك( مراجعة  س   5000مت حالة الطلب الذي   يتجاوز مبلغ ) . أ
ـــــدات وا خـــــازن مبنطقـــــة الشـــــوي  الصـــــناعية  ا شـــــبايت  دارة التوري

 والتواصا مع السيد / رئيس  س  ا شبايت.
د.ك( يــت  مراجعــة  5000مت حالــة الطلــب الــذي يتجــاوز مبلــغ ) . ب

ــدات وا خــازن مبجمــع ا ــوزارات الــدور  ســ  ا نا صــات  دارة التوري ل
 األوة والتواصا مع السيد / رئيس  س  ا نا صات.

على مجيع ا نشـات والشـركات وا رسسـات الراغبـة ي شـاركة ا تابعـة 
عــن طريــ  ا و ــع ا لكــبوين جلهــاز ا ركــ ي للمنا صــات العامــة فيمــا 
ــــــــوزارة ا لكــــــــبوين  ــــــــع ال ــــــــة مو  اــــــــ  ا نا صــــــــات وكــــــــذلك متابع

https://www.mosal.gov.kw/  ـــع التواصـــا ا جتمـــاعن أو موا 
     أو مو ــــــــــــع ا اســــــــــــتجرام   MOSAL_Q8@تــــــــــــويب  

mosal_mc_q8  أو زايرة إدارة التوريـــدات وا خـــازن لالطـــالب
 على لوحة إعالانت ا دارة وف  العنوان اآليت:

ــــة   ــــدات وا خــــازن  -وزارة الشــــرون ا جتماعي ــــة  –إدارة التوري مرا ب
والكائن عنواهنا مت   -الدور األرضن  - س  ا شبايت  –التوريدات 

 سيمة  – 10 شارب ر   - 1 طعة  –( 1منطقة الشوي  الصناعية )
والـر   اآل   – رب شركة فراد الغامن للسيارات )وكالة أودي(  –77

  : 90149502KUWAIT FINDERللعنوان : 
 24837994أو  24815567مباشـر  24911598هات  ر   

أو  204أو  102أو  199أو  200دارلـــن  24817650بدالـــة 
 .24837732وال اكس  439

https://www.mosal.gov.kw/
https://twitter.com/MOSAL_Q8
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 وزارة الصحــة
عن  (ا بة ا خترباتمر  -تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية 

 طرح ا مارسات التالية:
ر    م

 ا مارسة
يري   الرسوم الوص 

 ا   اة
1 8LS075 توريد مستهلكات لربية جلهاز 

SHREDDER 
DECONTAMINATION 
 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية

مبارك الكبري / وحدة لربات مستش ى 
 ا يكروبيولوجن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

2 8LS076 توريد حماليا لربية 
 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية

لتربات مستش ى العدان / وحدة اجلهاز 
 اهلضمن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

3 8LS081 توريد مستهلكات لربية جلهاز 
SHREDDER 

DECONTAMINATION 
SYSTEM 

 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية
وحدة  –لتربات مستش ى الو دة 
 ا يكروبيولوجن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

توضع العطاءات مت صندوق العطاءات  دارة اهلندسة الطبية )ر   
يوما( من  90(  وعلى أن تكون العطاءات سارية ا  عوة  دة )2

%( من  2ا   اة  كما تبلغ الك الة األولية هلذه ا مارسة )يري  
القيمة ا مجالية للعطاء ا قدم وينبغن أن تكون صاحلة طواة مدة 

 سراين العطاء.
 ويشبه يلشركات اليت ترغب مت ا شاركة ي مارسة ما يلن:

( أن تكـــون مقصـــورة علـــى الشـــركات ا ســـجلة لـــدى إدارة اهلندســـة 1
 الطبية.

أن تكــون الشــركة متخصصــة مت هــذا الــاة مــع إحضــار مــا ي يــد ( 2
 ذلك.

 ( سداد الرسوم ا قررة لشراء واثئ  ا مارسة اقدا.3
 ( كتاب ت ويض من الشركة بشراء واثئ  ا مارسة.4
 ( أن تقدم الشركات ا شاركة شهادة دع  العمالة الوطنية.5
 14شــر و ــدة ( وميكــن احلصــوة علــى واثئــ  ا مارســة مــن يريــ  الن6

 يوما فقو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عن  (ا بة ا خترباتمر  -تعلن وزارة الصحة )إدارة اهلندسة الطبية 
 طرح ا مارسات التالية:

ر    م
 ا مارسة

يري   الرسوم ـــــــــــ الوص
 ا   اة

1 7LS211 توريد مستهلكات لربية 
 حلاجة جملس أ سام الطب النووي

 س  الطب النووي / مرك  الكويت 
  كافحة السرطان

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

2 8LS055 توريد مستهلكات لربية 
 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية

لتربات مرك  الكويت  كافحة السرطان 
 وحدة زراعة النخاب –

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

3 LS060 توريد حماليا لربية 
 حلاجة جملس أ سام الطب النووي

الطب النووي / مرك  الكويت   س 
  كافحة السرطان

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

4 8LS063 توريد حماليا لربية 
 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية
لتربات مستش ى مبارك / وحدة 

 اهليماتولوجن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

5 8LS065  توريد حماليا لربية جلهازVITEK II 
 إدارة ردمات ا ختربات الطبيةحلاجة 

لتربات مستش ى األمراض السارية 
 /وحدة ا يكروبيولوجن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

6 8LS069  توريد مستهلكات لربية جلهاز
DENSICHECK 

 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية
وحدة  –لتربات مستش ى الو دة 
 ا يكروبيولوجن

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

7 8LS070 توريد مستهلكات لربية جلهاز 
SHREDDER 

DECONTAMINATION 
SYSTEM 

 حلاجة إدارة ردمات ا ختربات الطبية
 لتربات مستش ى ابن سينا

أسبوعني  20
من 
يري  
 ا عالن

توضع العطاءات مت صندوق العطاءات  دارة اهلندسة الطبية )ر   
يوما( من  90سارية ا  عوة  دة ) (  وعلى أن تكون العطاءات2

%( من  2يري  ا   اة  كما تبلغ الك الة األولية هلذه ا مارسة )
القيمة ا مجالية للعطاء ا قدم وينبغن أن تكون صاحلة طواة مدة 

 سراين العطاء.
 ويشبه يلشركات اليت ترغب مت ا شاركة ي مارسة ما يلن:

ا ســـجلة لـــدى إدارة اهلندســـة  ( أن تكـــون مقصـــورة علـــى الشـــركات1
 الطبية.

( أن تكــون الشــركة متخصصــة مت هــذا الــاة مــع إحضــار مــا ي يــد 2
 ذلك.

 ( سداد الرسوم ا قررة لشراء واثئ  ا مارسة اقدا.3
 ( كتاب ت ويض من الشركة بشراء واثئ  ا مارسة.4
 ( أن تقدم الشركات ا شاركة شهادة دع  العمالة الوطنية.5
 14احلصــوة علــى واثئــ  ا مارســة مــن يريــ  النشــر و ــدة ( وميكــن 6

 يوما  فقو.
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 إعالن
( عـــن ا بـــة ا ختـــرباتتعلـــن وزارة الصـــحة )إدارة اهلندســـة الطبيـــة / مر 

 إعادة طرح ا مارسة التالية:
يري   الرسوم الوص  ر   ا مارسة م

 ا   ــــاة
1 8LS028 توريد حماليا لربية 

 ومستهلكات جلهاز
Semi-

Automateded 
Vitro Allergy 

Diagnostic 
System 

حلاجة إدارة ردمات 
 ا ختربات الطبية

لتربات مستش ى 
وحدة  –العدان 

 البيوكمسبي
 

شهر من  20
يري  
 ا عالن

( 2توضع العطاءات مت صندوق العطاءات  دارة اهلندسة الطبية ر   )

( يومـا مــن يريــ  90)وعلـى أن تكــون العطـاءات ســارية ا  عـوة  ــدة 
%( مـن القيمـة  2ا   اة  كمـا تبلـغ الك الـة األوليـة هلـذه ا مارسـة )

ــة للعطــاء ا قــدم وينبغــن أن تكــون صــاحلة طــواة مــدة ســراين  ا مجالي
 العطاء.

 ويشبه يلشركات اليت ترغب مت ا شاركة ي مارسة ما يلن:
اهلندســـة ( أن تكـــون مقصـــورة علـــى الشـــركات ا ســـجلة لـــدى إدارة 1

 الطبية.
( أن تكــون الشــركة متخصصــة مت هــذا الــاة مــع إحضــار مــا ي يــد 2

 ذلك.
 ( سداد الرسوم ا قررة لشراء واثئ  ا مارسة اقدا.3
 ( كتاب ت ويض من الشركة بشراء واثئ  ا مارسة.4
 ( أن تقدم الشركات ا شاركة شهادة دع  العمالة الوطنية.5
 14( ميكــن احلصــوة علــى واثئــ  ا مارســة مــن يريــ  النشــر و ــدة 6

 يوما فقو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حمضر اجتماب جلنة ا واليد والوفيات جبلستها
 19/2/2018ا نعقدة بتاري   14/2018ر   

يلتعديا ا درج أدانه يجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( فـ ذا مل تتلـ  وبعد حبث للطلبات ا قدمة بتعديا البياانت بسجالت ا واليد والوفيات  ررت 
اللجنـة أي اعـباض رــالة عسـة عشــر يومـا مـن يريــ  اشـر هــذا ا عـالن فســيجرى التعـديا يلسـجالت وتصــدر شـهادات ا ــيالد أو الوفـاة طبقــا 

 للتعديا اآليت:
 حمضر اجتماب جلنة ا واليد والوفيات جبلستها

 19/2/2018ا نعقدة بتاري   14/2018ر   
  124/2008وا شكلة يلقرار الوزاري ر    36/69من القااون ر    15اجتمعت جلنة ا واليد والوفيات ا نصوص عليها ي ادة 

 ام                     عضواالسيد / مدير إدارة السجا ا رك ي للمواليد والوفيات            رئيسا                الدكتور/ رئيس اللس الطيب الع
 عضوا         السيدة / رئيسة  س  البحو  والرأي                              عضوا                السيد / رئيس  س  القيد                     

 / الباحث القااوين                               عضواالسيد / رئيس  س  الوفيات                                       عضوا                السيد 
 عضوا                      السيد / رئيس  س  السجالت          

 و امت أبعماة سكريرية اللجنة السيدة / علياء الص ار.
سـجالت ا واليـد والوفيـات بطلبـات  ( يلكشـ  ا رفـ  واخلاصـة بتعـديا البيـاانت مت4575إىل ر ـ  ) (4534واظرت اللجنـة الطلبـات مـن ر ـ  )

جلريدة الرمسية سوا و  يد ا يالد والوفاة ف ن اللجنة بعد حبثها والت كد من استي اء الواثئ  وا ستندات  تقرر ا عالن عن التعديالت والطلبات مت ا
من يري   رر إعالن ومل يتقـدم أحـد أبي اعـباض ألـرى )الكويت اليوم( مت عددين متتاليني حتــى إذا ما ااقضت ا دة القااواية )عسة عشر يوما( 

 التعديالت يلدفاتر وتصدر شهادات ا يالد والوفاة. 
 السجالترئيس  س  البحو  والرأي          رئيس  س  القيد             رئيس  س  الوفيات                                         رئيس  س  

 سكرتري اللجنة               رئيس اللس الطيب العام                      مدير إدارة السجا ا رك ي للمواليد             الباحث القااوين         
 ر  

 الطلب
 ر   الشهادة
 ومصدرها

الر   ا دين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88ا س  ا طلوب تغيريه مبوجب القااون ر   
التعديا  جواز الس ر

 اس مت 
 إىل من اس  ا ولود

 271030900637ج  كوييت فيصا عيسى كماة علن بن حممد فيصا عيسى كماة على عيسى الوالد ا رك ي 2س 4174/1992 4534
 271030900637ج  كوييت فيصا عيسى كماة علن بن حممد فيصا عيسى كماة على عبدالرمحن الوالد ال حيحيا 1س1195/2000 4535
 271030900637ج  كوييت فيصا عيسى كماة علن بن حممد فيصا عيسى كماة على حممد  ابراهي  الوالد ا رك ي 1س 9018/2006 4536
 271030900637ج  كوييت فيصا عيسى كماة علن بن حممد فيصا عيسى كماة على مجااه الوالد ال حيحيا 2س 1524/997 4537
 271030900637ج  كوييت فيصا عيسى كماة علن بن حممد فيصا عيسى كماة علن امحد الوالد ال حيحيا 1س 1747/994 4538
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 107338319ج  كوييت جاعد سعود علن فالح الضوحين جاعد سعود علن ا باة الوالد اجلهراء 2س 63/1981 4539
 258102700794ج  كوييت رالد عبدهللا طالب حممد ا ال رالد عبدهللا طالب لولوه الوالد ال حيحيا 2س 677/1984 4540
 100602519ج  كوييت جمبا عبيد عوض احلميدي جمبا عبيد عوض انصر الوالد ال حيحيا 1س1272/1977 4541
 101097805ج  كوييت حممد فراج حممد فراج اهلاجري حممد فراج حممد هياأ الوالد السعودية 1/1985 4542
 100387394ج  كوييت سعود سالمه دغي  السويو الظ ريي دغي سعود سالمه  اميان الوالد ال روااية 278/1965 4543
 2س 13321/1970 4544

 ال روااية
 102894474ج  كوييت حممد م ل  بن مطل  الصعيد حممد م ل  مطل  حصه  الوالد

 100782986ج  كوييت مطل  سعود عبيد سعد العتييب مطل  سعود عبيد طالة الوالد اجلهراء 1س 839/1978 4545
 100427834ج  كوييت مجعه حممد صاحل عبدهللا األرواد مجعه حممد صاحل مسريه الوالد دمسان 6531/1963 4546
 235050600246ج  كوييت حسني عبدهللا علن حممد علن تقن حسني عبدهللا على حممد على عبدهللا الوالد دمسان 5353/1968 4547
 268120700383ج  كوييت عبدهللا حسني عبدهللا علن حممد علن تقن عبدهللا حسني عبدهللا على صاحل الوالد ا رك ي 1س 7658/1999 4548
 100676984ج  كوييت ضحوي سعد شديد اخلالدي ضحوي سعد شديد حممد الوالد ا رك ي 1س 3557/1982 4549
 100249459ج  كوييت عبدهللا ال يلكاويعبدهللا امساعيا  عبدهللا امساعيا عبدهللا فوزيه الوالد فيلكا 140/1962 4550
 101516903ج  كوييت فهاد حممد فواز فهد العحمن فهاد حممد فواز حممد الوالد ال حيحيا 1س 310/1979 4551
 100787314ج  كوييت حممد رل  غضبان مهنا ال ضلن حممد رل  غضبان مشاري الوالد ا محدي 1س 881/1978 4552
 102845397ج كوييت رالد فاضا مكن جاس  حجن جاس  رالد فاضا مكن جاس  مشارق الوالد ا رك ي  2س 6808/1999 4553
 102845397ج كوييت رالد فاضا مكن جاس  حجن جاس  رالد فاضا مكن جاس  عبدهللا الوالد ا رك ي 1س 8729/2003 4554
 101145360ج  كوييت ه اب  رمي  العتييبه اب غازى  ه اب غازى ه اب ضاري الوالد ا رك ي 1س 4873/1977 4555
 101385419ج  كوييت عيد محود حمسن حجيالن العازمن عيد محود حجيالن حممد الوالد ال حيحيا 1س 305/1984 4556
 284090901191ج  كوييت حممد عيد محود حمسن حجيالن العازمن حممد عيد محود حجيالن سارا الوالد ال حيحيا 2س2101/2009 4557
 284090901191ج  كوييت حممد عيد محود حمسن حجيالن العازمن حممد عيد محود حجيالن اوره الوالد ال حيحيا 2س2050/2008 4558
 2100755306ج  كوييت عبدالع ي  رل  راشد سعد احلر  عبدالع ي  رل  راشد سعود الوالد ا رك ي 1س 5286/1977 4559
 104843533ج  كوييت دلي  جعيثن عبيد فرحان دلي  جعيثن عبيد د ة الوالد ا رك ي 2س 787/1982 4560
ـــــ ي  عبدالرمحن الوالد ا رك ي 1س 3790/2012 4561 ـــــ ى ماجـــــد حممـــــد ا ع منيـــــ  مع

 ا تلع
 287030500736ج  كوييت مني  مع ي ماجد حممد ا ع ي ا تلع

ـــــ ى ماجـــــد  عبدالع ي  الوالد ا رك ي 1س 7490/2010 4562 ـــــ ي منيـــــ  مع حممـــــد ا ع
 ا تلع

 287030500736ج  كوييت مني  مع ي ماجد حممد ا ع ي ا تلع

 262083100284ب م  كوييت سدن حممد أمحد غلوم سند حممد أمحد غلوم سند عائشة ا ولودة ال حيحيا 2س1780/2017 4563
 282041300905ب م  كوييت  وت القلوب عبدهللا عبدالع ي  عبدهللا جاس  علن عبدهللا عبدالع ي  عبدهللا جاس  علن  وت ا ولودة ا رك ي 2س 1203/2014 4564
 289010201981ب م  لبناين كارين جمدي رالد سرحان جمدي رالد سرحان كرين ا ولودة ا رك ي 4س 430/2018 4565
 290053101153ب م  كندي ظالةالكادي فرياس جاس  ضمد  فرياس جاس  ضمد ظالة كادي ا ولودة ا رك ي 4س 5451/2017 4566
غــــــــــــــــــري   حسني يوس  محيد صاحل امحد يوس  محيد صاحل امحد حسني ماجد ا ولود ا رك ي 3س 4404/2014 4567

 كوييت
 273051600763ب م 

غــــــــــــــــــري   علن يوس  محيد صاحل امحد يوس  محيد صاحل امحد علن حيدر ا ولود ا رك ي 3س 4403/2014 4568
 كوييت

 273051600763ب م 

غــــــــــــــــــري   أمحد يوس  محيد صاحل امحد يوس  محيد صاحل امحد أمحد عباس ا ولود ا رك ي 3س 4402/2014 4569
 كوييت

 273051600763ب م 

ريــــــــــــين دي  ا ولودة ا رك ي 4س 4360/2018 4570
 فلورس

داايكــــــا رهيــــــين روميــــــو جــــــن ار اجنيوســــــتيا  روميو جن ار اجنيوستيا فلوريس
 فلوريس

 281012903729ب م  فلبيين

 
 19/2/2018يري  ا اعقاد :  مقدم الطلب ر   الطلب
طالبـة تسـجيلها محد عبد القدوس شـاه زاده فجر  تقدم هلذه الوزارة السيدة/رلود انصر اخلالدي بص تها: الوكيا/ 4571

 بسجالت ا واليد فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
ج -و دة رارجيـــــــة الســـــــعودية 23/11/1990بتـــــــاري  : ا ولـــــــودة

101476642 
طالبـــا تســـجيلها بســـجالت ا واليـــد فمـــن لـــه تقـــدم هلـــذه الـــوزارة الســـيد / ســـعود كتـــاب عويـــد فهـــد بصـــ ته: ا ب / عـــ ه  4572

 اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
ج -و دة الكويــــــــــــــــــــــــت 3/9/1999بتــــــــــــــــــــــــاري  :  ا ولــــــــــــــــــــــــودة

273021901063 
طالبــا تســجيلها رجيعــه ســامر عبــد هللا  بصــ ته: ا بــن / عبــد هللا عــويض غــازي الــدحياينتقــدم هلــذه الــوزارة الســيد /  4573

 بسجالت الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
ج -وفـــــــاة رارجيــــــــة  الســــــــعودية 4/43/2017بتــــــــاري  : ا توفـــــــاة

102843199 
طالبــا علــن ســامل حممــد  بــن ســامل بــن حممــد اة مســعد القحطــاين بصــ ته: ا خ/تقــدم هلــذه الــوزارة الســيد / عبــدهللا  4574

 تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
كتــاب   -حكــ  حمكمــة -وفــاة الكويــت 13/1/1969بتــاري  : ا تـوا 

 017970ادارة اجلنسية ش ق ج/
طالبــا تســجيله بســجالت تقــدم هلــذه الــوزارة الســيد / جاســ  حممــد علــن الســويدي بصــ ته: ا خ / جــابر حممــد علــن ســعيد  4575

 الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
ج -وفـــــاة الكويـــــت حكـــــ  حمكمـــــة 31/1/2017بتـــــاري  : ا تـــــوا

104931671 
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 حمضر اجتماب جلنة ا واليد والوفيات جبلستها
 21/2/2018ا نعقدة بتاري   15/2018ر   

فـ ذا مل تتلـ  وبعد حبث للطلبات ا قدمة بتعديا البياانت بسجالت ا واليد والوفيات  ررت يلتعديا ا درج أدانه يجلريدة الرمسية )الكويت اليوم( 
جالت وتصــدر شـهادات ا ــيالد أو الوفـاة طبقــا اللجنـة أي اعـباض رــالة عسـة عشــر يومـا مـن يريــ  اشـر هــذا ا عـالن فســيجرى التعـديا يلسـ

 للتعديا اآليت:
 حمضر اجتماب جلنة ا واليد والوفيات جبلستها

 21/2/2018ا نعقدة بتاري   15/2018ر   
  124/2008وا شكلة يلقرار الوزاري ر    36/69من القااون ر    15اجتمعت جلنة ا واليد والوفيات ا نصوص عليها ي ادة 

 عضوا           السيد / مدير إدارة السجا ا رك ي للمواليد والوفيات            رئيسا                الدكتور/ رئيس اللس الطيب العام          
 عضوا                   السيدة / رئيسة  س  البحو  والرأي                              عضوا                السيد / رئيس  س  القيد           

 عضوا            السيد / رئيس  س  الوفيات                                       عضوا                السيد / الباحث القااوين                   
 عضوا                      السيد / رئيس  س  السجالت          

 السيدة / اوريه عبد هللا.و امت أبعماة سكريرية اللجنة 
( يلكشـ  ا رفـ  واخلاصـة بتعـديا البيـاانت مت سـجالت ا واليـد والوفيـات بطلبـات 4610( إىل ر ـ  )4576واظرت اللجنـة الطلبـات مـن ر ـ  )

ت والطلبات مت اجلريدة الرمسية سوا و  يد ا يالد والوفاة ف ن اللجنة بعد حبثها والت كد من استي اء الواثئ  وا ستندات  تقرر ا عالن عن التعديال
اض ألـرى )الكويت اليوم( مت عددين متتاليني حتــى إذا ما ااقضت ا دة القااواية )عسة عشر يوما( من يري   رر إعالن ومل يتقـدم أحـد أبي اعـب 

 التعديالت يلدفاتر وتصدر شهادات ا يالد والوفاة. 
 لقيد             رئيس  س  الوفيات                                         رئيس  س  السجالترئيس  س  البحو  والرأي          رئيس  س  ا

 ا ا رك ي للمواليدالباحث القااوين                      سكرتري اللجنة               رئيس اللس الطيب العام                      مدير إدارة السج
 ر  

 الطلب
 ر   الشهادة
 ومصدرها

 988/88ا س  ا طلوب تغيريه مبوجب القااون ر   
الر   ا دين أو اجلنسية أو  اجلنسية

التعديا مت  جواز الس ر
 إىل من اس  ا ولود اس 

 100928592ج  كوييت فهيد حممد جنبان حممد ا ري فهيد حممد جنبان غصنه الوالد ا محدي 2س 105/1980 4576
 102785907ج  كوييت عباس مجعان مشوه العن ي عباس مجعان مشوه صالح الوالد ا رك ي 783/1969 4577
 280021101061ج  كوييت عيد عياد معتاد الرشيدي عيد عياد معتاد حممد الوالد اجلهراء 1س 61/1980 4578
 100754407ج  كوييت عيسى صاحل عياده غيث عيسى صاحل عياده ااوار الوالد ا رك ي 2س 655/1979 4579
 100754407ج  كوييت عيسى صاحل عياده غيث عيسى صاحل عياده مرمي الوالد ا رك ي 2س 1439/1982 4580
 104559920ج  كوييت انصر حسن ماة هللا اشكناين انصر حسن ماة هللا صديقه الوالد ا رك ي 2س 1775/1978 4581
 102586496ج  كوييت سعود جحيا مناحن اخلالدي سعود جحيا مناحن لطي ه الوالد القبلة 454/1966 4582
 107118885ج  كوييت مرجع حممد سعد عودان العجمن مرجع حممد سعد موضن  الوالد ال حيحيا 2س 1833/1978 4583
 107118885ج  كوييت مرجع حممد سعد عودان العجمن مرجع حممد سعد شقرا الوالد ال حيحيا 2س 885/1979 4584
 105424907ج  كوييت سعد بدر مطل  بريكان ا اجدي سعد بدر مطل  بريكان بدور الوالد اجلهراء 2س 576/2003 4585
 105424907ج  كوييت سعد بدر مطل  بريكان ا اجدي سعد بدر مطل  بريكان بدر الوالد اجلهراء 1س 90/2001 4586
 251022801091ج  كوييت سعد ا يموين ا طرييفواز رلي ه  فواز رلي ه سعد رلود الوالد ا رك ي 4س 7761/1984 4587
 100992207ج  كوييت امحد كاظ  حممد محود امحد كاظ  حممد عبدهللا الوالد اجلهراء 1س 773/1984 4588
 100648839ج  كوييت فهاد سامل انصر علن الدوسري فهاد سامل انصر ومسيه الوالد ا رك ي 2س 1740/1978 4589
 107319836ج  كوييت سعد راضن حممد العازمن سعد راضن حممد  راضن الوالد ال حيحيا 1س 863/1980 4590
 105887419ج  كوييت عيس حممد اصار العجمن عيس حممد اصار هتاين الوالد ا رك ي 2س  2008/1978 4591
 105352537ج  كوييت عراين حسن العراينحممد علن عبدالنيب  حممد علن عبدالنيب عراين حسن مىن الوالد ا رك ي 2س 1021/1974 4592
 103388511ج  كوييت مرمي شاهني ربيعه حممد ال  يع مرمي شاهني ربيعه اما الوالدة دمسان 18456/1959 4593
 103388511ج  كوييت مرمي شاهني ربيعه حممد ال  يع مرمي شاهني حممد مىن الوالد ا رك ي 3016/1961 4594
 103388511ج  كوييت مرمي شاهني ربيعه حممد ال  يع مرمي شاهني ربيعه لطي ه الوالد ال يحاء 2س 594/1971 4595
 100622593ج  كوييت علن حممد حسني علن كماة على حممد حسني جع ر الوالد ا رك ي 1س 2467/1979 4596
 101838863ج  كوييت الدحياينكدموس مرزوق غازي  كدموس مرزوق غازي غ وه الوالد ال روااية 1632/1963 4597
 261032600655ج  كوييت عبدهللا  عبدالرسوة الدريس عبدهللا  عبدالرسوة ادريس جن  الوالد ا رك ي 328/1961 4598
 102905101ج  كوييت عيد سامل زاما بن منازة عيد سامل زاما منازة زاما الوالد السا ية 1س 3839/1970 4599
 286070110455ب م  مصري طارق حممود حممد طارق حممد حم وظ عباس حممود حممد طارق حممد حم وظ عباس حممد طارق ا ولود اجلهراء 3س 1060/2017 4600
سيلستني  ا ولودة ا رك ي 4س 353/2018 4601

 رجينسن
 280012103778ب م  فلبيين سيليستني اليسيا اين يكو بوين  رجيينسيا اين يكو بوين  رجيينسيا

 287053002334ب م  فلبيين جاريد فريدانادا البوفريا اوبينا فريدانادا البوفريا اوبينا جاريد اوبينا ا ولود ا رك ي 3س 477/2018 4602
 280100401492ب م  كوييت ساره مبارك سند حسن مرضن شريكه الرشيدي مبارك سند حسن مرضن شريكه الرشيدي أمريه ا ولودة ا رك ي 2س 1406/2018 4603
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 270121201191ب م  سعودي يقني حسن حممد علن السلمان حسن حممد علن السلمان اليقني ا ولودة ا رك ي 4س 475/2018 4604
علن هويج سعود حسني عبداهلادي ابومجه  هويج ا ولود ا رك ي 1س  1534/2018 4605

 العجمن
سراج علن هويج سعود حسني عبداهلادي 

 ابومجه العجمن
 295031301026ب م  كوييت

 
 21/2/2018يري  ا اعقاد :  مقدم الطلب ر   الطلب
تقــدم هلــذه الــوزارة الســيد / عــدانن ااــس عنــرب ا ــرزوق   بصــ ته : ا ب/ عائشــة طالبــا تســجيلها بســجالت  4606

 ا واليد فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
رارجيـة ييلنـد و دة  30/12/2016ا ولودة بتاري  :

 273081001059ج -
تقدم هلذه الوزارة السيد / حمين حممد  ناوي حممد بص ته: الوكيا / شيخه سامل  تركن سامل حممد الرويلـن طالبـا  4607

 تسجيلها بسجالت ا واليد فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
و دة رارجيـــة ال لبـــني  7/6/1991ا ولـــودة بتـــاري  : 

  102707896ج -
تقدم هلذه الوزارة السيد / عبدهللا مصل  فالح الرشـيدي  بصـ ته : ا بـن / مصـل  فـالح دريـا هللا الرشـيدي  4608

 طالبا تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
-وفاة رارجية فراسا  23/10/2016ا توا بتاري  :

 100745348ج 
زارة السيدة / مدحيـه حممـد رشـاد رليـا  بصـ تها : ا م / وليـد رالـد محـاد متعـب العجمـن طالبـة تقدم هلذه الو  4609

 تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.
ج -وفـــــاة الكويــــــت  29/5/1987ا تـــــوا بتـــــاري  :
100715269 

بصـ ته : ا خ / عبيـد مطـر عبـدالرمحن العتيـيب طالبـا تقدم هلذه الوزارة السيد / فالح مطر عبدالرمحن العتيـيب   4610
 تسجيله بسجالت الوفيات فمن له اعباض يتقدم به هلذه الوزارة.

ـــــاري  :  ـــــوا بت ج -حكـــــ  حمكمـــــة  1/11/2017ا ت
266090700366 

 

 وزارة الـعدة
القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب وتصحي  

 11/3/2018جبلسة    ا مساء
( ا نعقدة بتاري    13/2018أصدرت اللجنة جبلستها ر   )

 القرارات التالية: 11/3/2018
( تصحي  اس  الطالبة/ جنالء 2278/2012مت الطلب ر  ) -1

جع ر علن عثمان وذلك  ضافة حرمت)اة(  س  اجلد)عثمان( 
وذلك مت مجيع األوراق ليصب  امسها كامال /جنالء جع ر علن العثمان 

 الرمسية هلا وألبنائها أسوة بشقي  الطالبة/ا نصور جع ر علن العثمان.
( تصحي  اس  الطالب/ ابراهي  30/2018مت الطلب ر  ) -2

عبدالرزاق ابراهي  انصر وذلك  ضافة لقب)ال يلكاوي( ليصب  
 ا س  كامال /ابراهي  عبدالرزاق ابراهي  انصر ال يلكاوي وذلك مت
مجيع األوراق الرمسية له وألبنائه وأح اده وإروته )هدى  هنا( وأبنائه  

 أسوة بشقي  الطالب/ أمحد عبدالرزاق ابراهي  انصر ال يلكاوي.
( تصحي  اس  الطالب/ بدر جن  2394/2017مت الطلب ر  ) -3

حبيب أمحد عبدهللا وذلك  ضافة حرمت)اة(  س  اجلد/عبدهللا 
بدر جن  حبيب أمحد العبدهللا وذلك مت مجيع ليصب  ا س  كامال /

األوراق الرمسية له وألبنائه أسوة بشقي  الطالب/عبدهللا جن  حبيب 
 أمحد العبدهللا.

( تصحي  اس  الطالب/ امحد 1438/2016مت الطلب ر  ) -4
إبراهي  حسن امحد محادى  ضافة حرا)اة( إىل لقب )محادى( 

حسن امحد احلمادى وذلك مت مجيع  ليصب  امسه كامال / امحد إبراهي 
األوراق الرمسية له وألبنائه وأح اده أسوة أبريه/ وليد ابراهي  حسن 

 امحد احلمادى.
( تصحي  اس  الطالب/ فهد حممد 91/2018مت الطلب ر  ) -5

سعود سلطان العازمن وذلك حبذأ لقب)العازمن( وإضافة 
سلطان الرن وذلك لقب)الرن( ليصب  امسه كامال / فهد حممد سعود 

مت مجيع األوراق الرمسية له و روااه )عبدهللا  محد  فاحل  سلطان  
 سعد  حممد( وأو ده  أسوة أبريه/ سعود حممد سعود سلطان الرن.

( تصحي  اس  الطالب/ يوس  2494/2017مت الطلب ر  ) -6

عبدالكرمي حممد حسني صاحل حسني وذلك حبذأ لقب/ حسني 
ة(  س  اجلد)صاحل( ليصب  امسه كامال / يوس  وإضافة حرمت)ا

عبدالكرمي حممد حسني الصاحل وذلك مت مجيع األوراق الرمسية أسوة 
 بشقيقه/ حممد عبدالكرمي حممد حسني الصاحل.

( تصحي  اس  الطالب/ حممد 2059/2017مت الطلب ر  ) -7
مصط ى عراين حسن وذلك حبذأ لقب)حسن( وإضافة حرمت)اة( 

راين( ليصب  ا س  كامال / حممد مصط ى العراين وذلك إىل اس  )ع
مت مجيع األوراق الرمسية له وألبنائه أسوة أبريه/ رضا مصط ى 

 العراين. 
( تصحي  اس  الطالبة/ د ة 1969/2017مت الطلب ر  ) -8

عباس سبهان امساعيا وذلك  ضافة لقب)الصاحل( ليصب  ا س   
الصاحل وذلك مت مجيع األوراق كامال / د ة عباس سبهان امساعيا 

 الرمسية أسوة  روهتا/ فاضا وعماد عباس سبهان امساعيا الصاحل. 
( تصحي  اس  الطالب/ 1631/2017مت الطلب ر  ) -9

عبداليد عبدا مري مهدي وذلك  ضافة لقب)الربيعه( ليصب  ا س   
ق كامال / عبداليد عبدا مري مهدي الربيعه وذلك مت مجيع األورا

الرمسية له وألبنائه وأح اده أسوة أبريه/ علن عبداألمري مهدي 
 الربيعه. 

( تصحي  اس  أرو الطالب/ 2297/2017مت الطلب ر  ) -10
مشعا عقيا رلي ه عقيا من/ راشد عقيا رلي ه وذلك  ضافة 
لقب)عقيا( ليصب  امسه كامال / راشد عقيا رلي ه عقيا أسوة  روته 

)عقيا( ليصب  اس  الطالب كامال / مشعا  وإضافة حرمت)اة( للقب
عقيا رلي ه العقيا وذلك مت مجيع األوراق الرمسية للطالب وإروته 
)مصب   مبارك  محد  يوس   رلي ه  عبدهللا  حممد  أمحد  هتاين  
فاطمه  مىن  أما  راشد( أسوة بعمته  ا توفية/ زهيه رلي ه عقيا 

 العقيا. 
تصحي  اس  الطالب/ علن ( 229/2018مت الطلب ر  ) -11

حممد سي  براك العجمن وذلك حبذأ لقب )العجمن( وإضافة)اة( 
إىل اس  )براك( ليصب  ا س  كامال / علن حممد سي  الرباك وذلك 
مت مجيع األوراق الرمسية له و روته )براك  انصر  سي   عيد  محد  

 رفعه  وضحه( وألبنائه  استنادا إىل ا ستندات ا قدمة.
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( تصحي  اس  الطالب/ سعد 950/2017مت الطلب ر  ) -12
انصر فيصا ال عىب وذلك  ضافة لقب)السحوب( ليصب  امسه  
كامال / سعد انصر فيصا السحوب ال عىب وذلك مت مجيع األوراق 

 الرمسية له وألبنائه وألح اده استنادا إىل ا ستندات ا قدمة.
لبة من/ليلى ( تعديا اس  الطا985/2015مت الطلب ر  ) -13

حمسن ا اة حبا إىل/ليلى حمسن ا اة احلر  وذلك مت شهادة ا يالد 
 استنادا إىل جواز س رها السعودي.

( تصحي  اس  الطالب 709/2017مت الطلب ر  ) -14
من/مبارك انفع شباه حمسن عريج إىل/مبارك انفع شباه حمسن 

تنادا إىل  عبدهللا عريج الع اسن ا طريي وذلك مت شهادة ميالده اس
 8/2/2018( ا ررخ 003747كتاب ا دارة العامة للجنسية ر  )

 وشهادة جنسيته الكويتية.
( تصي  اس  والدة 2257/2017مت الطلب ر  ) -15

الطالب/فهد راشد يتا العازمن من/هيا مبارك انصر العازمن إىل/ 
هياء مبارك انصر العازمن وذلك مت شهادة ميالد الطالب استنادا إىل 

 شهادة جنسية والدته الكويتية. 
( تعديا اس  الطالب من/بدر 2351/2017مت الطلب ر  ) -16

( 64حممد مشاب إىل/بدر حممد الشماب وذلك مت عقد ال واج ر  )
 استنادا إىل جواز س ره اللبناين. 8/6/2009ا ررخ 
( تعديا اس  الطالبة من/ يراانا 383/2014مت الطلب ر  ) -17

يك إىل/جواان أغنيشكا ا قبا وذلك مت عقد ال واج اغنيشكا سوبتش
 استنادا إىل جواز س رها البولندي.  7/1/2009( ا ررخ 11ر  )
( تعديا اس  الطالبة من/ شعاب 2293/2017مت الطلب ر  ) -18

مطل  مصب  عليان إىل/شعاب مطل  مصب  الصليب وذلك مت بطا تها 
 .ا داية استنادا إىل جواز س رها السعودي

( تعديا اس  الطالب من/عناد 59/2018مت الطلب ر  ) -19
محد عيسى إىل/عناد محد عيسى الرمالوي وكذلك تعديا أمساء أو ده 
من/شروق عناد محد إىل/شروق عناد محد الرمالوي ومن/شوك عناد 
محد إىل/شوك عناد محد الرمالوي ومن/امريه عناد محد عيد إىل/امريه 

مالك عناد محد إىل/مالك عناد محد عناد محد الرمالوي ومن/
الرمالوي وذلك مت بطا اهت  ا داية استنادا إىل جوازات س ره  

 العرا ية.
( تعديا اس  الطالب من/رالد 127/2018مت الطلب ر  ) -20

ضيدان هجوة إىل/رالد ضيدان هجوة الطارش وذلك مت بطا ته 
 ا داية استنادا إىل جواز س ره العرا ن.

( تعديا اس  الطالب من/على 128/2018ب ر  )مت الطل -21
يي عنيات هللا إىل/على يه حيدرى وذلك مت بطا ته ا داية استنادا 

 إىل جواز س ره األفغاين.
( تعديا اس  الطالب من/ 2456/2017مت الطلب ر  ) -22

ص اء طه ايسني إىل/ص اء طه ايسني ال اما وذلك مت بطا ته ا داية 
 س ره العرا ن. استنادا إىل جواز

( تعديا اس  الطالب 2368/2017مت الطلب ر  ) -23
من/سرفراز حممد عثمان إىل/مامور حاجى ال  ران وذلك مت بطا ته 

 ا داية استنادا إىل جواز س ره األفغاين. 

( تعديا اس  الطالب من/فهد 2424/2017مت الطلب ر   ) -24
لك مت البطا ة صادق جاس  حممد إىل/فهد صادق جاس  ا ياحن وذ

( ا ررخ 1268ا داية وشهادة ا يالد وعقد ال واج ر  )
وكذلك تعديا أمساء األبناء من/ فاطمه فهد صادق  24/5/2015

حممد ومن/فاطمه فهد صادق جاس  حممد إىل/فاطمه فهد صادق 
ا ياحن ومن/زينب فهد صادق حممد ومن/زينب فهد صادق جاس  

حن وذلك مت البطا ات ا داية حممد إىل/زينب فهد صادق ا يا
 وشهاديت ا يالد استنادا إىل جوازات س ره  العرا ية.

( تعديا اس  ابن 2483/2017مت الطلب ر  ) -25
الطالب/ازايس الكس سل ادور دومنيت بنتو من/برييندان ازايس 
اليكس سل ادور دوايت بنتو إىل/برادن زفري بنتو وذلك مت شهادة 

اس  زوجة الطالب من/دوريت فرانادس ميالده وكذلك تعديا 
ومن/دوريت بنتو اساايس اليس سل ادور دميوايت بنتو إىل/ دوروثن 
بينتو وذلك مت بطا تها ا داية وشهادة ميالد األبن)برادن( استنادا إىل 

 جوازات س ره  اهلندية.
( تعديا اس  الطالب 1776/2016مت الطلب ر   ) -26

حيدر لطي  عبود العيداين وكذلك من/حيدر لطي  عبود صبي  إىل/
تعديا اس  األرت من/مجااه لطي  عبود صبي  إىل/ مجااه لطي  
عبود العيداين وذلك مت البطا ات ا داية وشهادات ا يالد استنادا إىل 

 جوازات الس ر العرا ية.
( تعديا اس  الطالب من/ اوران 47/2018مت الطلب ر  ) -27

ان بن عومير بن  عيو الرباك الرشيدى عومير  عيو الرشيدي ومن/ اور 
إىل/ امحد عومير  عيو الرشيدي وذلك مت بطا ته ا داية وعقد ال واج 

وتعديا أمساء أبنائه من/ شهد اوران  6/5/1995( ا ررخ 40ر  )
عومير الرشيدي إىل/ شهد امحد عومير الرشيدي ومن/ فهد اوران 

ومن/عبدالرمحن اوران عومير الرشيدي إىل/ فهد امحد عومير الرشيدي 
عومير الرشيدي إىل/ عبدالرمحن امحد عومير الرشيدي ومن/ عهد 
اوران عومير الرشيدي إىل/ عهد امحد عومير الرشيدي ومن/ وليد 
اوران عومير الرشيدي إىل/ وليد امحد عومير الرشيدي وذلك مت 

 بطا اهت  ا داية استنادا إىل جوازات س ره  السعودية. 
( تعديا اس  الطالب من/ 2133/2017ب ر  )مت الطل -28

سه  كاظ  كاطع إىل/سه  كاظ  كاطع الشمري وذلك مت بطا ته 
ا داية وررصة القيادة وتعديا اس  زوجته من/عذاري وليد امساعيا 
رليا إىل/ عذاري وليد امساعيا احلسني وذلك مت بطا تها ا داية 

طع إىل/ عبدهللا سه   وتعديا أمساء أبنائه من/ عبدهللا سه  كاظ  كا
كاظ  الشمري ومن/ امحد سه  كاظ  كاطع إىل/ امحد سه  كاظ  
الشمري ومن/وليد سه  كاظ  كاطع إىل/ وليد سه  كاظ  الشمري 
ومن/ وداد سه  كاظ  كاطع إىل/وداد سه  كاظ  الشمري وذلك مت 

 بطا اهت  ا داية استنادا إىل جوازات س ره  العرا ية. 
 النسب وتصحي  األمساء  رئيس جلنة دعاوى



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 98            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 القرارات الصادرة من جلنة دعاوى النسب 
 وتصحي  األمساء

( ا نعقـــــــدة بتـــــــاري  14/2018أصـــــــدرت اللجنـــــــة جبلســـــــتها ر ـــــــ  )
 القرارات التالية: 13/3/2018
( تصــحي  إســ  الطالــب/ ســلمان 564/2010مت الطلــب ر ــ ) -1

ج( انصـــر فهيـــد بـــن فـــراج الضـــ ريي وذلـــك حبـــذأ إســـ  اجلـــد)بن فـــرا 
وإضـــافة )ال ـــراج( ليصـــب  ا ســـ  كـــامال / ســـلمان انصـــر فهيـــد ال ـــراج 
ــه وأح ــاده أســوة  ــه وألبنائ ــة ل الضــ ريي وذلــك مت مجيــع األوراق الرمسي

 أبريه/ حممد انصر فهيد ال راج الض ريي.
( تغيــــــــــــــري ا ســــــــــــــ  األوة 246/2018مت الطلــــــــــــــب ر ــــــــــــــ  ) -2

ـــــــه إىل/فاطمـــــــ ـــــــه ســـــــعيد صـــــــاحل اة منصـــــــور من/رفع ـــــــة/ رفع ه للطالب
 وذلك مت مجيع األوراق الرمسية.

( تغيــــــري ا ســــــ  األوة  بــــــن 1479/2017مت الطلــــــب ر ــــــ  ) -3
الطالــب/ حممــد عيــد شــريد ا طــريي من/شــريد إىل/عبدا لــه وذلــك مت 

 مجيع األوراق الرمسية.
( تغيري ا س  األوة  بن الطالب/ 488/2017مت الطلب ر  ) -4

تركـــن فهـــد ج ـــني العجمـــن من/منشـــو إىل/ مشـــعا وذلـــك مت مجيـــع 
 األوراق الرمسية. 

ــــــة 2385/2017مت الطلــــــب ر ــــــ ) -5 ــــــري ا ســــــ  األوة ألبن ( تغي
الطالب/ أمحد سامل امساعيا مجعه الياسني من/صىب إىل/صبا وذلـك مت 

 مسية.مجيع األوراق الر 
( تغيـــــــــــــري ا ســـــــــــــ  األوة 2386/2017مت الطلـــــــــــــب ر ـــــــــــــ ) -6

للطالبة/عويشــه عــايض عــواض ا طــريي وذلــك من/عويشــه إىل/عايشــه 
 وذلك مت مجيع األوراق الرمسية هلا وألبنائها.

( تغيـــــــــــــــري ا ســـــــــــــــ  األوة 334/2015مت الطلـــــــــــــــب ر ـــــــــــــــ ) -7
للطالبـــة/ عــــااود بنـــدر ســــوعان العنــــ ي من/عـــااود إىل/العنــــود وذلــــك 

 مجيع األوراق الرمسية.مت 
( تصــــــــحي  إســــــــ  الطالــــــــب 2500/2017مت الطلــــــــب ر ــــــــ ) -8

من/عبدهللا وحيد جاس  ا هدى إىل/ عبدهللا وحيد جاس  اليد وذلك 
وشــهادات مــيالد  18/2/2010( ا ــررخ 280مت عقــد الــ واج ر ــ )

 األبناء )حممد  محد( استنادا  إىل جنسية الطالب الكويتية.
( تعــديا إســ  الطالــب من/رعــد 1426/2017مت الطلــب ر ــ ) -9

ــه ا دايــة  ــ  وذلــك مت بطا ت مطــر ســلمان إىل/ رعــد مطــر ســلمان احلري
وتعــــديا أمســــاء  13/5/1978( ا ــــررخ 1262وعقــــد الــــ واج ر ــــ )

األبنـــاء مـــن/ فيصـــا رعـــد مطـــر ســـلمان إىل/فيصـــا رعـــد مطـــر احلريـــ  
ومن/اـــوأ رعـــد مطـــر ســـلمان إىل/اـــوأ رعـــد مطـــر احلريـــ  وذلـــك مت 

ديت ميالدتـــا وتعـــديا أمســـاء األبنـــاء من/فهـــد رعـــد مطـــر ســـلمان شـــها
إىل/فهد رعد مطر احلري  ومن/عواط  رعد مطـر سـلمان إىل/عواطـ  
رعـــد مطـــر احلريـــ  ومن/اـــدى رعـــد مطـــر ســـلمان ومن/اـــدا رعـــد مطـــر 
سلمان إىل/ادا رعد مطر احلري  وذلك مت شهادات ميالده  وبطا اهت  

  ره  العرا ية. ا داية إستنادا  إىل جوازات س
( تصـــــــحي  إســـــــ  الطالبـــــــة 1943/2017مت الطلـــــــب ر ـــــــ ) -10

من/طــاهره غــالم رضــا حيــدر صــ دري ومن/طــاهره غالمرضــا صــ درى 

إىل/طاهره غالم رضا ص دري وذلك مت شهادة ميالدهـا وعقـد الـ واج 
وشــهادات مــيالد األبنــاء )الرضــا   13/3/2012( ا ــررخ 114ر ــ )

  شهادة جنسيتها الكويتية.دااياة  ماراي( إستنادا  إىل
( تصـــحي  إســـ  الطالبـــة مـــن/ 1358/2017مت الطلـــب ر ـــ ) -11

ارــالص فــالح بــن فهــ  الرشــيدي إىل/ ارــالص فــالح فهــ  الشــعباين 
ــ واج ر ــ ) اســتنادا  إىل  2/9/2003( ا ــررخ 307وذلــك مت عقــد ال
 شهادة جنسيتها الكويتية.

من/رالد  ( تعديا إس  الطالب1585/2017مت الطلب ر  ) -12
عبـــدالع ي  الشــــي  علــــن إىل/ رالــــد عبــــدالع ي  الشــــي  علــــن حســــان 
وكـذلك تعـديا إســ  األرـت من/أمـا عبــدالع ي  الشـي  علـن إىل/أمــا 
عبدالع ي  الشي  علن حسـان وذلـك مت البطا ـات ا دايـة اسـتنادا  إىل 

 جوازي س ره  البحريين.
( تعـــــديا إســـــ  الطالـــــب مـــــن/ 279/2018مت الطلـــــب ر ـــــ ) -13
دالرمحن رل ان عبدهللا حسن إىل/ عبدالرمحن رل ان عبدهللا حسن عب

 ة علـــن وكـــذلك تعـــديا إســـ  ابنتـــه مـــن/ فاطمـــه عبـــدالرمحن رل ـــان 
ــــن وذلــــك مت  ــــدهللا  ة عل ــــدالرمحن رل ــــان عب ــــدهللا إىل/فاطمــــه عب عب

 بطا اهت  ا داية إستنادا  إىل جوازات س ره  ا ماراتية.
يا إس  الطالب من/عبدهللا ( تعد216/2018مت الطلب ر  ) -14

رزق فرج إىل/عبدهللا رزق فرج العويين وذلك مت بطا ته ا داية إستنادا  
 إىل جواز س رة اليمين.

ـــــــــ ) -15 ـــــــــب ر  ـــــــــب 125/2018مت الطل ـــــــــديا إســـــــــ  الطال ( تع
ــــة  ــــه ا داي من/ماكســــواة انريي إىل/عبــــدالرمحن انريت وذلــــك مت بطا ت

 إستنادا  إىل جواز س ره الغاين.
ـــــــــ )مت -16 ـــــــــب ر  ـــــــــب 236/2018 الطل ـــــــــديا إســـــــــ  الطال ( تع

من/يتكاموري كيستاايه يتكاموري سيشاايه إىل/ياثكاموري سريرامولو 
 وذلك مت بطا ته ا داية إستنادا  إىل جواز س ره اهلندي.

( تعديا إس  الطالـب مـن/ حممـد 239/2018مت الطلب ر  ) -17
لــك مت بياانتــه وليــد يوســ  رضــر إىل/ حممــد وليــد يوســ  البــوريين وذ

لدى اهليئة العامة للمعلومات ا داية وشهادة ميالده إستنادا  إىل جواز 
 س ره األردين. 

( تعــــــــديا إســــــــ  الطالــــــــب 2005/2017مت الطلــــــــب ر ــــــــ ) -18
من/حممــــد عبــــدالنىب محــــد فضــــا إىل/حممــــد عبــــدالنىب محــــد الـــــديوان 
وتعــــــديا أمســــــاء اروااــــــه من/علــــــى عبــــــدالنىب محــــــد فضــــــا اىل/علــــــى 

ــــدالنىب ــــدالنىب محــــد فضــــا إىل/ محــــد عب ــــديوان ومن/محــــد عب  محــــد ال
ــــدالنىب محــــد فضــــا إىل/امحــــد  ــــديوان ومن/امحــــد عب عبــــدالنىب محــــد ال
عبـــــــدالنىب محـــــــد الـــــــديوان وذلـــــــك مت بطـــــــا ته  ا دايـــــــة وشـــــــهادات 

 ميالده  إستنادا  إىل جوازات س ره  العرا ية. 
( تعــــديا إســــ  الطالبــــة مــــن/ 2339/2017مت الطلــــب ر ــــ ) -19

ابتسام شاكر بدران مرزوق ومن/ابتسام شاكر بدر ا ـرزوق إىل/ابتسـام 
شاكر بدران األمحد وذلك مت شهادة ميالدها وبطا تها ا داية وكذلك 
ـــــدالرمحن إىل/ صـــــربيه  ـــــه عب ـــــن/ رريي ـــــب م ـــــدة الطال تعـــــديا إســـــ  وال
ــــك مت شــــهادة ميالدهــــا إســــتنادا  إىل  ــــدهللا وذل ــــدالرمحن رلــــ  العب عب

 ووالدهتا العرا ية. جوازي س ر الطالبة
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( تعــديا إســ  الطالبــة من/ميثــا 1776/2017مت الطلــب ر ــ ) -20
عادة سلي  عبدهللا ومن/ميثا عادة سلي  عبدهللا عوض إىل/ميثا عادة 
ســــلي  عــــوض وذلــــك مت البطا ــــة ا دايــــة وشــــهادة ا ــــيالد والشــــهادة 

 الدراسية لدى وزارة الببية إستنادا  إىل جواز س رها السعودي.
( تعـــديا إســـ  الطالـــب مـــن/ 1603/2017مت الطلـــب ر ـــ ) -21

عبـــدهللا عيــــد عــــواد فــــدعوس ومن/عبـــدهللا عيــــد عــــواد الســــعدي إىل/ 
عبــدهللا عيــد عــواد اهلرشــاين وذلــك مت بطا تــه ا دايــة وشــهادة مــيالده 
وررصـة القيــادة والشـهادة الدراســية الصــادرة مـن وزارة الببيــة إســتنادا  

 إىل جواز س ره السعودي. 
( تصحي  إس  الطالب من/ياثن 156/2018مت الطلب ر  ) -22

اصــ خان شــبريران ومن/أصــ  ســيد يين شــبريران إىل/اصــي  ســيد 
ياثن شـــبريران وذلـــك مت بطا تـــه ا دايـــة وررصـــة القيـــادة إســـتنادا  إىل 

 جواز س ره اهلندي.
 رئيس جلنة دعاوى النسب وتصحي  األمساء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اخلدمات ا تمي ة للمطارات  / شركة
 مق لة كويتية مساتة شركة

 أتسيس عقد
 13/3/2018اه مت يوم الثالاثء ا واف  إ

 لدي اان: منرية علن ابراهي  ا وثقة 
 :السادة من كا بني العقد هذا حرر

أو  : شـــركة ا شـــروعات الســـياحية / شـــركة مســـاتة كويتيـــة مق لـــة / 
 3/4/1976بتــــاري  1/جلــــد549/1موثــــ  عقــــد أتسيســــها بــــر     

وميثلهـا يلتو يــع / اايد عبـد هللا امحــد السـميو  كــوييت اجلنسـية وحيمــا 
( بصـ ته انئـب رئـيس جملـس 262063000059بطا ة مداية ر   )

األمــــر صــــادرة مــــن وزارة التجــــارة  ا دارة مبوجــــب شــــهادة  ــــن يهمــــه
 14/12/2017بتــــــــاري        28253/2017والصـــــــناعة بــــــــر   

وينــوب عنــه بصــ ته وكــيال  الســيد /  عبــد الع يــ  ابــراهي  عبــد الع يــ  
ــــــــــــ   ــــــــــــة ر  ــــــــــــة مداي اهلــــــــــــديب / كــــــــــــوييت اجلنســــــــــــية وحيمــــــــــــا بطا 

 29848( مبوجــب توكيــا رمســن رــاص بــر   283072301833)
 )) أوة بص ته )) طرأ                         23/8/2017بتاري  

اثايـــا: شـــركة ادارة ا رافـــ  العموميـــة / شـــركة مســـاتة كويتيـــة مق لـــة / 
وميثلهـا  2/2/182بتـاري   1/ج/جلـد 24موث  عقـد أتسيسـها بـر   

يلتو يــع / ااــس جــواد حســني امساعيــا مــريزا / كــوييت اجلنســية وحيمــا 
( بصـ ته انئـب رئـيس جملـس 268071001059بطا ة مداية ر   )

يهمــــه األمــــر صــــادرة مــــن وزارة التجــــارة  ا دارة مبوجــــب شــــهادة  ــــن
    2017/ 13/9بتاري   20431/2017والصناعة بر   

 طرأ اثن بص ته                                                    
اثلثا: شركة النقا العام الكويتية / شركة مساتة كويتيـة مق لـة وا وثـ  

وميثلهـــــا 15/9/1982بتـــــاري   2جلـــــد 210عقـــــد أتسيســـــها بـــــر   
يلتو يــع / رالـــد عبـــد الع يـــ  امحـــد العجيـــا / كـــوييت اجلنســـية وحيمـــا 

( بص ته رئيس جملس ا دارة 256022200088بطا ة مداية ر   )

مبوجــب شــهادة  ــن يهمــه األمــر صــادرة مــن وزارة التجــارة والصــناعة 
 طرأ اثلث بص ته    10/1/2018بتاري   00891/2018بر   

انشيوانة لالتصا ت / شركة مساتة كويتية رابعا: شركة امبلس إاب 
بتاري   1جلد  6153مق لة موث  عقد أتسيسها بر   

وميثلها يلتو يع ع ت ع ي  امحد ابو عمارة / كوييت  29/12/2011
( بص ته انئب 2790510269اجلنسية وحيما بطا ة مداية ر   )

زارة رئيس جملس ا دارة مبوجب شهادة  ن يهمه األمر صادرة من و 
 21/1/2018بتاري   01930/2018التجارة والصناعة بر   

 طرأ رابع بص ته                         
رامســا: شــركة انســكو للخــدمات ا ستشــارية / عــدانن  مــرب الناصــر 
وشـــريكته / شـــركة ذات مســـئولية حمـــدودة موثـــ  عقـــد أتسيســـها بـــر   

بتـــــــــــاري   287وا عـــــــــــدة بـــــــــــر    12/6/2014بتـــــــــــاري   1754
وميثلها يلتو يع السيد / عدانن  مـرب غلـوم الناصـر /   24/1/2017

( 271122401093كـــوييت اجلنســـية وحيمــــا بطا ـــة مدايـــة ر ــــ  )
بص ته ا دير ا خوة يلتو يع عن الشركة مبوجب مستخرج صادر من 

طــــــرأ رــــــامس        5/3/2018وزارة التجــــــارة والصــــــناعة بــــــر   
 بص ته

)مق لة  كويتية مساتة شركة لت سيس اوايةالقا أبهليته  ا رسسون يقر **
 ألحكام طبقا لت سيسها ا قررة الت امه  يلقواعد و بينه   ابضة( فيما -

 .التن يذية و ئحته وتعديالته 2016 سنة 1 ر   الشركات  ااون
 لت ســيس ا قــررة القواعــد بكافــة يلتــ امه  أيضــا يقــرون كمــا

 :اآلتية ا واد ألحكام وفقا الشركة
 (1مادة )

 .العقد هذا من يتج أ   ج ءا   الساب  التمهيد يعترب
 (2مادة )

ر    الشركات  ااون ألحكام طبقا أتسست الشركة أبن ا رسسون يقر
 .العقد هذا وأحكام و ئحته التن يذية وتعديالته 2016 لسنة (1)

 .الشهر يري  من اعتبارا   ا عتبارية يلشخصية الشركة وتتمتع
 اجلهات كافة وموافقة الشهر يري  من إ  اشاطها م اولة هلا جيوز و 

 للنشاه. م اولتها على الر ابية
 (3مادة )

شـركة اخلـدمات ا تميـ ة للمطـارات /عنواهنـا التجـاري /  / الشركة اس 
منطقـة الشـوي  ا داريـة  مبـىن ا شـروعات السـياحية  –شارب اجلهراء 

 ة كويتية مق لة./ شركة مسات 13094الص اة:  2731ص.ب:
 (4مادة )

 / دولـة مت وموطنهـا الكويـت دولـة مت الرئيسـن الشـركة مركـ  يقـع
 دارا أررى جهة أي إىل الرئيسن اقا ا رك  للشركاء الكويت وجيوز

 دولـة الكويـت ورـارج دارـا للشـركة ووكـا ت فـروب وفت  الكويت 
 ومت الكويـت دولـة مت ذكرهـا السـاب  األعماة مباشرة للشركة ويكون
 مشاهبة أعما   ارس أن للشركة وجيوز أو يلوكالة أصلية بص ة اخلارج

 .ا ذكورة أبغراضها مرتبطة أو  زمة أو مكملة أو
 توجيـه مت بـه يعتـد الـذي هلـا القـااوين ا ـوطن هـو الشـركة مقـر ويعتـرب

 السـجا مت بياانتـه إليهـا وتثبـت القضـائية وا عـالانت ا راسـالت
 .التجاري السجا مت  يده بعد إ  ا قر هذا بتغيري يعتد و  .التجاري
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 (5مادة )
 .الشهر يري  من تبدأ حمددة غري الشركة مدة

 (6مادة )
 وتعديالتـه 2016 / 1 ر   الشركات بقااون ا رسوم أبحكام ا رالة عدم مع
 هن: الشركة اجلها من أسست اليت التن يذية  ف ن ا غراض و ئحته –
 كافة اخلدمات األرضية وال نية خلدمات الطريان.   –1
 حتميا وت ريغ البضائع وأمتعة الركاب. -2
 شحن وت ريغ أمتعة الركاب. -3
 التخ ين وا ناولة مت ا ناط  اجلمركية واحلرة. -4
إجيار واستئجار وبيع و لك وتشغيا الطائرات العامودية وغري  -5

 العامودية و طع غيارها.
 أمن وسالمة ا طارات. إدارة -6
إدارة مجيع مراف  ا طار ا ستثمارية )السوق احلرة وا عالانت  -7

 وا طاع  وا الت التجارية وموا   السيارات(.
 إدارة مجيع مراف  ا طار اخلدمية. -8
 تقدمي ردمات الصيااة ال ورية للطائرات. -9

ماة تقدمي اخلدمات مبستوى  اعة ركاب درجة رجاة األع -10
 والدرجة األوىل للمسافرين.

 ردمة استقباة ا غادرون والقادمون. -11
  fixed base operations عمليات ردمات ا طار الثابتة -12
 تقدمي اخلدمات ا ستشارية اخلاصة أبغراض الشركة. -13
حتصيا رسوم غري اخلاصة أبعماة ا طار ذات العال ة أبغراض  -14

 الشركة.
واستئجار واستثمار العقارات وا نقو ت مبا يساعد  لك وبيع  -15

 على حتقي  أغراض الشركة.
أتسيس واستحواذ و لك الشركات وا رسسات هبدأ تن يذ  -16

أعماهلا سواء بصورة من ردة أو مشبكة مع الغري مبا يساعد على حتقي  
أغراضها  وهلا تعديا شكا هذه الشركات أو دجمها أو بيعها أو 

 حسبما يت   وطبيعة أغراضها ومبا حيق  أغراض الشركة.تص يتها 
 حيازة وتشغيا الوكا ت التجارية اليت تساعد على حتقي  أغراضها. -17
عقد ات ا يات ال مالة مع الشركات وا رسسات أو اهليئات  -18

اليت ت اوة أعما   شبيهة أبعماهلا أو تقدمي ردمات ضرورية لتحقي  
 ي أي منها وأن تلحقها هبا.أغراضها  وهلا أن تشب 

 ومت الكويـت دولـة مت ذكرهـا السـاب  األعماة مباشرة للشركة ويكون
 مشاهبة أعما   ارس أن للشركة وجيوز يلوكالة أو أصلية بص ة اخلارج

 .ا ذكورة أبغراضها مرتبطة أو  زمة أو مكملة أو
 (7مادة )

شـهر   رـر مت وتنتهـنشـهر ينـاير  اوة مـن للشـركة ا اليـة السـنة تبـدأ
 عام. كا من ديسمرب
 مت الشـركة  يـد يري  من فتبدأ األوىل ا الية السنة ذلك من ويستثىن
 التالية. ا الية السنة مت ديسمرب من وتنتهن التجاري السجا

 (8مادة )
د.ك( فقـو  1,000,000) مببلـغ بـه ا صـرح الشركة ماة رأس حدد

  يمة) سه  10,000,000 (على )مليون دينار كوييت( موزعة

 اقدية(. (األسه  ( فلس ومجيع0,100) سه  كا 
د.ك( فقو )مليون دينار كوييت(  1,000,000) ا صدر ا اة ورأس

  كالتا : سدادها ي اقدية أسه  من الشركة ماة رأس ويتكون
بنـك  لـدى الشـركة مبعرفـة سـدادها ي)ك.د 10,000 (ا ـدفوب ا ـاة رأس

 (11/02/2018( بتاري  الصادر الكتاب مبوجبالكويت الوطين 
 (9مادة )

 الشـركة ا ـاة رأس كامـا مت العقـد علـى ا و عـون ا رسسـون اكتتـب
 :التا  الوجه على

القيمة يلدينار  عدد األسه  اس  ا ساه  الر  
 الكوييت

شركة ا شـروعات السـياحية / شـركة  1
 مساتة

9,600,000 960,000,000 

شركة ادارة ا راف  العموميـة / شـركة  2
 مساتة 

100,000 10,000 

ــة / شــركة  3 شــركة النقــا العــام الكويتي
 مساتة 

100,000 10,000 

شـــــــــــــركة امـــــــــــــبلس اابانشـــــــــــــيوانة  4
 للمقاو ت / شركة مساتة 

100,000 10,000 

شركة انسكو للخدمات ا سـتثمارية  5
 / شركة ذات مسرولية حمدودة 

100,000 10,000 

 د.ك1,000,000 10,000,000  الموب
 للشـركة النقـدي ا ـاة رأس  يمـة  يـداب  ـاموا أبهنـ  ا رسسـون ويقـر
  يمـة إمجـا  مـن للشـركة النقـدي رأس ا ـاة  يمـة %( مـن1) بنسـبة

 بنسـبة مـنه  د.ك( كـا 10,000) و ـدرها هبـا اكتتبـوا الـيت األسـه 
 مـن الصـادرة الشـهادة مبوجـبالكويـت الـوطين  البنـك لـدى اكتتابـه
 العقد. هذا أبصا ( وا رفقة11/02/2018مت ) وا رررة ا ذكور البنك

 ماة رأس من البا ن يدفع الشركة ماة رأس كاما سداد عدم حاة مت
 بسـداد حصـته طـرأ كـا يلتـ م)ك.د 990,000) و ـدره الشـركة
 الشـركة  يـد يريـ  مـن عـس سـنوات أ صـاها مـدة رـالة البا يـة

 .ا دارة جملس اليت حيددها ا واعيد ومت التجاري يلسجا
 (10مادة )

 أبدائها الشركة الت مت اليت والتكالي  والن قات واألجور ا صروفات
 العقد أبصا ا رف  للبيان وفقا)ك.د )ص رمبلغ  هن أتسيسها بسبب
 .العامة ا صروفات حساب من يص 

 (11مادة )
 ا جـراءات جبميـع يلقيـام العقـد هـذا علـى ا و عون ا رسسون يتعهد
 طلبـات وإلغـاء يسـتبعاد ويلت مـون الشـركة أتسـيس   ـام الالزمـة

 .ذلك لتحقي  الالزمة ا جراءات واياذ وا كررة الوتية ا كتتاب
 ايـاذ عبـد الع يــ  اهلـديب مت الســيد عـنه  وكلــوا الغـرض وهلـذا

 التعـديالت وإدراة الالزمة ا ستندات واستي اء ا جراءات القااواية
 النظـام مت أو مت العقـد إدراهلـا ضـرورة الرمسيـة اجلهـات تـرى الـيت

 .به ا رف  األساسن
 ا كتتـاب مـن ا اتهـاء يريـ  مـن أشـهر ثالثـة رـالة ا رسسني وعلى
 والصـناعة التجـارة لـوزارة أن يقـدموا الت سيسـية اجلمعيـة اجتماب و با
األ سـاه  بـدفع وبقيـامه  مرسـس كـا فيهـا اكتتب اليت األسه  بعدد بياان

 . يمته من دفع وما السه  و يمة وعناوينه  وأمسائه  دفعها الواجب
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 (12مادة )
 الذي الضرر تعويض عن بينه  فيما يلتضامن الشركة مرسسو يس ة
 .الشركة عقد بطالن الغري بسبب أو مساتيها أو الشركة يصيب

 (13مادة )
         من تتكون اسخة كا اس  وأربع أصا من العقد هذا حترر

 كا أربع اس  من للشركة ا كون األساسن النظام به ومرف  ص حة
 .إضافة أو شطب بال (1مادة ) عدد ويتضمن ص حة من تتكون اسخة
 الرئيسـن مرك هـا مت الشـركة عقـد مـن أصـلية بنسـخة ا حت ـاظ ويـت 
 .ا لكبوين مو عها وعلى
 ا دارة لـدى الشـركة مبلـ  العقـد هـذا مـن أصـلية اسـخة حت ـ  كمـا

 علـى احلصـوة مت يرغـب ولكـا مـن والصناعة التجارة بوزارة ا ختصة
 .الشركة حتدده معني رس  مقابا الشركة من يطلبها أن لاصا مطابقة اسخة

 ص تهالثالث ب الطرأ   بص ته الثاين األوة بص ته    الطرأ الطرأ
 بص تهاخلامس  الطرأ الطرأ الرابع بص ته

  و عوه احلاضرين على تالوته وبعد العقد هذا حترر ذكر ومبا
 األساسن النظام

 الشركة أتسيس
 الشركة أتسيس عناصر – أ

 (1مادة )
 1/2016 ر ـ  الشـركات  ـااون ألحكـام طبقـا الشـركة أتسسـت
 ا سه  مالكن األساسن بني النظام وهذا التن يذية و ئحته وتعديالته

 .)م.ك.م.ش (مق لة كويتية مساتة شركة بعد فيما أحكامها ا بينة
  (2مادة )

مت  الكـائن الكويـت دولـة مت القـااوين وحملهـا الرئيسـن الشـركة مركـ 
مبىن ا شـروعات السـياحية   –شارب اجلهراء  منطقة الشوي  ا دارية 

 بـه مت يعتـد الـذي ا ـوطن وهـو 13094الصـ اة  23310ص. ب 
 إ  ا وطن هذا بتغيري يعتد و  القضائية وا عالانت ا راسالت توجيه
 .التجاري يلسجا التغيري ي إذا

 بدولة مكاتب أو توكيالت أو فروعا هلا ينشئ أن ا دارة للس وجيوز
 .يخلارج أو الكويت

 (3مادة )
 الشهر.  يري  من وتبدأ حمددة غري الشركة هذه مدة

 (4مادة )
 تعديالتـه 2016/ 1ر ـ   الشـركات  ـااون أبحكـام ا رـالة عـدم مـع

 :هن الشركة أجلها أسست من اليت األغراض ف ن التن يذية و ئحته
 كافة اخلدمات األرضية وال نية خلدمات الطريان.   – 1
 حتميا وت ريغ البضائع وأمتعة الركاب. -2
 شحن وت ريغ أمتعة الركاب. -3
 التخ ين وا ناولة مت ا ناط  اجلمركية واحلرة. -4
واســتئجار وبيــع و لــك وتشــغيا الطــائرات العاموديــة وغــري  إجيــار -5

 العامودية و طع غيارها.
 إدارة أمن وسالمة ا طارات. -6
إدارة مجيــع مرافــ  ا طــار ا ســتثمارية )الســوق احلــرة وا عــالانت  -7

 وا طاع  وا الت التجارية وموا   السيارات(

 إدارة مجيع مراف  ا طار اخلدمية. -8
 ردمات الصيااة ال ورية للطائرات. تقدمي -9

تقـــدمي اخلـــدمات مبســـتوى  اعـــة ركـــاب درجـــة رجـــاة ا عمـــاة  -10
 والدرجة ا وىل للمسافرين.

 ردمة استقباة ا غادرون والقادمون. -11
 fixed base operationsعمليات ردمات ا طار الثابتة  -12
 تقدمي اخلدمات ا ستشارية اخلاصة أبغراض الشركة. -13
حتصيا رسوم غري اخلاصة أبعماة ا طـار ذات العال ـة أبغـراض  -14

 الشركة.
 لك وبيع واستئجار واستثمار العقارات وا نقو ت مبا يسـاعد  -15

 على حتقي  أغراض الشركة.
أتســيس واســتحواذ و لــك الشــركات وا رسســات هبــدأ تن يــذ  -16

يساعد على حتقي  أعماهلا سواء بصورة من ردة أو مشبكة مع الغري مبا 
أغراضـــها  وهلـــا تعـــديا شـــكا هـــذه الشـــركات أو دجمهـــا أو بيعهـــا أو 

 تص يتها حسبما يت   وطبيعة أغراضها ومبا حيق  أغراض الشركة.
ـــى حتقيـــ   -17 ـــيت تســـاعد عل ـــازة وتشـــغيا الوكـــا ت التجاريـــة ال حي

 أغراضها.
عقـــد ات ا يـــات ال مالـــة مـــع الشـــركات وا رسســـات أو اهليئـــات  -18
 تــ اوة أعمــاة شـبيهة أبعماهلــا أو تقــدمي رـدمات ضــرورية لتحقيــ  الـيت

 أغراضها  وهلا أن تشبي أي منها وأن تلحقها هبا.
ويكـون للشــركة مباشـرة األعمــاة السـاب  ذكرهــا مت دولـة الكويــت ومت 

 اخلارج بص ة أصلية أو يلوكالة.
تبطـة وجيوز للشركة أن  ارس أعما   مشاهبة أو مكملـة أو  زمـة أو مر 

 أبغراضها ا ذكورة.
 زايدته وطرق ا اة رأس – ب

 (5مادة )
ك )مليون دينار  .( د1,000,000مببلغ ) به ا صرح ا اة رأس حدد

 كوييت   غري(.
 ك )مليون دينار كوييت   غري(.د (1,000.000) ا صدر ماة ورأس 

 ك )مليون دينار كوييت   غري(.د (1,000.000) ا دفوب ا اة ورأس
 .اقدية أسه  من ا صدر الشركة ماة رأس يتكون

 (6مادة )
 القااون ألحكام وفقا  لكها الكويتيني لغري) جيوز (امسية الشركة أسه 

 .ا نظمة لذلك الوزارية والقرارات
 (7مادة )

 األسـه   يمـة كااـت إذا إ  بـه ا صـرح ا ـاة رأس زايدة جيـوز  
 أن العاديـة غـري العامـة للجمعيـة وجيـوز كاملـة  دفعـت  ـد األصـلية
 مـن بقـرار جيـوز أاه على تن يذه  يري  حتديد مت ا دارة جملس ت وض
 ا ـاة رأس حـدود مت ا صـدر ا ـاة رأس زايدة إدارة الشـركة جملـس
 .يلكاما ي سداده  د ا صدر ا اة رأس يكون أن على به ا صرح

 .ا مسية  يمتها من أب ا اجلديدة األسه  إصدار جيوز و 
 (8مادة )

 بقـرار جيـوز .يلكامـا دفعـت  ـد األصـلية األسـه   يمـة كااـت إذا
 الر ابيـة اجلهـات بعـد موافقـة العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة مـن يصـدر
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 من مسبب ا باح على بناء وذلك به ا صرح الشركة ماة رأس زايدة
 أن علـى الشـ ن هـذا مت احلسـايت مرا ـب مـن ا دارة وتقريـر جملـس
 .وطرق ال ايدة مقدار ا اة رأس ب ايدة الصادر القرار يتضمن

 (9مادة )
 أولويـة حـ  ا سـاتني بعـض ميـارس ومل الشـركة مـاة رأس زايدة تقـرر إذا

 فيهـا ا كتتـب غـري األسـه  يصـي  يـت  رأس ا ـاة زايدة أسـه  مت ا كتتـاب
 عـدد طلبـات ا كتتـاب ألـاوزت فـ ن الشـركة  مسـاتن من ذلك مت يرغب  ن

 .به اكتتبوا ما بنسبة ا كتتبني على يصيصها ي ا طروحة األسه 
 جـاز اجلديـدة األسـه  كامـا مت فيهـا ا كتتـاب يـت    الـيت األحـواة مجيـع ومت

 جـدد   سـاتني فيهـا ا كتتـب غـري بتخصـي  األسـه  يقـوم أن ا دارة للـس
 .القااون بقوة ملغاة فيها ا كتتب غري اجلديدة األسه  وتعترب

 (10مادة )
 علـى وذلـك العـام ا كتتـاب طريـ  عـن ا ـاة رأس زايدة للشـركة جيوز

 2016 لسنة 1 ر   الشركات  ااون من (160ي ادة ) ا بني النحو
 التن يذية. و ئحته وتعديالته

  (11مادة )
  أحدتا: أو التاليني يلقيدين أسهمه مت التصرأ مت ا ساه  ح  يقيد
 الـيت األسـه  شـراء مت الشركة مت للمساتني أولوية ح  اشباه - 1

 .بيعها مت مالكها يرغب
 .األسه  مشبي على ا دارة جملس موافقة اشباه - 2

 ( من172 (ي ادة إليها ا شار التصرفات القيدين هذين من ويستثىن
 .الشركات  ااون

 (12مادة )
 بشـروه الشـركة إرطـار أسـهمه مت التصـرأ  بـا ا سـاه  علـى جيـب
 أايم عشـرة ااقضـاء بعد انفذا  إ  األسه  مت التصرأ يكون و  البيع
 شـراء بطلـب ا سـاتني مـن أي يتقـدم أن دون ا رطـار يريـ  علـى

 األسه .
 يلسـعر ذلـك يـت  أن تعـني األسـه  لشـراء ا سـاتني أحـد فـ ذا تقـدم

 .البيع بشروه الوارد
  (13مادة )

 جملـس علـى يتعـني ألسـهمها الشركة بشراء اخلاصة يألحكام ا رالة عدم مع
 رـالة الشـركة حلسـاب األسه  شراء لشخ  ا شبي  رفضه حالة مت ا دارة
 احلالـة هذه ويت  الشراء مت ا وافقة  بطلب اللس إرطار يري  من أايم عشرة
 .به أسهمه بيع على ا ساه  ات   الذي يلسعر

 (14مادة )
 مـاة رأس كامـا مت الت سـيس عقـد علـى ا و عـون ا رسسـون اكتتـب
 ) عشـرة ماليـني سـه ( سه 10,000.000عددها  يبلغ أبسه  الشركة
 كـا بيـنه  فيمـا فلـس( لكـا سـه  موزعـة 100 ( ا مسيـة   يمتهـا
دفـع  )عشـرة   أ  ي و ـد الت سـيس عقـد مت ا بينـة اكتتابـه بنسـبة

بنـك  (لـدى هبـا اكتتبـوا الـيت لاسـه  ا مسيـة القيمـة مـن دينـار كـوييت(
 مت ا رررـة ا رفقـة البنـك شـهادة مبوجـب الكويـت الـوطين( وذلـك

 مـدة رـالة األسـه   يمـة مـن البـا ن اجلـ ء ويسـدد 11/2/2018
  ومت التجاري السجا مت الشركة  يد يري  من سنوات عس أ صاها
 الوفـاء عـن ا سـاه  أترـر وإذا   ا دارة جملـس حيـددها الـيت ا واعيـد

 بعـد الشـركة علـى وجـب موعـده مت األسـه  علـى ا سـتح  يلقسـو
 علـى للبيع أسهمه تعرض أن إاذاره يري  من يوما عشر عسة مضن
 علـى يألولويـة األسـه  بيـع مثـن مـن الشركة  وتستومت ا ساتني ي ن
 تكـون ومـا وال ائـدة تسـدد مل الـيت  يمة األ ساه ا ساه  دائين مجيع
 مثن يك  مل ف ذا للمساه  البا ن  ويرد ا قات من الشركة حتملته  د
 .اخلاصة أمواله مت يلبا ن ا ساه  على الشركة رجعت األسه  بيع

  (15مادة )
 وأحكام الت سيس عقد ا ساه   بوة السه  ملكية على حتما يبتب
 .العامة مجعياهتا و رارات للشركة األساسن النظام

  (16مادة )
 مت  ييـ  بـال غـريه حلصة معادلة حصة مت احل  صاحبة اوة سه  كا

 ا قسمة. األريح ومت الشركة موجودات ملكية
  (17مادة )

 أمسـاء فيـه وتقيـد مقاصة وكالة لدى حي   راص سجا للشركة يكون
 مـنه  لكـ  ا ملوكـة األسـه  وعـدد ومـوطنه  وجنسـياهت  ا سـاتني
 .سه  كا عن ا دفوعة والقيمة واوعها
 البيـاانت علـى تطـرأ تغيـريات أبي ا سـاتني سـجا مت الت شـري ويـت 

 ولكا بياانت من ا قاصة أو وكالة الشركة تتلقاه  ا وفقا فيه ا سجلة
 هـذا ببياانت ت ويده ا قاصة وكالة أو الشركة من يطلب ان ش ن ذي

 .السجا
 الت سيسية اجلمعية

  (18مادة )
 اجتمـاب و بـا ا كتتـاب يريـ  مـن أشـهر ثالثة رالة ا رسسني على

 بعـدد بيـاان والصـناعة لـوزارة التجـارة يقـدموا أن الت سيسـية اجلمعيـة
 دفعها الواجب األ ساه بدفع ا كتتبني وبقيام هبا اكتتب اليت األسه 
 مـنه  كـا هبـا اكتتـب الـيت األسـه  وعدد وعناوينه  ا كتتبني وأبمساء
 . يمته من دفع وما السه  و يمة

 (19مادة )
 أشـهر ثالثـة رـالة لالاعقـاد الت سيسـية اجلمعيـة دعـوة ا رسسني على
 تعقـد ان دون ا ـدة فـ ذا ااقضـت ا كتتـاب مـن ا اتهـاء يريـ  مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة رـالة والصـناعة التجـارة وزارة  امـت اجلمعيـة
 .لالاعقاد الت سيسية اجلمعية بدعوة ا ذكورة ا دة يري  ااقضاء

 (20مادة )
 جـدوة متضـمنة الت سيسـية اجلمعيـة اجتمـاب حضـور إىل الـدعوة توجه
 :التالية الطرق ا جتماب أبحد ااعقاد ومكان وزمان عماةاأل
 ا ـدد ا وعـد  بـا ا كتتبـني مجيـع إىل ترسـا مسـجلة رطـايت - 1

 .األ ا على أبسبوعني ا جتماب  اعقاد
 ا عالن يت  أن على مرتني ا عالن حيصا أن جيب ا عالن  و – 2
 اشـر يريـ  مـن أايم سـبعة تقـا عـن   مـدة مضـن بعـد الثااية ا رة مت

 .األ ا على أايم بسبعة ا جتماب ااعقاد  با و األوة ا عالن
 موعـد  بـا  ـااوان عـنه  ينـوب مـن أو ا سـاتني إىل يليد الدعوة تسلي  - 3

 .ا ستالم ي يد مبا الدعوة صورة يرشر على و األ ا على بيوم ا جتماب
 يلالئحـة ا بينـة احلديثـة ا تصـاة وسـائا مـن أرـرى وسـيلة أي4- 

 الصـناعة و التجـارة إرطـار وزارة جيـب و الشـركات لقـااون التن يذيـة
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 بسبعة ااعقاده  با ا جتماب مكان و مبيعاد و ا عماة جبدوة كتابيا
 .ممثلها األ ا حلضور على أايم

 .الغرض هلذا اجلمعية تنتخبه من الت سيسية اجلمعية اجتماب يبأس
 (21مادة )

 مساتون حضره إذا إ  صحيحا الت سيسية اجلمعية اجتماب يكون  
 .هبـا ا كتتـب األسـه  عـدد من اص  أكثر ميثلون التصويت ح  هل 
اثن لذات  اجتماب إىل اجلمعية دعوة وجب النصاب هذا يتوافر مل ف ذا

 عـن ت يـد و  أايم سـبعة عـن تقـا   مدة رالة يعقد األعماة جدوة
 صحيحا الثاين ا جتماب ويكون األوة ا جتماب يري  من يوما ثالثني

  .احلاضرين عدد كان أاي
 يراه حدد  د كان إذا الثاين لالجتماب جديدة دعوة توجه أ  وجيوز

 ا طلقـة يألغلبيـة القـرارات وتصـدر ا وة ا جتمـاب إىل الـدعوة مت
 .ا جتماب مت احلاضرة لاسه 

  (22مادة )
 وافية معلومات يتضمن تقريرا الت سيسية اجلمعية إىل ا رسسون يقدم

 ا سـتندات مـع اا قـت الـيت وا بـالغ الت سـيس عمليـات مجيـع عـن 
  طالب ا رسسون حيدده مكان مت التقرير هذا ويوضع لذلك ا ريدة

 األ ـا علـى أايم بسـبعة اجلمعيـة اجتمـاب  بـا وذلـك ا كتتبـني عليـه
 .حلضور ا جتماب ا كتتبني دعوة مت ذلك إىل ويشار

  (23مادة )
 :اآلتية ي سائا الت سيسية اجلمعية يت 

 صحتها من التثبت بعد الشركة أتسيس إجراءات على / ا وافقة 1
 .الشركة ولعقد الشركات  ااون ألحكام وموافقتها 

 علـى ذلـك و   وجـدت إن العينيـة احلصـ  تقـومي علـى / ا وافقـة 2
 . ااون الشركات( من) 11 ((1ي ادة ) الواردة النحو

 .األوة ا دارة جملس أعضاء / ااتخاب 3
 .أتعابه حتديد و احلسايت مرا ب / ارتيار 4
 .هنائيا الشركة أتسيس / إعالن 5

 التجـارة وزارة إىل الت سيسـية اجلمعيـة اجتمـاب حمضر من صورة وترسا
 .اليت ايذت القرارات متضمنة والصناعة

 يلسجا و يدها الشركة عقد بنشر يقوم أن األوة ا دارة جملس وعلى
 .هنائيا الشركة أتسيس يري  إعالن من يوما ثالثني رالة التجاري

 ا ساتني والت امات حقوق
  (24مادة )

 :التالية يحلقوق راص بوجه الشركة مت العضو يتمتع
 .توزيعها يتقرر اليت ا نحة أسه  على احلصوة و األريح /  بض 1
 و ا دارة جملـس مت العضوية طري  عن الشركة ادارة مت / ا شاركة 2

 ألحكـام طبقـا وذلـك مـداو هتا مت و ا شـباك العامـة اجلمعيـات حضـور
 .ذلك رالأ على ات اق أي يطال يقع و النظام وهذا الشركات  ااون

 علـى األ ا على أايم بسبعة العامة اجلمعية اجتماب  با احلصوة / 3
 جملـس تقريـر و ا نقضـية ال ـبة ا اسـبية عـن للشـركة ا اليـة البيـاانت
 .احلسايت مرا ب تقرير و ا دارة

 مت ا كتتـاب مت األولويـة و لـه ا ملوكـة األسـه  مت التصـرأ / 4
 .اجلديدة األسه 

 بعـد التصـ ية عنـد الشـركة موجـودات مـن اصـيب علـى احلصـوة / 5
 .ديون من عليها مبا الوفاء

  (25مادة )
 :يلن مبا راص بوجه الشركة مت العضو يلت م
 حلـوة عنـد أسـه  مـن ميلكه ما على ا ستحقة ا  ساه / تسديد 1

 .السداد مت عن الت رري التعويض دفع و ا ستحقاق مواعيد
 اسـتي اء سـبيا مت حتملتهـا  ـد الشـركة تكـون الـيت الن قـات / د ـع 2

 ا سه  على التن يذ وللشركة اسهمه  يمة من ا دفوعة غري ا  ساه
 .حلقو ها استي اء

 .للشركة العامة اجلمعية تصدرها اليت القرارات / تن يذ 3
 أو ا اليـة ي صـاحل ا ضـرار إىل يـردي عمـا أي عـن ا متنـاب / 4

  ذلك لال ة عن تنشا اليت بتعويض ا ضرار ا لت ام و للشركة األدبية
  (26مادة )

 :يلن مبا القيام للمساتني العامة للجمعية جيوز  
 .ا مسية السه   يمة زايدة او ا الية ا ساه  اعباء / زايدة 1
 علـى الصـافية األريح مـن توزيعها الواجب ا ئوية النسبة / ااقاص 2

 .الشركة عقد مت ا ددة و ا ساتني
 هـذا أو الت سيس عقد مت ا ذكورة الشروه غري جديدة شروه فرض/  3

  فيها التصويت و العامة اجلمعيات مت حضور ا ساه  أبحقية تتعل  النظام
 أو كتابيـا ا سـاتني مجيـع بقبـوة ا حكـام هـذه علـى اخلـروج وجيـوز

 ا جـراءات واسـتي اء مجيـع ا سـاتني  فيـه يشـبك امجـاعن بتصـويت
 .الشركة عقد لتعديا الالزمة

 ا دارة جملس – أ
 (27مادة )

 ( أعضـاء  وتكـون5عدد ) من مكون إدارة جملس الشركة إدارة يتوىل
 . ابلة للتجديد سنوات ثال  العضوية مدة
 اسـتمر لـذلك ا ـدد ا يعـاد مت جديد إدارة جملس ااتخاب تعذر وإذا

 وااتخـاب األسـباب زواة الشـركة حلـني أعمـاة إدارة مت القادم اللس
 .جديد إدارة جملس

 (28مادة )
 أن وجيوز السري  يلتصويت ا دارة جملس أعضاء ا ساتون ينتخب
 جملـس أعضـاء اصـ  جيـاوز عـدد   ااتخـاب الشـركة عقـد مت يشبه
 .الشركة مرسسن بني من األوة ا دارة

  (29مادة )
 للرئيس وانئبا للمجلس رئيسا السري ي  باب ا دارة جملس ينتخب
 القضـاء وأمام الغري مع عال اهتا مت الشركة ا دارة جملس رئيس وميثا
كتو يع  تو يعه ويعترب يلعقد  ا بينة األررى ا رتصاصات جااب إىل

 اللـس  ـرارات تن يـذ وعليـه يلغـري  الشـركة عال ـة مت ا دارة جملـس
 أو غيابـه  عنـد الـرئيس حمـا انئـب الـرئيس وحيـا بتوصياته  يتقيد وأن
 .ارتصاصاته ممارسة من لديه مااع  يام

 (30مادة )
 أعضـاء مـن ا دارة جملـس يعينـه تن يـذاي رئيسـا للشركة يكون أن جيوز

 لصصـاته اللـس وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاه غـريه  مـن أو اللس
 .و ثيلها الشركة عن التو يع مت وصالحياته
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  (31مادة )
 كمـا الشـركة  أعمـاة لطبيعـة وفقـا أعضـائه بـني العمـا يـوزب أن ا دارة للـس
 مـن أحـدا أو أعضـائه بـني مـن جلنـة أو أحـد أعضـائه ي ـوض أن للمجلـس جيـوز
 اشـاه مـن وجـوه وجـه علـى ا شـراأ أو أكثـر أو معـني بعمـا القيـام مت الغـري

 .يللس ا نوطة ا رتصاصات أو السلطات بعض ممارسة مت أو الشركة
  (32مادة )

 له ممثلني تعيني اعتباراي أو طبيعيا شخصا كان سواء مساه  لكا جيوز
 عـدد ويسـتن ة فيهـا أسـه  من ما ميلكه بنسبة الشركة إدارة جملس مت

 أعضاء جملس جمموب من الطريقة هبذه ا ختارين ا دارة جملس أعضاء
 مت ممثلون هل  الذين للمساتني جيوز و    ااتخاهب  يت  الذين ا دارة
 أعضاء بقية ااتخاب مت اآلررين مع ا ساتني ا شباك ا دارة جملس
 مت تعيـني ا سـتخدمة النسـبة عـن زاد مـا حـدود مت إ  ا دارة جملـس
 فيمـا يتحال وا أن ا ساتني من لموعة وجيوز ا دارة جملس مت ممثليه
 بنسـبة وذلـك ا دارة جملـس مت أكثـر عـنه  أو ممثـا لتعيـني بيـنه 

 . جمتمعة ملكيته 
 .والواجبات احلقوق من ا نتخبني لاعضاء ما ا مثلني هلر ء ويكون
 .ومساتيها ودائنيها الشركة ألاه ممثليه أعماة عن مسرو  ا ساه  ويكون

  (33مادة )
 عـدد اصـ  حضـره إذا إ  صـحيحا ا دارة جملـس اجتمـاب   يكـون
 علـى ا ت ـاق وجيوز عن ثالثة  احلاضرين عدد يقا أ  على األعضاء

 احلديثـة ا تصـاة وسـائا يسـتخدام وا جتمـاب أكـرب  عـدد أو اسـبة
 .اللس أعضاء مجيع مبوافقة  رارات يلتمرير واياذ
 السـنة رـالة األ ـا علـى مـرات سـت ا دارة جملـس جيتمـع أن وجيب

 .مرات أكثر عدد على ا ت اق وجيوز الواحدة 
 (34مادة )

 األعضـاء  بـا مـن وتو ـع ا دارة جملـس اجتماعـات حماضـر تـدون
 ايـذه  ـرار علـى يواف  مل وللعضو الذي اللس  سر وأمني احلاضرين
 .ا جتماب حمضر مت اعباضه يثبت أن اللس

  (35مادة )
 علـى حائ ا كان من فيه رل ه ا دارة  جملس مت عضو مرك  شغر إذا

 وإذا ا دارة  جملـس بعضوية ي وزوا مل الذين ا ساتني من األصوات أكثر
 .فقو سل ه مدة اجلديد العضو ويكما يليه  من رل ه لديه مااع  ام
 علـى يتعـني ف اـه األصـلية  ا راكـ  ربـع الشـاغرة ا راكـ  بلغـت إذا أمـا

 ميعـاد مت لتجتمـع العامـة للمسـاتني اجلمعيـة دعـوة ا دارة جملـس
 .الشاغرة ا راك  ميا من وتنتخب مرك    رر شغر يري  من شهرين

  (36مادة )
 :التالية الشروه ا دارة جملس لعضوية يرش  من مت تتوافر أن جيب
 .التصرأ أبهلية متمتعا يكون أن - 1
 أو للحرية مقيدة بعقوبة جناية مت عليه احلك  سب   د يكون أ  - 2

 األمااـة أو يلشرأ للة أو جرمية التدليس أو يلتقصري إفالس جرمية
  د يكن مل ما القااون ألحكام لال ته بسبب للحرية مقيدة بعقوبة أو
 .إليه اعتباره رد
 لعدد) ( ميثله الذي الشخ  أو شخصية بص ة مالكا يكون أن - 3
 .الشركة أسه  من

 صـ ة عنـه زالـت ا تقدمـة الشـروه مـن أاي ا دارة جملـس عضـو فقـد وإذا
 .العضوية

  (37مادة )
 لعـدد األ صـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـس مت العضوية تدرا  

 .الشركات  ااون ( من1/234 (ي ادة إليها ا شار العضوايت
 .مق لة مساتة شركة من أكثر إدارة للس رئيسا يكون أن للشخ  وجيوز

 (38مادة )
 طبيعن لشخ  ممثال كان ولو ا دارة  جملس عضو أو لرئيس جيوز  
 مت منصـبه حبكـ  إليـه وصـلت ا علومـات الـيت يسـتغا أن اعتبـاري أو

 .غريه أو لن سه فائدة على احلصوة
 عضويته أثناء يلشركة أسهمه مت التصرأ ا دارة جملس لعضو وجيوز

 ا نصـوص األسـه  مت بقيـود التصـرأ إرـالة دون وذلـك يللـس
 .النظام هذا أو الشركة عقد أو الشركات  ااون مت عليها

  (39مادة )
 غـري مت ا سـاتني إىل ي صـحوا أن ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز  

 أسـرار مـن عليـه و  ـوا الغـري عمـا إىل أو العامـة اجلمعيـة اجتماعـات
 عـن ومسـاءلته  عـ هل  وجـب وإ   دارهتـا مباشـرهت  بسـبب الشـركة

 .ا خال ة عن الناألة تعويض األضرار
  (40مادة )

 بني جيمع أن اللس  أعضاء من ألي أو ا دارة جملس لرئيس جيوز  
 من عما أي مت يشبك أن أو شركتني متنافستني  إدارة جملس عضوية
 مت حلسـاب غـريه أو اخلـاص حلسـابه يتجـر أن أو الشركة منافسة ش اه
 تطالبـه أن هلـا كـان وإ  الشـركة  ت اولـه الـذي النشـاه فـروب أحـد

 أجريـت ك هنـا حلسـابه الـيت زاوهلـا العمليـات يعتبـار أو يلتعـويض
 .العادية العامة اجلمعية مبوافقة ذلك يكن مل ما الشركة  حلساب

  (41مادة )
 من أبكثر ا دارة جملس وأعضاء رئيس مكافات جمموب تقدير جيوز  

 وا حتياطـات ا سـتهالك بعد استن اة الصامت الرب  من ي ائة عشرة
وجيـوز  (ا سـاتني علـى ا ـاة رأس %مـن5 عـن يقـا   ربـ  وتوزيـع
 .) أعلى اسبة على ا ت اق
 لرئيس كوييت دينار   أ ستة على ت يد   سنوية مكاف ة توزيع وجيوز
 أتسـيس يريـ  مـن اللس هذا من أعضاء عضو ولكا ا دارة جملس
 وفقـا  ـا ا كافـات بتوزيـع هلـا تسـم  الـيت األريح حتقيـ  حلني الشركة
 العامـة اجلمعيـة عـن يصـدر بقـرار وجيـوز السـابقة  ال قـرة عليـه اصـت
 األعلـى احلـد مـن ا سـتقا جملـس ا دارة عضـو اسـتثناء للشـركة

 .) مستقلون أعضاء الشركة مت كان إذا (ا ذكورة للمكافات
 العامـة اجلمعيـة علـى يعـرض سـنوي تقريـر بتقـدمي ا دارة جملس ويلت م
 بيـاان د يـ  وجـه علـى أن يتضـمن علـى عليـه للموافقة للشركة العادية
 أاي ا دارة جملس عليها حصا اليت وا  ااي وا نافع ا بالغ عن م صال

 .ومسماها كاات طبيعتها
 (42مادة )

 أحـد أو لـرئيس أو ا دارة جملـس مت ممثـا لـه  ـن يكـون أن جيـوز  
 أو أزواجه  أو التن يذية أعضاء ا دارة أحد أو ا دارة جملس أعضاء
العقـود  مت مباشـرة غـري أو مباشـرة مصـلحة الثاايـة الدرجـة مـن أ ـارهب 
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 ذلـك كـان إذا إ  حلسـاهبا أو الشـركة مـع تـربم الـيت والتصـرفات
 .العادية العامة اجلمعية عن يصدر ببري 

  (43مادة )
 الـرئيس أو إدارهتـا جملـس أعضـاء أحـد تقـرض أن للشـركة جيـوز  

 الشـركات أو الثاايـة حـ  الدرجـة أ ـارهب  أو أزواجهـ  أو التن يـذي
 للشركة  العادية العامة اجلمعية من ت ويض هناك يكن مامل هل   التابعة

 وذلـك الشـركة  مواجهـة مت ين ـذ   لـذلك ي خال ـة يت  وكا تصرأ
 .النية حسن الغري حبقوق إرالة دون

  (44مادة )
 والغري وا ساتني الشركة ألاه مسرولون وأعضا ه ا دارة جملس رئيس
 لال ـة كـا وعـن السـلطة  اسـتعماة وإسـاءة الغـا أعمـاة مجيـع عـن

 .ا دارة مت اخلط  عن أو الشركة  لعقد أو للقااون
  بـراء العامـة اجلمعية من ا باب ا سرولية دعوى إ امة دون حيوة و 
 مت ا شـباك ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز و  ا دارة جملـس ذمـة

 مـن ذمـته   بـراء اخلاصـة العامـة اجلمعيـة  ـرارات علـى التصـويت
 أو ألزواجه  أو هل  راصة مبن عة تتعل  اليت أو إدارهت  عن ا سرولية
 .الشركة وبني بينه   ائ  قالأ أو األوىل الدرجة من أ ارهب 

  (45مادة )
 مسرولية إما السابقة (44ا ادة ) مت عليها ا نصوص ا سرولية تكون

 جملـس أعضـاء بـني فيمـا وإمـا مشـبكة يلـذات  عضوا تلح  شخصية
علـى  مجيعـا مسـرولني األعضـاء يكـون األرـرية احللية ومت مجيعا ا دارة
 رتـب الـذي القرار على اعبض من إ  التعويض  أبداء التضامن وجه

 .مت ا ضر اعباضه وأثبت ا سرولية
  (46مادة )

 بسـبب ا دارة جملـس أعضـاء علـى ا سـرولية دعوى ترفع أن للشركة
 دور مت الشـركة كااـت فـ ذا أضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـيت األرطـاء
 الدعوى رفع ا ص ن توىل التص ية

  (47مادة )
 مت الشـركة عـن ايابـة من ـردا ا سـرولية دعـوى يرفـع أن مسـاه  لكـا
 الشـركة ارتصـام جيـب هذه احلالة ومت برفعها  الشركة  يام عدم حالة

 دعـواه رفـع للمسـاه  وجيـوز مقتض  له كان إن يلتعويض هلا ليحك 
 كا يطال ويقع ضررا  به أحل   د اخلط  كان إذا الشخصية يلتعويض

 .ذلك بغري يقضن ات اق
 العامة اجلمعية – ب

  (48مادة )
 ا دارة جملس من دعوة على بناء السنوية العادية العامة اجلمعية تنعقد
 ال مـان مت وذلـك ا اليـة السـنة  اتهـاء التاليـة أشـهر الثالثـة رـالة

 اجلمعيـة يـدعو أن وللمجلـس ا دارة  جملـس يعينهمـا الـذين وا كـان
 ا دارة جملـس وعلـى ذلـك إىل الضـرورة دعـت كلما لالجتماب العامة

 عـدد مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء لالجتمـاب اجلمعيـة دعـوة يوجـه أن
 طلـب على بناء أو الشركة  رأمساة من ي ائة عشرة ميلكون مساتني
 الطلـب  يريـ  من يوما عشر عسة رالة وذلك احلسايت  مرا ب
  .ا جتماب إىل تدعو اليت اجلهة األعماة جدوة وتعد

 احلضـور واصـاب العامـة اجلمعيـة دعـوة إجـراءات علـى ويسـري

 عليهـا ا نصـوص الت سيسـية يجلمعيـة اخلاصـة األحكـام والتصـويت
 .وتعديالته 2016 لسنة 1 ر   الشركات بقااون

  (49مادة )
 ويكون العامة  اجلمعية حضور ح  أسهمه عدد كان أاي مساه  لكا
 مـن ال ئة لذات ا قررة األصوات عدد يساوي األصوات من عدد له

 مت ميثلـه عمـن أو ا سـه عـن التصـويت للمسـاه  جيـوز و  األسـه  
 الشركة  وبني بينه  ائ  قالأ أو له  راصة مبن عة تتعل  اليت ا سائا
 يوكـا أن للمساه  وجيوز ذلك  اال   رار أو شره كا يطال ويقع
 الشـركة تعـده ت ـويض أو راص توكيا مبقتضى وذلك عنه احلضور مت

 .الغرض هلذا
 سـجا مت اثبت هو ما مع يتعارض األسه  على حقا يدعن  ن وجيوز

 أمـر  ستصـدار الو تيـة األمـور  اضـن إىل يتقـدم أن الشـركة مسـاتن
 حيـددها  ـدة التصـويت مـن عليهـا ا تنازب األسه  حبرمان عريضة على

 ا ختصـة ا كمة  با من الن اب موضوب مت ال صا حلني أو اآلمر القاضن
 .والتجارية ا داية ا رافعات  ااون مت ا قررة لاجراءات وفقا وذلك

 (50مادة )
 لنظـام ا دارة جملـس لعضـوية ا رشـحني علـى التصـويت اضـع

 بعـدد تصـويتية مسـاه   ـدرة كـا ميـن  والـذي الباكمـن  التصـويت
 أو واحـد  رشـ  هبـا التصـويت لـه حيـ  حبيـث ميلكهـا  الـيت األسـه 
 .األصوات هلذه تكرار دون ا رشحني من من اتاره  بني توزيعها

  (51مادة )
 مـن أو انئبـه أو ا دارة جملـس رئـيس العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يـرأس
 مـن العامـة اجلمعيـة مـن تنتخبـه أو الغرض لذلك ا دارة جملس ينتدبه

 .غريه  من أو ا ساتني
  (52مادة )

 اجتماعهـا مت العاديـة العامـة اجلمعيـة يـت  القااون أحكام مراعاة مع
 وعلـى ارتصاصـاهتا مت تـدرا ا سـائا الـيت مت  ـرارات يياذ السنوي

 :ما يلن اخلصوص وجه
 للسـنة ا اليـة ومرك هـا الشـركة اشـاه عـن ا دارة جملـس تقريـر - 1

 .ا نتهية ا الية
 .للشركة ا الية البياانت عن احلسايت مرا ب تقرير - 2
 بشـ هنا وأو عـت الر ابيـة اجلهـات رصـدهتا لال ـات أبيـة تقريـر - 3

 .الشركة على ج اءات
 .للشركة ا الية البياانت - 4
 .األريح توزيع بش ن ا دارة جملس ا باحات - 5
 .ا دارة جملس أعضاء ذمة إبراء - 6
 .مكافاهت  وحتديد ع هل  أو ا دارة جملس أعضاء ااتخاب - 7
 جملس ت ويض أو أتعابه وحتديد   الشركة حسايت مرا ب تعيني - 8

 .ذلك مت ا دارة
   الصـلة ذات األطراأ مع ستت  أو  ت اليت التعامالت تقرير - 9

 .الدولية ا اسبة طبقا  بادو الصلة ذات األطراأ وتعرأ
  (53مادة )

 أو رئـيس إ الـة للشـركة العاديـة العامـة اجلمعيـة عـن يصـدر بقـرار جيوز
 الشـركة إدارة جملـس حـا أو ا دارة جملـس أعضاء من أكثر أو عضو
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 مـن بـذلك يقـدم ا ـباح على بناء وذلك جديد إدارة جملس وااتخاب
 .ا صدر الشركة رأمساة ربع عن يقا ما  ميلكون ا ساتني من عدد
 مت جديد جملس ااتخاب وتعذر ا دارة  جملس حبا  رار صدور وعند
 مت اللـس هذا يستمر أن إما تقرر أن للجمعية يكون ا جتماب ذات
 جلنـة تعيـني أو اجلديـد اللـس ااتخـاب حـني إىل الشـركة أمـور تسـيري
  اتخـاب العامـة اجلمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مر تة إدارية
 .تعيينها من شهر رالة وذلك اجلديد  اللس

  (54مادة )
 مت مدرجـة غـري موضـوعات منا شـة العاديـة العامـة للجمعيـة جيـوز  

 بعـد طـرأت الـيت العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إ  األعمـاة جـدوة
 ذلـك طلبـت إذا أو   ا جتمـاب أثنـاء مت تكشـ  أو اجلـدوة إعـداد
 ا سـاتني مـن عـدد أو احلسـايت مرا ـب أو الر ابيـة اجلهـات إحـدى
 عدم ا نا شة أثناء تبني وإذا   الشركة رأمساة من ي ائة عسة ميلكون
 أتجيـا تعـني   ا عروضـة ا سـائا بـبعض ا تعلقـة ا علومـات ك ايـة

 مـن عـدد ذلـك طلـب إذا عمـا أايم عشرة عن ت يد   مدة ا جتماب
 ا رجـا ا جتمـاب وينعقـد   ا صـدر ا ـاة رأس ربـع ميثلـون ا سـاتني

 . للدعوة جديدة إجراءات إىل احلاجة دون
 (55مادة )

 تلـك تكـن مـامل العامـة اجلمعيـة  ـرارات تن يـذ ا دارة جملـس علـى
 .النظام هذا أو الت سيس عقد أو للقااون لال ة القرارات
 اجلمعيـة علـى ا خال ـة القـرارات عـرض إعـادة ا دارة جملـس وعلـى
 .ا خال ة أوجه له  نا شة الدعوة يت  اجتماب مت العادية العامة

 
  (56) مادة

 يجلمعيـة ا تعلقـة األحكـام العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة علـى تسـري
 :التالية ا واد مت عليها األحكام ا نصوص مراعاة مع العادية العامة

  (57مادة )
 أو ا دارة جملس من دعوة على بناء العادية غري العامة اجلمعية ألتمع
 مـن ي ائـة عشـر عسـة ميثلـون مسـاتني مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء

 علـى وجيـب والصـناعة  التجـارة وزارة مـن أو ا صـدر الشـركة رأمسـاة
 رـالة لالجتمـاب العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة يـدعو أن ا دارة جملـس
 .الطلب تقدمي يري  من يوما ثالثني
 ا نصوص ا دة رالة العامة اجلمعية بدعوة ا دارة جملس يق  مل وإذا
 عسة مدة رالة لالجتماب يلدعوة الوزارة تقوم السابقة يل قرة عليها
 .السابقة ال قرة مت إليها ا شار ا دة ااتهاء يري  من يوما عشر

 (58مادة )
 حيضـره مل مـا صـحيحا العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يكـون  

 يتـوافر مل فـ ذا ا صـدر  الشـركة رأمسـاة أريب ثالثـة ميثلـون مسـاتون
 إذا صـحيحا يكـون اثن اجتمـاب إىل الـدعوة وجهـت النصـاب هـذا

 .ا صدر ا اة رأس اص  من أكثر من ميثا حضره
 الشركة رأمساة أسه  جمموب اص  على ت يد أبغلبية القرارات وتصدر
 .ا صدر

  (59مادة )
 يـت  القـااون عليهـا يـن  الـيت األرـرى ا رتصاصـات مراعـاة مـع

 :التاليةي سائا  العادية غري العامة اجلمعية
 .الشركة عقد تعديا - 1
 فيه التصرأ أو الشركة أجله من  امت الذي ا شروب كا بيع - 2
 . رر وجه أبي
 .ااقسامها أو حتوهلا أو اادماجها أو الشركة حا - 3
 .ي يضه أو الشركة رأمساة زايدة - 4

  (60مادة )
 بعد إ  انفذا يكون   العادية غري العامة اجلمعية عن يصدر  رار كا
 .الشهر إجراءات اياذ
 القـرار كـان إذا والصـناعة التجـارة وزارة موافقـة علـى احلصـوة وجيـب
 .أو رأمساهلا أغراضها أو الشركة يس  متعلقا

  (61مادة )
 جملـس عـن يصـدر  ـرار أي بـبطالن الـدعوى إ امـة مسـاه  لكا جيوز

 عقد أو للقااون لال ا العادية غري أو العادية العامة اجلمعية أو ا دارة
 مبصـاحل ا ضـرار بـه يقصـد كـان أو النظـام هـذا أو الشـركة أتسـيس
 .ا  تضاء عند يلتعويض وا طالبة الشركة 

 اليت العادية وغري العادية العامة اجلمعية  رارات على الطعن جيوز كما
 مـن عـدد  بـا مـن الطعـن ويـت  األ ليـة حبقـوق إجحـاأ فيهـا يكـون

 الشـركة رأمسـاة مـن ي ائـة عشـر عسـة ميلكـون الشـركة مسـاتن
 .القرارات تلك على وافقوا ممن يكواوا و  ا صدر 

 الشركة حسايت
 (62مادة )

شـهر   رـر مت شـهر ينـاير وتنتهـن أوة مـن للشـركة ا اليـة السـنة تبـدأ
 مـن فتبـدأ األوىل ا الية السنة ذلك من ويستثىن عام كا ديسمرب من

 السـنة ديسـمرب مـن مت وتنتهـن التجاري السجا مت الشركة  يد يري 
 .التالية ا الية

 (63مادة )
 ا ـباح علـى بنـاء العاديـة العامة اجلمعية من يصدر بقرار سنواي يقتطع
 الصـافية األريح مـن ي ائـة عشـرة عـن تقـا   اسـبة ا دارة  جملـس
 .للشركة إجباري احتياطن لتكوين
 على ا جباري ا حتياطن زاد إذا ا  تطاب هذا و   للجمعية وجيوز
 .ا صدر الشركة رأمساة اص 

 الشـركة رسـائر تغطيـة مت إ  ا جبـاري ا حتياطن استخدام جيوز و 
 ي ائـة عسـة عـن ت يد   بنسبة ا ساتني على أريح توزيع لت مني أو
 الشـركة أريح فيهـا تسـم    الـيت السنوات مت ا دفوب ا اة رأس من

 يسم  ارتياري احتياطن وجود عدم بسبب وذلك النسبة هذه بتوزيع
 .األريح من النسبة هذه بتوزيع
 تسـم  عنـدما منـه ا تطـع مـا ا جبـاري ا حتيـاطن إىل يعاد أن وجيب
 علـى ي يـد ا حتيـاطن هـذا يكـن مـامل التاليـة  السـنوات أريح بـذلك
 .ا صدر ا اة رأس اض 

  (64مادة )
 جملـس حيـددها مئويـة اسـبة الصـافية غـري األريح مـن سـنواي يقتطـع
 الشركة موجودات  ستهالك احلسايت رأي مرا ب أرذ بعد ا دارة

 لشـراء ا ـواد األمـواة هـذه وتسـتعما  يمتهـا  اـ وة عـن التعـويض أو



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 107            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 هـذه توزيـع جيـوز و   صـالحها  أو الالزمـة وا نشـات واآل ت
 .ا ساتني على األمواة

  (65مادة )
 ا لت امـات  واجهة األريح من اسبة ا تطاب تقرر أن العامة اجلمعية على جيب

 .ا جتماعية والت مينات العما  وااني مبوجب الشركة على ا بتبة
 .ومستخدميها الشركة عماة  ساعدة راص صندوق إاشاء وجيوز

 (66مادة )
 بنـاء العاديـة العامـة اجلمعيـة مـن يصـدر بقـرار سـنواي  يقتطـع أن جيـوز
 األريح من ي ائة عشرة ت يد على   اسبة ا دارة جملس ا باح على

 .اجلمعية حتددها اليت لاغراض اص  ارتياري احتياطن لتكوين الصافية
 (67مادة )

 هناية مت توزب أن ا دارة جملس ا باح على بناء العامة للجمعية جيوز
 أن التوزيـع هـذا لصـحة ويشـبه علـى ا سـاتني أريحـا ا الية السنة 

 وأ  ا تعارأ عليها  ا اسبية للمبادو ووفقا حقيقية  أريح من يكون
 .للشركة ا دفوب ا اة رأس التوزيع هذا ميس

 احلسايت مرا ب
  (68مادة )

 1/2016 ر ـ  الشـركات بقـااون الـواردة ا ـواد أحكـام تطبـ 
 .233 ح  227 ر   من ا واد وهن وتعديالته

  (69مادة )
 جممعـة مي اايـة ماليـة  سـنة كـا هنايـة مت تعـد أن الشـركة علـى جيـب

 مشـ وعة التابعـة شـركاهتا وجلميـع هلـا واخلسـائر يألريح وبيـاانت
 .الدولية ا اسبية ا عايري تتطلبه  ا وفقا والبياانت ي يضاحات

 وتص يتها الشركة ااقضاء
  (70مادة )

 266 ر   من ا واد مت عليها ا نصوص األمور أبحد الشركة تنقضن
 .التن يذية و ئحته الشركات وتعديالته  ااون من 277 ح 

  (71مادة )
 278 ر ـ  مـن ا ـواد أبحكـام ا بـني النحـو علـى الشركة تص ية ألري
 .التن يذية وتعديالته و ئحته الشركات  ااون من 295 ح 

  (72مادة )
 مت التن يذية و ئحته وتعديالته 2016/  1 ر   الشركات  ااون أحكام تطب 
 .النظام هذا مت أو الت سيس مت عقد راص ا  بش اه يرد مل ما كا

  (73مادة ) 
 مو عها وعلى الرئيسن الشركة مبرك  العقد هذا من أصلية اسخة حت  

 لدى الشركة مبل  العقد هذا من أصلية اسخة حت   كما ا لكبوين 
 .والصناعة التجارة بوزارة ا ختصة ا دارة

  (74مادة )
 :يآليت ا رسسون يقر
 يوجـب الـذي القـدر وأودعـوا األسـه   جبميـع اكتتبـوا  ـد أبهنـ  :أو 

 .الشركة تصرأ حتت البنوك ا لية أحد مت  يمتها من أداءه القااون
 ي و ـد القـااون  ألحكـام وفقـا  ومـت  ـد العينيـة احلصـ  أن :اثايـا

 .كاملة هبا الوفاء
 . دارة الشركة الالزمة ا دارية األجه ة عينوا  د أبهن  :اثلثا

 مع الذكر ا تقدمة لا رارات ا ريدة وا ستندات األوراق ح   :رابعا
 .الرمسن ا رر

 الطرأ األوة بص ته   الطرأ الثاين بص ته   الطرأ الثالث بص ته
 الطرأ اخلامس بص ته  الطرأ الرابع بص ته 

  احلاضرين و عوه على تالوته وبعد العقد هذا حترر ذكر ومبا
 ا وثقة                                                        

 منرية علن ابراهي 
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 مق لة كويتية مساتة شركةتي  القابضة  / شركة
 أتسيس عقد

لدي أان: منرية علن  15/3/2018إاه مت يوم اخلميس ا واف  
 ابراهي  ا وث 

 :السادة من كا بني العقد هذا حرر
ـــة مق لـــة /  أو  : شـــركة ا ســـتثمارات الوطنيـــة / شـــركة مســـاتة كويتي

 10/4/1982بتــــاري   1/ب/جلــــد 60موثــــ  عقــــد أتسيســــها بــــر   
 310وا عــدة امسهــا مبوجــب طلــب الت شــري مت الســجا التجــاري ر ــ  

وميثلهـــا مت التو يـــع الســـيد / محـــد امحـــد محـــد  11/5/1988بتـــاري  
 ـــــــــــــة مدايـــــــــــــة ر ـــــــــــــ  العمـــــــــــــريي كـــــــــــــوييت اجلنســـــــــــــية وحيمـــــــــــــا بطا

( بصـــــــ ته رئـــــــيس جملـــــــس ا دارة للشـــــــركة 2611226007639)
 26967مبوجب الشهادة الصادرة مـن وزارة التجـارة والصـناعة بـر   

وينوب عنه بصـ ته وكـيال السـيد / فهـد عبـد  28/11/2017بتاري  
الـــرمحن ســــعود ا خيـــ مي / كــــوييت اجلنســـية وحيمــــا بطا ـــة مدايــــة ر ــــ  

 32153وكيــا رمســن رــاص بــر   ( مبوجــب ت270051900105)
ويقــر الوكيــا أبن توكيلــه ســاري ا  عــوة وانفــذ  18/9/2016بتــاري  

  ااوان  وأن موكله على  يد احلياة ويتمتع بكاما األهلية. 
  طرأ اوة بص ته
اثايا: شركة اخلليج للكابالت والصـناعات الكهريئيـة / شـركة مسـاتة  

ــــــر    ــــــ  عقــــــد أتسيســــــها ب ــــــة وا وث ــــــد  /ء/362كويتي ــــــاري   1جل بت
وميثلها مت التو يع السيد / بدر انصـر حممـد اخلـرامت /   15/3/1975

( 277081701248كـــوييت اجلنســـية وحيمــــا بطا ـــة مدايـــة ر ــــ  )
بصـــ ته رئـــيس جملـــس ا دارة للشـــركة مبوجـــب الشـــهادة الصـــادرة مـــن 

 ـ. 8/1/2018بتاري   491وزارة التجارة والصناعة بر   
  اثن بص ته طرأ

ركة البوابة الوطنية للتجارة العامة وا قاو ت / محد امحد محد اثلثا: ش
العمريي / كوييت اجلنسية وحيما بطا ة مداية ر   

( بص ته مديرا ولو  يلتو يع عن الشركة 261122600763
مبوجب ا ستخرج الرمسن الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاري             

 طرأ اثلث بص ته
شــركة العا يــة للبنيــة التحتيــة القابضــة / شــركة مســاتة كويتيــة رابعــا: ال

ــــــر    ــــــ  عقــــــد أتسيســــــها ب ــــــاري   1جلــــــد  6828 ابضــــــة / وا وث بت
ــــب الت شــــري مت الســــجا  23/9/2006 ــــدة امسهــــا مبوجــــب طل وا ع

ــــــــر    ــــــــوزارة التجــــــــارة والصــــــــناعة ب ــــــــاري   116939التجــــــــاري ب بت
ناصــــر عبــــد هللا وميثلهــــا مت التو يــــع /عبــــد هللا عبــــد ال 19/1/2009
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ــــــــــــة ر ــــــــــــ   العثمــــــــــــان / كــــــــــــوييت اجلنســــــــــــية وحيمــــــــــــا بطا ــــــــــــة مداي
( بص ته رئـيس جملـس ا دارة مبوجـب شـهادة 288041802056)

 19403 ــن يهمــه األمــر الصــادرة مــن وزارة التجــارة والصــناعة بــر   
 رابع بص ته  طرأ                                24/8/2017بتاري  

د ا ض  / كوييت اجلنسية وحيما بطا ة مداية رامسا: الرازي بدر حمم
 رامس طرأ                               271021500447ر   

ويو ع بدر حممد غلوم القطان/كوييت اجلنسية وحيما بطا ة مداية ر   
عن الطرأ الثاين بص ته وكيال عنه مبوجب  279070400182
الوكيا أبن  ويقر 4/3/2018بتاري   7108توكيا رمسن راص بر  

توكيله ساري ا  عوة وانفذ  ااوان وأن موكله على  يد احلياة ويتمتع 
 بكاما األهلية. 

 كويتية مساتة شركة لت سيس القااواية أبهليته  ا رسسون يقر
 لت سيسها ا قررة يلقواعد والت امه  بينه   ابضة( فيما -)مق لة 

 و ئحته وتعديالته 2016 سنة 1 ر   الشركات  ااون ألحكام طبقا
 .التن يذية

 لت ســيس ا قــررة القواعــد بكافــة يلتــ امه  أيضــا يقــرون كمــا
 :اآلتية ا واد ألحكام وفقا الشركة

 (1مادة )
 .العقد هذا من يتج أ   ج ءا الساب  التمهيد يعترب

 (2مادة )
ر    الشركات  ااون ألحكام طبقا أتسست الشركة ين ا رسسون يقر
 .العقد هذا وأحكام و ئحته التن يذية وتعديالته 2016 لسنة (1)

 .الشهر يري  من اعتبارا ا عتبارية يلشخصية الشركة وتتمتع
 اجلهات كافة وموافقة الشهر يري  من إ  اشاطها م اولة هلا جيوز و 

 للنشاه م اولتها على الر ابية
 (3مادة )

التجـاري/  مق لـة وعنواهنـا كويتيـة مسـاتة شـركة تـي  القابضـة شـركة / الشـركة اسـ 
 (11مدينة الكويت  القبلة  شارب محد الصقر  برج اخلرامت  الدور )

 (4مادة )
 / دولـة مت وموطنهـا الكويـت دولـة مت الرئيسـن الشـركة مركـ  يقـع

 دارا أررى جهة أي إىل الرئيسن اقا ا رك  للشركاء الكويت وجيوز
 دولـة الكويـت ورـارج دارـا للشـركة فـروب ووكـا ت وفت  الكويت 
 ومت الكويـت دولـة مت ذكرهـا السـاب  األعماة مباشرة للشركة ويكون
 مشاهبة أعما   ارس أن للشركة وجيوز أو يلوكالة أصلية بص ة اخلارج

  ا ذكورة أبغراضها مرتبطة أو  زمة أو مكملة أو
 توجيـه مت بـه يعتـد الـذي هلـا القـااوين ا ـوطن هـو الشـركة مقـر ويعتـرب

 السـجا مت بياانتـه إليهـا وتثبـت القضـائية وا عـالانت ا راسـالت
  التجاري السجا مت  يده بعد إ  ا قر هذا بتغيري يعتد و  .التجاري

 (5مادة )
 .الشهر يري  من تبدأ حمددة غري الشركة مدة
 

 (6مادة )
 2016 / 1 ر   الشركات بقااون ا رسوم أبحكام ا رالة عدم مع

 اجلها من أسست اليت التن يذية  ف ن ا غراض و ئحته – وتعديالته

 .هن الشركة
 ومت الكويـت دولـة مت ذكرهـا السـاب  األعماة مباشرة للشركة ويكون
 مشاهبة أعما   ارس أن للشركة وجيوز يلوكالة أو أصلية بص ة اخلارج

 ) اسخة مرف  (.ا ذكورة أبغراضها مرتبطة أو  زمة أو مكملة أو
 (7مادة )

شـهر   رـر مت شـهر ينـاير وتنتهـن اوة مـن للشـركة ا اليـة السـنة تبـدأ
 مـن فتبـدأ األوىل ا الية السنة ذلك من عام ويستثىن كا من ديسمرب
 من 31/12/2019مت وتنتهن التجاري السجا مت الشركة  يد يري 
 التالية ا الية السنة

 ) الشرعية الر ابة هيئة (
 ارتياري (8مادة )

 الشـريعة ألحكـام وفقـا اشاطها  ارس الشركة كاات اذا ما حاة مت (
 أبحكـام تصـرفات مـن فيمـا ألريـه تتقيـد ان عليهـا فيجـب ا سـالمية
 مسـتقلة هيئـة تشـكا ان الشـركة علـى جيـب ا سـالمية و الشـريعة
 مت ا تخصصـني مـن عـدد مـن تكـون و) الشـرعية الر ابة هيئة (تسمى
 مت جـامعن مرهـا علـى األ ـا علـى احلاصـلني ا سـالمن ال قـه أصـوة
 هذا 
 للشـركة العموميـة اجلمعيـة تعيـنه  ثالثـة عـن عـدده  يقـا و  الـاة
 :يآليت يت 

 . تصرفاهتا و الشركة أاشطة حوة ا سالمن الشرعن الرأي إبداء )أ
 . الشريعة أبحكام الشركة الت ام من التحق  )ب
 مت رأيهـا علـى يشـتما للشـركة العامة للجمعية سنوي تقرير تقدمي )ج

 الشـريعة احكـام مـع وتصـرفاهتا اشـاطها و الشـركة أعماة تواف  مدى
 الر ابـة هيئـة تبديه مبا يلتقيد الشركة إدارة الت ام مدى و , ا سالمية

 مالحظـات مـن لـديها مـا يكـون و , الشـ ن هـذا مت  راء الشـرعية مـن
 السنوي الشركة تقرير ضمن التقرير هذا يندرج الشركة و اعماة على

 رـالأ ووجـود ا غلبيـة حتقي  تعذر حاة ومت يألغلبية اآلراء وتررذ
 إحالـة يـت  الشـرعن احلكـ  الشـرعية حـوة الر ابـة هيئـة أعضـاء بـني

  ا سالمية والشئون األو اأ وزارة مت ال توى هيئة إىل ا وضوب
 (9مادة )

 د.ك(  2,100,000)  مببلـغ بـه ا صـرح الشـركة مـاة رأس حـدد
 علـــــى فقـــــو ) مليـــــوانن  ومائـــــة الـــــ  دينـــــار كـــــوييت( موزعـــــة

 مجيـع ( و0,100)  سـه  كـا  يمـة ) سـه  21,000,000(
فقـو  د.ك(  2,100,000)  ا صـدر ا ـاة األسـه  امسيـة( ورأس

 مـن الشـركة مـاة رأس يتكـون )مليـوانن  ومائـة الـ  دينـار كـوييت( و
 : كالتا  اسداده ي عينية حص  و اقدية أسه 
 الشـركة مبعرفـة سـدادها ي )ك.د 2,100,000 (ا دفوب ا اة رأس
  01/02/2018  بتـاري  الصادر الكتاب بنك اخلليج  مبوجب لدى
 فقو     )ك.د ( العيين ا بلغ

 ا رفـ    / / يريـ  التـد ي  مكتـب لتقـديرات وفقـا العينيـة احلصـ 
 ا اة أسواق من هيئة وا عتمد صورته

   ) عليها ا بتبة وا متياز الرهن حقوق أمامها يذكر العينية للحص  يلنسبة (
 (10مادة )

 الشـركة ا ـاة رأس كامـا مت العقـد علـى ا و عـون ا رسسـون أكتتـب
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 : التا  الوجه على
القيمة يلدينار  عدد األسه  اس  ا ساه  الر  

 الكوييت
شـــــــركة ا ســـــــتثمارات  1

 الوطنية )ش.م.ك.ب(
9,972,290 997,290 

شــــــــــــــــــركة اخللــــــــــــــــــيج  2
للكابالت والصناعات 
الكهريئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 )ش.م.ك.ب(

9,975,000 997,500 

شــــركة البوابــــة الوطنيــــة  3
للتجـــــــــــــــارة العامـــــــــــــــة 

 وا قاو ت )ذ.م.م(

1,050 105 

ـــة  4 ـــة للبني الشـــركة العا ي
التحتيــــــــــــة القابضـــــــــــــة 

 )ش.م.ك.م(

1,050 105 

الـــــــرازي بـــــــدر حممـــــــد  5
  ا ض  

1,050,000 105,000 

 2,100,000 21,000,000  الموب
 للشـركة النقـدي ا ـاة رأس  يمـة  يـداب  ـاموا أبهنـ  ا رسسـون ويقـر
  يمة إمجا  من للشركة النقدي رأس ا اة  يمة %( من100) بنسبة

 مـنه  سه ( كا 21,000,000)   درها و هبا اكتتبوا اليت األسه 
 البنك من الصادرة الشهادة مبوجب اخلليج   البنك لدى اكتتابه بنسبة
 العقد. هذا أبصا ا رفقة و ( 01/02/2018ا رررة مت ) و ا ذكور
 يلكامـا و ـد  يمتهـا مدفوب العينية احلص  أبن ا رسسون يقر كما
 تقوميها ي احلص  تلك إليها وأن ملكيتها اقا و للشركة تسليمها ي

 (-مكتب    من الصادر (  / / ) ا ررخ للتقرير وفقا
 احلصـ  تقـومي ويكـون ا اة أسواق هيئة من ا عتمد احلسايت تقرير
 .للشركة اجلمعية الت سيسية من إ راره بعد هنائيا العينية

 :ما يلن يذكر الشركة ماة رأس كاما سداد عدم حاة مت
 بسداد طرأ كا يلت م)ك.د (و دره الشركة ماة رأس من والبا ن
 الشركة  يد يري  من سنوات عس أ صاها مدة رالة البا ية حصته

 .ا دارة جملس اليت حيددها ا واعيد ومت التجاري يلسجا
 (11مادة )

 الشـركة الت مـت الـيت التكـالي  و الن قـات و األجـور و ا صـروفات
 أبصـا ا رفـ  للبيـان وفقـا)ك.د مبلـغ) هـن أتسيسـها بسـبب أبدائهـا
 . العامة ا صروفات حساب من يص  العقد

 (12مادة )
 ا جـراءات جبميـع يلقيـام العقـد هـذا علـى ا و عون ا رسسون يتعهد
 طلبـات وإلغـاء ويلت مـون يسـتبعاد الشـركة أتسـيس   ـام الالزمـة

 .ذلك لتحقي  الالزمة ا جراءات واياذ وا كررة الوتية ا كتتاب
 ايـاذ مت)الرازي بـدر حممـد ا ضـ (  السيد عنه  وكلوا الغرض وهلذا

 التعـديالت وإدراة الالزمة ا ستندات واستي اء ا جراءات القااواية
 النظـام مت او مت العقـد إدراهلـا ضـرورة الرمسيـة اجلهـات تـرى الـيت

 .به ا رف  األساسن
 ا كتتـاب مـن ا اتهـاء يريـ  مـن أشـهر ثالثـة رـالة ا رسسني وعلى
 والصـناعة التجـارة لـوزارة أن يقـدموا الت سيسـية اجلمعيـة اجتماب و با
 بـدفع وبقيـامه  مرسـس كـا فيهـا اكتتـب الـيت ا سـه  بعـدد بيـاان

 دفـع ومـا السـه  و يمـة وعنـاوينه  وأمسـائه  دفعها األ ساه الواجب
 . يمته من

 (13مادة )
 الذي الضرر تعويض عن بينه  فيما يلتضامن الشركة مرسسو يس ة
 .الشركة عقد بطالن الغري بسبب أو مساتيها أو الشركة يصيب

 (14مادة )
 ص حة من تتكون اسخة كا اس  وأربع أصا من العقد هذا حترر

 اسخة كا اس  أربع من للشركة ا كون األساسن النظام به ومرف 
 .إضافة أو شطب بال (1مادة ) عدد ويتضمن ص حة من تتكون
 الرئيسـن مرك هـا مت الشـركة عقـد مـن أصـلية بنسـخة ا حت ـاظ ويـت 
 .ا لكبوين مو عها وعلى
 ا دارة لـدى الشـركة مبلـ  العقـد هـذا مـن أصـلية اسـخة حت ـ  كمـا

 علـى احلصـوة مت يرغـب مـن ولكـا والصناعة التجارة بوزارة ا ختصة
 حتـدده معـني رسـ  مقابا الشركة من يطلبها أن لاصا مطابقة اسخة
 .الشركة
 بص ته الثاين األوة بص ته                    الطرأ الطرأ

 بص ته                الطرأ الرابع بص ته الثالث   الطرأ 
 اخلامس الطرأ

 احلاضرين و عوه  على تالوته وبعد العقد هذا حترر ذكر ومبا
 ا وثقة/ منرية علن ابراهي                                  
 

 شركة تي  القابضة    
  مق لة كويتية مساتة شركة

 األساسن النظام
 الشركة أتسيس

 الشركة أتسيس عناصر – أ
 (1مادة )

 1/2016 ر ـ  الشـركات  ـااون ألحكـام طبقـا الشـركة أتسسـت
 ا سه  مالكن األساسن بني النظام وهذا التن يذية و ئحته وتعديالته

 . )م.ك.م.ش (مق لة كويتية مساتة شركة بعد فيما أحكامها ا بينة
  (2مادة )

مت  الكـائن الكويـت دولـة مت القـااوين وحملهـا الرئيسـن الشـركة مركـ 
( 11مدينة الكويت  القبلة  شارب محد الصـقر  بـرج اخلـرامت  الـدور )

 القضـائية وا عـالانت ا راسالت توجيه به مت يعتد الذي ا وطن وهو
 .التجاري يلسجا التغيري ي إذا إ  ا وطن هذا بتغيري يعتد و 

 بدولة مكاتب أو توكيالت أو فروعا هلا ينشئ أن ا دارة للس وجيوز
 .يخلارج أو الكويت

 (3مادة )
  الشركة مدة حتديد جيوز (الشهر يري  من وتبدأ حمددة غري الشركة هذه مدة

 (4مادة )
 تعديالتـه 2016/ 1ر ـ   الشركات  ااون أبحكام ا رالة عدم مع

 أسست اليت األغراض ف ن التن يذية و ئحته
 :هن الشركة أجلها من
 الشـركات إدارة مت ا شـاركة أو هلـا التابعـة الشـركات إدارة - 1
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 .هلا الالزم الدع  وتوفري فيها تساه  األررى اليت
ا اليـة  واألوراق والسـندات يألسـه  ا ألـار مت أمواهلـا اسـتثمار - 2

 .األررى
احلـدود  مت اشـاطها  باشـرة الالزمـة وا نقـو ت العقـارات  لـك - 3

 .للقااون وفقا هبا ا سموح
حصصـا  أو أسـهما فيهـا  لـك الـيت الشـركات إ ـراض أو  ويـا - 4

 مشـاركة اسـبة تقـا أ  يتعـني احلالـة هـذه ومت الغـري  لـدى وك التهـا
 .ي ائة عشرين عن ا قبضة الشركة ماة رأس مت الشركة القابضة

والعالمـات  ا رـباب بـراءات مـن ال كريـة ا لكيـة حقـوق  لـك - 5
احلقـوق  مـن وغريهـا ا متيـاز وحقـوق الصـناعية النمـاذج أو التجاريـة
مت  سـواء لغريهـا  أو هلـا التابعـة للشركات وأتجريها واستغالهلا ا عنوية 
 .رارجها أو الكويت دارا

 زايدته وطرق ا اة رأس – ب
 (5مادة )

ك ) فقـو .د ( 2,100,000مببلـغ)  بـه ا صـرح ا ـاة رأس حـدد
   ك.د (2,100.000)  ا صدر ماة ورأس ومائة ال  دينار كوييت( مليوانن 

  ا دفوب ا اة )فقو اثنان مليون ومائة أل  دينار كوييت( ورأس
 ك ) فقو مليوانن  ومائة ال  دينار كوييت(.د (2,100.000) 

 عينيـة وحصـ  اقديـة أسـه  مـن ا صـدر الشـركة مـاة ويتكـون رأس
 :اآليت النحو على موزعة
ــار  .د (2,100.000 ) مبلــغ ــة الــ  دين ك ) فقــو مليــوانن  ومائ

مبعرفـة بنـك اخللـيج كتـاهب  يريـ   سـدادها ي اقـدا ) ك.د كـوييت(
01/02/2018  

 احلصة العينية  يمة //////////////( وهن ) ( ك.د مبلغ )//////////
  با من ا عتد صورته ا رف  / / بتاري  التد ي  مكتب لتقديرات وفقا

 . ا اة قهيئة أسوا
 وا متيـاز الـرهن حقـوق أمامهـا يـذكر العينيـة للحصـ  يلنسـبة (

 .) وجد إن عليها ا بتبة
 (6مادة )

 ألحكام وفقا  لكها الكويتيني لغري) جيوز  /جيوز (امسية الشركة أسه 
 .ا نظمة لذلك الوزارية والقرارات القااون

 (7مادة )
 األسـه   يمـة كااـت إذا إ  بـه ا صـرح ا ـاة رأس زايدة جيـوز  

 أن العاديـة غـري للجمعيـة العامـة وجيـوز كاملـة  دفعـت  ـد األصـلية
 مـن بقـرار جيـوز أاه على تن يذه  يري  حتديد مت ا دارة جملس ت وض
 ا ـاة رأس حـدود مت ا صـدر ا ـاة رأس زايدة إدارة الشـركة جملـس
 .يلكاما ي سداده  د ا صدر ا اة رأس يكون أن على به ا صرح

 .ا مسية  يمتها من أب ا اجلديدة األسه  إصدار جيوز و 
 (8مادة )

 بقـرار جيـوز .يلكامـا دفعـت  ـد األصـلية األسـه   يمـة كااـت إذا
 الر ابيـة اجلهـات بعـد موافقـة العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة مـن يصـدر
 من مسبب ا باح على بناء وذلك به ا صرح الشركة ماة رأس زايدة
 أن علـى الشـ ن هـذا مت احلسـايت مرا ـب مـن ا دارة وتقريـر جملـس
 .وطرق ال ايدة مقدار ا اة رأس ب ايدة الصادر القرار يتضمن

 (9مادة )
 أولوية ح  ا ساتني بعض ميارس ومل الشركة ماة رأس زايدة تقرر إذا

 ا كتتب غري األسه  يصي  يت  رأس ا اة زايدة أسه  مت ا كتتاب
 طلبات ألاوزت ف ن الشركة  مساتن من ذلك مت يرغب  ن فيها

 ما بنسبة ا كتتبني على يصيصها ي ا طروحة األسه  عدد ا كتتاب
 .به اكتتبوا

 جـاز اجلديـدة األسـه  كامـا مت فيهـا ا كتتـاب يـت    الـيت األحـواة مجيـع ومت
 جـدد   سـاتني فيهـا ا كتتـب غـري بتخصـي  األسـه  يقـوم أن ا دارة للـس
 .القااون بقوة ملغاة فيها ا كتتب غري اجلديدة األسه  وتعترب

 (10مادة )
 على وذلك العام ا كتتاب طري  عن ا اة رأس زايدة للشركة جيوز

 لسنة 1 ر   الشركات  ااون من ) 160 ( (1ي ادة ) ا بني النحو 
 التن يذية و ئحته وتعديالته 1620

  (11مادة ) ارتياري( )ا 
  أحدتا: أو التاليني يلقيدين أسهمه مت التصرأ مت ا ساه  ح  يقيد
 الـيت األسـه  شـراء مت الشركة مت للمساتني أولوية ح  اشباه - 1

 .بيعها مت مالكها يرغب
 .األسه  مشبي على ا دارة جملس موافقة اشباه - 2

 172 (1ي ادة ) إليها ا شار التصرفات القيدين هذين من ويستثىن
 .الشركات  ااون من
 .) البورصة مت ا درجة الشركات على الن  هذا يسري   (

 (12مادة )
  النظام هذا من 11 (1ا ادة ) من األوة يلقيد األرذ حالة مت إل امن ا  (

 بشـروه الشـركة إرطـار أسـهمه مت التصـرأ  بـا ا سـاه  علـى جيـب
 أايم عشـرة ااقضـاء بعد انفذا إ  األسه  مت التصرأ يكون و  البيع
 شـراء بطلـب ا سـاتني مـن أي يتقـدم أن دون ا رطـار يريـ  علـى

 ذلـك يـت  أن تعـني األسـه  لشـراء ا سـاتني أحـد ف ذا تقدم .األسه 
 .البيع بشروه الوارد يلسعر

  (13مادة )
  النظام هذا من 11 (1ا ادة ) من الثاين يلقيد األرذ حالة مت إل امن ا  (
 يتعـني ألسـهمها الشـركة بشـراء اخلاصـة يألحكـام ا رـالة عـدم مـع
 األسـه  شـراء لشـخ  ا شـبي  رفضـه حالـة مت ا دارة جملـس علـى

 بطلـب اللـس إرطـار يريـ  مـن أايم عشـرة رـالة الشـركة حلسـاب
 علـى ا سـاه  ات   الذي يلسعر احلالة هذه ويت  الشراء مت ا وافقة 

 .به أسهمه بيع
 ا كتتاب

 (14)مادة 
 مـاة رأس كامـا مت الت سـيس عقـد علـى ا و عـون ا رسسـون اكتتـب
ا مسيـة   يمتهـا) (سـه 21,000.000عـددها ) يبلـغ أبسـه  الشـركة

 فقو مليوانن ومائة ال  دينار كوييت() ( ك.د 2,100,000
 ي و ـد الت سـيس عقـد مت ا بينـة اكتتابـه بنسـبة كـا بينه  فيما موزعة

 الـيت لاسـه  ا مسيـة القيمـة كوييت من ديناردفع مليوانن ومائة ال  
 ا رفقـة البنـك شـهادة مبوجـب اخللـيج وذلـك بنـك لـدى هبـا اكتتبـوا
 . م 01/02/2018 مت ا رررة
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 عس أ صاها مدة رالة األسه   يمة من البا ن اجل ء ويسدد
 اليت ا واعيد ومت التجاري  السجا مت الشركة  يد يري  من سنوات
 يلقسو الوفاء عن ا ساه  أترر وإذا ا دارة  جملس حيددها

 عسة مضن بعد الشركة على وجب موعده مت األسه  على ا ستح 
 ي ن على للبيع أسهمه تعرض أن إاذاره يري  من يوما عشر

 مجيع على يألولوية األسه  بيع مثن من الشركة وتستومت ا ساتني 
  د تكون وما وال ائدة تسدد مل اليت  يمة األ ساه ا ساه  دائين
 مثن يك  مل ف ذا للمساه  البا ن ويرد ا قات  من الشركة حتملته
 .اخلاصة أمواله مت يلبا ن ا ساه  على الشركة رجعت األسه  بيع

  (15مادة )
 واحكام الت سيس عقد ا ساه   بوة السه  ملكية على حتما يبتب
 .العامة مجعياهتا و رارات للشركة األساسن النظام

  (16مادة )
 مت  ييـ  بـال غـرية حلصة معادلة حصة مت احل  صاحبة اوة سه  كا

 ا قسمة ومت األريح الشركة موجودات ملكية
  (17مادة )

 أمسـاء فيـه وتقيـد مقاصة وكالة لدى حي   راص سجا للشركة يكون
 مـنه  لكـ  ا ملوكـة وعـدد األسـه  ومـوطنه  وجنسـياهت  ا سـاتني
 .سه  كا عن ا دفوعة والقيمة واوعها
 البيـاانت علـى تطـرأ تغيـريات أبي ا سـاتني سـجا مت الت شـري ويـت 

 ولكا بياانت من ا قاصة أو وكالة الشركة تتلقاه  ا وفقا فيه ا سجلة
 هـذا ببياانت ت ويده ا قاصة وكالة أو الشركة من يطلب ان ش ن ذي

 .السجا
 الت سيسية اجلمعية

  (18مادة )
 اجتمـاب  بـا و ا كتتاب يري  من أشهر ثالثة رالة ا رسسني على

 بعـدد بيـاان الصـناعة و لـوزارة التجـارة يقـدموا أن الت سيسـية اجلمعيـة
 الواجـب األ سـاه بـدفع ا كتتبـني بقيـام و هبـا اكتتـب الـيت األسـه 
 هبـا اكتتـب الـيت األسـه  عـدد و عنـاوينه  و أبمساء ا كتتبني و دفعها
 .  يمته من ما دفع و السه   يمة و منه  كا

 (19مادة )
 أشـهر ثالثـة رـالة لالاعقـاد الت سيسـية اجلمعيـة دعـوة ا رسسني على
 تعقـد ان دون ا ـدة فـ ذا ااقضـت ا كتتـاب مـن ا اتهـاء يريـ  مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة رـالة الصـناعة و التجـارة وزارة  امت اجلمعية
 .لالاعقاد الت سيسية اجلمعية بدعوة ا ذكورة ا دة يري  ااقضاء

 (20مادة )
 جـدوة متضـمنة الت سيسـية اجلمعيـة اجتمـاب حضـور إىل الـدعوة توجه

  : التالية الطرق ا جتماب أبحد ااعقاد مكان و زمان و ا عماة
 ا ـدد ا وعـد  بـا ا كتتبـني مجيـع إىل ترسـا مسـجلة رطـايت - 1

 .األ ا على أبسبوعني ا جتماب  اعقاد
 ا عالن يت  ان على مرتني ا عالن حيصا ان جيب ا عالن  و – 2
 اشـر يريـ  مـن اايم سـبعة تقـا عـن   مـدة مضـن بعـد الثااية ا رة مت

 . األ ا على اايم بسبعة ا جتماب ااعقاد  با و ا وة ا عالن
  با  ااوان عنه  ينوب من او ا ساتني إىل يليد الدعوة تسلي  - 3

 ي يـد مبـا الـدعوة صورة يرشر على و األ ا على بيوم ا جتماب موعد
 .ا ستالم

 يلالئحـة ا بينـة احلديثـة ا تصـاة وسـائا مـن ارـرى وسـيلة أي4- 
 الصـناعة و التجـارة ارطـار وزارة جيـب و الشـركات لقـااون التن يذيـة

 بسبعة ااعقاده  با ا جتماب مكان و مبيعاد و ا عماة جبدوة كتابيا
 .ممثلها حلضوراأل ا  على اايم

 .الغرض هلذا اجلمعية تنتخبه من الت سيسية اجلمعية اجتماب يبأس
 (21مادة )

 مساتون حضره إذا إ  صحيحا الت سيسية اجلمعية اجتماب يكون  
 .هبـا ا كتتـب األسـه  عـدد من اص  أكثر ميثلون التصويت ح  هل 
لذات  اثن اجتماب إىل اجلمعية دعوة وجب النصاب هذا يتوافر مل ف ذا

 عـن ت يـد و  أايم سـبعة عـن تقـا   مدة رالة يعقد ا عماة جدوة
 صحيحا الثاين ويكون ا جتماب ا وة ا جتماب يري  من يوما ثالثني

 .احلاضرين عدد كان أاي
 يراه حدد  د كان إذا الثاين لالجتماب جديدة دعوة توجه أ  وجيوز

 ا طلقـة يألغلبيـة القـراراتتصـدر  و ا وة ا جتمـاب إىل الـدعوة مت
 .ا جتماب مت احلاضرة لالسه 

  (22مادة )
 وافيـة معلومـات يتضمن تقريرا الت سيسية اجلمعية إىل ا رسسون يقدم
 ا سـتندات مـع اا قـت ا بـالغ الـيت و الت سـيس عمليـات مجيـع عـن

  طالب ا رسسون حيدده مكان مت التقرير هذا يوضع و لذلك ا ريدة
 و األ ـا علـى أايم بسـبعة اجلمعية اجتماب  با ذلك و ا كتتبني عليه

 .حلضور ا جتماب ا كتتبني دعوة مت ذلك إىل يشار
  (23مادة )

 : اآلتية ي سائا الت سيسية اجلمعية يت 
 و صحتها من التثبت بعد الشركة أتسيس إجراءات على / ا وافقة 1

 . لعقد الشركة و الشركات  ااون ألحكام موافقتها
 علـى ذلـك و , وجـدت العينيـة إن احلصـ  تقـومي علـى / ا وافقـة 2

 .  ااون الشركات من ) 11 ( (1ي ادة ) الواردة النحو
 .ا وة ا دارة جملس اعضاء / ااتخاب 3
 . أتعابه حتديد و احلسايت مرا ب / ارتيار 4
 تـ اوة الشـركة كااـت إذا ( الشـرعية الر ابـة هيئـة أعضـاء / تعيـني 5

 ) ا سالمية الشريعة ألحكام وفقا اشاطها
 .هنائيا الشركة أتسيس / إعالن 6
 التجارة وزارة إىل الت سيسية اجلمعية اجتماب حمضر من صورة ترسا و
 . اليت ايذت القرارات متضمنة الصناعة و

  يـدها و الشـركة عقـد بنشـر يقـوم ان ا وة ا دارة جملـس وعلـى
 الشـركة أتسيس يري  اعالن من يوما ثالثني رالة التجاري يلسجا

 . هنائيا
 ا ساتني والت امات حقوق

  (24مادة )
 : التالية يحلقوق راص بوجه الشركة مت العضو يتمتع

 .توزيعها يتقرر اليت ا نحة أسه  على احلصوة و األريح /  بض  1
 و ا دارة جملـس مت العضوية طري  عن الشركة ادارة مت / ا شاركة 2
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 ألحكـام طبقـا وذلـك مـداو هتا مت وا شـباك العامـة اجلمعيـات حضـور
 .ذلك رالأ على ات اق اي يطال يقع و النظام وهذا الشركات  ااون

 علـى ا  ا على اايم بسبعة العامة اجلمعية اجتماب  با احلصوة / 3
 جملـس تقريـر و ا نقضـية ال ـبة ا اسـبية عـن للشـركة ا اليـة البيـاانت
 . احلسايت مرا ب تقرير و ا دارة

 مت ا كتتـاب مت األولويـة و لـه ا ملوكـة األسـه  مت التصـرأ / 4
 .اجلديدة األسه 

 بعـد التصـ ية عنـد الشـركة موجـودات مـن اصـيب علـى احلصـوة / 5
 .ديون من عليها مبا الوفاء

  (25مادة )
 : يلن مبا راص بوجه الشركة مت العضو يلت م
 حلـوة عنـد اسـه  مـن ميلكه ما على ا ستحقة ا  ساه / تسديد 1

 . السداد مت عن الت رري التعويض دفع و ا ستحقاق مواعيد
 اسـتي اء سـبيا مت حتملتهـا  ـد الشـركة تكـون الـيت الن قـات / د ـع 2

 علـى التن يـذ و للشـركة  يمـة أسـهمه مـن ا دفوعـة غـري ا  سـاه
 . حلقو ها استي اء ا سه 

 . للشركة العامة اجلمعية تصدرها اليت القرارات / تن يذ 3
 او ا اليـة ي صـاحل ا ضـرار إىل يـردي عمـا اي عـن ا متنـاب / 4

 .ذلك لال ة عن تنشا اليت بتعويض ا ضرار ا لت ام و للشركة األدبية
 (26مادة )

 : يلن مبا القيام للمساتني العامة للجمعية جيوز  
 . ا مسية السه   يمة زايدة او ا الية ا ساه  اعباء / زايدة  1
 على الصافية األريح من توزيعها الواجب ا ئوية النسبة / ااقاص  2

 .الشركة عقد مت ا ددة و ا ساتني
 او الت سيس عقد مت ا ذكورة الشروه غري جديدة شروه / فرض  3
 و العامـة اجلمعيـات مت حضـور ا سـاه  أبحقيـة تتعلـ  النظـام هـذا

 . فيها التصويت
 او كتابيـا ا سـاتني مجيـع بقبـوة ا حكـام هـذه علـى اخلـروج جيـوز و

 ا جـراءات واسـتي اء , مجيـع ا سـاتني فيـه يشـبك امجاعن بتصويت
 . الشركة عقد لتعديا الالزمة

 ا دارة جملس – أ
 (27مادة )

أعضـاء(   عـدد ) عسـة  مـن مكـون إدارة جملـس الشـركة إدارة يتـوىل
 .  ابلة للتجديد سنوات ثال  العضوية مدة وتكون
 اسـتمر لـذلك ا ـدد ا يعـاد مت جديد إدارة جملس ااتخاب تعذر وإذا

 وااتخـاب األسـباب زواة الشـركة حلـني أعمـاة إدارة مت القادم اللس
 . جديد إدارة جملس

 (28مادة )
 أن  وجيوز السري يلتصويت ا دارة جملس أعضاء ا ساتون ينتخب
 جملـس أعضـاء اصـ  جيـاوز عـدد   ااتخـاب الشـركة عقـد مت يشبه
 . الشركة مرسسن بني من األوة ا دارة

  (29مادة )
 للرئيس وانئبا للمجلس رئيسا السري ي  باب ا دارة جملس ينتخب
 القضـاء وأمام الغري مع عال اهتا مت الشركة ا دارة جملس رئيس وميثا

 تو يعـه ويعتـرب   يلعقـد ا بينـة األرـرى ا رتصاصـات جااـب إىل
  ـرارات تن يـذ وعليـه   يلغـري الشركة عال ة مت ا دارة كتو يع جملس

 عنـد الـرئيس حمـا انئـب الـرئيس وحيـا   بتوصـياته يتقيـد وأن اللـس
 . ارتصاصاته ممارسة من لديه مااع  يام أو   غيابه

 (30مادة )
 أعضـاء مـن ا دارة جملـس يعينـه تن يـذاي رئيسـا للشركة يكون أن جيوز

 لصصـاته اللـس وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاه غـريه  مـن أو اللس
 . الشركة عن التو يع مت وصالحياته

  (31مادة )
 الشـركة أعماة لطبيعة وفقا أعضائه بني العما يوزب أن ا دارة للس

 أعضائه بني من جلنة أو أحد أعضائه ي وض أن للمجلس جيوز كما  
 وجه على ا شراأ أو أكثر أو معني بعما القيام مت الغري من أحدا أو

 أو الســلطات بعــض ممارســة مت أو الشــركة اشــاه مــن وجــوه
 . يللس ا نوطة ا رتصاصات

  (32مادة )
 له ممثلني تعيني اعتباراي أو طبيعيا شخصا كان سواء مساه  لكا جيوز
 عـدد ويسـتن ة فيهـا أسـه  من ما ميلكه بنسبة الشركة إدارة جملس مت

 أعضاء جمموب من الطريقة هبذه ا ختارين ا دارة جملس أعضاء
 هلـ  الـذين للمسـاتني جيـوز و    ااتخـاهب  يـت  الـذين ا دارة جملـس
 ااتخـاب مت اآلرـرين مـع ا سـاتني ا شـباك ا دارة جملس مت ممثلون
 ا ستخدمة النسبة عن زاد ما حدود مت إ  ا دارة جملس أعضاء بقية

 أن ا سـاتني مـن لموعـة وجيـوز ا دارة جملـس مت ممثليـه مت تعيـني
 وذلك ا دارة جملس مت أكثر عنه  أو ممثا لتعيني بينه  فيما يتحال وا
 . جمتمعة ملكيته  بنسبة
 . والواجبات احلقوق من ا نتخبني لاعضاء ما ا مثلني هلر ء ويكون
 ودائنيهـا الشـركة ألـاه ممثليـه أعمـاة عـن مسـرو  ا سـاه  ويكـون

 . ومساتيها
  (33مادة )

 عـدد اصـ  حضـره إذا إ  صـحيحا ا دارة جملـس اجتمـاب  يكـون
 على ا ت اق وجيوز   عن ثالثة احلاضرين عدد يقا أ  على األعضاء

 احلديثـة ا تصـاة وسـائا يسـتخدام وا جتمـاب   أكـرب عـدد أو اسبة
 . اللس أعضاء مجيع مبوافقة  رارات يلتمرير واياذ
 السـنة رـالة األ ـا علـى مـرات سـت ا دارة جملـس جيتمـع أن وجيب

 . مرات أكثر عدد على ا ت اق وجيوز   الواحدة
 (34مادة )

 األعضـاء  بـا مـن وتو ـع ا دارة جملـس اجتماعـات حماضـر تـدون
 ايذه  رار على يواف  مل وللعضو الذي   اللس سر وأمني احلاضرين
 . ا جتماب حمضر مت اعباضه يثبت أن اللس

  (35مادة )
 علـى حائ ا كان من فيه رل ه ا دارة  جملس مت عضو مرك  شغر إذا

 وإذا ا دارة  جملـس بعضوية ي وزوا مل الذين ا ساتني من األصوات أكثر
 . فقو سل ه مدة اجلديد العضو ويكما   يليه من رل ه لديه مااع  ام
 علـى يتعـني ف اـه   األصـلية ا راكـ  ربـع الشاغرة ا راك  بلغت إذا أما

 ميعـاد مت لتجتمـع العامـة للمسـاتني اجلمعيـة دعـوة ا دارة جملـس



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 113            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

  الشاغرة ا راك  ميا من وتنتخب   مرك   رر شغر يري  من شهرين
  (36مادة )

 : التالية الشروه ا دارة جملس لعضوية يرش  من مت تتوافر أن جيب
 . التصرأ أبهلية متمتعا يكون أن - 1
 أو للحرية مقيدة بعقوبة جناية مت عليه احلك  سب   د يكون أ  - 2

 األمااـة أو يلشرأ للة أو جرمية التدليس أو يلتقصري إفالس جرمية
  د يكن مل ما القااون ألحكام لال ته بسبب للحرية مقيدة بعقوبة أو
 . إليه اعتباره رد
  لعـدد ميثلـه الـذي الشـخ  أو شخصـية بص ة مالكا يكون أن - 3
 الشـروه مـن أاي ا دارة جملـس عضـو فقـد وإذا . الشـركة أسـه  مـن

 . العضوية ص ة عنه زالت ا تقدمة
  (37مادة )

 لعـدد األ صـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـس مت العضوية تدرا  
 . الشركات  ااون ( من1/234 (ي ادة إليها ا شار العضوايت

 مسـاتة شـركة مـن أكثر إدارة للس رئيسا يكون أن للشخ  وجيوز
 . مق لة

 (38مادة )
 لشخ  ممثال كان ولو   ا دارة جملس عضو أو لرئيس جيوز  
 حبكـ  إليـه وصـلت ا علومـات الـيت يسـتغا أن اعتبـاري أو طبيعـن 

 . غريه أو لن سه فائدة على احلصوة مت منصبه
 عضويته أثناء يلشركة أسهمه مت التصرأ ا دارة جملس لعضو وجيوز

 ا نصـوص األسـه  مت بقيـود التصـرأ إرـالة دون وذلـك يللـس
 . النظام هذا أو الشركة عقد أو الشركات  ااون مت عليها

  (39مادة )
 غـري مت أن ي صـحوا إىل ا سـاتني ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز  

 أسـرار مـن عليـه و  ـوا الغـري عمـا إىل أو العامـة اجلمعيـة اجتماعـات
 عـن ومسـاءلته   عـ هل  وجـب وإ   دارهتـا مباشـرهت  بسـبب الشـركة

 . ا خال ة عن الناألة تعويض األضرار
  (40مادة )

 جيمـع أن   اللـس أعضـاء مـن ألي أو ا دارة جملـس لـرئيس جيـوز  
 أي مت يشـبك أن أو   شـركتني متنافسـتني إدارة جملـس عضـوية بـني

 حلساب أو اخلاص حلسابه يتجر أن أو الشركة منافسة ش اه من عما
 أن هلـا كـان وإ    الشـركة ت اولـه الـذي النشـاه فـروب أحـد مت غـريه
 أجريت كاهنا حلسابه اليت زاوهلا العمليات يعتبار أو يلتعويض تطالبه

 . العادية العامة اجلمعية مبوافقة ذلك يكن مل ما   الشركة حلساب
  (41مادة )

 من أبكثر ا دارة جملس وأعضاء رئيس مكافات جمموب تقدير جيوز  
 وا حتياطـات ا سـتهالك بعد استن اة الصامت الرب  من ي ائة عشرة
 وجيوز( ا ساتني على ا اة رأس من % 5 عن يقا   رب  وتوزيع
 علـى ت يـد   سـنوية مكافـ ة توزيـع وجيـوز . )أعلى اسبة على ا ت اق

 من عضو ولكا ا دارة جملس لرئيس كوييت دينار   أ ستة
 اليت األريح حتقي  حلني الشركة أتسيس يري  من اللس هذا أعضاء
 وجيوز   السابقة ال قرة عليه اصت وفقا  ا ا كافات بتوزيع هلا تسم 
 جملـس ا دارة عضـو اسـتثناء للشـركة العامـة اجلمعيـة عن يصدر بقرار

 الشـركة مت كـان إذا ( ا ـذكورة للمكافـات األعلـى احلـد مـن ا سـتقا
 يعـرض سـنوي تقريـر بتقـدمي ا دارة جملس ويلت م . )مستقلون أعضاء
 أن يتضـمن علـى عليـه للموافقـة للشـركة العاديـة العامـة اجلمعيـة علـى
 حصـا الـيت وا ـ ااي وا نـافع ا بـالغ عـن م صـال بيـاان د يـ  وجـه علـى
 . ومسماها طبيعتهاكاات  أاي ا دارة جملس عليها

 ( 42مادة ) 
 أحـد أو لـرئيس أو ا دارة جملـس مت ممثـا لـه  ـن يكـون أن جيـوز  

 أو أزواجه  أو التن يذية أعضاء ا دارة أحد أو ا دارة جملس أعضاء
 العقود مت مباشرة غري أو مباشرة مصلحة الثااية الدرجة من أ ارهب 

 ذلـك كـان إذا إ  حلسـاهبا أو الشـركة مـع تـربم الـيت والتصـرفات
 . العادية العامة اجلمعية عن يصدر ببري 

  (43مادة )
 الـرئيس أو إدارهتـا جملـس أعضـاء أحـد تقـرض أن للشـركة جيـوز  

 الشـركات أو الثاايـة حـ  الدرجـة أ ـارهب  أو أزواجهـ  أو التن يـذي
 للشركة العادية العامة اجلمعية من ت ويض هناك يكن مامل   هل  التابعة

 وذلك   الشركة مواجهة مت ين ذ   لذلك ي خال ة يت  وكا تصرأ  
 علـى احلكـ  هـذا يسـري  ( . النيـة حسـن الغـري حبقـوق إرـالة دون

 )ا  راض هلا جيوز اليت الشركات
  (44مادة )

 والغري وا ساتني الشركة ألاه مسرولون وأعضا ه ا دارة جملس رئيس
 لال ـة كـا وعـن   السلطة استعماة  وإساءة الغا أعماة مجيع عن

 . ا دارة مت اخلط  عن أو   الشركة لعقد أو للقااون
  بـراء العامـة اجلمعية من ا باب ا سرولية دعوى إ امة دون حيوة و 
 مت ا شـباك ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز و  ا دارة جملـس ذمـة

 مـن ذمـته   بـراء اخلاصـة العامـة اجلمعيـة  ـرارات علـى التصـويت
 أو ألزواجه  أو هل  راصة مبن عة تتعل  اليت أو إدارهت  عن ا سرولية
 . الشركة وبني بينه   ائ  قالأ أو األوىل الدرجة من أ ارهب 

  (45مادة )
 مسـرولية إمـا السـابقة (1ا ـادة ) مت عليها ا نصوص ا سرولية تكون

 جملـس أعضـاء بـني فيما وإما مشبكة   يلذات عضوا تلح  شخصية
على  مجيعا مسرولني األعضاء يكون احلالة ألررية ومت ن مجيعا ا دارة
 رتب الذي القرار على اعبض من إ    التعويض أبداء التضامن وجه

 . مت ا ضر اعباضه وأثبت ا سرولية
  (46مادة )

 بسـبب ا دارة جملـس أعضـاء علـى ا سـرولية دعوى ترفع أن للشركة
 دور مت الشـركة كااـت فـ ذا أضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـيت األرطـاء
 الدعوى رفع ا ص ن توىل التص ية

  (47مادة )
 مت الشـركة عـن ايابـة من ـردا ا سـرولية دعـوى يرفـع أن مسـاه  لكـا
 الشركة ارتصام جيب هذه احلالة ومت   برفعها الشركة  يام عدم حالة

 دعـواه رفع للمساه  وجيوز   مقتض له كان إن يلتعويض هلا ليحك 
 يطـال ويقـع   ضـررا بـه أحلـ   ـد اخلطـ  كان إذا الشخصية يلتعويض

 . ذلك بغري يقضن ات اق كا
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 العامة اجلمعية – ب
  (48مادة )

 ا دارة جملس من دعوة على بناء السنوية العادية العامة اجلمعية تنعقد
 ال مـان مت وذلـك ا اليـة السـنة  اتهـاء التاليـة أشـهر الثالثـة رـالة
 اجلمعيـة يـدعو أن وللمجلس   ا دارة جملس يعينهما اللذين وا كان
 ا دارة جملـس وعلـى ذلـك إىل الضـرورة دعـت كلما لالجتماب العامة

 عـدد مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء لالجتمـاب اجلمعيـة دعـوة يوجـه أن
 طلب على بناء أو   الشركة رأمساة من ي ائة عشرة ميلكون مساتني
   الطلب يري  من يوما عشر عسة رالة وذلك   احلسايت مرا ب
 علـى ويسـري . ا جتمـاب إىل تـدعو الـيت اجلهـة األعماة جدوة وتعد

 األحكـام والتصـويت احلضـور واصـاب العامة اجلمعية دعوة إجراءات
 1 ر ـ  الشـركات بقـااون عليها ا نصوص الت سيسية يجلمعية اخلاصة
 . وتعديالته 2016 لسنة

  (49مادة )
 ويكون   العامة اجلمعية حضور ح  أسهمه عدد كان أاي مساه  لكا
 مـن ال ئة لذات ا قررة األصوات عدد يساوي األصوات من عدد له

 مت ميثلـه عمـن أو ا سـه عـن التصـويت للمسـاه  جيـوز و    األسـه 
 الشركة وبني بينه  ائ  قالأ أو   له راصة مبن عة تتعل  اليت ا سائا

 أن للمسـاه  وجيـوز   ذلـك اـال   ـرار أو شـره كـا يطـال ويقـع  
 تعـده ت ـويض أو رـاص توكيـا مبقتضـى وذلـك عنـه احلضـور مت يوكـا

 .الغرض هلذا الشركة
 سـجا مت اثبت هو ما مع يتعارض األسه  على حقا يدعن  ن وجيوز

 أمـر  ستصـدار الو تيـة األمـور  اضـن إىل يتقـدم أن الشـركة مسـاتن
 حيـددها  ـدة التصـويت مـن عليهـا ا تنازب األسه  حبرمان عريضة على

 ا كمـة  بـا مـن النـ اب موضـوب مت ال صـا حلـني أو اآلمـر القاضـن
 ا دايـة ا رافعـات  ـااون مت ا قـررة لاجـراءات وفقـا وذلـك ا ختصـة
 . والتجارية

 (50ارتياري( مادة ) )ا 
 لنظـام ا دارة جملـس لعضـوية ا رشـحني علـى التصـويت اضـع

 بعـدد تصـويتية مسـاه   ـدرة كـا ميـن  والـذي الباكمـن  التصـويت
 أو واحـد  رشـ  هبـا التصـويت لـه حيـ  حبيـث   ميلكهـا الـيت األسـه 
 . األصوات هلذه تكرار دون ا رشحني من من اتاره  بني توزيعها

  (51مادة )
 مـن أو انئبـه أو ا دارة جملـس رئـيس العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يـرأس
 مـن العامـة اجلمعيـة مـن تنتخبـه أو الغرض لذلك ا دارة جملس ينتدبه

 . غريه  من أو ا ساتني
  (52مادة )

 اجتماعهـا مت العاديـة العامـة اجلمعيـة يـت  القااون أحكام مراعاة مع
 وعلـى ارتصاصـاهتا مت تـدرا ا سـائا الـيت مت  ـرارات يياذ السنوي

 : مايلن اخلصوص وجه
 للسـنة ا اليـة ومرك هـا الشـركة اشـاه عـن ا دارة جملـس تقريـر - 1

 . ا نتهية ا الية
 . للشركة ا الية البياانت عن احلسايت مرا ب تقرير - 2
 بشـ هنا وأو عـت الر ابيـة اجلهـات رصـدهتا لال ـات أبيـة تقريـر - 3

 . الشركة على ج اءات
 . للشركة ا الية البياانت - 4
 . األريح توزيع بش ن ا دارة جملس ا باحات - 5
 . ا دارة جملس أعضاء ذمة إبراء - 6
 . مكافاهت  وحتديد ع هل  أو ا دارة جملس أعضاء ااتخاب - 7
 جملس ت ويض أو أتعابه وحتديد   الشركة حسايت مرا ب تعيني - 8

 . ذلك مت ا دارة
 وفقـا تعمـا الشـركة كااـت إذا( الشـرعية الر ابـة هيئـة تعيـني - 9

 . تلك اهليئة تقرير ومساب ) ا سالمية الشريعة ألحكام
   الصلة ذات األطراأ مع ستت  أو  ت اليت التعامالت تقرير - 10

 . الدولية ا اسبة طبقا  بادو الصلة ذات األطراأ وتعرأ
  (53مادة )

 أو رئـيس إ الـة للشـركة العاديـة العامـة اجلمعيـة عـن يصـدر بقـرار جيوز
 الشـركة إدارة جملـس حـا أو ا دارة جملـس أعضاء من أكثر أو عضو

 مـن بـذلك يقـدم ا ـباح على بناء وذلك جديد إدارة جملس وااتخاب
 . ا صدر الشركة رأمساة ربع عن يقا ما  ميلكون ا ساتني من عدد
 مت جديد جملس ااتخاب وتعذر   ا دارة جملس حبا  رار صدور وعند
 مت اللـس هذا يستمر أن إما تقرر أن للجمعية يكون ا جتماب ذات
 جلنـة تعيـني أو اجلديـد اللـس ااتخـاب حـني إىل الشـركة أمـور تسـيري
  اتخـاب العامـة اجلمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مر تة إدارية
 . تعيينها من شهر رالة وذلك   اجلديد اللس

  (54مادة )
 مت مدرجـة غـري موضـوعات منا شـة العاديـة العامـة للجمعيـة جيـوز  

 بعـد طـرأت الـيت العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إ  األعمـاة جـدوة
 ذلـك طلبـت إذا أو   ا جتمـاب أثنـاء مت تكشـ  أو اجلـدوة إعـداد
 ا سـاتني مـن عـدد أو احلسـايت مرا ـب أو الر ابيـة اجلهـات إحـدى
 عدم ا نا شة أثناء تبني وإذا   الشركة رأمساة من ي ائة عسة ميلكون
 أتجيـا تعـني   ا عروضـة ا سـائا بـبعض ا تعلقـة ا علومـات ك ايـة

 مـن عـدد ذلـك طلـب إذا عمـا أايم عشرة عن ت يد   مدة ا جتماب
 ا رجـا ا جتمـاب وينعقـد   ا صـدر ا ـاة رأس ربـع ميثلـون ا سـاتني

 . للدعوة جديدة إجراءات إىل احلاجة دون
 (55مادة )

 تلـك تكـن مـامل العامـة اجلمعيـة  ـرارات تن يـذ ا دارة جملـس علـى
 جملس وعلى. النظام هذا أو الت سيس عقد أو للقااون لال ة القرارات
 مت العاديـة العامة اجلمعية على ا خال ة القرارات عرض إعادة ا دارة
 .ا خال ة أوجه له  نا شة الدعوة يت  اجتماب

  (56مادة )
 يجلمعيـة ا تعلقـة األحكـام العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة علـى تسـري
 : التالية ا واد مت عليها األحكام ا نصوص مراعاة مع العادية العامة

  (57مادة )
 أو ا دارة جملس من دعوة على بناء العادية غري العامة اجلمعية ألتمع
 مـن ي ائـة عشـر عسـة ميثلـون مسـاتني مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء

 علـى وجيـب   والصـناعة التجـارة وزارة مـن أو ا صـدر الشـركة رأمسـاة
 رـالة لالجتمـاب العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة يـدعو أن ا دارة جملـس
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 . الطلب تقدمي يري  من يوما ثالثني
 ا نصوص ا دة رالة العامة اجلمعية بدعوة ا دارة جملس يق  مل وإذا
 عسة مدة رالة لالجتماب يلدعوة الوزارة تقوم السابقة يل قرة عليها
 . السابقة ال قرة مت إليها ا شار ا دة ااتهاء يري  من يوما عشر

 (58مادة )
 حيضـره مل مـا صـحيحا العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يكـون  

 يتـوافر مل فـ ذا   ا صـدر الشـركة رأمسـاة أريب ثالثـة ميثلـون مساتون
 إذا صـحيحا يكـون اثن اجتمـاب إىل الـدعوة وجهـت النصـاب هـذا

 . ا صدر ا اة رأس اص  من أكثر من ميثا حضره
 الشركة رأمساة أسه  جمموب اص  على ت يد أبغلبية القرارات وتصدر
 . ا صدر

  (59مادة )
 يـت  القـااون عليهـا يـن  الـيت األرـرى ا رتصاصـات مراعـاة مـع

 : ي سائا التالية العادية غري العامة اجلمعية
 . الشركة عقد تعديا - 1
 فيه التصرأ أو الشركة أجله من  امت الذي ا شروب كا بيع - 2
 .  رر وجه أبي
 . ااقسامها أو حتوهلا أو اادماجها أو الشركة حا - 3
 . ي يضه أو الشركة رأمساة زايدة - 4

  (60مادة )
 بعد إ  انفذا يكون   العادية غري العامة اجلمعية عن يصدر  رار كا
 . الشهر إجراءات اياذ
 القـرار كـان إذا والصـناعة التجـارة وزارة موافقـة علـى احلصـوة وجيـب
 . أو رأمساهلا أغراضها أو الشركة يس  متعلقا

  (61مادة )
 جملـس عـن يصـدر  ـرار أي بـبطالن الـدعوى إ امـة مسـاه  لكا جيوز

 عقد أو للقااون لال ا العادية غري أو العادية العامة اجلمعية أو ا دارة
 مبصـاحل ا ضـرار بـه يقصـد كـان أو النظـام هـذا أو الشـركة أتسـيس
 . ا  تضاء عند يلتعويض وا طالبة   الشركة
 اليت العادية وغري العادية العامة اجلمعية  رارات على الطعن جيوز كما

 مـن عـدد  بـا مـن الطعـن ويـت  األ ليـة حبقـوق اجحـاأ فيهـا يكـون
 ا صدر الشركة رأمساة من ي ائة عشر عسة ميلكون الشركة مساتن

 . القرارات تلك على وافقوا ممن يكواوا و   
 القابضة للشركة (62مادة )

 شـركاهتا ديـون عـن – التضـامن سـبيا علـى – مسـرولة الشـركة تكـون
 : التالية الشروه توافر حالة مت التابعة

 . الت امات من عليها مبا للوفاء التابعة الشركة أمواة ك اية عدم - 1
  كنهـا ماهلـا رأس من اسبة التابعة الشركة مت الشركة تتملك أن - 2
 مت أو   ا ديرين أو ا دارة أعضاء جملس غالبية تعيني مت التحك  من

 . ا دارة عن تصدر اليت القرارات
 تسـتهدأ بتصـرفات تقـوم أو  ـرارات التابعـة الشـركة تتخـذ أن - 3

 التابعة الشركة مبصلحة وتضر عليها وا سيطرة ا الكة الشركة مصلحة
 التابعة الشركة  درة عدم مت الرئيسن السبب هن وتكون   دائنيها أو

 . الت امات من عليها مبا الوفاء على

 التابعة الشركة ديون عن مسرولة القابضة الشركة تكن مامل كله وذلك
 .  رر سبب إىل استنادا

 الشركة حسايت
 (63مادة )

شـهر   رـر مت شـهر ينـاير وتنتهـن  أوة مـن للشـركة ا اليـة السـنة تبـدأ
 مـن فتبـدأ األوىل ا الية السنة ذلك من ويستثىن عام كا ديسمرب من

 ا اليـة السـنة مـن مت وتنتهـن التجـاري السـجا مت الشـركة  يـد يريـ 
 . التالية

 (64مادة )
 ا ـباح علـى بنـاء العاديـة العامة اجلمعية من يصدر بقرار سنواي يقتطع
 الصـافية األريح مـن ي ائـة عشـرة عـن تقـا   اسـبة   ا دارة جملـس
 . للشركة إجباري احتياطن لتكوين
 على ا جباري ا حتياطن زاد إذا ا  تطاب هذا و   للجمعية وجيوز
 . ا صدر الشركة رأمساة اص 

 الشـركة رسـائر تغطيـة مت إ  ا جبـاري ا حتياطن استخدام جيوز و 
 ي ائـة عسـة عـن ت يد   بنسبة ا ساتني على أريح توزيع لت مني أو
 الشـركة أريح فيهـا تسـم    الـيت السنوات مت ا دفوب ا اة رأس من

 يسم  ارتياري احتياطن وجود عدم بسبب وذلك النسبة هذه بتوزيع
 . األريح من النسبة هذه بتوزيع
 تسـم  عنـدما منـه ا تطـع مـا ا جبـاري ا حتيـاطن إىل يعاد أن وجيب
 علـى ي يـد ا حتيـاطن هـذا يكـن مـامل   التاليـة السـنوات أريح بـذلك
 . ا صدر ا اة رأس اض 

  (65مادة )
 %            درها مئوية اسبة الصافية غري األريح من سنواي يقتطع

  ستهالك احلسايت رأي مرا ب أرذ بعد ا دارة جملس حيددها أو  
 هـذه وتسـتعما    يمتهـا اـ وة عـن التعـويض أو الشـركة موجـودات
 و     صـالحها أو الالزمـة وا نشـات واآل ت لشراء ا واد األمواة

 . ا ساتني على األمواة هذه توزيع جيوز
  (66مادة )

  واجهـة األريح مـن اسـبة ا تطـاب تقـرر أن العامـة اجلمعيـة علـى جيب
 والت مينـات العمـا  ـوااني مبوجـب الشـركة علـى ا بتبـة ا لت امـات
 . ا جتماعية

 . ومستخدميها الشركة عماة  ساعدة راص صندوق إاشاء وجيوز
 (67مادة )

 بنـاء العاديـة العامـة اجلمعيـة مـن يصـدر بقـرار   سـنواي يقتطـع أن جيـوز
 األريح من ي ائة عشرة ت يد على   اسبة ا دارة جملس ا باح على

 حتـددها الـيت لاغـراض اصـ  ارتيـاري احتيـاطن لتكـوين الصـافية
 . اجلمعية

 (68مادة ) 
 هنايـة مت تـوزب أن ا دارة جملـس ا باح على بناء العامة للجمعية جيوز

 أن التوزيـع هـذا لصـحة ويشـبه علـى ا سـاتني أريحـا ا اليـة السـنة
 ا تعارأ ا اسبية للمبادو ووفقا   حقيقية أريح من يكون
 . للشركة ا دفوب ا اة رأس التوزيع هذا ميس وأ    عليها
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 احلسايت مرا ب
  (69مادة )

 2016 / 1 ر ـ  الشـركات بقـااون الـواردة ا ـواد أحكـام تطبـ 
 . 233 ح  227 ر   من ا واد وهن وتعديالته

  (70مادة )
 جممعـة مي اايـة   ماليـة سـنة كـا هنايـة مت تعـد أن الشـركة علـى جيـب

 مشـ وعة التابعـة شـركاهتا وجلميـع هلـا واخلسـائر يألريح وبيـاانت
 . الدولية ا اسبية ا عايري تتطلبه  ا وفقا والبياانت ي يضاحات

 وتص يتها الشركة ااقضاء
  (71مادة )

 266 ر   من ا واد مت عليها ا نصوص األمور أبحد الشركة تنقضن
 .التن يذية و ئحته الشركات وتعديالته  ااون من 277 ح 

  (72مادة )
 278 ر ـ  مـن ا ـواد أبحكـام ا بـني النحـو علـى الشركة تص ية ألري
 . التن يذية وتعديالته و ئحته الشركات  ااون من 295 ح 

  (73مادة )
 و ئحتـه وتعديالتـه  2016/  1 ر ـ  الشـركات  ـااون أحكـام تطبـ 

 مت أو الت سـيس مت عقـد رـاص اـ  بشـ اه يـرد مل مـا كا مت التن يذية
  . النظام هذا

  (74مادة )
 مو عها وعلى الرئيسن الشركة مبرك  العقد هذا من أصلية اسخة حت  

 الشـركة مبلـ  العقـد هـذا مـن أصـلية اسـخة حت ـ  كمـا   ا لكـبوين
 . والصناعة التجارة بوزارة ا ختصة ا دارة لدى

  (75مادة )
 : يآليت ا رسسون يقر
 يوجـب الـذي القـدر وأودعـوا   األسـه  جبميع اكتتبوا  د أبهن  : أو 

 . الشركة تصرأ حتت البنوك ا لية أحد مت  يمتها من أداءه القااون
 ي و ـد القـااون  ألحكـام وفقـا  ومـت  ـد العينيـة احلصـ  إن اثايـا

 .كاملة هبا الوفاء
  دارة الشركة  الالزمة ا دارية األجه ة عينوا  د أبهن  :اثلثا
 مع الذكر ا تقدمة لا رارات ا ريدة وا ستندات األوراق ح   :رابعا
 .الرمسن ا رر

  الطرأ الثاين بص ته الطرأ األوة بص ته
   الطرأ الثالث بص ته       الطرأ الرابع بص ته

 الطرأ اخلامس بص ته
 احلاضرين و عوه على تالوته وبعد العقد هذا حترر ذكر ومبا

 ا وثقة/منرية علن ابراهي 

 

 الشركة ا تكاملة ا تعددة للتخ ين 
 ) م.ك.م.ش (مساتة كويتية مق لة شركة

 عقد أتسيس
 13/3/2018إاه مت يوم الثالاثء ا واف   

 لدي أان : ساره امحد عبدهللا حممد األاصاري      ا وثقة ي دارة
 :حرر هذا العقد بني كا من السادة 

اجلنســية وحيمــا بطا ــة مدايــة أو : فهــد حممــد غــازي ا طــريي / كــوييت 
 (                              طرأ أوة285052101294ر   )

اثايا: شروق حممد غازي ا طريي / كويتية اجلنسية وحتما بطا ة مداية 
 (                             طرأ اثن 292021600694ر   )

بطا ـة مدايـة  اثلثا: هتاين حممد غـازي ا طـريي / كويتيـة اجلنسـية وحتمـا
 (                            طرأ اثلث 289032601214ر   )

رابعا: غا  حممد غازي  ا طريي / كوييت اجلنسـية وحيمـا بطا ـة مدايـة 
 (                           طرأ رابع279122500987ر   )

رامســا: فيصــا حممــد غــازي ا طــريي / كــوييت اجلنســية وحيمــا بطا ــة 
 (                  طرأ رامس 284051801016)مداية ر   

ويو ــع الطــرأ الرابــع عــن ا ســه وعــن األطــراأ األوة مبوجــب توكيــا 
وعـن الثـاين  13/6/2006بتـاري   11جلـد  3841رمسن عام بـر   

ـــر    ـــاري   2728مبوجـــب توكيـــا رمســـن عـــام ب وعـــن  1/2/2018بت
 6/2/2018بتــاري   2999الثالــث مبوجــب توكيــا رمســن عــام بــر   

بتـــــاري   16417وعـــــن اخلـــــامس مبوجـــــب توكيـــــا رمســـــن عـــــام بـــــر   
ويقر الوكيا أبن توكيالته سارية ا  عوة وانفذة  ـااوان   13/8/2017

 وان موكليه على  يد احلياة ويتمتعون بكاما األهلية.
يقر ا رسسون أبهليته  القااواية لت سيس شركة مساتة كويتية  **

والت امه  يلقواعد ا قررة لت سيسها  ابضة( فيما بينه   -)مق لة 
وتعديالته و ئحته  2016 سنة 1 طبقا ألحكام  ااون الشركات ر  

 .التن يذية
كمـــــــا يقـــــــرون أيضـــــــا يلتـــــــ امه  بكافـــــــة القواعـــــــد ا قـــــــررة لت ســـــــيس 

 :الشركة وفقا ألحكام ا واد اآلتية 
 (1مادة )

 . يعترب التمهيد الساب  ج ءا   يتج أ من هذا العقد
 ( 2مادة ) 

يقر ا رسسون ين الشركة أتسست طبقا ألحكام  ااون الشركات ر   
 .وتعديالته و ئحته التن يذية وأحكام هذا العقد 2016 ( لسنة1)

 .وتتمتع الشركة يلشخصية ا عتبارية اعتبارا من يري  الشهر
 

و  جيوز هلا م اولة اشاطها إ  من يري  الشهر وموافقة كافـة اجلهـات 
 الر ابية على م اولتها للنشاه.

 (3مادة )
الشركة ا تكاملة ا تعددة للتخ ين / وعنواهنا التجاري / / اس  الشركة

 شركة مساتة كويتية مق لة.
 (4مادة )

 / يقع مرك  الشركة الرئيسن مت دولة الكويت وموطنها مت دولة
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را الكويت وجيوز للشركاء اقا ا رك  الرئيسن إىل أي جهة أررى دا
وفت  فروب ووكا ت للشركة دارا ورارج دولة الكويت  الكويت 

ويكون للشركة مباشرة األعماة الساب  ذكرها مت دولة الكويت ومت 
اخلارج بص ة أصلية أو يلوكالة وجيوز للشركة أن  ارس أعما  مشاهبة 

 . أو مكملة أو  زمة أو مرتبطة أبغراضها ا ذكورة
ــه ويعتــرب مقــر الشــركة هــو ا ــ وطن القــااوين هلــا الــذي يعتــد بــه مت توجي

ا راســــالت وا عــــالانت القضــــائية إليهــــا وتثبــــت بياانتــــه مت الســــجا 
 .و  يعتد بتغيري هذا ا قر إ  بعد  يده مت السجا التجاري .التجاري

 (5مادة )
 .مدة الشركة غري حمددة تبدأ من يري  الشهر

 (6مادة )
 2016 / 1 قااون الشركات ر  مع عدم ا رالة أبحكام ا رسوم ب

و ئحته التن يذية  ف ن األغراض اليت أسست مـن أجلهـا  –وتعديالته 
 الشركة هن.

ا امة ا خازن جبميع أشكاهلا )لازن مربدة   لازن جم  ه ( إاشاء  –1
مناط  ومساحات لتخ ين البضائع والسلع وا واد األولية وا واد اخلام 

ساحات ي ين السيارات وغريها من ا عدات بكافة أاواعها مبا فيها 
 الثقيلة .

إدارة ا خازن وصيااتها وا شراأ على محاية ا خ ون فيها  -2
وتوفري وتقدمي أعماة التعبئة والتغلي  والتجمع للمواد والسلع 

 والبضائع ا راد تسويقها .
 أتجري ا خازن وإدارة ا خ ون للغري. -3
البضائع حبسب اظام ا يداب حتت ا شراأ / ي ين كافة أاواب 4

اجلمركن دارا ا ناط  اجلمركية أو رارجها وم اولة مجيع أاشطة 
 ا ناولة اجلمركية. )مو وأ من ا دارة العامة للجمارك(

ألهي  ا خازن يلبكيبات والوسائا والرافعات الالزمة لبتيب  -5
أتجري ا باين الالزمة البضائع وحتريكها دارا منطقة ا خازن وإ امة و

 ألغراض الشركة .
إدارة ا خ ون الراكد وا تقادم يلبيع لكافة أاواب ا خ ون  -6

السلعن دارا ورارج دولة الكويت وترتيب ا  ادات اخلاصة 
 للتخل  منه.

ممارسة مجيع أاشطة التجارة ا لكبواية واألاشطة ا ساادة هلا  -7
 طبقا لنشاه الشركة.

أبعماة احلاسب اآل  من تصمي  النظ  ا ختل ة طبقا القيام  -8
 لنشاه الشركة.

 لك ا نقو ت والعقارات الالزمة  باشرة اشاطها مت احلدود  -9
 ا سموح هبا وفقا للقااون.

استغالة ال وائض ا الية ا توافرة لدى الشركة عن طري   -10
 متخصصة.استثمارها مت حماف  مالية تدار من  با شركات وجهات 

ويكون للشركة مباشرة األعماة الساب  ذكرها مت دولة الكويت ومت 
اخلارج بص ة أصلية أو يلوكالة وجيوز للشركة أن  ارس أعما  مشاهبة 

 .أو مكملة أو  زمة أو مرتبطة أبغراضها ا ذكورة
 (7مادة )

تبــدأ الســنة ا اليــة للشــركة مــن اوة شــهر ينــاير وتنتهــن مت  رــر شــهر 

 من كا عـام ويسـتثىن مـن ذلـك السـنة ا اليـة األوىل فتبـدأ مـن ديسمرب
مـن السـنة  31/12يري   يد الشركة مت السجا التجاري وتنتهـن مت 

 ا الية التالية :
 ) هيئة الر ابة الشرعية    (

 ( ارتياري8مادة )
مت حــاة مــا اذا كااــت الشــركة  ــارس اشــاطها وفقــا ألحكــام الشــريعة  (

ليها ان تتقيد فيما ألريه من تصرفات أبحكـام الشـريعة ا سالمية فيجب ع
هيئة الر ابـة  (ا سالمية وجيب على الشركة أن تشكا هيئة مستقلة تسمى

وتكــون مــن عــدد مــن ا تخصصــني مت أصــوة ال قــه ا ســالمن ) الشــرعية
احلاصــلني علــى األ ــا علــى مرهــا جــامعن مت هــذا الــاة و  يقــا عــدده  

 : اجلمعية العمومية للشركة يت  يآليتعن ثالثة تعينه  
 . إبداء الرأي الشرعن ا سالمن حوة أاشطة الشركة وتصرفاهتا )أ 
 . التحق  من الت ام الشركة أبحكام الشريعة  )ب
تقــدمي تقريــر ســنوي للجمعيــة العامــة للشــركة يشــتما علــى رأيهــا مت )ج

شــريعة مــدى توافــ  أعمــاة الشــركة واشــاطها وتصــرفاهتا مــع احكــام ال
ومـدى التـ ام إدارة الشـركة يلتقيـد مبـا تبديـه هيئـة الر ابـة  , ا سـالمية

ومــا يكــون لـديها مــن مالحظــات  , الشـرعية مــن  راء مت هـذا الشــ ن
 على أعماة الشركة ويندرج هذا التقرير ضمن تقرير الشركة السنوي

وتررذ اآلراء يألغلبيـة ومت حـاة تعـذر حتقيـ  األغلبيـة ووجـود رـالأ 
أعضـــاء هيئـــة الر ابـــة الشـــرعية حـــوة احلكـــ  الشـــرعن يـــت  إحالـــة  بـــني

 .ا وضوب إىل هيئة ال توى مت وزارة األو اأ والشئون ا سالمية
 (9مادة )

د.ك( فقو   1,000,000حدد رأس ماة الشركة ا صرح به مببلغ ) 
 يمـة   ) سـه  10,000,000)   )مليـون دينـار كـوييت( موزعـة علـى

 اقدية ( ( األسه  ( ومجيع0,100كا سه ) 
د.ك( فقـــــو  )مليـــــون دينـــــار   1,000,000ورأس ا ـــــاة ا صـــــدر ) 

 : كوييت( ويتكون رأس ماة الشركة من أسه  اقدية ي سدادها كالتا 
ي سدادها مبعرفة الشركة لدى   )ك .د10,000 ( رأس ا اة ا دفوب

 ( بنـــك بيـــت التمويـــا الكـــوييت مبوجـــب الكتـــاب الصـــادر بتـــاري 
23/1/2018 ) 

 (10مادة )
أكتتــب ا رسســون ا و عــون علــى العقــد مت كامــا رأس ا ــاة الشــركة 

 : على الوجه التا 
 القيمة يلدينار الكوييت عدد األسه  اس  ا ساه  الر  
 2000 2,000,000 فهد حممد غازي ا طريي  1
 2000 2,000,000 شروق حممد غازي ا طريي 2
 2000 2,000,000 هتاين حممد غازي ا طريي 3
 2000 2,000,000 غا  حممد غازي ا طريي 4
 2000 2,000,000 فيصا حممد غازي ا طريي 5

 د.ك10,000 10,000,000  الموب
ويقــر ا رسســون يهنــ   ــاموا  يــداب  يمــة رأس ا ــاة النقــدي للشــركة 

%( مــن  يمــة رأس ا ــاة النقــدي للشــركة مــن إمجــا   يمــة 1بنســبة )
ســه ( كــا مــنه   10,000,000األســه  الــيت اكتتبــوا هبــا و ــدرها ) 

بنســـبة اكتتابـــه لـــدى البنـــك بيـــت التمويـــا الكـــوييت مبوجـــب الشـــهادة 
( وا رفقـــة 23/1/2018كور وا رررـــة مت )الصـــادرة مـــن البنـــك ا ـــذ 
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أبصـــا هـــذا العقـــد كمـــا يقـــر ا رسســـون أبن احلصـــ  العينيـــة مـــدفوب 
 يمتهـا يلكامـا و ــد ي تسـليمها للشـركة واقــا ملكيتهـا إليهـا والبــا ن 

 يلت م كا طرأ بسداد )ك .د990,000من رأمساة الشركة و دره  )
يري   يد الشـركة حصته البا ية رالة مدة أ صاها عس سنوات من 

 . يلسجا التجاري ومت ا واعيد اليت حيددها جملس ا دارة 
 (11مادة )

ا صروفات واألجور والن قات والتكالي  اليت الت مت الشركة أبدائهـا 
وفقــا للبيــان ا رفــ  أبصــا  )ك .دصــ ر   بســبب أتسيســها هــن مبلــغ)

 . العقد يص  من حساب ا صروفات العامة
 (12مادة )

يتعهـد ا رسســون ا و عــون علـى هــذا العقــد يلقيـام جبميــع ا جــراءات 
ــــات  الالزمــــة   ــــام أتســــيس الشــــركة ويلت مــــون يســــتبعاد وإلغــــاء طلب

 . ا كتتاب الوتية وا كررة واياذ ا جراءات الالزمة لتحقي  ذلك
وهلذا الغرض وكلوا عـنه  السـيد )غـا  حممـد غـازي ا طـريي( مت ايـاذ 

ت القااواية واسـتي اء ا سـتندات الالزمـة وإدرـاة التعـديالت ا جراءا
ــــة ضــــرورة إدراهلــــا مت العقــــد او مت النظــــام  ــــرى اجلهــــات الرمسي ــــيت ت ال

 . األساسن ا رف  به
وعلــى ا رسســني رــالة ثالثــة أشــهر مــن يريــ  ا اتهــاء مــن ا كتتــاب 

اعة و بــا اجتمــاب اجلمعيــة الت سيســية أن يقــدموا لــوزارة التجــارة والصــن
ـــامه  بـــدفع  ـــب فيهـــا كـــا مرســـس وبقي ـــاان بعـــدد ا ســـه  الـــيت اكتت بي
األ ســاه الواجــب دفعهــا وأمســائه  وعنــاوينه  و يمــة الســه  ومــا دفــع 

 . من  يمته
 (13مادة )

يس ة مرسسو الشركة يلتضامن فيما بينه  عـن تعـويض الضـرر الـذي 
 . يصيب الشركة أو مساتيها أو الغري بسبب بطالن عقد الشركة

 (14مادة )
حترر هذا العقد من أصا وأربع اس  كا اسخة تتكون من ص حة 
ومرف  به النظام األساسن للشركة ا كون من أربع اس  كا اسخة 

 . تتكون من ص حة ويتضمن عدد مادة )    ( بال شطب أو إضافة
ــت  ا حت ــاظ بنســخة أصــلية مــن عقــد الشــركة مت مرك هــا الرئيســن  وي

 . ينوعلى مو عها ا لكبو 
كمــا حت ــ  اســخة أصــلية مــن هــذا العقــد مبلــ  الشــركة لــدى ا دارة 
ا ختصـة بـوزارة التجـارة والصـناعة ولكـا مـن يرغـب مت احلصـوة علـى 
اسخة مطابقة لاصا أن يطلبهـا مـن الشـركة مقابـا رسـ  معـني حتـدده 

 . الشركة
 الطرأ الثالث     الطرأ األوة        الطرأ الثاين

 الطرأ اخلامس      الطرأ الرابع 
 ومبا ذكر حترر هذا العقد وبعد تالوته على احلاضرين و عوه.

 ا وثقة                                       
 ساره امحد عبد هللا حممد ا اصاري

 

 الشركة ا تكاملة ا تعددة للتخ ين
  مق لة  كويتية مساتة شركة

 األساسن النظام
 الشركة أتسيس

 الشركة أتسيس عناصر – أ
 (1مادة )

 1/2016 ر ـ  الشـركات  ـااون ألحكـام طبقـا الشـركة أتسسـت
 األسه  مالكن األساسن بني النظام وهذا التن يذية و ئحته وتعديالته

 . )م.ك.م.مق لة( ش كويتية مساتة شركة بعد فيما أحكامها ا بينة
  (2مادة )

مت  الكـائن الكويـت دولـة مت القـااوين وحملهـا الرئيسـن الشـركة مركـ 
 ا راسـالت توجيـه بـه مت يعتـد الـذي ا ـوطن مدينـة الكويـت  وهـو

 التغيـري ي إذا إ  ا ـوطن هـذا بتغيـري يعتـد و  القضـائية وا عـالانت
 .التجاري يلسجا
 بدولة مكاتب أو توكيالت أو فروعا هلا ينشئ أن ا دارة للس وجيوز

 .يخلارج أو الكويت
 (3مادة )

 مـدة حتديد جيوز (الشهر يري  من وتبدأ حمددة غري الشركة هذه مدة
 . )الشركة

 (4مادة )
 تعديالتـه 2016/ 1ر ـ   الشركات  ااون أبحكام ا رالة عدم مع

 : هن الشركة أجلها أسست من اليت األغراض ف ن التن يذية و ئحته
ا امــة ا خــازن جبميــع أشــكاهلا )لــازن مــربدة   لــازن جم  ــه (  – 1

ـــاط  ـــة  إاشـــاء من ومســـاحات لتخـــ ين البضـــائع والســـلع وا ـــواد األولي
وا ـواد اخلـام بكافـة أاواعهـا مبـا فيهـا سـاحات يـ ين السـيارات وغريهــا 

 من ا عدات الثقيلة .
إدارة ا خــــازن وصــــيااتها وا شــــراأ علــــى محايــــة ا خــــ ون فيهــــا  -2

وتــــوفري وتقــــدمي أعمــــاة التعبئــــة والتغليــــ  والتجمــــع للمــــواد والســــلع 
 ئع ا راد تسويقها.والبضا

 أتجري ا خازن وإدارة ا خ ون للغري. -3
/ يــ ين كافــة أاـــواب البضــائع حبســب اظـــام ا يــداب حتــت ا شـــراأ 4

ـــة أو رارجهـــا وم اولـــة مجيـــع أاشـــطة  اجلمركـــن دارـــا ا نـــاط  اجلمركي
 ا ناولة اجلمركية. )مو وأ من ا دارة العامة للجمارك(

والوســـائا والرافعـــات الالزمـــة لبتيـــب ألهيـــ  ا خـــازن يلبكيبـــات  -5
البضائع وحتريكها دارا منطقة ا خـازن وإ امـة وأتجـري ا بـاين الالزمـة 

 ألغراض الشركة .
إدارة ا خــــ ون الراكــــد وا تقــــادم يلبيــــع لكافــــة أاــــواب ا خـــــ ون  -6

الســــلعن دارـــــا ورــــارج دولـــــة الكويـــــت وترتيــــب ا ـــــ ادات اخلاصـــــة 
 للتخل  منه.

أاشــطة التجــارة ا لكبوايــة واألاشــطة ا ســاادة هلــا  ممارســة مجيــع -7
 طبقا لنشاه الشركة .

القيـــام أبعمـــاة احلاســـب اآل  مـــن تصـــمي  الـــنظ  ا ختل ـــة طبقـــا  -8
 لنشاه الشركة .

 لـــك ا نقـــو ت والعقـــارات الالزمـــة  باشـــرة اشـــاطها مت احلـــدود  -9
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 ا سموح هبا وفقا للقااون.
ة ا تــــوافرة لــــدى الشــــركة عــــن طريــــ  اســــتغالة ال ــــوائض ا اليــــ -10

 استثمارها مت حماف  مالية تدار من  با شركات وجهات متخصصة .
 زايدته وطرق ا اة رأس – ب

 (5مادة )
ك )مليـون .د ( 1,000,000مببلـغ)  بـه ا صـرح ا ـاة رأس حـدد

ك .د (1,000,000)  ا صـدر مـاة ورأس دينـار كـوييت   غـري(
ك .د (10,000)  ا ـدفوب ا ـاة غـري( ورأس)مليـون دينـار كـوييت   

 ا صـدر الشـركة مـاة رأس )عشرة   أ دينار كوييت   غري ( يتكون
 : اآليت النحو على موزعة اقدية أسه  من

 ي اقـدا ) ك.د ك )مليـون دينـار كـوييت(.د (1,000,000)  مبلـغ
 مبعرفة الشركاء  سدادها

 
 
 (6مادة )

 ألحكـام وفقـا  لكهـا الكـويتيني لغـري ) جيـوز( امسيـة  الشـركة أسـه 
 . ا نظمة لذلك الوزارية والقرارات القااون

 (7مادة )
 األسـه   يمـة كااـت إذا إ  بـه ا صـرح ا ـاة رأس زايدة جيـوز  

 أن العاديـة غـري للجمعيـة العامـة وجيـوز كاملـة  دفعـت  ـد األصـلية
 مـن بقـرار جيـوز أاه على تن يذه  يري  حتديد مت ا دارة جملس ت وض
 ا ـاة رأس حـدود مت ا صـدر ا ـاة رأس زايدة إدارة الشـركة جملـس
 .يلكاما ي سداده  د ا صدر ا اة رأس يكون أن على به ا صرح

 .ا مسية  يمتها من أب ا اجلديدة األسه  إصدار جيوز و 
 (8مادة )

 بقـرار جيـوز .يلكامـا دفعـت  ـد األصـلية األسـه   يمـة كااـت إذا
 الر ابيـة اجلهـات بعـد موافقـة العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة مـن يصـدر
 من مسبب ا باح على بناء وذلك به ا صرح الشركة ماة رأس زايدة
 أن علـى الشـ ن هـذا مت احلسـايت مرا ـب مـن ا دارة وتقريـر جملـس
 .وطرق ال ايدة مقدار ا اة رأس ب ايدة الصادر القرار يتضمن

 (9مادة )
 أولوية ح  ا ساتني بعض ميارس ومل الشركة ماة رأس زايدة تقرر إذا

 ا كتتب غري األسه  يصي  يت  رأس ا اة زايدة أسه  مت ا كتتاب
 طلبات ألاوزت ف ن الشركة  مساتن من ذلك مت يرغب  ن فيها

 ما بنسبة ا كتتبني على يصيصها ي ا طروحة األسه  عدد ا كتتاب
 . به اكتتبوا

 األسـه  كامـا مت فيهـا ا كتتـاب يـت    الـيت األحـواة مجيـع ومت
 ا كتتـب غـري بتخصي  األسـه  يقوم أن ا دارة للس جاز اجلديدة

 ملغـاة فيهـا ا كتتب غري اجلديدة األسه  وتعترب جدد   ساتني فيها
 .القااون بقوة

 (10مادة )
 علـى وذلـك العـام ا كتتـاب طريـ  عـن ا ـاة رأس زايدة للشـركة جيوز

 2016 لسنة 1 ر   الشركات  ااون من (160ي ادة ) ا بني النحو
 التن يذية و ئحته وتعديالته

  (11مادة ) ارتياري ( ا  ) 
 أحـدتا أو التاليني يلقيدين أسهمه مت التصرأ مت ا ساه  ح  يقيد

 كلتا القيدين:
 اليت األسه  شراء مت الشركة مت للمساتني أولوية ح  اشباه -  1

 . بيعها مت مالكها يرغب
 . األسه  مشبي على ا دارة جملس موافقة اشباه -  2

 172 ((1ي ادة ) إليها ا شار التصرفات القيدين هذين من ويستثىن
 . الشركات  ااون من )
 .) البورصة مت ا درجة الشركات على الن  هذا يسري   (

 (12مادة )
 النظام( هذا من 11 (1ا ادة ) من األوة يلقيد األرذ حالة مت إل امن ا  (

 بشـروه الشـركة إرطـار أسـهمه مت التصـرأ  بـا ا سـاه  علـى جيـب
 أايم عشـرة ااقضـاء بعد انفذا إ  األسه  مت التصرأ يكون و  البيع
 شـراء بطلـب ا سـاتني مـن أي يتقـدم أن دون ا رطـار يريـ  علـى

 ذلـك يـت  أن تعـني األسـه  لشـراء ا سـاتني أحـد ف ذا تقدم .األسه 
 . البيع بشروه الوارد يلسعر

  (13مادة )
 النظام( هذا من 11 (1ا ادة ) من الثاين يلقيد األرذ حالة مت إل امن ا  (
 يتعـني ألسـهمها الشـركة بشـراء اخلاصـة يألحكـام ا رـالة عـدم مـع
 األسـه   شـراء لشـخ  ا شـبي رفضـه حالـة مت ا دارة جملـس علـى

 بطلـب اللـس إرطـار يريـ  مـن أايم عشـرة رـالة الشـركة حلسـاب
 على ا ساه  ات   الذي يلسعر احلالة هذه ويت  الشراء مت   ا وافقة

 .به أسهمه بيع
 ا كتتاب

 (14مادة )
 مـاة رأس كامـا مت الت سـيس عقـد علـى ا و عـون ا رسسـون اكتتـب
  يمتهـا ) ( سـه 10,000.000عـددها ) يبلـغ أبسـه  الشـركة
 اكتتابـه بنسـبة كـا بيـنه  فيمـا فلـس( موزعـة 100100  ( ا مسيـة 
دينـار كـوييت )عشـرة 10,000دفـع   ي و ـد الت سـيس عقـد مت ا بينـه

 لـدى هبـا اكتتبـوا الـيت لاسـه  ا مسيـة القيمـة مـن   أ دينار كـوييت(
 ا رفقـة البنـك شـهادة مبوجـب )بيـت التمويـا الكـوييت( وذلـك بنـك

 األسـه   يمـة مـن البـا ن اجلـ ء ويسـدد 23/1/2018 مت ا رررـة
 السـجا مت الشـركة  يـد يريـ  مـن سـنوات عـس أ صـاها مـدة رـالة

 ا ساه  أترر وإذا   ا دارة جملس حيددها اليت ا واعيد  ومت التجاري
 علـى وجـب موعـده مت األسـه  علـى ا سـتح  يلقسـو الوفـاء عـن

 أسهمه تعرض أن إاذاره يري  من يوما عشر عسة مضن بعد الشركة
 األسـه  بيـع مثـن مـن الشـركة  وتسـتومت ا سـاتني ي ـن علـى للبيـع

 تسـدد مل الـيت  يمـة األ سـاه ا سـاه  دائـين مجيـع علـى يألولويـة
 البـا ن  ويـرد ا قـات مـن الشـركة حتملتـه  ـد تكـون ومـا وال ائـدة
 مثن يك  مل ف ذا للمساه 

 . اخلاصة أمواله مت يلبا ن ا ساه  على الشركة رجعت األسه  بيع
  (15مادة )

 وأحكام الت سيس عقد ا ساه   بوة السه  ملكية على حتما يبتب
 . العامة  رارات مجعياهتا و للشركة األساسن النظام
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  (16مادة )
 مت  ييـ  بـال غـرية حلصة معادلة حصة مت احل  صاحبة اوة سه  كا

 ا قسمة األريح ومت الشركة موجودات ملكية
  (17)مادة 

 أمسـاء فيـه وتقيـد مقاصة وكالة لدى حي   راص سجا للشركة يكون
 و مـنه  لكـ  ا ملوكـة األسـه  وعـدد ومـوطنه  وجنسـياهت  ا سـاتني

 .سه  كا عن ا دفوعة القيمة و اوعها
 البيـاانت علـى تطـرأ تغيـريات أبي ا سـاتني سـجا مت الت شـري يـت  و

 و بيـاانت مـن ا قاصـة وكالـة أو الشـركة تتلقـاه  ـا وفقـا فيـه ا سـجلة
 ببياانت ت ويدة ا قاصة وكالة أو الشركة من يطلب ان ش ن ذي لكا
 .السجا هذا

 الت سيسية اجلمعية
  (18مادة )

 اجتمـاب و بـا ا كتتـاب يريـ  مـن أشـهر ثالثة رالة ا رسسني على
 بعـدد بيـاان والصـناعة لـوزارة التجـارة يقـدموا أن الت سيسـية اجلمعيـة
 الواجـب األ سـاه بـدفع ا كتتبـني بقيـام و هبـا اكتتـب الـيت األسـه 
 هبـا اكتتـب الـيت األسـه  عـدد و عنـاوينه  و أبمساء ا كتتبني و دفعها
 . يمته من ما دفع و السه   يمة و منه  كا

 (19مادة )
 أشـهر ثالثـة رـالة لااعقـاد الت سيسـية اجلمعيـة دعـوة ا رسسني على
 تعقـد ان دون ا ـدة فـ ذا ااقضـت ا كتتـاب مـن ا اتهـاء يريـ  مـن

 مـن يومـا عشـر عسـة رـالة الصـناعة و التجـارة وزارة  امت اجلمعية
 . لالاعقاد الت سيسية اجلمعية بدعوة ا ذكورة ا دة يري  ااقضاء

 (20مادة )
 جـدوة متضـمنة الت سيسـية اجلمعيـة اجتمـاب حضـور إىل الـدعوة توجه

 : التالية الطرق ا جتماب  حدى ااعقاد مكان و زمان و األعماة
 ا ـدد ا وعـد  بـا ا كتتبـني مجيـع إىل ترسـا مسـجلة رطـايت - 1

 .األ ا على أبسبوعني ا جتماب ألاعقاد
 ا عالن يت  ان على مرتني ا عالن حيصا ان جيب ا عالن  و – 2
 اشـر يريـ  مـن اايم سـبعة تقـا عـن   مـدة مضـن بعـد الثااية ا رة مت

 .األ ا على أايم بسبعة ا جتماب ااعقاد  با و ا عالن األوة
  با  ااوان عنه  ينوب من او ا ساتني إىل يليد الدعوة تسلي  - 3

 ي يـد مبـا الـدعوة صورة يرشر على و األ ا على بيوم ا جتماب موعد
 .ا ستالم

 يلالئحـة ا بينـة احلديثـة ا تصـاة وسـائا مـن أرـرى وسـيلة أي4- 
 الصـناعة و التجـارة ارطـار وزارة جيـب و الشـركات لقـااون التن يذيـة

 بسبعة ااعقاده  با ا جتماب مكان و مبيعاد و األعماة جبدوة كتابيا
 . ممثلها األ ا حلضور على أايم

 . الغرض هلذا اجلمعية تنتخبه من الت سيسية اجلمعية اجتماب يبأس
 (21مادة )

 مساتون حضره إذا إ  صحيحا الت سيسية اجلمعية اجتماب يكون  
 .هبـا ا كتتـب األسـه  عـدد من اص  أكثر ميثلون التصويت ح  هل 
 اثين اجتمـاب إىل اجلمعيـة دعـوة جـب و النصـاب هـذا يتـوافر مل فـ ذا

   و أايم سـبعة عـن تقـا   مـدة رـالة يعقـد األعمـاة لـذات جـدوة

 الثاين ا جتماب ويكون األوة ا جتماب يري  من يوما ثالثني عن ت يد
 . احلاضرين عدد كان أاي صحيحا

 يراه حدد  د كان إذا الثاين لالجتماب جديدة دعوة توجه أ  جيوز و
 ا طلقـة يألغلبيـة تصـدر القـرارات و األوة ا جتمـاب إىل الـدعوة مت

 . ا جتماب مت احلاضرة لاسه 
  (22مادة )

 وافيـة معلومـات يتضمن تقريرا الت سيسية اجلمعية إىل ا رسسون يقدم
 ا سـتندات مـع اا قـت الـيت وا بـالغ الت سـيس عمليـات مجيـع عـن

  طالب ا رسسون حيدده مكان مت التقرير هذا ويوضع لذلك ا ريدة
 األ ـا علـى أايم بسـبعة اجلمعيـة اجتمـاب  بـا وذلـك ا كتتبـني عليـه

 .حلضور ا جتماب ا كتتبني دعوة مت ذلك إىل ويشار
  (23) مادة

 : اآلتية ي سائا الت سيسية اجلمعية يت 
 و صحتها من التثبت بعد الشركة أتسيس إجراءات على / ا وافقة 1

 . لعقد الشركة و الشركات  ااون  حكام موافقتها
 علـى وذلـك ,وجـدت إن العينيـة احلصـ  تقـومي علـى / ا وافقـة 2

 . الشركات ااون  من ) 11 ( (1ي ادة ) الواردة النحو
 .ا وة ا دارة جملس اعضاء / ااتخاب 3
 .اتعابه حتديد و احلسايت مرا ب / ارتيار 4
 تـ اوة الشـركة كااـت إذا (الشـرعية الر ابـة هيئـة أعضـاء / تعيـني 5

 ) ا سالمية الشريعة ألحكام وفقا اشاطها
 .هنائيا الشركة أتسيس / إعالن 6
 التجارة وزارة إىل الت سيسية اجلمعية اجتماب حمضر من صورة ترسا و
 .اليت ايذت القرارات متضمنة الصناعة و

 يلسـجا و يـدها الشـركة عقـد بنشـر يقـوم أن األوة ا دارة جملـس وعلـى
 . هنائيا الشركة أتسيس يري  إعالن من يوما ثالثني رالة التجاري

 ا ساتني  والت امات حقوق
  (24مادة )

 : التالية يحلقوق راص بوجه الشركة مت العضو يتمتع
 .توزيعها يتقرر اليت ا نحة أسه  على احلصوة و األريح /  بض  1
 و ا دارة جملـس مت العضوية طري  عن الشركة إدارة مت / ا شاركة 2

 و العامة اجلمعيات حضور
 وهـذا الشـركات  ـااون  حكـام طبقـا وذلـك مـداو هتا مت ا شـباك
 .ذلك رالأ على ات اق أي يطال  ويقع النظام

 علـى ا  ا على اايم بسبعة العامة اجلمعية اجتماب  با احلصوة / 3
 جملـس تقريـر و ا نقضـية ال ـبة ا اسـبية عـن للشـركة ا اليـة البيـاانت
 . احلسايت مرا ب تقرير و ا دارة

 مت ا كتتـاب مت األولويـة و لـه ا ملوكـة األسـه  مت التصـرأ /  4
 اجلديدة. األسه 

 بعـد التصـ ية عنـد الشـركة موجـودات من اصيب على احلصوة  / 5
 .ديون من عليها مبا الوفاء

  (25مادة )
 : يلن مبا راص بوجه الشركة مت العضو يلت م
 حلـوة عنـد اسـه  مـن ميلكة ما على ا ستحقة ا  ساه / تسديد 1
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 .السداد مت عن الت رري التعويض دفع و ا ستحقاق مواعيد
 اسـتي اء سـبيا مت حتملتهـا  ـد الشـركة تكـون الـيت الن قـات / د ـع 2

 علـى التن يـذ و للشـركة اسـهمه  يمـة مـن ا دفوعـة غـري ا  سـاه
 . حلقو ها استي اء ا سه 

 . للشركة العامة اجلمعية تصدرها اليت القرارات / تن يذ 3
 او ا اليـة ي صـاحل ا ضـرار إىل يـردي عمـا اي عـن ا متنـاب / 4

  ذلك لال ة عن تنشا اليت بتعويض ا ضرار ا لت ام و للشركة األدبية
  (26مادة )

 : يلن مبا القيام للمساتني العامة للجمعية جيوز  
 . األمسية السه   يمة زايدة او ا الية ا ساه  اعباء / زايدة  1
 على الصافية األريح من توزيعها الواجب ا ئوية النسبة / ااقاص  2

 .الشركة عقد مت ا ددة و ا ساتني
 او الت سيس عقد مت ا ذكورة الشروه غري جديدة شروه / فرض  3
 و العامـة اجلمعيـات مت حضـور ا سـاه  أبحقيـة تتعلـ  النظـام هـذا

 . فيها التصويت
 او كتابيـا ا سـاتني مجيـع بقبـوة ا حكـام هـذه علـى اخلـروج جيـوز و

 ا جـراءات اسـتي اء و مجيـع ا سـاتني  فيـه يشبك امجاعن بتصويت
 . الشركة عقد لتعديا الالزمة

 ا دارة جملس – أ
 (27مادة )

عـدد )عسـة أعضـاء(   مـن مكـون إدارة جملـس الشـركة إدارة يتـوىل
 .  ابلة للتجديد سنوات ثال  العضوية مدة وتكون
 اسـتمر لـذلك ا ـدد ا يعـاد مت جديد إدارة جملس ااتخاب تعذر وإذا

 وااتخـاب األسـباب زواة الشـركة حلـني أعمـاة إدارة مت القادم اللس
 . جديد إدارة جملس

 (28مادة )
 أن وجيوز السري  يلتصويت ا دارة جملس أعضاء ا ساتون ينتخب
 جملـس أعضـاء اصـ  جيـاوز عـدد   ااتخـاب الشـركة عقـد مت يشبه
 . الشركة مرسسن بني من األوة ا دارة

  (29مادة )
 للرئيس وانئبا للمجلس رئيسا السري ي  باب ا دارة جملس ينتخب
 القضـاء وأمام الغري مع عال اهتا مت الشركة ا دارة جملس رئيس وميثا
كتو يع  تو يعه ويعترب يلعقد  ا بينة األررى ا رتصاصات جااب إىل

 اللـس  ـرارات تن يـذ وعليـه يلغـري  الشـركة عال ـة مت ا دارة جملـس
 أو   غيابـه عنـد الـرئيس حما انئب الرئيس حياو  بتوصياته  يتقيد وأن
 . ارتصاصاته ممارسة من لديه مااع  يام

 (30مادة )
 أعضـاء مـن ا دارة جملـس يعينـه تن يـذاي رئيسـا للشركة يكون أن جيوز

 لصصـاته اللـس وحيـدد إدارة الشـركة بـه ينـاه غـريه  مـن أو اللس
 . الشركة عن التو يع مت وصالحياته

  (31مادة )
 الشـركة أعماة لطبيعة وفقا أعضائه بني العما يوزب أن ا دارة للس

 أعضائه بني من جلنة أو أحد أعضائه ي وض أن للمجلس جيوز كما  
 وجه على ا شراأ أو أكثر أو معني بعما القيام مت الغري من أحدا أو

 أو الســلطات بعــض ممارســة مت أو الشــركة اشــاه مــن وجــوه
 . يللس ا نوطة ا رتصاصات

  (32مادة )
 له ممثلني تعيني اعتباراي أو طبيعيا شخصا كان سواء مساه  لكا جيوز
 عـدد ويسـتن ة فيهـا أسـه  من ما ميلكه بنسبة الشركة إدارة جملس مت

 أعضاء جملس جمموب من الطريقة هبذه ا ختارين ا دارة جملس أعضاء
 مت ممثلون هل  الذين للمساتني جيوز و    ااتخاهب  يت  الذين ا دارة
 أعضاء بقية ااتخاب مت اآلررين مع ا ساتني ا شباك ا دارة جملس
 مت تعيـني ا سـتخدمة النسـبة عـن زاد مـا حـدود مت إ  ا دارة جملـس
 فيمـا يتحال وا أن ا ساتني من لموعة وجيوز ا دارة جملس مت ممثليه
 بنسـبة وذلـك ا دارة جملـس مت أكثـر عـنه  أو ممثـا لتعيـني بيـنه 

 . جمتمعة ملكيته 
 . والواجبات احلقوق من ا نتخبني لاعضاء ما ا مثلني هلر ء ويكون
 ودائنيهـا الشـركة ألـاه ممثليـه أعمـاة عـن مسـرو  ا سـاه  ويكـون

 . ومساتيها
  (33مادة )

 عـدد اصـ  حضـره إذا إ  صـحيحا ا دارة جملـس اجتمـاب   يكـون
 على ا ت اق وجيوز   عن ثالثة احلاضرين عدد يقا أ  على األعضاء

 احلديثـة ا تصـاة وسـائا يسـتخدام وا جتمـاب   أكـرب عـدد أو اسبة
 . اللس أعضاء مجيع مبوافقة  رارات يلتمرير واياذ
 السـنة رـالة األ ـا علـى مـرات سـت ا دارة جملـس جيتمـع أن وجيب

 . مرات أكثر عدد على ا ت اق وجيوز الواحدة 
 (34مادة )

 األعضـاء  بـا مـن وتو ـع ا دارة جملـس اجتماعـات حماضـر تـدون
 ايـذه  ـرار علـى يواف  مل وللعضو الذي اللس  سر وأمني احلاضرين
 . ا جتماب حمضر مت اعباضه يثبت أن اللس

 
  (35مادة )

 على حائ ا كان من فيه رل ه   ا دارة جملس مت عضو مرك  شغر إذا
   ا دارة جملس بعضوية ي وزوا مل الذين ا ساتني من األصوات أكثر
 سل ه مدة اجلديد العضو ويكما   يليه من رل ه لديه مااع  ام وإذا

 يتعـني ف اه   األصلية ا راك  ربع الشاغرة ا راك  بلغت إذا فقو. أما
 ميعـاد مت لتجتمع العامة للمساتني اجلمعية دعوة ا دارة جملس على

 .الشاغرة ا راك  ميا من وتنتخب   مرك   رر شغر يري  من شهرين
  (36مادة )

 :التالية الشروه ا دارة جملس لعضوية يرش  من مت تتوافر أن جيب
 .التصرأ أبهلية متمتعا يكون أن - 1
 أو للحرية مقيدة بعقوبة جناية مت عليه احلك  سب   د يكون أ  - 2

 األمااـة أو يلشرأ للة أو جرمية التدليس أو يلتقصري إفالس جرمية
  د يكن مل ما القااون ألحكام لال ته بسبب للحرية مقيدة بعقوبة أو
 . إليه اعتباره رد
 لعـدد ميثلـه الـذي الشـخ  أو شخصـية بصـ ة مالكـا يكـون أن - 3
 مـن أاي ا دارة جملـس عضـو فقـد وإذا. الشـركة أسـه  مـن %(1)

 . العضوية ص ة عنه زالت ا تقدمة الشروه
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  (37مادة )
 لعـدد األ صـى احلـد ضـمن الشـركة إدارة جملـس مت العضوية تدرا  

 . الشركات  ااون ( من1/234 (ي ادة إليها ا شار العضوايت
 مسـاتة شـركة مـن أكثر إدارة للس رئيسا يكون أن للشخ  وجيوز
 . مق لة

 (38مادة )
 لشـخ  ممـثال كـان ولـو   ا دارة جملـس عضـو أو لـرئيس جيـوز  

 منصبه حبك  إليه وصلت ا علومات اليت يستغا أن اعتباري أو طبيعن
 . غريه أو لن سه فائدة على احلصوة مت

 عضويته أثناء يلشركة أسهمه مت التصرأ ا دارة جملس لعضو وجيوز
 ا نصـوص األسـه  مت بقيـود التصـرأ إرـالة دون وذلـك يللـس
 . النظام هذا أو الشركة عقد أو الشركات  ااون مت عليها

  (39مادة )
 غـري مت ا سـاتني إىل ي صـحوا أن ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز  

 أسـرار مـن عليـه و  ـوا الغـري عمـا إىل أو العامـة اجلمعيـة اجتماعـات
 عـن ومسـائلته  عـ هل  وجـب وإ   دارهتـا مباشـرهت  بسـبب الشـركة

 . ا خال ة عن الناألة تعويض األضرار
  (40مادة )

 بني جيمع أن اللس  أعضاء من ألي أو ا دارة جملس لرئيس جيوز  
 من عما أي مت يشبك أن أو شركتني متنافستني  إدارة جملس عضوية
 حلساب أو اخلاص حلسابه يتجر أن أو الشركة منافسة ش اه
 أن هلـا كـان وإ  الشـركة  ت اولـه الـذي النشـاه فـروب أحـد مت غـريه
 أجريت ك هنا حلسابه اليت زاوهلا العمليات يعتبار أو يلتعويض تطالبه

 . العادية العامة اجلمعية مبوافقة ذلك يكن مل ما   الشركة حلساب
  (41مادة )

 من أبكثر ا دارة جملس وأعضاء رئيس مكافات جمموب تقدير جيوز  
 وا حتياطـات ا سـتهالك بعد استن اة الصامت الرب  من ي ائة عشرة
 وجيوز (ا ساتني على ا اة رأس من % 5 عن يقا   رب  وتوزيع
 .) أعلى اسبة على ا ت اق
 لرئيس كوييت دينار   أ ستة على ت يد   سنوية مكاف ة توزيع وجيوز
 أتسـيس يريـ  مـن اللس هذا من أعضاء عضو ولكا ا دارة جملس
 وفقـا  ـا ا كافـات بتوزيـع هلـا تسـم  الـيت األريح حتقيـ  حلني الشركة
 العامـة اجلمعيـة عـن يصـدر بقـرار وجيـوز السـابقة  ال قـرة عليـه اصـت
 األعلـى احلـد مـن ا سـتقا جملـس ا دارة عضـو اسـتثناء للشـركة

 .) مستقلون أعضاء الشركة مت كان إذا (ا ذكورة للمكافات
 العامـة اجلمعيـة علـى يعـرض سـنوي تقريـر بتقـدمي ا دارة جملس ويلت م
 بيـاان د يـ  وجـه علـى أن يتضـمن علـى عليـه للموافقة للشركة العادية
 أاي ا دارة جملس عليها حصا اليت وا  ااي وا نافع ا بالغ عن م صال

 .ومسماها كاات طبيعتها
 ( 42مادة ) 

 أحـد أو لـرئيس أو ا دارة جملـس مت ممثـا لـه  ـن يكـون أن جيـوز  
 أعضاء أحد أو ا دارة جملس أعضاء
 مصـلحة الثاايـة الدرجـة مـن أ ـارهب  أو أزواجهـ  أو التن يذيـة ا دارة
 أو الشـركة مـع تربم اليت العقود والتصرفات مت مباشرة غري أو مباشرة

 . العادية العامة اجلمعية عن يصدر ببري  ذلك كان إذا إ  حلساهبا
  (43مادة )

 الـرئيس أو إدارهتـا جملـس أعضـاء أحـد تقـرض أن للشـركة جيـوز  
 الشـركات أو الثاايـة حـ  الدرجـة أ ـارهب  أو أزواجهـ  أو التن يـذي
 للشركة  العادية العامة اجلمعية من ت ويض هناك يكن مامل هل   التابعة

 وذلـك الشـركة  مواجهـة مت ين ـذ   لـذلك ي خال ـة يت  وكا تصرأ
 .النية حسن الغري حبقوق إرالة دون

 ) ا  راض هلا جيوز اليت الشركات على احلك  هذا يسري   (
  (44مادة )

 والغري وا ساتني الشركة ألاه مسرولون وأعضا ه ا دارة جملس رئيس
 لال ـة كـا وعـن السـلطة  اسـتعماة وإسـاءة الغـا أعمـاة مجيـع عـن

 .ا دارة مت اخلط  عن أو الشركة  لعقد أو للقااون
  بـراء العامـة اجلمعية من ا باب ا سرولية دعوى إ امة دون حيوة و 
 مت ا شـباك ا دارة جملـس ألعضـاء جيـوز و  ا دارة جملـس ذمـة

 مـن ذمـته   بـراء اخلاصـة العامـة اجلمعيـة  ـرارات علـى التصـويت
 أو ألزواجه  أو هل  راصة مبن عة تتعل  اليت أو إدارهت  عن ا سرولية
 .الشركة وبني بينه   ائ  قالأ أو األوىل الدرجة من أ ارهب 

  (45مادة )
 مسـرولية إمـا السـابقة (1ا ـادة ) مت عليها ا نصوص ا سرولية تكون

 جملـس أعضـاء بـني فيمـا وإمـا مشـبكة يلـذات  عضوا تلح  شخصية
 مجيعـا مسـرولني األعضـاء يكـون األرـرية احلليـة ومت ن مجيعـا ا دارة

 الـذي القـرار على اعبض من إ  التعويض  أبداء التضامن على وجه
 .ا ضر مت اعباضه وأثبت ا سرولية رتب

  (46مادة )
 بسـبب ا دارة جملـس أعضـاء علـى ا سـرولية دعوى ترفع أن للشركة
 دور مت الشـركة كااـت فـ ذا أضـرار للشـركة عنهـا تنشـ  الـيت األرطـاء
 الدعوى. رفع ا ص ن توىل التص ية

  (47مادة )
 مت الشـركة عـن ايابـة من ـردا ا سـرولية دعـوى يرفـع أن مسـاه  لكـا
 الشركة ارتصام جيب هذه احلالة ومت   برفعها الشركة  يام عدم حالة

 دعـواه رفع للمساه  وجيوز   مقتض له كان إن يلتعويض هلا ليحك 
 يطـال ويقـع   ضـررا بـه أحلـ   ـد اخلطـ  كان إذا الشخصية يلتعويض

 . ذلك بغري يقضن ات اق كا
 العامة اجلمعية – ب

  (48مادة )
 ا دارة جملس من دعوة على بناء السنوية العادية العامة اجلمعية تنعقد
 ال مـان مت وذلـك ا اليـة السـنة  اتهـاء التاليـة أشـهر الثالثـة رـالة

 اجلمعيـة يـدعو أن وللمجلـس ا دارة  جملـس يعينهمـا الـذين وا كـان
 ا دارة جملـس وعلـى ذلـك إىل الضـرورة دعـت كلما لالجتماب العامة

 عـدد مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء لالجتمـاب اجلمعيـة دعـوة يوجـه أن
 طلب على بناء أو   الشركة رأمساة من ي ائة عشرة ميلكون مساتني
   الطلب يري  من يوما عشر عسة رالة وذلك   احلسايت مرا ب
 علـى ويسـري . ا جتمـاب إىل تـدعو الـيت اجلهـة األعماة جدوة وتعد

 األحكـام والتصـويت احلضـور واصـاب العامة اجلمعية دعوة إجراءات
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 1 ر ـ  الشـركات بقـااون عليها ا نصوص الت سيسية يجلمعية اخلاصة
 .وتعديالته 2016 لسنة

  (49مادة )
 ويكون العامة  اجلمعية حضور ح  أسهمه عدد كان أاي مساه  لكا
 مـن ال ئة لذات ا قررة األصوات عدد يساوي األصوات من عدد له

 مت ميثلـه عمـن أو ا سـه عـن التصـويت للمسـاه  جيـوز و  األسـه  
 الشركة  وبني بينه  ائ  قالأ أو له  راصة مبن عة تتعل  اليت ا سائا
 يوكـا أن للمساه  وجيوز ذلك  اال   رار أو شره كا يطال ويقع
 الشـركة تعـده ت ـويض أو راص توكيا مبقتضى وذلك عنه احلضور مت

 .الغرض هلذا
 سـجا مت اثبـت هـو مـا مـع يتعـارض األسـه  علـى حقـا يـدعن  ـن وجيـوز

 علـى أمـر  ستصـدار الو تية األمور  اضن إىل يتقدم أن الشركة مساتن
 القاضـن حيـددها  دة التصويت من عليها ا تنازب األسه  حبرمان عريضة
 وذلـك ا ختصـة ا كمـة  با من الن اب موضوب مت ال صا حلني أو اآلمر
 . والتجارية ا داية ا رافعات  ااون مت ا قررة لاجراءات وفقا

 (50ارتياري( مادة ) )ا  
 لنظـام ا دارة جملـس لعضـوية ا رشـحني علـى التصـويت اضـع

 بعـدد تصـويتية مسـاه   ـدرة كـا ميـن  والـذي   الباكمـن التصـويت
 أو واحـد  رشـ  هبـا التصـويت لـه حيـ  حبيـث   ميلكهـا الـيت األسـه 
 . األصوات هلذه تكرار دون ا رشحني من من اتاره  بني توزيعها

  (51مادة )
 مـن أو انئبـه أو ا دارة جملـس رئـيس العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يـرأس
 مـن العامـة اجلمعيـة مـن تنتخبـه أو الغرض لذلك ا دارة جملس ينتدبه

 . غريه  من أو ا ساتني
  (52مادة )

 اجتماعهـا مت العاديـة العامـة اجلمعيـة يـت  القااون أحكام مراعاة مع
 وعلـى ارتصاصـاهتا مت تـدرا ا سـائا الـيت مت  ـرارات يياذ السنوي

 : ما يلن اخلصوص وجه
 للسـنة ا اليـة ومرك هـا الشـركة اشـاه عـن ا دارة جملـس تقريـر - 1

 . ا نتهية ا الية
 . للشركة ا الية البياانت عن احلسايت مرا ب تقرير - 2
 بشـ هنا وأو عـت الر ابيـة اجلهـات رصـدهتا لال ـات أبيـة تقريـر - 3

 . الشركة على ج اءات
 . للشركة ا الية البياانت - 4
 . األريح توزيع بش ن ا دارة جملس ا باحات - 5
 .ا دارة جملس أعضاء ذمة إبراء - 6
 . مكافاهت  وحتديد ع هل  أو ا دارة جملس أعضاء ااتخاب - 7
 جملس ت ويض أو أتعابه وحتديد   الشركة حسايت مرا ب تعيني - 8

 . ذلك مت ا دارة
 وفقـا تعمـا الشـركة كااـت إذا( الشـرعية الر ابـة هيئـة تعيـني - 9

 . تلك اهليئة تقرير ومساب ) ا سالمية الشريعة ألحكام
   الصلة ذات األطراأ مع ستت  أو  ت اليت التعامالت تقرير - 10

 . الدولية ا اسبة طبقا  بادو الصلة ذات األطراأ وتعرأ

  (53)مادة 
 أو رئـيس إ الـة للشـركة العاديـة العامـة اجلمعيـة عـن يصـدر بقـرار جيوز
 الشـركة إدارة جملـس حـا أو ا دارة جملـس أعضاء من أكثر أو عضو

 مـن بـذلك يقـدم ا ـباح على بناء وذلك جديد إدارة جملس وااتخاب
 . ا صدر الشركة رأمساة ربع عن يقا ما  ميلكون ا ساتني من عدد
 مت جديد جملس ااتخاب وتعذر   ا دارة جملس حبا  رار صدور وعند
 مت اللـس هذا يستمر أن إما تقرر أن للجمعية يكون ا جتماب ذات
 جلنـة تعيـني أو اجلديـد اللـس ااتخـاب حـني إىل الشـركة أمـور تسـيري
  اتخـاب العامـة اجلمعيـة دعـوة األساسـية مهمتهـا تكـون مر تة إدارية
 . تعيينها من شهر رالة وذلك   اجلديد اللس

  (54مادة )
 مت مدرجـة غـري موضـوعات منا شـة العاديـة العامـة للجمعيـة جيـوز  

 بعـد طـرأت الـيت العاجلـة األمـور مـن كااـت إذا إ  األعمـاة جـدوة
 ذلـك طلبـت إذا أو   ا جتمـاب أثنـاء مت تكشـ  أو اجلـدوة إعـداد
 ا سـاتني مـن عـدد أو احلسـايت مرا ـب أو الر ابيـة اجلهـات إحـدى
 عدم ا نا شة أثناء تبني وإذا   الشركة رأمساة من ي ائة عسة ميلكون
 أتجيـا تعـني   ا عروضـة ا سـائا بـبعض ا تعلقـة ا علومـات ك ايـة

 مـن عـدد ذلـك طلـب إذا عمـا أايم عشرة عن ت يد   مدة ا جتماب
 ا رجـا ا جتمـاب وينعقـد   ا صـدر ا ـاة رأس ربـع ميثلـون ا سـاتني

 . للدعوة جديدة إجراءات إىل احلاجة دون
 (55مادة )

 تلـك تكـن مـامل العامـة اجلمعيـة  ـرارات تن يـذ ا دارة جملـس علـى
 جملس وعلى .النظام هذا أو الت سيس عقد أو للقااون لال ة القرارات
 مت العاديـة العامة اجلمعية على ا خال ة القرارات عرض إعادة ا دارة
 .ا خال ة أوجه له  نا شة الدعوة يت  اجتماب

  (56مادة )
 يجلمعيـة ا تعلقـة األحكـام العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة علـى تسـري
 :التالية ا واد مت عليها األحكام ا نصوص مراعاة مع العادية العامة

  (57مادة )
 أو ا دارة جملس من دعوة على بناء العادية غري العامة اجلمعية ألتمع
 مـن ي ائـة عشـر عسـة ميثلـون مسـاتني مـن مسـبب طلـب علـى بنـاء

 علـى وجيـب والصـناعة  التجـارة وزارة مـن أو ا صـدر الشـركة رأمسـاة
 رـالة لالجتمـاب العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة يـدعو أن ا دارة جملـس
 . الطلب تقدمي يري  من يوما ثالثني
 ا نصوص ا دة رالة العامة اجلمعية بدعوة ا دارة جملس يق  مل وإذا
 عسة مدة رالة لالجتماب يلدعوة الوزارة تقوم السابقة يل قرة عليها
 . السابقة ال قرة مت إليها ا شار ا دة ااتهاء يري  من يوما عشر

 (58مادة )
 حيضـره مل مـا صـحيحا العاديـة غـري العامـة اجلمعيـة اجتمـاب يكـون  

 يتـوافر مل فـ ذا   ا صـدر الشـركة رأمسـاة أريب ثالثـة ميثلـون مساتون
 إذا صـحيحا يكـون اثن اجتمـاب إىل الـدعوة وجهـت النصـاب هـذا

 . ا صدر ا اة رأس اص  من أكثر من ميثا حضره
 الشركة رأمساة أسه  جمموب اص  على ت يد أبغلبية القرارات وتصدر
 . ا صدر
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  (59مادة )
 يـت  القـااون عليهـا يـن  الـيت األرـرى ا رتصاصـات مراعـاة مـع

 : ي سائا التالية العادية غري العامة اجلمعية
 . الشركة عقد تعديا - 1
 فيه التصرأ أو الشركة أجله من  امت الذي ا شروب كا بيع - 2
 .  رر وجه أبي
 . ااقسامها أو حتوهلا أو اادماجها أو الشركة حا - 3
 . ي يضه أو الشركة رأمساة زايدة - 4

  (60مادة )
 بعد إ  انفذا يكون   العادية غري العامة اجلمعية عن يصدر  رار كا
 . الشهر إجراءات اياذ
 القـرار كـان إذا والصـناعة التجـارة وزارة موافقـة علـى احلصـوة وجيـب
 . أو رأمساهلا أغراضها أو الشركة يس  متعلقا

  (61مادة )
 جملـس عـن يصـدر  ـرار أي بـبطالن الـدعوى إ امـة مسـاه  لكا جيوز

 عقد أو للقااون لال ا العادية غري أو العادية العامة اجلمعية أو ا دارة
 مبصـاحل ا ضـرار بـه يقصـد كـان أو النظـام هـذا أو الشـركة أتسـيس
 . ا  تضاء عند يلتعويض وا طالبة   الشركة
 اليت العادية وغري العادية العامة اجلمعية  رارات على الطعن جيوز كما

 مـن عـدد  بـا مـن الطعـن ويـت  األ ليـة حبقـوق اجحـاأ فيهـا يكـون
 الشـركة رأمسـاة مـن ي ائـة عشـر عسـة ميلكـون الشـركة مسـاتن
 .القرارات تلك على وافقوا ممن يكواوا و  ا صدر 

 القابضة للشركة (62مادة )
 شـركاهتا ديـون عـن – التضـامن سـبيا علـى – مسـرولة الشـركة تكـون
 :التالية الشروه توافر حالة مت التابعة

 .الت امات من عليها مبا للوفاء التابعة الشركة أمواة ك اية عدم - 1
  كنهـا ماهلـا رأس من اسبة التابعة الشركة مت الشركة تتملك أن - 2
 مت أو   ا ديرين أو ا دارة أعضاء جملس غالبية تعيني مت التحك  من

 .ا دارة عن تصدر اليت القرارات
 تسـتهدأ بتصـرفات تقـوم أو  ـرارات التابعـة الشـركة تتخـذ أن - 3

 التابعة الشركة مبصلحة وتضر عليها وا سيطرة ا الكة الشركة مصلحة
 التابعة الشركة  درة عدم مت الرئيسن السبب هن وتكون   دائنيها أو

 .الت امات من عليها مبا الوفاء على
 التابعة الشركة ديون عن مسرولة القابضة الشركة تكن مامل كله وذلك
 . رر سبب إىل استنادا

 الشركة حسايت
 (63مادة )

شـهر   رـر مت شـهر ينـاير وتنتهـن أوة مـن للشـركة ا اليـة السـنة تبـدأ
 مـن فتبـدأ األوىل ا اليـة السـنة ذلـك مـن ويسـتثىن عـام كـا ديسـمرب مـن

  التالية ا الية السنة من مت وتنتهن التجاري السجا مت الشركة  يد يري 
 (64مادة )

 ا ـباح علـى بنـاء العاديـة العامة اجلمعية من يصدر بقرار سنواي يقتطع
 الصـافية األريح مـن ي ائـة عشـرة عـن تقـا   اسـبة ا دارة  جملـس
 .للشركة إجباري احتياطن لتكوين

 على ا جباري ا حتياطن زاد إذا ا  تطاب هذا و   للجمعية وجيوز
 .ا صدر الشركة رأمساة اص 

 الشـركة رسـائر تغطيـة مت إ  ا جبـاري ا حتياطن استخدام جيوز و 
 ي ائـة عسـة عـن ت يد   بنسبة ا ساتني على أريح توزيع لت مني أو
 الشـركة أريح فيهـا تسـم    الـيت السنوات مت ا دفوب ا اة رأس من

 يسم  ارتياري احتياطن وجود عدم بسبب وذلك النسبة هذه بتوزيع
 .األريح من النسبة هذه بتوزيع
 تسـم  عنـدما منـه ا تطـع مـا ا جبـاري ا حتيـاطن إىل يعاد أن وجيب
 علـى ي يـد ا حتيـاطن هـذا يكـن مـامل التاليـة  السـنوات أريح بـذلك
 . ا صدر ا اة رأس اض 

  (65مادة )
 أو   % 10  درها مئوية اسبة الصافية غري األريح من سنواي يقتطع
  سـتهالك احلسـايت رأي مرا ـب أرـذ بعـد ا دارة جملـس حيـددها

 هـذه وتسـتعما  يمتهـا  اـ وة عـن التعـويض أو الشـركة موجـودات
 و   صـالحها  أو الالزمـة وا نشـات وا  ت لشـراء ا ـواد األمـواة

 .ا ساتني على األمواة هذه توزيع جيوز
  (66مادة )

  واجهـة األريح مـن اسـبة ا تطـاب تقـرر أن العامـة اجلمعيـة علـى جيب
 والت مينـات العمـا  ـوااني مبوجـب الشـركة علـى ا بتبـة ا لت امـات
 .ا جتماعية

 . ومستخدميها الشركة عماة  ساعدة راص صندوق إاشاء وجيوز
 (67مادة )

 علـى بنـاء العاديـة العامـة اجلمعية من يصدر بقرار   سنواي يقتطع أن جيوز
 الصافية األريح من ي ائة عشرة علىت يد    اسبة ا دارة جملس ا باح
 . اجلمعية حتددها اليت لاغراض اص  ارتياري احتياطن لتكوين

 (68مادة )
 هنايـة مت تـوزب أن ا دارة جملـس ا باح على بناء العامة للجمعية جيوز

 أن التوزيـع هـذا لصـحة ويشـبه علـى ا سـاتني أريحـا ا اليـة السـنة
 وأ  ا تعارأ عليها  ا اسبية للمبادو ووفقا حقيقية  أريح من يكون
 .للشركة ا دفوب ا اة رأس التوزيع هذا ميس

 احلسايت مرا ب
  (69مادة )

 1/2016 ر ـ  الشـركات بقـااون الـواردة ا ـواد أحكـام تطبـ 
 .233 ح  227 ر   من ا واد وهن وتعديالته

  (70مادة )
 جممعـة مي اايـة ماليـة  سـنة كـا هنايـة مت تعـد أن الشـركة علـى جيـب

 مشـ وعة التابعـة شـركاهتا وجلميـع هلـا واخلسـائر يألريح وبيـاانت
 .الدولية ا اسبية ا عايري تتطلبه  ا وفقا والبياانت ي يضاحات

 وتص يتها الشركة ااقضاء
  (71مادة )

 266 ر   من ا واد مت عليها ا نصوص األمور أبحد الشركة تنقضن
 .التن يذية و ئحته الشركات وتعديالته  ااون من 277 ح 

  (72مادة )
 278 ر ـ  مـن ا ـواد أبحكـام ا بـني النحـو علـى الشركة تص ية ألري
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 . التن يذية وتعديالته و ئحته الشركات  ااون من 295 ح 
  (73مادة )

 و ئحتـه وتعديالتـه  2016/  1 ر ـ  الشـركات  ـااون أحكـام تطبـ 
 مت أو الت سـيس مت عقـد رـاص اـ  بشـ اه يـرد مل مـا كا مت التن يذية

 . النظام هذا
  (74مادة ) 

 مو عها وعلى الرئيسن الشركة مبرك  العقد هذا من أصلية اسخة حت  
 لدى الشركة مبل  العقد هذا من أصلية اسخة حت   كما ا لكبوين 

 . والصناعة التجارة بوزارة ا ختصة ا دارة
  (75مادة )

 : يآليت ا رسسون يقر
 يوجـب الـذي القـدر وأودعـوا   األسـه  جبميـع اكتتبـوا  ـد أبهن  :أو 

 . الشركة تصرأ حتت البنوك ا لية أحد مت  يمتها من أداءه القااون
 ي و ـد القـااون  ألحكـام وفقـا  ومـت  ـد العينيـة احلصـ  إن :اثايـا

 . كاملة هبا الوفاء
 .  دارة الشركة الالزمة ا دارية األجه ة عينوا  د أبهن  : اثلثا
 الـذكر ا تقدمـة لا ـرارات ا ريـدة وا سـتندات األوراق ح ـ  : رابعـا
 . الرمسن ا رر مع

 الطرأ الثاين        الطرأ الثالث   الطرأ األوة  
 الطرأ اخلامس      الطرأ الرابع  

 و عوه. احلاضرين على تالوته وبعد العقد هذا حترر ذكر ومبا
 ا وثقة/ساره األاصاري                        

 ص حة اضافات
ويو ع الطرأ الرابع عن ا سه وعن األطراأ األوة والثاين والثالث 

بتاري   11جلد  3841واخلامس مبوجب توكيالت رمسية عـامــة أر ام 
 2999ور    1/2/2018بتاري   2728ور    13/6/2006

ويقر 13/8/2017ري  بتا 16417ور    6/2/2018بتاري  
الوكيا أبن توكيالته سارية ا  عوة وانفذة  ااوان وأن موكليه على  يد 

 احلياة ويتمتعون بكاما األهلية.
 ا وثقة/ساره األاصاري                         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
يلن  تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما

 –  اعــة – 18/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم األربعــاء ا وافــ  
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 2بيوب/ 212/2010تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مــن: البنك التجاري الكوييت 

 ضــــــــــــــــــــــــد: 
 عبد الرمحن عبد احلميد احلمود. -1
 شركة جمموعة ا وراق ا الية.-2

 أو : أوصاأ العقار:
 ۲ منـا ي اتقـاة إىل منطقـة شـرق  طعـة  22/9/2016أو  : بتاري  

 عاينـة العقـار األوة حبضـور السـيد  53شارب أمحد اجلابر  سيمة ر ـ  

العمارة و د  ربري الدراية وكذلك حبضور وإرشاد وكيا ا دعن وحارس
 تبني لنا من ا عاينة ما يلن:

عبـــارة عـــن جممـــع ألـــاري وتبلـــغ  15692/2007عقـــار الوثيقـــة ر ـــ  
كما   26237مبا  مربعا  من ا خطو ر   م/  154مساحته ا مجالية 

 57363/2001هو مبني مبحضر تسجيا طلـب احلجـ  ا رفـ  ر ـ  
  4/4/2010ا ررخ 

اجلــابر( وهــو مكــون مــن ســرداب  يقــع العقــار علــى شــارب واحــد )أمحــد
 دورا  متكررا .  14وارضن ومي ااني ودور ردمات وعدد 

السرداب واألرضن وا ي ااني غري مستغلني اثناء ا عاينة وكاان مستغلني 
حمــا حلــوايت حيــث ا طــب  يلســرداب وا يــ ااني مســتغا مكاتــب + 

 مطب  حتضريي.
ا ســت جر اثنــاء كــا دور م تــوح يلكامــا ومســتغا مكاتــب لشــركات و 

وذكر احلارس  13  11  12  10  9  6  5 4  3ا عاينة ا دوار 
 د.ك  800أن األجرة الشهرية لكا دور هو 

 دور اخلدمات مستخدم  كائن التكيي  وغرأ اخلدمات 
ــواح مــن ال جــاج والتكييــ  مركــ ي وجيــد  ــة حجــر وال الكســوة اخلارجي

 يلعقار مصعدين. 
اسن ومقداره )مليوانن ومائتان ومثااية وعشـرون يبدأ ا  اد يلثمن األس

 أل  دينار كوييت(
 6بـذات اجللسـة ي ا اتقـاة  عاينـة العقـار الثـاين الكـائن مبنطقـة الصـوابر  طعـة 

حبضــــور الســــيد ربــــري الدرايــــة وكــــذلك  14شــــارب مبــــارك الكبــــري  ســــيمة ر ــــ  
 حبضور وإرشاد وكيا ا دعن وحارس العمارة و د تبني لنا من ا عاينة ما يلن: 

ألـــاري  وهـــو عبــارة عـــن بـــرج 15091/2007عقــار الوثيقـــة ر ـــ   -
ــــــة  ــــــغ مســــــاحته ا مجالي ــــــ   280وتبل ــــــن ا خطــــــو ر  ــــــبا  مربعــــــا  م م

 كما هو مبني مبحضر تسجيا طلب احلج  ا رف  ر     11691م/
 . 4/4/2010ا ررخ  57363/2001

سرداب يقع العقار على شارب واحد )مبارك الكبري( وهو مكون من  -
   ررا .دورا  متك 15وعدد  ردماتوارضن ومي ااني ودور اوة ودور 

 السرداب م توح وتوجد به غرفة اخلدمات وغرفة الكهريء.  -
 الدور األرضن مستغا مطع .  -
ـــوح ومســـتغا  - ـــ ااني م ت ـــدور األوة مســـتغا كصـــالون اســـائن وا ي ال

معهــد اط ـــاة حاليـــا  وي ـــن األدوار مســتغلة يلكامـــا مـــا عـــدا ا دوار 
رين لــدورين و ــد  ــام ربــري الدرايــة بســراة أحــد ا ســت ج ۱۳٫۱۲٫۱۱

 د.ك للدور الواحد. 950إفادة أبن األجرة هن 
ـــد ويخللـــ  صـــبغ  - ـــواح مـــن ال جـــاج وا لكبوا ـــة أل الكســـوة اخلارجي

 مصاعد. 4سجما والتكيي  مرك ي ويوجد يلعقار عدد 
 ام السيد ربري الدراية بتدوين مالحظاته  هيدا  لتقدير  يمة العقـارين 

 موضوب الدعوى.
يلثمن األساسن ومقداره )ثالثة ماليني دينار وثالمثائـة ألـ  يبدأ ا  اد 

 دينار كوييت(.
 منـــا ي اتقــــاة  عاينـــة العقــــار الثالــــث  25/9/2016اثايـــا : بتــــاري  

 72 سيمة ر    42)إجن ه( شارب  ۱۳الكائن مت منطقة سلوى  طعة 
ـــة وكـــذلك حبضـــور وإرشـــاد وكيـــا ا ـــدعن  ـــري الدراي حبضـــور الســـيد رب

 ن ة  د تبني لنا من ا عاينة ما يلن: ورادم ي 
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وهــو عبــارة عــن فــيال ســكنية تقــع  2042/2008عقــار الوثيقــة ر ــ  
  مكواة من دور أرضن وأوة 2م 760على شارب واحد مبساحة و درها 

الــدور األرضــن مكــون مــن صــالة كبــرية مطلــة علــى البحــر محــام +  -
 ل ن +  اعة سينما وغرأ ردم. 

 من صالة كبرية مطلة على البحر مطب . الدور األوة مكون  -
 الكسوة اخلارجية حجر أردين والتكيي  مرك ي  -

 ـام السـيد ربـري الدرايـة بتــدوين مالحظاتـه  هيـدا  لتقـدير  يمـة العقــار 
 موضوب الدعوى. 

يبــدأ ا ــ اد يلــثمن األساســن ومقــداره )مليــون ومائتــان وعســون ألــ  
 دينار كوييت(

 اثايا : شروه ا  اد: 
أو  : يبــــدأ ا ــــ اد يلــــثمن األساســــن ا بــــني  ــــرين كــــا عقــــار ويشــــبه 
للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
ودب حاة ااعقاد جلسة اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن ي

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا  رابعا : مت حالة

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

مت ا ـس  مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 

ــد  اجللســة أبي عطــاء غــري ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت مصــحوب  ي
 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 

ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 
د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 
 ومية.الصح  الي

اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ريدة الرمسية طبقا  للمادة ينشر هذا ا عالن عن البيع يجل -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 
 ملحوظة هامة:

مت ا  اد علـى  حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة فيمـا يلـن 

 –  اعـة –  18/4/2018ي  اد العلين وذلـك يـوم ا ربعـاء ا وافـ  
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 2بيوب/ 214/2017تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 مشعا طامن ه اب اهلاجري  -1ن:ا رفوعة مــ

 طامن ه اب اهلاجريجنالء -2
 وضحاء تراحيب غ ر-3
 طامن ه اب اهلاجريمرمي  -4
 طامن ه اب اهلاجريهيا -5
 طامن ه اب اهلاجريترحييب  -6
 طامن ه اب اهلاجريحممد  -7
 طامن ه اب اهلاجريحممد  -8
 طامن ه اب اهلاجريساره  -9

 اهلاجريطامن ه اب فاطمة  -10
 ه اب طامن ه اب اهلاجري -1ضــــــــــــــــــــــــد: 

 انصر طامن ه اب اهلاجري -2
 محود طامن ه اب اهلاجري -3
 بنك ا ئتمان الكوييت  -4
 مدير ادارة التن يذ بص ته -5

 أو : أوصاأ العقار:
حبضــور وكيــا عــن مجيــع ا ــدعني وحضــر ا ــدعن  7/1/2014بتـاري  

صيا ويل  ي ن اخلصوم وحبضور السيد ربـري الدرايـة عليه الثاين شخ
مبنطقـة ا نقــ   267/ أسـامة الـروي   منـا مبعاينـة عقــار التـداعن ر ـ  

 و ت ا عاينة كما يلن : ۳۹من ة ر    3شارب  - 3 طعة ر   
ـــــار مســـــاحته ١ وم تـــــوح علـــــى ثـــــال  جهـــــات  ۲م 09/328( العق

 ( .۲م ۳۰۰)شارعني وساحة ترابية مساحتها 
 العقار مكون من دورين ارضن وأوة . (۲
( يوجــد يلــدور األرضـــن ثــال  مــدارا ويتكـــون مــن ديواايــة كبـــرية ٣

وصالة ومطب  ومحام وحوشـني أمـامن ورل ـن وجـ ء  رـر مـن األرضـن 
 يتكون من شقة مبدرا راص مكواة من غرفة وصالة ومحام ومطب  .

صـلة مـن ( يتكون الدور األوة من جـ ئني األوة عبـارة عـن شـقة من 4
  غرفة وصالة ومحام ومطب  واجل ء الثاين مكون من أربع غرأ كبرية ومحام .
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 ( دهان الواجهات من السيجما وا كي ات وحدات من صلة .5
 اثايا: شروه ا  اد: 

د.ك ) ثالمثائــة  310000أو : يبــدأ ا ــ اد يلــثمن ا ساســن  ــدره / 
ا ـ اد سـداد عـس وعشرة   أ دينار كوييت ( ويشـبه للمشـاركة مت 

ذلــك الــثمن علــى األ ــا مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك ا ســحوب 
عليــه أو مبوجــب رطــاب ضــمان مــن احــد البنــوك لصــاحل إدارة التن يــذ 

 بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .
رابعا:  مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن على األ ا يرجا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
داب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  ي

ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

 ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  حكــ  رســو ا ـــ اد - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد
 ملحوظة هامة :

ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية

 إعالن عن بيع حصة مت عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع حصـة ا العقـار ا وصـوفة 

 –  اعـة – 18/4/2018فيما يلن ي  اد العلين وذلك يوم األربعـاء 
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 2بيوب/ 124/2016الدعويني ر من تن يذا  حلك  ا كمة الصادر مت 
 ا رفوعة مــن: عبد الع ي  عبد هللا مطل  ا طريي

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 امنه ابراهي  عبد ا سن اخلميس.   -1
 حنان ابراهي  عبد ا سن اخلميس.  -2
 عبد ا سن ابراهي  عبد ا سن اخلميس.  -3
 لطي ة ابراهي  عبد ا سن اخلميس. -4
 رشا ابراهي  عبد ا سن اخلميس.-5
 صباح عبد الرمحن حممد عبد الرمحن.  -6

 2بيــــــــوب / 126/2016وا الدعوى ر  : 
 ا رفوعة مــن: عبد الع ي  عبد هللا مطل  ا طريي.

 ضـــــــد: 
 امنه ابراهي  عبد ا سن اخلميس.  -1
 حنان ابراهي  عبد ا سن اخلميس.  -2
 ن ابراهي  عبد ا سن اخلميس. عبد ا س-3
 لطي ة ابراهي  عبد ا سن اخلميس. -4
 رشا ابراهي  عبد ا سن اخلميس.  -5
 صباح عبد الرمحن حممد عبد الرمحن.-6

 أو : أوصاأ احلصة مت العقار:
مـــن ا خطـــو ر ـــ   415العقـــار الكـــائن ا منطقـــة ال ـــردوس  ســـيمة 

وهــو عبــارة عــن بيــت  2م  301ومســاحته  2 طعــة ر ــ   36874م/
حكـــومن ســـكن رـــاص ملـــك كـــا مـــن ابـــراهي  عبـــد ا ســـن اخلمـــيس 

 )مور  ا دعن عليه ( وزوجته.
 اثايا: شروه ا  اد: 

د.ك  10828,125أو : يبدأ ا  اد يلثمن األساسن  دره / 
للحصة ا عروضة للبيع ويشبه للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك 

مصدق من البنك ا سحوب عليه أو الثمن على األ ا مبوجب شيك 
 مبوجب رطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.

اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 
 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.

كــامال  وجــب عليــه إيــداب اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن  
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــد الــثمن مت اجللســة التا ــة حكــ  برســو ا ــ اد رامســا : إذا أودب ا  اي لي

عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
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سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس  ومل يتقدم

الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
حلــــا ت رســــوم اقــــا ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع ا

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 

تـاب ي كمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الك
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من  ااون ا رافعات. 

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات.  277يحلك  طبقا  للمادة النط  

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 
 ملحوظة هامة:

ر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى حيظ
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة عـن بيـع العقـارات ا وصـوفة فيمـا 

 – اعـة   16/4/2018يلن ي  اد العلين وذلك يـوم ا ثنـني ا وافـ  
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ــــــ ـــــذا حلكـــــ  ا كمـــــة الصـــــادر مت الــــ ـــــ  تن ي     70/2009دعوى ر 
 .1بيوب / 17/2010

   ا رفوعة من : أمينة غلوم رضا  اشكناين
 حممد يوس  الشايع   -1ضــــد :  

 حممد عبد هللا سعود األمحد  -2
 إبراهي  محود العنجري  -3
 سعاد محود إبراهي   العنجري  -4
 مين محود إبراهي   العنجري-5
 من محود إبراهي   العنجري -6
 عبد هللا غلوم رضا تقن  -7
 ردجية غلوم رضا اشكناين  -8

 ليلن محود إبراهي  العنجري -9
 إبراهي   غلوم رضا اشكناين  -10
 إمساعيا غلوم رضا تقن  -11
 محد عبد هللا سعود األمحد  -12
 انصر عبد هللا سعود األمحد  -13
 شهاب امحد غلوم اشكناين  -14
 د يسا عبد هللا سعود األمح -15
 طالب محود  إبراهي  العنجري -16
 شعاب  يوس  حممد الشايع  -17
ظاهر حبيب عبد الكرمي جراغ بص ته  يمـا علـى ا جـور عليهـا  -18

 زهره غلوم رضا اشكناين 
 امحد غلوم  رضا اشكناين  -19
 وكيا وزارة العدة ا ساعد  لشئون التوثي   والتسجيا   -20
 وزير ا الية بص ته  -21
 مدير إدارة امالك الدولة بص ته  -22
 إبراهي  محود  ابراهي   العنجري-23
 طالب محود ابراهي  العنجري -24
عبــــد هللا يوســــ  حممــــد امحــــد بصــــ ته احلــــارس القضــــائن علــــى   -25

 عناصر تركة ا رحوم /  غلوم رضا اشكناين
 هيا عبدهللا غلوم تقن )رص  مدرا (-26
 را(هاله عبدهللا غلوم تقن )رص  مد-27
 يوس  حسن تاثبايت   -28
 هديا عبد الرسوة عبدالكرمي امحد-29
 رلود حممد حسني رل  -30

 أو : أوصاأ العقار:
مـن  2 سـيمة   4يقع العقار مبنطقة ا قوب الشرق شارب  النـور  طعـة 

وا وصــ   يلواثئــ    2م 698ومســاحته  24790ا خطــو ر ــ  م/ 
  3396/1998أر ام 

ادوار كا  دور  مكون  2العقار عبارة عن عمارة  مكواة من معل  + 
 شق    ما عدا الدور الرابع  مكون من شقتني   4من 
 شق  مكواة من غرفتني وصالة  وصالون ومحامني ومطب  وبلكواه  6
 شق  مكواة من غرفة وصالون ومحام وبلكواة . 6

 الشقتني  مت  الدور الرابع كا شقة غرفة + صالة + محام 
 ا لح  :  عبارة عن غرفة + محام  + مطب  .

البنـاء  ـدمي ويقـع علـى شـارب أمـامن وسـاحة رل يـة وسـكة جاابيـة كمـا 
 يوجد دكان مرجر

ـــثمن أساســـن   ـــدره  ـــدأ ا ـــ اد ب ـــون  1448713,500يب د.ك ) ملي
 500ائة وثالثــة عشــر دينــار و وابعمائــة ومثاايــة واربعــون الــ  وســبعم

 فلس ( 
 اثايا: شروه ا  اد:

أو : يبدأ ا  اد بثمن أساسن ا بني   رين العقار . ويشـبه للمشـاركة 
مت ا ــ اد ســداد عــس ذلــك الــثمن علــى األ ــا مبوجــب شــيك مصــدق 
من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطـاب ضـمان مـن احـد البنـوك 

 العدة. لصاحل إدارة التن يذ بوزارة
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اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 
 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .

اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 الثمن الذي كان  د رسا به البيع . اجللسة على أساس
رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر.
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس   مصحوي  يداب
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 

السـابقة و  يعتـد مت هـذه  الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار .
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
ة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــرب 

 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 للجهالة  يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1

 من  ااون ا رافعات . 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ   -2

 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 
رافعــات ااــه " مــن  ــااون ا  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 

 ملحوظة هامة :
ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي

ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة 
مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 

 . 2008لسنة  9ر   
 رئيس ا كمة الكلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع  عقار  ي  اد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ي كمــة الكليــة عــن العقــار ا وصــوفة فيمــا يلـــن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    – اعــة  - 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 135/2015 تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر  
 ا رفوعة مـن: مها رفعان رجا العجمن

 الشي  / انصر بدر حممد الصباح  ضــــــــــــــــــــــــــــد: -1
ا مثا القااوين لبنك ا ئتمان الكوييت بص ته ) بنك التسلي   -2

 وا درار سابقا (
 أو : أوصاأ العقار:

 ســيمة ر ــ  الوا ــع مت هديــة  13697/2006عقــار الوثيقــة ر ــ   -
 7منـــــ ة  22شـــــارب  37598لطـــــو ر ـــــ  م/ 5 طعـــــة ر ـــــ   346

 2م 400ومساحته 
العقار عبارة عن من ة مكون من دوريـن من صـلني مكتسـن يحلجـر  -

 ومكي  مرك اي و د  ت معاينته من اخلارج 
أفــادت ا دعيــة ان دوري العقــار من صــلني عــن بعضــهما حيــث إن   -

 كا دور مرجر على حده . 
 محامات + مطب  2غرأ + صالة + عدد  3ن به عدد الدور األرض -
 غرأ + صالة + محامني  3الدور األوة به : عدد  -
 كما يوجد ملح  رارجن له مدرا من صا به ديوااية  -

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك  255858,750أو : يبــــــدأ ا ــــــ اد يلــــــثمن ا ساســــــن  ــــــدره 

 750ن دينـارا  و )مائتان وعسة وعسون ال  ومثامنائة ومثااية وعسـو 
فلســا  (   ويشــبه للمشــاركة مت ا ــ اد ســداد عــس ذلــك الــثمن علــى 
األ ــا مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك ا ســحوب عليــه أو مبوجــب 

 رطاب ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا . البيع كاما
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .
علـى األ ـا يرجـا  رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 . اجللسة على أساس هذا الثمن
سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 

  ايــد اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا
 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 

ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 
د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 

وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 
 الصح  اليومية .

طبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات اثمنا:  ينشر هذا ا عالن ت
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البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

ه " مــن  ــااون ا رافعــات ااــ 276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات وا رسســـات ال رديـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   
اخلـــاص عمـــال علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 162/2015تن يذا  حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مــن: مىن اثمر جابر العن ي  

 ضــــــــــــــــــــــــد:
 بدرية رالد عثمان الشقي  -1
 اوأ عبد هللا ابراهي  حممد -2
 فجر عبد هللا ابراهي  حممد -3
 حممد عبد هللا ابراهي  حممد -4
 ي  حممد العجيا مىن ابراه-5
 سعاد ابراهي  حممد العجيا-6
 عادة ابراهي  حممد العجيا -7
 انصر ابراهي  حممد العجيا -8
 مها ابراهي  حممد العجيا -9

 سلوى ابراهي  حممد العجيا-10
 أو : أوصاأ العقار:

الوا ــع مبنطقــة الروضــة  ســيمة  2011/ 4419عقــار الوثيقــة ر ــ  -
 .2م 600ومساحته  26657/من ا خطو م  2 طعة ر    95
العقار موضوب الن اب عبارة عـن بيـت سـكن رـاص يطـا علـى شـارب -

 مب مربع. 600واحد وحيده اجلريان من مجيع اجلوااب ومساحته 
العقــار موضــوب النــ اب يتكــون مــن دوريــن والكســوة اخلارجيــة للعقــار -

 عبارة عن حجر جريي اللون ابيض. 
 اثايا: شروه ا  اد: 

د.ك )ثالمثائـــة  356400أ ا ــ اد يلــثمن األساســن  ــدره / أو : يبــد

وستة وعسون ال ا  واربعمائة دينار كوييت( ويشبه للمشاركة مت ا  اد 
سداد عس ذلك الثمن على األ ا مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك 
ا ســحوب عليـــه أو مبوجـــب رطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاحل 

 إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 الذي كان  د رسا به البيع. اجللسة على أساس الثمن
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

ما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس مصحوي   يداب كا
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 

لسـابقة و  يعتـد مت هـذه الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة ا
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
صــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة وم

 الصح  اليومية.
اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 ةيسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهال

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 
ااــه "  مــن  ــااون ا رافعــات 276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 

اخلـاص عمـال  أبحكـام القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن 
 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
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 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 182/2015تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مـــــــــــــــــن: بنك الكويت الدو  

 ضـــــــد: 
 سعد حممد عبد هللا ال اما. -1
 بنك ا ئتمان الكوييت.-2
البنك األهلن ا تحد )ش.م.ك( بنك الكويت والشرق األوسو -3

 سابقا  )رص  مدرا(.
 أو : أوصاأ العقار:

اء  طعة ر   الوا ع مبنطقة ال يح 9993/1994عقار الوثيقة ر    -
 71د شارب ر ـ   1/2/9من ا خطو ر   ت م / 30 سيمة ر    7
 .2م 500شارب عبد الع ي  ا  يين ومساحته  37من ة ر    –
العقار عبارة عن من ة سكن راص يقع على زواية وهو مكـون مـن  -

 سرداب ودور ارضن واوة واثن وسط . 
ا رضن الدور  دور السرداب م توح حيث يوجد به محام سباحة أما -

فيحتوي على صا ت م توحة ومطب  ومحام وديواايـة يتبـع هلـا محـام الـدور 
  ( محامات.4( غرأ وعدد )3ا وة حيتوي على صالة وعدد )

( محامات أمـا السـط  3( وعدد )3الدور الثاين حيتوي على عدد ) -
 غرفة ردم ومحام وغرفة ل ن.  2فيحتوي على غرفة غسيا وعدد 

كيـــ  مركـــ اي  والتشـــطيبات ممتـــازة وا رضـــيات مـــن الررـــام ا نـــ ة م -
 واخلشب. 

الكســـوة اخلارجيـــة اـــوب ســـيجما مـــن اقـــوش هنديـــة حيـــث إن لـــون  -
 السيجما بين فات  مايا لالمحرار والشبابيك ا نيوم لون بين. 

 ا ن ة حتت التشطيب. -
 اثايا: شروه ا  اد: 

مليـون دينـار كـوييت ويشـبه أو : يبدأ ا  اد يلـثمن األساسـن  ـدره / 
للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.البيع كاما الثمن 
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

ة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلال
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 

ــد اجلل ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت ســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي
 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 

ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 
د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 

يــــع مت وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن الب
 الصح  اليومية.

اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة ينشر هذا ا عال -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

تــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ا عــت ملكي
 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 

 ملحوظة هامة:
حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقارات ي  اد العلين
تعلـــن إدارة الكتـــاب ي كمـــة الكليـــة عـــن العقـــارات ا وصـــوفة فيمـــا يلـــن 

  - 48 – اعـة  – 16/4/2018ي  اد العلين وذلك يوم ا ثنني ا وافـ  
وذلــك تن يــذا   –يلــدور الثــاين بقصــر العــدة الســاعة التاســعة صــباحا  

 1بيوب/ 191/2015حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
ا رفوعة مـن: الشي  / عبد هللا فهد ا الك الصباح عن ا سه وبص ته 

 أحد ورثة ا رحومة / فاطمة عبد هللا الصقر.
 ضــــــــــد:

 الشي  / مبارك فهد ا الك الصباح  -1
 الشي  / أمري فهد ا الك الصباح -2
 الشي  / منر فهد ا الك الصباح -3
 الشي  / مالك فهد ا الك الصباح -4
 الشيخة / سهيلة فهد ا الك الصباح -5
 الشيخة / جنالء فهد ا الك الصباح -6
 السيدة / هيام حممد ظافر ا لكن -7
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 الشي  / مشعا جابر فهد ا الك الصباح -8
 الشيخة / عائشة جابر فهد ا الك الصباح -9

 الشي  / محد فهد ا الك الصباح -10
 الشي  / اواأ جابر فهد ا الك الصباح -11
 الشيخة / بدرية فهد ا الك الصباح -12
 الشي  / صباح جابر فهد ا الك الصباح -13
 ا الك الصباح الشي  / مالك جابر فهد -14
 الشيخة / حنان جابر فهد ا الك الصباح -15
 الشيخة / ع ة جابر فهد ا الك الصباح -16
 الشيخة / مها جابر فهد ا الك الصباح-17
 الشيخة / اريان جابر فهد ا الك الصباح -18
 الشي  / سلطان فهد ا الك سلمان الصباح -19
 الصباح الشي  / امحد جابر فهد ا الك سلمان-20
السيد / عبد هللا يوس  حممد امحد بص ته احلارس القضائن -21

 على تركة ا رحوم / الشي  فهد ا الك الصباح
 ورثة ا رحوم / فاطمة عبد هللا الصقر وه : -22

 الشي  / عبد هللا فهد ا الك الصباح -أ
 الشيخة / هند فهد ا الك عبد هللا الصباح -ب
ا توفاة بتاري   –عبدهللا ا الك الصباح الشيخة / جواهر فهد –ج 
 واحنصر إرثها مت ورثتها الشرعيني 12/6/2013
 )  الشي  /عبدهللا مالك عبدهللا الصباح  
 الشي  / علن مالك عبد هللا الصباح  
 الشيخة / عبري مالك عبد هللا الصباح  
 الشيخة / عذاري مالك عبد هللا الصباح  
 هللا الصباح الشيخة / ع اأ مالك عبد  

 الشي  / عصام مالك عبد هللا الصباح(     
الشيخة / هند فهد ا الك الصباح عن ا سها وبص تها من ورثة -23

 ا رحومة / فاطمة عبد هللا الصقر 
 ورثة الشيخة / جواهر فهد ا الك الصباح وه :-24

 الشي  / عبد هللا مالك عبد هللا الصباح -أ
  الصباح الشي / علن مالك عبد هللا -ب
 الشيخة / عبري مالك عبد هللا الصباح -ج
 الشيخة / عذاري مالك عبد هللا الصباح -د
 الشيخة / ع اأ مالك عبد هللا الصباح -ه
 الشي  / عصام مالك عبد هللا الصباح-و

 أو : أوصاأ العقارات:
تطـا  2م 848  مسـاحتها 11 سـيمة  – 51 طعـة  –منطقة أبو حلي ـة -1

 5على شارب مكي ة مرك اي وهبـا مصـعد وهـن مكواـة مـن دور ارضـن و
ــه  شــق  وهبــا ملحقــني + دكــان و ــدم ريــع  4أدوار متكــررة كــا دور ب

 –د.ك )ثالثـــة   أ ومـــائتني وعشـــرين دينـــارا (  3220العقـــار مببلـــغ 
 د.ك  880923/ 600ورأينا تقديرها مببلغ

تطـا   2م 2000تها   مسـاح15 سـيمة  – 111 طعـة  –منطقة حو  -2
على شارب مكي ـة تكييـ  عـادي وبنا هـا  ـدمي  وهـن مكواـة مـن دور 

حمـالت ي الحـ   4شـقة +  11أرضن ودوريـن اوة واثن كـا دور بـه 

د.ك )سـتة   أ  6890يلدور األرضن + دكااني وريع العقار مببلغ 
 د.ك  2216160ورأينا تقديرها مببلغ  –ومثامنائة وتسعني دينارا ( 

  2م 812  مســــاحتها 4 ســـيمة  – 86 طعـــة  –نطقـــة حـــو  م-3
تطـا علــى شــارب "حسـن البصــري" مكي ــة تكيي ـا  عــاداي   وهــن مكواــة 

مالحــ   4شــق  +  5أدوار متكــررة  كــا دور بــه  3مــن دور ارضــن و
د.ك )ثالثـــــة   أ  3310+ دكـــــان + غرفـــــة  وريـــــع العقـــــار مببلـــــغ 

  د.ك 1004197/ 500بلغورأينا تقديرها مب –وثالمثائة وعشرة داناري( 
  تقع 2م 920  مساحتها 5 سيمة  – 86 طعة  –منطقة حو  -4

ــة  شــارب " حســن البصــري " وشــارب " العثمــان "  علــى شــارعني وزاوي
 3مكي ــة تكيي ــا  عــاداي  وبنا هــا  ــدمي  وهــن مكواــة مــن دور أرضــن و

مالحـــ  + دكـــان + غرفـــة  4شـــق  +  6أدوار متكـــررة  كـــا دور بـــه 
 - د.ك )ثالثـة   أ وتسـعمائة وسـبعني دينـارا ( 3970ار مببلغ وريع العق

 د.ك  500/1211962ورأينا تقديرها مببلغ 
  2م 772  مســــاحتها 6 ســـيمة  – 86 طعـــة  –منطقـــة حـــو  -5

بنا هـــا  ـــدمي وتقـــع علـــى شـــارعني وزاويـــة  احـــدتا شـــارب " امحـــد بـــن 
دور ارضـن طولون " مكي ة تكيي ا  عاداي  وهبا مصعد  وهن مكواة من 

شق  + ملحقتني + دكـان + غرفـة  4أدوار متكررة  كا دور به  4و 
د.ك )ثالثـة   أ وثالمثائـة وعسـة داناـري(  3305وريع العقار مببلـغ 

 د.ك  1038825ورأينا تقديرها مببلغ  –
  2م 842  مســــاحتها 4 ســـيمة  – 39 طعـــة  –منطقـــة حـــو  -6

ي ـة مركـ اي وهبـا مصـعد  بنا ها  دمي وتقع علـى سـاحتني بـواجهتني  مك
شـق  +  3أدوار متكـررة  كـا دور بـه  4هن مكواة مـن دور ارضـن و

د.ك )ثالثــــة   أ  3310دكــــان + غرفــــة و ــــدم ريــــع العقــــار مببلــــغ 
   د. ك 990346.500ورأينا تقديرها مببلغ  -وثالمثائة وعشرة داناري( 

 2م 855  مسـاحتها 2 سـيمة  – 179 طعة  –منطقة السا ية -7
تطا على شارب مكي ة مرك اي وهبا مصعد وهن مكواـة مـن دور ارضـن 

 4415شق  و دم ريـع العقـار مببلـغ  3أدوار متكررة كا دور به  5و
ورأينـــا تقـــديرها  –د.ك )أربعـــة   أ وأربعمائـــة وعســـة عشـــر دينـــارا ( 

 د.ك  1038825مببلغ 
 ا: شروه ا  اد: اثاي

أو : يبــــدأ ا ــــ اد يلــــثمن األساســــن ا بــــني  ــــرين كــــا عقــــار ويشــــبه 
للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
قاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة اثايا : جيب على من يعتمد ال

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

ة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلال
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 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 

ــد اجلل ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت ســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي
 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 

ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 
د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 

يــــع مت وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن الب
 الصح  اليومية.

اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
ا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة إذ

 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
 أبحكـام القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع حصة مت عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع حصـة ا العقـار ا وصـوفة 

 –  18/4/2018فيما يلن ي  اد العلين وذلك يوم األربعاء ا وافـ  
 –يلدور الثاين بقصر العدة الساعة التاسـعة صـباحا    - 48 –  اعة

 151/2015وذلــك تن يــذا حلكــ  ا كمــة الصــادر مت الــدعوى ر ــ  
 2بيوب/

 حممد عبيد مذرر الضعيان  -1ا رفوعة مــن: 
 سامل ه اب سامل ا طريي -2

  ضــد:
 انصر عباس عيدان عباس  -1
 اواة عبد هللا عيسى  -2
 بنك ا تئمان الكوييت )بنك التسلي  وا درار سابقا( -3

 أو : أوصاأ احلصة مت العقار:
قـــار فــ ن الع 9/4/2015( مبوجــب حمضــر احلجــ  العقــاري ا ــررخ ۱

الكــائن مت القصــور ا خطــو م /  1387/2006ا وصــوأ يلوثيقــة 
ـــه األوة  ۲م 400ومســـاحته  5 طعـــة  36942 ملـــك للمـــدعى علي

% و ـد  50وا دعى عليها الثااية يلسويه بيـنه  واصـيب كـا طـرأ 
ترتب على العقـار رهـن لصـاحل بنـك ا ئتمـان الكـوييت مبوجـب القائمـة 

عبـدهللا أمحــد قيــت ) اخلصــ  وحجـ  تن يــذي لصــاحل  2717/2007
و  يوجـــد علـــى العقـــار  59/2013ا ـــدرا ( مبوجـــب التعمـــي  ر ـــ  

 حقوق أررى واحلج  على مستح  / انصر عباس ) مدعن عليه أوة ( فقو.
 ــرر احلاضــر عــن ا ــدعن ان عقــار النــ اب   14/8/2017( جبلســة ۲

ــــنه  ــــة يلســــويه بي ــــه األوة وا ــــدعن عليهــــا الثااي  ملــــك للمــــدعن علي
% والعقار سكن راص فليس له ريع وا دعن 50واصيب كا طرأ 

عليهــا الثاايــة هــن احلــائ ه للعقــار وتقــي  بــه مــع أو دهــا بصــ تها مالكــة 
 لنص  العقار مشاعا.

ـــا ي اتقـــاة  نطقـــة القصـــور  طعـــة  28/8/2017( جبلســـة ٣  5 من
وذلـــك  عاينـــة عقـــار النـــ اب علـــى الطبيعـــة برفقـــة  36منـــ ة  ۹شـــارب 
ربــري الدرايــة ي داره / عبــدالع ي  الدغيشــ  وحبضــور وارشـــاد  الســيد

وكيـا ا ـدعن وحبضــور ا ـدعن عليهــا الثاايـة يلعقـار مثــار النـ اب و ــت 
 ا عاينة على النحو التا  :

يقـع  ۲م 400عقار الن اب من ة اظـام حكـومن ي ألديـده مسـاحته  -
ـــى  شـــوارب ومكـــون مـــن دوريـــن واصـــ  دور ومكيـــ  وحـــدات  3عل

 ومكسن مساح اسود .
صـــالة و مطـــب  وديواايـــة مـــع محـــام  ٢الـــدور األرضـــن مكـــون مـــن  -

 محام .  ۲ومغاسا و غرفه و 
 محام .  ۳غرأ وصاله و  4الدور األوة مكون من  -
 محام ومطب  . ۲غرأ و  ۳السط  به شقة مكواه من صاله و  -
لـيس العقار تنت ع بـه ا ـدعن عليهـا الثاايـة وابنائهـا خسـكن رـاص ف -

له ريع وه  احلائ ين له و ت معاينة اخلربة بص تها  تلك اص  العقار 
 مشاعا .

 ــام الســيد ربــري الدرايــة مبعاينــة عقــار النــ اب وأرــذ مالحظاتــه عليــه  -
  هيدا لتقدير  يمته .

(  در السـيد ربـري الدرايـة / عبـدالع ي  الدغيشـ   يمـة عقـار النـ اب  ٤
 كالتا  : 

 د.ك )مائتان وعسون ال  دينار كوييت (.  250000 يمة األرض:  -
 د.ك ) أربعون أل  دينار كوييت ( .  40000 يمة البناء :  -
 د.ك ) مائتان و تسعون ال  دينار كوييت (  290000ا مجا  :  -
ـــدان 5 % مـــن 50( اصـــيب ا ـــدعى عليـــه األوة / انصـــر عبـــاس عي

 145000العقــار وبــذلك يكــون اصــيبه مــن كــا العقــار ميلــع و ــدره 
 د.ك ) مائة و عسة واربعون ال  دينار كوييت فقو   غري (.

 اثايا: شروه ا  اد: 
ــــدره " ــــثمن ا ساســــن   ــــدأ ا ــــ اد يل ــــة  145000أو : يب د.ك " مائ

وعســة واربعــون الــ  دينــار كــوييت للحصــة ا عروضــة للبيــع  ويشــبه 
ك للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـي

مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من احـد 
 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 
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 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
 وجــب عليــه إيــداب اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة  ــد الــثمن مت اجللســة التالي حكــ  برســو ا ــ اد رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 

لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس ومل يتقدم احد 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ت رســــوم اقــــا ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية .
اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 

 كمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي
 أية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277ك  طبقا للمادة النط  يحل

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "
 ملحوظة هامة :

علـــى مجيـــع الشـــركات وا رسســـات ال رديـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد  حيظـــر  
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية                                         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة فيمـا يلـن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 193/2015تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مـــــــــــــــــن: امحد كاما هادي ا بارك

 فاضا ل ته حممد ا طريي  -1ضـــــد :
 بدريه حممد حاجن ماة هللا-2

 أو : أوصاأ العقار:
مــــن  9يل نطــــاس  ســــيمة ر ــــ   25811/1994عقــــار الوثيقــــة  -

  2م 400ومساحته  57 طعة  26257ر   م/ا خطو 
وطبقا  ضر احلجـ  والشـهادة  25811/1994عقار الوثيقة ر    -

ا قدمة من ا دعى ورد هبا ان العقار الوا ع مبنطقة ال نطاس وهو ميثا 
ـــــ   ـــــ  م/ 9القســـــيمة ر  ـــــن ا خطـــــو ر  ـــــة ر ـــــ   26257م  57 طع

 2ىن ر ـ  مبـ 9ش 2) العنوان احلـا  ال نطـاس ق 2م 400ومساحته 
( وأوصافه بيت سكن راص ميتلك ا ـدعى عليـه  5709 سيمة ر   

مـــن العقـــار مشـــاعا مـــع  %50ا وة )فاضـــا ل تـــه حممـــد ا طـــريي ( 
% مشـاعا مـن العقـار مكـون مـن بنـاء 50ا دعى عليها الثااية  تلـك 

 دمي هدام من دور ارضى فقو وواجهة الطابوق وتكيي  شباك ويطا 
جـريان ولـه مـدرالن و ـام ربـري الدرايـة  3وله على شارب فرعن واحد 

   ا ستعان به أبرذ كافة مالحظاته اخلاصة والعامة على العقار حما الن اب
ي اســتالم تقريــر ربــري  7حمضــر اعمــاة ر ــ   6/2/2017بتــاري   -

الدراسة ا ستعان به/ رالد اجلريوي حيث  ام بتقدير القيمة ا مجاليـة 
د.ك  )مائة وسـتون  160000/-غ و دره للعقار )ارض ومبان ( مببل

% مــن  50الـ  دينـار كـوييت ( علمـا أبن ا ـدعى عليـه ا وة ميتلـك 
 القيمة ا قدرة .

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك ويشــبه  160000/-أو : يبــدأ ا ــ اد يلــثمن ا ساســن  ــدره 

للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك 
البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد مصدق من 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
إيــداب  اثلثــا: فــان مل يــودب مــن اعتمــد عطــاءه الــثمن كــامال وجــب عليــه

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطاءه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ ــد الــثمن مت اجللســة التالي  اد رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا: إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــ ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت د اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 
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 الصح  اليومية .
لقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا ل

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 يسعا:  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 ا رافعات . من  ااون  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "القااون ويلت  
 ملحوظة هامة :

ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008سنة ل 9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع حصة مت عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع حصة ا العقار ا وصوفة فيمـا 

 –  اعــة – 18/4/2018يلــن ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم األربعــاء ا وافــ  
وذلـــك  –يلـــدور الثـــاين بقصـــر العـــدة الســـاعة التاســـعة صـــباحا    - 48

 2بيوب/ 167/2015حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر    تن يذا  
 ا رفوعة مــن: امحد حممد جاسر العماوي

 ضـــد:
 ابراهي  عبد هللا ابراهي  احلبيب  -1
 اواة علن سليمان الصاحل )رص  مدرا(-2
 ا ئتمان الكوييتا مثا القااوين لبنك -3

 أو : أوصاأ احلصة مت العقار:
 امت اخلربة ي اتقاة اىل منطقة الرحـاب /  25/1/2017جبلسة  -

ـــة  طعـــة ـــ ة  4شـــارب  2جنـــوب الرابي حبضـــور وإرشـــاد ا ـــدعن  17من
ــــــة ي دارة / عــــــادة  بشخصــــــه ووكيلــــــه وبرفقــــــة الســــــيد ربــــــري الدراي

 حيث  ت ا عاينة على النحو التا :  –العسالوي 
حســـب  2م 400عقـــار النـــ اب عبـــارة عـــن ســـكن رـــاص مســـاحته  -

 الشهادة العقارية. 
يقع العقار على شارب بطن وظهر وسـكة جاابيـة وارتـداد كبـري علـى  -

 جااب البيت ومن ظهر البيت. 
 يتكون العقار من دورين ارضن واوة مكسو من اخلارج يحلجر. -

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك( للحصـة  121500/-أو : يبدأ ا  اد يلثمن ا ساسن  دره )

وضـة للبيـع ويشــبه للمشـاركة مت ا ـ اد ســداد عـس ذلـك الــثمن ا عر 
علــى األ ــا مبوجــب شــيك مصــدق مــن البنــك ا ســحوب عليــه أو مبوجــب 

 رطاب ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 مد وا صروفات ورسوم التسجيا.البيع كاما الثمن الذي اعت
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
ا رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـ

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
ا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة سادسا : إذ

ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ل  مبا ينق  من مثن العقار. ا تخ
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
ن وبطلـب ا باشـرين  جـراءات اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااو 

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 فعات. من  ااون ا را

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9ااون ر ـــ  مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــ 230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقارات ي  اد العلن
تعلن إدارة الكتاب ي كمـة الكليـة عـن بيـع العقـارات ا وصـوفة فيمـا يلـن 

 52 –  اعــة – 19/4/2018ي ـ اد العلــين وذلـك يــوم اخلمـيس ا وافــ  
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وذلــك تن يــذا   –يلــدور الثــاين بقصــر العــدة الســاعة التاســعة صــباحا    -
 3بيوب/ 137/2017ى ر   حلك  ا كمة الصادر مت الدعو 

 ا رفوعة مــن: 
 الشي / صباح محود الصباح.-1
 الشي  / سلمان محود صباح الصباح.-2
 الشي  / علن محود صباح الصباح.-3
 الشيخة / طيبه محود صباح الصباح.-4
 الشيخة / أمساء محود صباح الصباح.-5
بص ته  من ورثة ا رحوم  الشيخة / عواط  محود صباح الصباح-6

 / الشي  مبارك محود صباح الصباح.
 ضــــــــــــــــــــــــد: 

سناء على زعيب بص تها من ورثة ا رحوم الشي /مبارك محود -1
 صباح الصباح. 

 الشيخة / ايمسينا مبارك محود الصباح )مدعني فرعن(.-2
 الشيخة / فرح مبارك محود الصباح. -3
 غادة يوس  جنيب صيداوي. -4

 بص ته  من ورثة ا رحوم الشي  / مبارك محود صباح الصباح. 
اهليئة العامة لشئون القصر بص تها وصية على القاصرتني -5

 الشيختني / اور وداان مبارك محود الصباح.
 أو : أوصاأ العقارات:

شارب  ۱۱۱يقع مت منطقة حو   طعة  :۷۱۹۰عقار الوثيقة ر   -1
وهــــو عقــــار النــــ اب عبــــارة عــــن بنايــــة ســــكنية  دميــــة  9 ســــيمة  140

ا اشــاء تقــع علــى شــارب واحــد دارلــن وتتكــون مــن دور أرضــن وأوة 
واثين وســط   والتكييــ  شــباك ووحــدات وهنــاك ســل  واحــد للبنايــة  

حسب الوثيقة  وهو مكون من: صالون حال ة  2م 1000ومساحته 
مـنه  يتكـون مـن: غرفـة  ( شـقة كـا٢( ملح  وعدد )٢رجا  وعدد )

وصـــالة ومطـــب  ومحـــام  وهنـــاك شـــقتني كـــا شـــقة تتكـــون مـــن: صـــالة 
وغرفتني ومحام ومطب . الدور األوة والثاين كا منه  حيتوي على أربع 
ـــع  ـــة مـــن: صـــالة وغـــرفتني ومحـــام ومطـــب . والري شـــق  كـــا شـــقة مكوا

د.ك)ال ـــــان ومثامنائـــــة وســـــتون دينـــــارا (.  2860الشـــــهري للبنايـــــة يعـــــادة 
  )ملبون ومائتان أل  دينار(. 1,200,000درت  يمته مببلغ و دره و 
شارب  163: يقع مت منطقة حو   طعة 7502عقار الوثيقة ر   -2
وهو عقار عبارة عن بناية سكنية  دمية ا اشاء تقع على  3 سيمة  3

شــــارب واحــــد دارلــــن وتتكــــون مــــن دور أرضــــن وأوة واثين وســــط . 
ك ســــل  واحــــد للبنايــــة  ومســــاحته والتكييــــ  شــــباك ووحــــدات وهنــــا

حسب الوثيقة  وهو مكون من الدور األرضن مكون من  2م 1014
( حما اتيليه اسائن ول ن وشقتني كا شقة تتكون من: صـالة ٢عدد )

( ملح  كا منه  يتكون ٢وغرفتني ومحام ومطب   كذلك هناك عدد )
علــى  مـن: غرفـة ومحــام وصـالة. والــدور األوة والثـاين كـا مــنه  حيتـوي

مطـب . والريـع  -أربع شق  كا شقة مكون من: صالة وغرفتني ومحام 
د.ك )أربعـــــة   أ وتســـــعمائة وســـــبعة داناـــــري(. 4907الشـــــهري للبنايـــــة 

 )ملبون وعسمائة دينار(. 1,500,000و درت  يمته مببلغ و دره 
شارب  165: يقع مت منطقة حو   طعة 7193عقار الوثيقة ر   -3
عبارة عن بناية سكنية  دمية ا اشـاء تقـع علـى وهو عقار  3 سيمة 2

شارعني )بطن وظهر( وتتكـون مـن دور أرضـن وأوة واثين وسـط . والتكييـ  
حســـب  2 م 800شــباك ووحـــدات وهنــاك ســـل  واحـــد للبنايــة  ومســـاحته 

( حمـا ٢الوثيقة. والعقار مكون من: الدور األرضن مكون من: عـدد )
أتيليــه اســائن وحمــا لبيــع األجهــ ة ا مولــة وملحــ  ارضــن يتكــون مــن: 

األوة ل ن ومحام وشقة تتكون من: غرفة وصالة ومطب  ومحام. الدور 
والثاين كا منه  حيتوي على شقتني كا منه  مكواـة مـن: صـالة + غـرفتني 

محــام ومطـــب   وشـــقة مكواـــة مـــن غرفـــة وصـــالة ومطـــب  ومحـــام. والريـــع + 
د.ك )أل ــان وتســعمائة وتســعون دينــارا(.  2990الشــهري للبنايــة يعــادة 

 )ملبون ومائتان أل  دينار(. 1,200,000و درت  يمته مببلغ 
ـــثمن األساســـن ا بـــني  ـــرين كـــا عقـــار  ويشـــبه  ـــدأ ا ـــ اد يل أو : يب

اد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك للمشاركة مت ا  اد سد
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
 ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب اثلثــا : فــ

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.

رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد رامســا : إذا  ــد الــثمن مت اجللســة التالي أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
امال  مت اجللسـة التاليـة سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـ

ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
تحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا ســــابعا : ي

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 

مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة  البيع وعلى
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من  ااون ا رافعات. 

اأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئن- 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
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 ه أبجرة ا ثا " القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحل
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة فيمـا يلـن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 297/2016تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مــن: مبارك مطل  حممد الشمري

 ضـــــــد
 ــ اوره محود حممد 1
 ــ بنك ا ئتمان الكوييت2

 أو : أوصاأ العقار:
العيــون  ســيمة  -منطقــة اجلهــراء  12583/1995عقــار الوثيقــة  -

مـــن ا خطـــو ر ـــ   2م68,297ومســـاحته  1 طعـــه ر ـــ   492ر ـــ  
 36878م/
العقار موضوب الن اب عبارة عن بيت حكومة يطا على شارب واحد  -

 ومكون من دورين والواجهات من اجلريي لون أص ر.
 العقار موضوب الن اب مكون من دورين   أرضن وأوة كالتا : -
محــام  2غرفــة وعــدد  3الــدور األرضــن مكــون مــن ديواايــة وعــدد -1

 وصالة ومطب .
 محام. 2غرأ وعدد  4الدور األوة مكون من عدد  -2
 الكساء اخلارجن عبارة عن حجر جريي لون أص ر والتكيي  عادي. -

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك " مائة وتسعة  129600يبدأ ا  اد يلثمن ا ساسن  دره  :أو 

ويشبه للمشاركة مت ا  اد سـداد  وعشرون أل  وستمائة دينار كوييت
عـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األ ـــا مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
ا ســحوب عليـــه أو مبوجـــب رطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاحل 

 إدارة التن يذ بوزارة العدة.
جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة : اثايا

 فات ورسوم التسجيا .البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صرو 
فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب : اثلثــا

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن على األ ا يرجا   رابعا:
 زايدة العشر.  البيع مع
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  رامســا: ــد الــثمن مت اجللســة التالي إذا أودب ا  اي

عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
 ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة إذا مل يق  ا  : سادسا

ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 من مثن العقار ا تخل  مبا ينق  
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

الرمسيـة طبقـا للمـادة  ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
بقــن فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار 

  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات وا رسســـات ال رديـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

ت التجاريــة ا ضــافة يلقــااون مــن  ــااون الشــركا 230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
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 1بيوب/ 320/2015تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مــن:

 محاد حممد فهيد الك ي  عن ا سه وبص ته وكيال عن كال من: -1
 صيته حممد فهيد الك ي . -2
 العنود حممد فهيد الك ي .-3
 رليا.  جناح حممد ابراهي -4
ومجيه  ورثة ا رحوم/ حممد فهيد  –بشاير حممد فهيد الك ي  -5

 عبد هللا الك ي .
 ورثة ا رحوم / حممد فهيد عبد هللا الك ي  وه :  ضــــــــــــــــــــــــد:



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 138            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 رالد حممد فهيد الك ي . -1
 انصر حممد فهيد الك ي .-2
 فهيد حممد فهيد الك ي .-3
 الك ي .وضحن حممد فهيد -4
 عذاري حممد فهيد الك ي .-5

 أو : أوصاأ العقار:
 2الوا ع مبنطقة الصباحية  طعة ر    95/1971عقار الوثيقة ر   -

 2م 750ومساحته  26978من ا خطو ر   م/ 109 سيمة 
 10البيت سكن راص مكون من دورين ويقع على انصية شارب ر   -
لتني ومحــامني وغرفــة األرضــن مكــون مــن شــقتني األوىل غــرفتني وصــا-

 رادمة. 
الدور األوة مكـون مـن شـقتني كـا منهمـا ثـال  غـرأ اـوم ومحـامني -

 ومطب  وصالة.
غـــرأ ومحـــامني كمـــا  6وا الحـــ  يلـــدور األرضـــن عبـــارة عـــن عـــدد -

 توجد ديوااية ملح  هبا محام ومغاسا. 
 1980ا كي ات وحدات وشباك وحالة البناء متوسطة وي البناء من سنة -
 يا : شروه ا  اد: اثا

د.ك ثالمثائة وسـتة  356400أو : يبدأ ا  اد يلثمن األساسن  دره 
وعسون ال ا  واربعمائة دينار كوييت ويشبه للمشاركة مت ا ـ اد سـداد 
عـــس ذلـــك الـــثمن علـــى األ ـــا مبوجـــب شـــيك مصـــدق مـــن البنـــك 
ا ســحوب عليـــه أو مبوجـــب رطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك لصـــاحل 

 تن يذ بوزارة العدة.إدارة ال
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي

عشــر عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة ال
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 

ا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه الثمن الذي كان  د رس
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
ب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت وأتعــــا

 الصح  اليومية.
اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 ر معاينة انفية للجهالةيسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقا

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 

 ملحوظة هامة:
مت ا  اد علـى  حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة

القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 
 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
مـا يلـن تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة في

 –  اعــة –  16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم ا ثنــني ا وافــ  
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 1بيوب/ 329/2017تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 راوية سعد ابراهي  مكنا رفوعة مــن: 
 بدر قيت يوس  الر    -1ضــــــــــــــــــــــــد: 

 ا مثا القااوين لبيت التمويا الكوييت بص ته -2
مدير عام بنك التسلي  وا درار الكوييت سابقا ) بنك ا ئتمان  -3

 الكوييت حاليا ( بص ته . 
 مدير ادارة التسجيا العقاري والتوثي  بص ته   -4

 أو : أوصاأ العقار:
 4بضـاحية السـالم  طعـة الوا ـع  11417/2002عقار الوثيقة ر ـ  

  2م 375ومساحته  32905من ا خطو م / 209 سيمة ر   
 416شـــارب  4العقـــار موضـــوب التـــداعن وا ـــع مبنطقـــة الســـالم  طعـــة 

ــــــــــــ ة  11جــــــــــــادة  ــــــــــــوان  209 ســــــــــــيمة  23من ــــــــــــر   اآل  للعن ال
للعـــني موضـــع النـــ اب ومعاينتهـــا علـــى الطبيعـــة حبضـــور  92428257

دعى ويلـــ  ا ـــدعن علـــيه  عـــن وإرشـــاد ا ـــدعى شخصـــيا ووكيـــا ا ـــ
 احلضور وحبضور السيد ربري الدراية و ت ا عاينة على النحو التا  :

( العقار موضوب الن اب مطاب  من حيث ا واص ات العامـة واخلاصـة 1
 2م 375ومبساحة  11417/2002للوثيقة ر   

( العقار موضوب الن اب عبارة عن فيال سكن رـاص تقـع علـى شـارب 2
 حيدها جريان من جهتني .وسكه 

( العقار موضوب الن اب عبارة عن دور ارضى ودور اوة وربع يلـدور 3
 يلسط  ويلت صيا التا  :

محـــام  2غرفـــة وعـــدد  2الـــدور األرضـــن مكـــون مـــن صـــالة وعـــدد  -أ
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 وغرفة طعام .
غرفــة مــع  2غــرأ مــنه  عــدد  4الــدور ا وة مكــون مــن عــدد  -ب

 وصالة . غرفة بينه  محام 2محام وعدد 
 السط  مكون من غرفة مستعملة كمطب   -ت
 محام ومطب   2غرفة وعدد  2احلوش به ملح  مكون من عدد  - 
 ( الكساء اخلارجن من السيجما لون بيج 4
 ( تكيي  ا ن ة مرك ي 5
ـــدور 6 ـــدها علـــى ال ( أفـــاد ا ـــدعن أن ا ـــدعى عليهمـــا ا وىل تضـــع ي

 ا وة وهو مرجر لصاحلها .
 ا  اد:  اثايا: شروه

أو : يبــدأ ا ــ اد يلــثمن ا ساســن  ــدره / اربعمائــة الــ  دينــار كــوييت  
ـــثمن علـــى األ ـــا  ـــك ال ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه أو مبوجـب رطــاب 

 ضمان من احد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة اثايا: جيب على من 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 البيع .اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به 
رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
ن البيــــع مت وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــ

 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

ا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة ينشر هذ -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة إذا كــان مــن ا  

  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "
 ملحوظة هامة :

ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230ا ــادة أبحكــام 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ي كمــة الكليــة عــن العقــار ا وصــوأ فيمــا يلــن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    – اعــة  – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 376/2015تن يذا  حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مـن: أزهية حممد مثاة ا طريي

  ضــــــــــــــــــــــــــــد:
 .عبد هللا سعد حممد الشمري.1
 .بنك ا ئتمان الكوييت. 2
 .بنك بر ان.3

 أو : أوصاأ العقار:
 سـيمة  4الوا ع مت الظهر بيـت ر ـ   946/1995عقار الوثيقة ر   

 2م 278,92ومســاحته  5 طعــة ر ــ   36923لطــو ر ــ  م/ 48ر ــ  
 .5جادة  6شارب 

عــني النــ اب عبــارة عــن بيــت حكــومن يقــع علــى شــارب واحــد وحيــده  -
جريان من ثالثة األاهات ومكون من دور ارضن وأوة وسط  ومكسو 

 يلطابوق اجلريي يللون األص ر.
 2م 278,92عني الن اب مطابقة للمواص ات يلوثيقة ومساحتها  -
محـام +  3صـالة +  2غرفـة +  3: مكون من عـدد .الدور األرضن1

 مطب  + ديوااية. 
 محام.  2غرأ + صالة + عدد  4.الدور األوة: مكون من عدد 2
 .التكيي  شباك ووحدات.3

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك ويشــــبه  180000أو : يبــــدأ ا ــــ اد يلــــثمن األساســــن  ــــدره 

أل ـا مبوجـب شـيك للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على ا
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من أحـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
ا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــ

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.

رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
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عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  

ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 . ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
ت اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءا

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من  ااون ا رافعات. 

 ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  حكــ  رســو ا ـــ اد - 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 16/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 277/2015تن يذا  حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مـــــــــــــــــن: ورثة ا رحوم / مبارك عبد الع ي  احلساوي وه :

 عبد الع ي  عبد الع ي  احلساوي.  -1
 فواز مبارك عبد الع ي  احلساوي. -2
 فوزية مبارك عبد الع ي  احلساوي. -3
 ك عبد الع ي  احلساوي.عالية مبار  -4
 حصة مبارك عبد الع ي  احلساوي. -5
 اما مبارك عبد الع ي  احلساوي. -6

 رولة مبارك عبد الع ي  احلساوي. -7
 حبيبة مبارك عبد الع ي  احلساوي. -8
الســـــيدة/ بدريـــــة حممـــــد ذايب اخلشـــــيت أرملـــــة ا رحـــــوم / مبـــــارك  -9

 عبدالع ي  احلساوي . 
 ضد:

 الشي  / فهد صباح الناصر الصباح.  -1
 مدير إدارة التن يذ بص ته.   -2

 أو : أوصاأ العقار:
 250مبنطقة ا ادلس  سيمة ر ـ   5446/1987عقار الوثيقة ر   

 2م 1250ومساحته  33785من ا خطو ر   م/ 10 طعة ر   
العقـــار موضـــوب النـــ اب عـــن  ســـيمة مســـتغلة  بـــىن ديواايـــة يقـــع علـــى 

 بطن وظهر مطا على الدائرى اخلامس وشارب رل ـن وارتـداد شارعني
ا ـــوازي للـــدائري اخلـــامس واجهـــات  20أمـــام القســـيمة علـــى شـــارب 

 العقار حجر أردين وا بين دور واحد وحالة البيان متوسطة. 
مكن احلارس اخلربة من دروة القسيمة  عاينتها وافاد أن مالك العقار 

 هو الشي  /فهد الصباح.
 يمة حتتوي على التا : والقس

 غرأ.  5عدد  -ديوااية.                        3عدد  -
 مطب .  -محام.                          3عدد  -

 تكيي  الغرأ تكيي  عادي. 
العقــار مطــاب  للمواصــ ات العامــة واخلاصــة حســب الشــهادة العقاريــة  

الســيد  وعليــه  ــام 1987لســنة  5446كمــا هــو وارد يلوثيقــة ر ــ  
 ربري الدراية مبعاينة العقار وتدوين مالحظاته  هيدا  لتقدير  يمة العقار 

 اثايا: شروه ا  اد: 
 أو : يبدأ ا  اد يلثمن األساسن  دره / ستمائة أل  دينار كوييت 

ـــثمن علـــى األ ـــا  ـــك ال ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــس ذل
أو مبوجـب رطــاب مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 

علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس عـــس الـــثمن 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.

رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر  عليــه إ  إذا

مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
ة فورا  على ذمته على أساس ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايد

الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
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يتحمـــا الراســـن عليـــه ا ـــ اد مت مجيـــع احلـــا ت رســـوم اقـــا وتســـجيا ســـابعا : 
ـــة و  ـــذ ومقـــدارها ا لكي د.ك وأتعـــاب ا امـــاة  200مصـــروفات إجـــراءات التن ي

 واخلربة ومصاري  ا عالن والنشر عن البيع مت الصح  اليومية.
ينشــر هــذا ا عــالن تطبيقــا  للقــااون وبطلــب ا باشــرين  جــراءات البيــع اثمنــا : 

   وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتاب ي كمة الكلية أية مسئولية.
 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 ا رافعات.  من  ااون 277النط  يحلك  طبقا  للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 

 ملحوظة هامة:
ردية ا شاركة مت ا  اد علـى حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال 

القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 
 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة فيمـا يلـن 

 –  اعـة –  19/4/2018ي  اد العلين وذلك يـوم اخلمـيس ا وافـ  
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 3بيوب/ 375/2017تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 فيصا حممد محد الو يان  ا رفوعة مــن:

 ضــــــــــــــــــــــــد: سعد يوس  عبدالوهاب العدساين 
 أو : أوصاأ العقار:

شارب جـادة  3الكائن يلسا ية  طعة  22494/2007عقار الوثيقة 
ـــــ  م/ 1 ســـــيمة  6 ـــــن ا خطـــــو ر   2م 856ومســـــاحته  24822م

والعقار عبارة عن بنايـة اسـتثمارية اصـ ها مكواـه مـن دور معلـ  وعـدد 
ادوار  6ادوار متكررة والنص  اآلرر مكون من دور معلـ  وعـدد  5

 رضــــن والتكســـية مــــن اخلــــارج متكـــررة ويوجــــد حمــــا ألـــاري يلــــدور ا
سيجما لون برتقا  وتطا على شارعني زاوية والعـني حتتـوى علـى عـدد 

شـــقة وتكييـــ  العقـــار  16درج وجممـــوب الشـــق  فيهـــا  2مصـــعد و 2
 مرك ي . 

 اثايا: شروه ا  اد: 
 -د.ك  1300000أو : يبــــــدأ ا ــــــ اد يلــــــثمن ا ساســــــن  ــــــدره / 

ـــثمن علـــى األ ـــا ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــ ـــك ال س ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه أو مبوجـب رطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
ــ ودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب اثلثــا فــ ن مل ي

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

رابعا:  مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن على األ ا يرجا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد رامســا: إذا أودب  ــد الــثمن مت اجللســة التالي ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
مت اجللسـة التاليـة سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال 

ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
لراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا ســـابعا :  يتحمــــا ا

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 

يته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة البيع وعلى مسئول
 أية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

الة ســـبعة أايم مــن يريـــ  حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــ- 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  جرة ا ثا "القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أب
 ملحوظة هامة :

ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

( 48 اعــة ) 23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم ا ثنــني ا وافــ  
يلدور الثاين بقصر العدة الساعة التاسعة صباحا  وذلـك تن يـذا حلكـ  

 .1بيوب/ 172/2015ا كمة الصادر مت الدعوى ر  : 
 ا رفوعة مـن: 
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 سعد إمساعيا سعيد فرحان  -1
 ص يه إمساعيا سعيد فرحان -2
 مىن إمساعيا سعيد فرحان-3

 ضــــــــــــد:
 فهد إمساعيا سعيد فرحان. 1
 .هببه إمساعيا سعيد فرحان2
 .فاطمة صاحل جوهر 3

 أو : أوصـــاأ العقار:
 68يلظهـــر بيــت ر ـــ   الوا ــع 3879/1997عقــار الوثيقــة ر ـــ   -

 36923لطـو ر ـ  م/ 1شـارب ر ـ   2 طعة ر    170 سيمة ر   
 2م 278,92ومساحته 

العقار موضوب الدعوى عبارة عن من ة سكن راص بيـت حكـومن  -
جمــــــدد ومكــــــون مــــــن دوريــــــن ويطــــــا علــــــى شــــــارب واحــــــد ومســــــاحته 

  31/3/1997ا رررة مت  3879طبقا للوثيقة ر    2م278,92
محامـات +  5صـا ت + عـدد  3الدور األرضن حيتوي على عدد  -

 غرفة + ديوااية + غرفة سائ  + مطب  
 محام  2غرأ + عدد  5الدور األوة حيتوي على عدد  -
 السط  به غرفة للخادمة وغرفة غسيا  -
ــــ  تكييــــ  وحــــدات وا رضــــيات  - ــــار موضــــوب الــــدعوى مكي العق

 ة اخلارجية سيجما لون بين سرياميك والشباببيك ا نيوم والتكسي
 اثايا: شروه ا  اد: 

ــــثمن أساســــن  ــــدره  ــــدأ ا ــــ اد ب ــــة  133650أو : يب ــــة ثالث د.ك مائ
وثالثـــون ال ـــا وســـتمائة وعســـون دينـــارا كويتيـــا ويشـــبه للمشـــاركة مت 
ا  اد سداد عس ذلـك الـثمن علـى األ ـا مبوجـب شـيك مصـدق مـن 

مـــن أحـــد البنـــوك البنـــك ا ســـحوب عليـــه أو مبوجـــب رطـــاب ضـــمان 
 لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 
 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.

اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي

قبــا الشــراء مــع زايدة العشــر عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن ي
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 

ثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه ال
ــد  ــه  ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار.
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200رها وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدا

وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 
 الصح  اليومية.

اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة. يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1

 من  ااون ا رافعات. 
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276ة مــن ا ـادة تـن  ال قــرة األرــري  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
القــااون ويلتــ م الراســن عليــه ا ــ اد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أبجــرة 

 ا ثا ". 
ــــة  ــــع الشــــركات وا رسســــات ال ردي ملحوظــــة هامــــة: حيظــــر علــــى مجي

ائ  أو البيوت ا خصصة ألغراض السكن ا شاركة مت ا  اد على القس
مــــن  ــــااون الشــــركات التجاريــــة  230اخلــــاص عمــــال أبحكــــام ا ــــادة 

 .2008لسنة  9ا ضافة يلقااون ر   
 رئيس ا كمة الكلية

 وزارة العدة
 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين

تعلــن إدارة الكتــاب ي كمــة الكليــة عــن العقــار ا وصــوأ فيمــا يلــن 
ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي

وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48
 1بيوب/ 160/2016تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   

 ا رفوعة مــن: علن فارس حممد العجمن 
 ضــــــــــــــــــــــــد:

 العجمنسلوى فارس حممد  -1
 حممد فارس حممد العجمن -2

 أو : أوصاأ العقار:
 3جـــادة  1شـــارب  11يقـــع العقـــار ا منطقـــة صـــباح الســـامل  طعـــة  -

ا وصـــوأ يلوثيقـــة ر ـــ   2م 300ومســـاحته  36 ســـيمة  59منـــ ة 
10538/1993. 

العقار عبـارة عـن بيـت حكـومن يقـع علـى شـارب واحـد ومكـون مـن  -
مـن غـرفتني وصـالتني وثـال   دورين  يتكون الدور األرضـن مـن العقـار

محامات وديوااية ومقلو ومطب  ول ن ويتكون الـدور األوة مـن شـقة 
حتتـــوي علـــى ثـــال  غـــرأ ومحـــامني ومطـــب  ولـــ ن وجباابهـــا غـــرفتني 
م توحتــان علــى الــدور األرضــن  والســـط  حيتــوي علــى غرفــة رادمـــة 
ومحــام كــري    والتكييــ  وحــدات وواجهــة العقــار بــدون حجــر حيــث 

 حلجر ا كسن هلا .و ع ا
 اثايا: شروه ا  اد: 
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ـــثمن األساســـن  ـــدره  ـــة  165442,50أو : يبـــدأ ا ـــ اد يل د.ك مائ
ــــة واثنــــان وأربعــــون دينــــارا  و فلســــا     50وعســــة وســــتون أل ــــا واربعمائ

ـــثمن علـــى األ ـــا  ـــك ال ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب رطــاب مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه أو 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 

أل ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس عـــس الـــثمن علـــى ا
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر عليــه إ  إذا تقــدم 

مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا: إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــ ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت د اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
قااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا لل

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 رافعات. من  ااون ا  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مـن  ـااون ا رافعـات إاـه " إذا  276تن  ال قـرة األرـرية مـن ا ـادة  -3
كان من ا عت ملكيتـه سـاكنا  مت العقـار بقـن فيـه كمسـت جر بقـوة القـااون 

 اسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا ". ويلت م الر 
 ملحوظة هامة:

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات وا رسســـات ال رديـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
 
 

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوفة فيمـا يلـن 

 –  اعــة –  23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم األثنــني ا وافــ  
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 1بيوب/ 178/2017تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مــن:  

 عبد الوهاب حممد عبد الوهاب حممد ال رح -1
 ابيا حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -2

  ضــــــــــــــــــــــــد:
 فوزية حممد عبد الوهاب ا  رح   -1
 ومسيه حممد عبد الوهاب ا  رح -2
 مرمي حممد السيد السباسن  -3
 امني حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -4
 عبد هللا حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -5
 بشار حممد عبد الوهاب حممد ا  رح  -6
 لولوه حممد عبد الوهاب حممد ا  رح  -7
 على حممد عبد الوهاب حممد ا  رح  -8
 امحد حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -9

 ا  رحسارة حممد عبد الوهاب حممد  -10
 صاحل حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -11
 شري ة حممد عبد الوهاب حممد ا  رح -12

 أو : أوصاأ العقارات:
منــ ة  177 ســيمة ر ــ   – 3ش  – 3ق  –أو  : منطقــة ا اــدلس 

حبضــور وإرشــاد وكيــا ا ــدعيان ويلــ  ا ــدعى علــيه  عــن  17ر ــ  
 احلضور حيث  ت ا عاينة كما يلى :

عــني النــ اب عبــارة عــن فــيال ســكنية تتكــون مــن دوريــن بنــاء متوســو  -
  2م 500مكسية يحلجر وتطا على شارب واحد ومساحتها 

 ي طرق الباب ومل يرد أحد  -
 ي معاينة العني من اخلارج وتبني للخربة وجود ملح   -
 الشبابيك من ا  نيوم  -
 313500 ام السيد اخلبري الدرايـة بتـدوين مالحظاتـه اظـري مبلـغ  -

 د.ك ثالمثائة وثالثون عشر ال  وعسمائة دينار كوييت 
 19604مــن ا خطــو  15/1 ســيمة ر ــ   –اثايــا : منطقــة الســا ية 

حبضـــور وارشـــاد وكيـــا ا ـــدعيان ويلـــ  ا ـــدعى علـــيه  عـــن احلضـــور 
 حيث  ت ا عاينة كما يلن :

عـــني النـــ اب عبـــارة عـــن بيـــت حكـــومن يتكـــون مـــن دوريـــن مكســـن  -
م اظــري مبلــغ  520طــا علــى شــارب واحــد ومســاحة العقــار يحلجــر وي

 د.ك ثالمثائة وواحد وستون ال  دينار كوييت  361000
ـــــــة ا  ـــــــرح ( وا ـــــــدعن علـــــــيه   - ـــــــك ا ـــــــدعيان )فوزيـــــــة وومسي ميتل

)عبدالوهاب وامين وعبدهللا ولولوه وعلى وسـاره وبشـار وصـاحل وامحـد 
عــة مبنطقــة ا اــدلس وشــري ة ا  ــرح ومــرمي السباســن ( عــني النــ اب الوا 

وعـــني النـــ اب الوا عـــة مبنطقـــة الســـا ية يلشـــيوب بيـــنه  وكمـــا هـــو مبـــني 
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بصـــحي ة الـــدعوى والشــــهادة العقاريـــة الصــــادرة مـــن ادارة التســــجيا 
 العقاري وزارة العدة )حافظة ا دعيان امام ا كمة ( 

 اثايا: شروه ا  اد: 
كــــا عقــــار ويشــــبه أو : يبــــدأ ا ــــ اد يلــــثمن ا ساســــن ا بــــني  ــــرين  

للمشاركة مت ا  اد سداد عس ذلك الثمن على األ ـا مبوجـب شـيك 
مصدق من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطاب ضمان من احـد 

 البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 وا صروفات ورسوم التسجيا .البيع كاما الثمن الذي اعتمد 
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .
رابعا:  مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن على األ ا يرجا 

 لبيع مع زايدة العشر. ا
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة  سادسا:  إذا مل

ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا ينق  من مثن العقار ا تخل  مب
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية .
لب ا باشرين  جراءات اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبط

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية . 

 يسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 .  من  ااون ا رافعات 266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " القااون ويلت م الراسن 
 ملحوظة هامة :

حيظـــر علـــى مجيـــع الشـــركات وا رسســـات ال رديـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ    –  اعــة – 23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 181/2016تن يذا  حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 ا رفوعة مـــــــــــــــــن:

 هيلة انصر صرب.  -1
 اورية شتحان شاهني الظ ريي. -2
 عائشة شتحان شاهني الظ ريي. -3
 سلطان شتحان شاهني الظ ريي.-4

 ضـــــــــــــــــــــــــــــد:
 رده عجاج فراج الظ ريي. -1
 اوره شتحان شاهني الظ ريي. -2
 مشاري شتحان شاهني الظ ريي.-3
 جراح شتحان شاهني الظ ريي.-4
 عبد هللا شتحان شاهني الظ ريي.-5
 أاوار شتحان شاهني الظ ريي.-6
 أما شتحان شاهني الظ ريي.-7
 عبد الع ي  شتحان شاهني الظ ريي.-8
 ظ ريي.فاطمة شتحان شاهني ال-9

 عبري شتحان شاهني الظ ريي.-10
 امحد شتحان شاهني الظ ريي.-11

 أو : أوصاأ العقار:
الوا ع مبنطقة الصباحية  طعة  26101/1995عقار الوثيقة ر   

ومساحته  28767من ا خطو ر   م/ 206 سيمة ر    4ر   
 18من ة ر    9شارب ر    2م 600

العقار عبارة عن بيت حكومن يطا على شارب واحد ومكون من 
دورين وملح  وله ثالثة مدارا ومكسو يحلجر اجلريي وتكيي ه 

 وحدات والبناء  دمي. 
 اثايا: شروه ا  اد: 

ــثمن األساســن  ــدره  د.ك مائــة وســتة  196830أو : يبــدأ ا ــ اد يل
ــارا  كويتيــا   ويشــبه للمشــاركة مت    وتســعون أل ــا  ومثامنائــة وثالثــون دين

ا  اد سداد عس ذلـك الـثمن علـى األ ـا مبوجـب شـيك مصـدق مـن 
البنـــك ا ســـحوب عليـــه أو مبوجـــب رطـــاب ضـــمان مـــن أحـــد البنـــوك 

 لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 صروفات ورسوم التسجيا.البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا 
اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 

 مع زايدة العشر.  البيع
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا : إذا أودب ا  اي
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عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة سادسا : إذا مل يق

ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ينق  من مثن العقار. ا تخل  مبا 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
ا باشـرين  جـراءات  اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب

البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من  ااون ا رافعات. 

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا " 
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال  أبحكـام 

 9ااون ر ـــ  مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــ 230ا ــادة 
 .2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

 –  اعــة –  23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم األثنــني ا وافــ  
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 122/2016تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 . اوره احلميدي عمر اجلحيد  1ا رفوعة مــن:-1
 مىن احلميدي عمر اجلحيد -2

 .بندر احلميدي عمر اجلحيد 1ضـــــد: 
 .عبدالكرمي احلميدي عمر اجلحيد 2
 .اني  احلميدي عمر اجلحيد 3
 اجلحيد .عمر احلميدي عمر 4
 .رمي احلميدي عمر اجلحيد 5

 .جواهر احلميدي عمر اجلحيد 6
 .عامر احلميدي عمر اجلحيد 7
 .فاتن احلميدي عمر اجلحيد 8
 .علن احلميدي عمر اجلحيد 9

 .عبري احلميدي عمر اجلحيد 10
 .مرمي احلميدي عمر اجلحيد 11

 أو : أوصاأ العقار:
 4الوا ع ا الدوحة  طعة ر    17505/1998عقار الوثيقة ر    -

ـــ ة ر ـــ   19 ســـيمة  2شـــارب ر ـــ    27025لطـــو ر ـــ  م / 60من
 2م 357,5منوذج ب ومساحته  7بلوك /

العقار موضوب الدعوى يطا على شارعني فرعيني زاوية ساحة كبرية  -
 وله جاران وله مدرالن وواجهة من احلجر والتكيي  وحدات وشباك 

 لح  رل ن العقار مكون من دورين وم -
الــدور ا رضــن مكــون مــن صــالتني م تــوحتني علــى بعــض وغــرفتني  -

ومحام وديوااية صغرية ومطب  وا لحـ  مكـون مـن ديواايـة كبـرية ومحـام 
 غرأ و مطب  ومحام 3و
ــة مــن غــرفتني  - الــدور ا وة مكــون مــن شــقتني الشــقة الكبــرية مكوا

 وصالة ومحام ومطب  واألررى بدون صالة 
 السط  به شربة كري  ل ن  -

 اثايا: شروه ا  اد: 
ـــة وتســـعون ال ـــا  ـــدأ ا ـــ اد يلـــثمن ا ساســـن  ـــدره مائـــة وثالث أو : يب
وعسمائة دينار كوييت  ويشبه للمشاركة مت ا  اد سداد عـس ذلـك 
الثمن على األ ا مبوجب شيك مصدق من البنك ا سحوب عليـه أو 

البنــوك لصــاحل إدارة التن يــذ بـــوزارة مبوجــب رطــاب ضــمان مــن احــد 
 العدة.

اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 
 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .

اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
ة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــد

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .
رابعا:  مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن على األ ا يرجا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي

الشــراء مــع زايدة العشــر عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن .
سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 

ن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه الثم
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200رها وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدا
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 
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 الصح  اليومية .
اثمنا:  ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلب ا باشرين  جراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
   اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالةيسعا :  يقر الراسن عليه ا

ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ــ اد  ابــا لالســتئناأ رــالة ســبعة أايم مــن يريــ   - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات إاــه "  276األرــرية مــن ا ـادة  تـن  ال قــرة -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
القــااون ويلتــ م الراســن عليــه ا ــ اد بتحريــر عقــد إجيــار لصــاحله أبجــرة 

 ا ثا " 
 ملحوظة هامة :

ـــة ا شـــاركة مت ا ـــ اد   ـــع الشـــركات وا رسســـات ال ردي حيظـــر علـــى مجي
علــى القســـائ  أو البيـــوت ا خصصـــة ألغــراض الســـكن اخلـــاص عمـــال 

مــن  ــااون الشــركات التجاريــة ا ضــافة يلقــااون  230أبحكــام ا ــادة 
 . 2008لسنة  9ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلــن إدارة الكتــاب ي كمــة الكليــة عــن العقــار ا وصــوفة فيمــا يلـــن 

 –  اعــة –  23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم األثنــني ا وافــ  
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48

 1بيوب/ 225/2015تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 اء حممد الشي  عبد هللا اخلل  ا رفوعة مــن: وف

 ضـــد: جاس  حممد الشي  عبد هللا اخلل  
 أو : أوصاأ العقار:

عني الن اب عبارة عن من ة  دمي ا اشـاء  ـائ  مبنطقـة حـو   سـيمة  -
وحاليـــا بشـــارب ر ـــ   29752أ( مـــن ا خطـــو ا ســـاحن ر ـــ  1ر ـــ  )
اثين ( مكـون مـن ا دوار ارض واوة و 4 طعة ) 1506 سيمة  121

 اظام ااشائه حوائو حاملة 
 676,5ومسـاحته  6087/1977العقار ا وصوأ يلوثيقة ر ـ   -
الدور ا رضن يتكون من شقتني وي ن ا دوار كا من ثالثة شق   2م

سكنية مجيعها مسكنه للغري وملح  بـه حمـا ألـاري مكتـوب عليـه حمـا 
وعلــى ســكة  2م 20,5تصــوير كــربس يطــا علــى شــارب بطــوة حــوا  

م وكامـا التشـطيبات ومركـب لـه اجهـ ه تكييـ  عبـارة عـن  33بطوة 
 وحدات شباك.

 اثايا: شروه ا  اد: 
د.ك ) مثامنائة  890662,72أو : يبدأ ا  اد يلثمن ا ساسن  دره 

فلســـا  (  72وتســـعون الـــ  وســـتمائة واثنـــني وســـتون دينـــارا  كويتيـــا  و 
ـــثمن علـــى األ ـــا  ـــك ال ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه أو مبوجـب رطــاب 

 دارة التن يذ بوزارة العدة.ضمان من احد البنوك لصاحل إ
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا .
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 

ا ـــس عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع .

رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
العشــر  عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذا اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة

مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن .

سادسا:  إذا مل يق  ا  ايد األوة  يداب الثمن كامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم احد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 

سا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه الثمن الذي كان  د ر 
اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  يــداب كامــا  يمتــه . ويلــ م ا  ايــد 

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار 
ســـابعا :  يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
عــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت وأت

 الصح  اليومية .
اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية . 
 لعقار معاينة انفية للجهالةيسعا :  يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين ا

ينشر هذا ا عالن عـن البيـع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1تنبيه: 
 من  ااون ا رافعات .  266

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات .  277النط  يحلك  طبقا للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276ة تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـاد -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

  القااون ويلت م الراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "
 ملحوظة هامة :

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شاركة مت ا  اد علـى 
البيوت ا خصصة ألغـراض السـكن اخلـاص عمـال أبحكـام القسائ  أو 

 9مـــن  ــااون الشـــركات التجاريــة ا ضـــافة يلقــااون ر ـــ   230ا ــادة 
 . 2008لسنة 

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

ــوم ا ثنــني ا وافــ  ي ــ اد العلــين وذلــك   –  اعــة – 23/4/2018ي
وذلـك  –يلدور الثـاين بقصـر العـدة السـاعة التاسـعة صـباحا    - 48
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 .1بيوب/ 247/2017تن يذا حلك  ا كمة الصادر مت الدعوى ر   
 وليد رالد عسكر ا طرييا رفوعة مــن: 

 ضــد:
 طالة عسكر رالد عسكر ا طريي.  -1
 ا طريي. رلود عسكر رالد عسكر -2
 شرأ راشد عيد اة بن علن.  -3
 ورثة ا رحوم / مشعا عسكر رالد عسكر ا طريي.  -4
 اوأ رالد عسكر ا طريي. -5
 بشاير رالد عسكر ا طريي. -6
 اي يلني دري  ديليكا. -7

 أو : أوصاأ العقار:
 489 سيمة  7اجلابرية  طعة ر    6894/2000عقار الوثيقة ر   

وذلك ي  اد العلين  2م 400ومساحته  33775من ا خطو ر   م/
 بثمن أساسن  دره / ثالمثائة وستون أل  دينار كوييت. 

 ســيمة ر ــ   102شــارب  7العقــار الكــائن مبنطقــة اجلابريــة  طعــة ر ــ  
 .7ا تمثا مت ا ن ة ر    489

( ويقـــع العقـــار علـــى شـــارب 15498569العقـــار حيمـــا ر ـــ     ) -
واحد وهو عبارة عن فيال سكنية مكواة مـن دور أرضـن واوة وسـط  
وملحـــ  رل ـــن وواجهـــات العقـــار مـــن الســـيجما لـــون بـــيج والتكييـــ  

 6894حسـب الوثيقـة ر ـ   2م 400مرك ي وتبلغ مساحة القسيمة 
 ه كاآليت: ومكوانت العقار واج ائ 29/5/2000ا رررة 

الــدور األرضــن مكــون مــن صــالة ومحــام مــع مغاســا وعــدد غــرفتني  -
 ومحام ومطب  حتضريي 

ــــدور األوة مكــــون مــــن صــــالة وجنــــاحني ومكــــوانت كــــا منهمــــا   - ال
 كما يلن: 

 اجلناح األوة مكون من غرفتني ومحام. -
 اجلناح الثاين مكون من غرفتني ومحامني.  -
 ها. السط  مكون من غرفة ردم ومحام -
 ا الح  اخلل ية عبارة عن مطب  رئيسن وغرفيت ردم ومحام. -
 وذلك ي  اد العلين بثمن أساسن  دره / اربعمائة أل  دينار كوييت  -

 اثايا: شروه ا  اد: 
أو : يبدأ ا  اد يلثمن األساسن ا بني  رين العقار ويشبه للمشاركة 

وجــب شــيك مصــدق مت ا ــ اد ســداد عــس ذلــك الــثمن علــى األ ــا مب
من البنك ا سحوب عليه أو مبوجب رطـاب ضـمان مـن أحـد البنـوك 

 لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا : جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 البيع كاما الثمن الذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.
الــثمن كــامال  وجــب عليــه إيــداب اثلثــا : فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه 

عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 
 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.

رابعا : مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا يرجـا 
 البيع مع زايدة العشر. 

ــد الــثمن مت اجللســ ــة حكــ  برســو ا ــ اد رامســا : إذا أودب ا  اي ة التالي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 

مصحوي   يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 
 اجللسة على أساس هذا الثمن.

سادسا : إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال  مت اجللسـة التاليـة 
يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا  على ذمته على أساس  ومل

الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــد  ــه. ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.
اثمنا : ينشر هذا ا عالن تطبيقا  للقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات 

رة الكتـاب ي كمـة الكليـة البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدا
 أية مسئولية. 

 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد أاه عاين العقار معاينة انفية للجهالة
 تنبيه:

 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريدة الرمسية طبقا  للمادة  -1 
 من  ااون ا رافعات. 

حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2
 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا  للمادة 

مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3
إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 

 ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا "  القااون ويلت م الراسن عليه
 ملحوظة هامة:

حيظر على مجيع الشركات وا رسسات ال ردية ا شـاركة مت ا ـ اد علـى القسـائ  
مــن  230أو البيــوت ا خصصــة ألغــراض الســكن اخلــاص عمــال  أبحكــام ا ــادة 

 .2008لسنة  9 ااون الشركات التجارية ا ضافة يلقااون ر   
 ا كمة الكلية رئيس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن عن بيع عقار ي  اد العلين
تعلن إدارة الكتاب ي كمة الكلية عن بيع العقار ا وصوأ فيما يلن 

( 48)  اعــة 23/4/2018ي ــ اد العلــين وذلــك يــوم ا ثنــني ا وافــ  
يلدور الثاين بقصر العدة الساعة التاسعة صباحا  وذلـك تن يـذا حلكـ  

 .1بيوب/ 230/2017الدعوى ر  : ا كمة الصادر مت 
 ا رفوعة مــن: عبد هللا سعود محد ابراهي 

 ضــد:
 ااوار انصر سعد ا عوشرجن  -1
 ا مثا القااوين لبيت التمويا الكوييت  -2
 ا مثا القااوين لبنك ا ئتمان الكوييت -3

 أو : أوصاأ العقار:
مبنطقــة العارضــية  طعــة  2001لســنة  14161عقــار الوثيقــة ر ــ   -

 2م300ومساحته  36922من ا خطو ر   م/ 73 سيمة  10ر   
 امـت اخلــربة ي اتقــاة إىل عــني النــ اب علــى الطبيعــة الوا عــة مبنطقــة  -
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ــــ ة  3شــــارب  10العارضــــية  طعــــة   رشــــاد وحضــــور ا ــــدعن  29من
ايــة ي دارة ويل ــت ا ــدعى عليهــا شخصـيا ومبعاواــة الســيد ربــري الدر 

  عن احلضور على الرغ  من صحة ارطارها  ااوان و ت ا عاينة كما يلن:
العقار موضوب الن اب مطـاب  مـن حيـث ا واصـ ات العامـة واخلاصـة  -

وا قـدم  24/11/2001ا ـررخ  14161لعقد البيـع ا سـجا بـر   
 مربع  مب 300ومبساحة  14/12/2016من ا دعن جبلسة 

العقــار موضـــوب النــ اب عبـــارة عــن بيـــت حكــومن يطـــا علــى شـــارب  -
 واحد ومكون من دورين والواجهات من احلجر اجلريي لون اص ر 

العقار مقس  اىل ج ئني ومرجرين للغري حيث افاد ا دعن ياه يقوم  -
بت جري الدور ا رضن وا خص  له وتقوم ا دعى عليها بت جري الدور 

 هلا  ا وة ا خص 
 افاد ا دعن ا وة شخصيا عن مكوانت العقار موضوب الن اب كالتا :  -
الـــدور ا رضـــن وا خصـــ  للمـــدعن حيـــث لـــه مـــدرا جـــاايب وبـــه  -

ديوااية مـع محامهـا وا لـ  بـه مطـب  وغرفـة رادمـة ومحامهـا وا ا بـىن 
 محام  2غرفة وصالة و 2الرئيسن له عدد 

ليهــا حيــث تبــني ااــه لــه مــدرا الــدور ا وة وا خصــ  للمــدعى ع -
محـام ومطـب   2غرفـة وصـالة و 2 رر والدرج من احلديد ومكون من 

 وتعذر على اخلربة معاينته  اه مرجر للغري لصاحل ا دعى عليها 
 التكيي  يلعقار وحدات وا رضيات من الكاشن  -

 اثايا: شروه ا  اد: 
ألــ  دينــار كــوييت  أو : يبــدأ ا ــ اد بــثمن أساســن  ــدره مائــة وأربعــون

ـــثمن علـــى األ ـــا  ـــك ال ويشـــبه للمشـــاركة مت ا ـــ اد ســـداد عـــس ذل
مبوجـب شـيك مصـدق مـن البنـك ا سـحوب عليـه أو مبوجـب رطــاب 

 ضمان من أحد البنوك لصاحل إدارة التن يذ بوزارة العدة.
اثايا: جيب على من يعتمد القاضن عطاءه أن يودب حاة ااعقاد جلسة 

 ذي اعتمد وا صروفات ورسوم التسجيا.البيع كاما الثمن ال
اثلثــا: فــ ن مل يــودب مــن اعتمــد عطــا ه الــثمن كــامال وجــب عليــه إيــداب 
عـــس الـــثمن علـــى األ ـــا وإ  أعيـــدت ا  ايـــدة علـــى ذمتـــه مت ا ـــس 

 اجللسة على أساس الثمن الذي كان  د رسا به البيع.
يرجـا رابعا: مت حالة إيداب من اعتمد عطا ه عس الثمن علـى األ ـا 

 البيع مع زايدة العشر. 
ــة حكــ  برســو ا ــ اد  ــد الــثمن مت اجللســة التالي رامســا: إذا أودب ا  اي
عليــه إ  إذا تقــدم مت هــذه اجللســة مــن يقبــا الشــراء مــع زايدة العشــر 
مصحوي  يداب كاما مثن ا  اد ف ن هذه احلالة تعـاد ا  ايـدة مت ا ـس 

 اجللسة على أساس هذا الثمن.
سادسا: إذا مل يق  ا  ايـد األوة  يـداب الـثمن كـامال مت اجللسـة التاليـة 
ومل يتقدم أحد لل ايدة يلعشر تعاد ا  ايدة فورا على ذمته على أساس 
الثمن الذي كان  د رسا به عليه مت اجللسة السـابقة و  يعتـد مت هـذه 
ــ ــه  ويلــ م ا  اي ــداب كامــا  يمت د اجللســة أبي عطــاء غــري مصــحوب  ي

 ا تخل  مبا ينق  من مثن العقار. 
ســــابعا : يتحمــــا الراســــن عليــــه ا ــــ اد مت مجيــــع احلــــا ت رســــوم اقــــا 

د.ك  200وتســجيا ا لكيــة ومصــروفات إجــراءات التن يــذ ومقــدارها 
وأتعــــاب ا امــــاة واخلــــربة ومصــــاري  ا عــــالن والنشــــر عــــن البيــــع مت 

 الصح  اليومية.

لقااون وبطلـب ا باشـرين  جـراءات اثمنا: ينشر هذا ا عالن تطبيقا ل
البيع وعلى مسئوليته  دون أن تتحما إدارة الكتـاب ي كمـة الكليـة 

 أية مسئولية. 
 يسعا: يقر الراسن عليه ا  اد ااه عاين العقار معاينة انفية للجهالة.

 تنبيه:
 266ينشر هذا ا عالن عن البيع يجلريـدة الرمسيـة طبقـا للمـادة  -1

  رافعات. من  ااون ا
حكــ  رســو ا ـــ اد  ابــا لالســـتئناأ رــالة ســـبعة أايم مــن يريـــ  - 2

 من  ااون ا رافعات.  277النط  يحلك  طبقا للمادة 
مــن  ــااون ا رافعــات ااــه "  276تـن  ال قــرة األرــرية مــن ا ـادة  -3

إذا كــان مــن ا عــت ملكيتــه ســاكنا  مت العقــار بقــن فيــه كمســت جر بقــوة 
 لراسن عليه ا  اد بتحرير عقد إجيار لصاحله أبجرة ا ثا".القااون ويلت م ا

ــــة  ــــع الشــــركات وا رسســــات ال ردي ملحوظــــة هامــــة: حيظــــر علــــى مجي
ا شاركة مت ا  اد على القسائ  أو البيوت ا خصصة ألغراض السكن 

مــــن  ــــااون الشــــركات التجاريــــة  230اخلــــاص عمــــال أبحكــــام ا ــــادة 
 .2008لسنة  9ا ضافة يلقااون ر   

 رئيس ا كمة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )إعالن حصر وراثة( 
تقدم لدى إدارة التوثيقات الشرعية السيدة/ عبري حممد يواس محيد 
)فلسطينية اجلنسية( وحضر معه شاهدين وتا / مح ة انصر ا يمد 
)سوري اجلنسية( وصادق حممد إمساعيا مكرم )إيراين اجلنسية( وطلب 
عما حصر وراثة للمرحوم/ رائد حممد يواس محيد ]فلسطيين 

م مكان الوفاة  16/11/2017ري  اجلنسية[ الذي توا بتا
إرثه مت والدته/ روءفه شاكر عطااي أبو شليب ومت م.العدان / واحنصر 

ارواته الشقيقات/هديا وعبري وريهام البلغ فقو من غري وار  له سوى 
    من ذكر.

وا دارة تعلن ذلك  دة أسبوعني من يري  النشر يجلريدة الرمسية 
اعباض على ما ذكر فليتقدم لدى وزارة بعددين متتاليني فمن له أي 

إدارة التوثيقات الشرعية مبداي  اعباضه وبعد مضن ا دة ا شار  –العدة 
 إليها عاليه سوأ تتخذ ا جراءات ا تبعة هبذا اخلصوص وللبيان اعلن.

 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )إعالن حصر وراثة( 
تقـــــدم لـــــدى إدارة التوثيقـــــات الشـــــرعية الســـــيدة/ عنـــــود امحـــــد ســـــامل 
ا ســــــــباح وحضـــــــــر معــــــــه شـــــــــاهدين وتـــــــــا / يوســــــــ  امحـــــــــد زيـــــــــد 

ـــــــة ر ـــــــ  ) ( 269051000571الصـــــــرعاوي وحيمـــــــا بطا ـــــــة مداي
ــــــــة مدايــــــــة ر ــــــــ   – اصــــــــار علــــــــيج اصــــــــار ا طــــــــريي وحيمــــــــا بطا 
ــــــة/ 268013100585) ــــــة للمرحوم ــــــب عمــــــا حصــــــر وراث ( وطل

بـــــــوري ]كويتيـــــــة اجلنســـــــية[ الـــــــذي تـــــــوا ســـــــليمة رمحـــــــان علـــــــن اجل
واحنصــــــــر ارثهــــــــا مت ابنتهــــــــا / عنــــــــود ســــــــامل  15/2/2018بتــــــــاري  

 ا سباح البالغة   فقو من غري وار  له سوى من ذكر.   
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وا دارة تعلــــــن ذلــــــك  ــــــدة أســــــبوعني مــــــن يريــــــ  النشــــــر يجلريــــــدة 
ــــــاليني فمــــــن لــــــه أي اعــــــباض علــــــى مــــــا ذكــــــر  الرمسيــــــة بعــــــددين متت

إدارة التوثيقـــــــات الشـــــــرعية مبـــــــداي   –وزارة العـــــــدة فليتقـــــــدم لـــــــدى 
ــــــة ســــــوأ تتخــــــذ  اعباضــــــه وبعــــــد مضــــــن ا ــــــدة ا شــــــار إليهــــــا عالي

 ا جراءات ا تبعة هبذا اخلصوص وللبيان اعلن.
 مدير إدارة التوثيقات الشرعية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 18-12-2017أصـــــدرت حمكمة مرور ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة ال روااية جن  مرور – 16/ 011482القضية ر    :  مت
 ال روااية(  - 16/ 0001158ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ :       حممد حاف  مسعد السيد
 280081006605اجلنسيـــــــــة: مصر        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : ألاوز مركبة مت مكان   يسم  التجاوز فيه
 تو   فج ة دون مربر

حكما غيابيا يقضن: أمرت ا كمة بتغرمي ا ته  مبلغ عشرة داناري 
 عن كا هتمة مسندة إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه  إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 13-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو   أوامر ج ائية مرور - 16/ 016094مت القضية ر  : 
 -اجلابرية (  – 16/ 0002161ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة:  شيماء صاحل شري  العبيان
 276052401049ر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: السعودية        ال
 عن هتمـــــــة : مل تبك مسافات

 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا تهمة عشرين دينارا
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــــ

حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 27-11-2017بتاري    أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها ا نعقدة

 حمكمة األمحدي أوامر ج ائية مرور - 17/ 005502مت القضية ر  : 
 الر ه ( . - 17/ 0000608ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : فهد عبدالرمحن رالد الشرأ
 278061200918اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين :  
 عن هتمـــــــة : اتاة/عدم محا الدفب

 حكما غيابيا يقضن :أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمة.
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 16-08-2015أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حو   أوامر ج ائية مرورحمكمة  - 14/ 021026مت القضية ر  : 
 -اجلابريه (  – 14/ 0002773ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد سرفراز  اسل 
 283081506742اجلنسيـــــــــة: يكستان        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن
اليه  حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عن ما اسند

من اهتام والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع 
من  ااون  188جهات األمن حنـــو تن يذه طبقا لن  ا ادة 

ا جراءات وا اكمات اجل ائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة 
وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم عليه 

 ضة أو ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.ي عار 
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 13-12-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

ا كمـــــــــة الكليـــــــــة أوامـــــــــر  - 17/ 005219مت القضـــــــــية ر ـــــــــ  : 
ـــــــــ  ا خ ـــــــــر :)  ــــــــة مرور/ر ــ الشــــــــامية (  - 17/ 0000472ج ائي

 ضد ا تهــــــ : حسني عبد ال ضيا حممود اظي 
 291061801883دين :  اجلنسيـــــــــة: مصر  الر   ا 
 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن

حكما غيابيا يقضن :أنمر بتغرمي ا ـته  مبلـغ عشـرة داناـري عمـا اسـب 
 إليه من اهتام.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــ ات اجل ائيــة علمــ
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حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-01-2018لستها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت ا كمة الكلية جب

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 17/ 001522مت القضية ر  : 
 القادسية( . - 17/ 0000067ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : جاس  سلمان  جاس 
 289120501213اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 تصــــادمعن هتمـــــــة : 
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عما أسند إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 28-02-2017أصـــــدرت حمكمة اجلنـاايت جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ايابة ا عالم جن  صحافة – 16/ 000176مت القضية ر  : 
 -(                     -ر ـــ  ا خ ـر :)         /   

 ضد ا تهــــــ : حممد علن حممد العمرية
 283020300273اجلنسيـــــــــة: الكويت            الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة:
كتاي    14عددها عرضا للبيع والتداوة ا صن ات ال نية البالغ  -1

دون إجازهتا من  با وزارة ا عالم وذلك على النحو ا بني 
 يلتحقيقات.

من القااون 3,11/24,23,7,1/26,1-7-2/1تقيد جنحة ي واد
 بش ن ا طبوعات والنشر3/2006ر  
فتحا حمال لبيع ا طبوعات دون احلصوة على ترري  بذلك من  -2

 يلتحقيقات. الوزارة ا ختصة على النحو ا بني
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  مائيت دينار عما اسند اليه.

 ومصادرة ا ضبوطات.
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 التعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن و 
 

 إعالن حك  ج ائن
 08-10-2017أصـــــدرت جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة اجلهراء جن  مرور - 17/ 000191مت القضية ر  : 
 -الواحة  (   - 17/ 0000010ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : هاىن عبداهلادى عبداهلادى
 283061907127الر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: مصر        

 عن هتمـــــــة : احنراأ / إصابة
حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  مبلغ عسة وسبعني دينارا عما اسند 
اليه والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188األمن حنـــو تن يذه طبقا لن  ا ادة 
اكمات اجل ائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما وا 

حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم عليه ي عارضة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-12-11الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت ا كمة 

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 16/ 009601مت القضية ر  : 
 الشوي  الصناعن(. - 16/ 0002026ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : راجا مودين ايليد ااد 
 270060114886اجلنسيـــــــــة: اهلند    /    الر   ا دين: 

 هتمـــــــة: الرعواة وا تاةعن 
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرة داناري عما اسند إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســ بعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-07-2016أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 15/ 014676القضية ر  : مت 
 جليب الشيوخ  (  - 15/ 0002582ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : مبارك عبدهللا سلطان العتيىب
 اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :

 عن هتمـــــــة : تصــــادم 
 عدم محا ررصة  يادة

غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمة حكما 
 منسوبة إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
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ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
ة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوب

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 05-02-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 16/ 014845مت القضية ر  : 
 -السرة  (  - 16/ 0001362ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : فيصا حممد  ابن فطيمه
 263042402985اجلنسيـــــــــة: الكويت    الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : مل يبك مسافات
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده. ا ستئناأ
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اعالن حك  ج ائن
 19-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 17/ 003491مت القضية ر  : 
 (.السا ية - 17/ 0000943ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : امحد رلي ه حرفا الشمري.
 285122900762اجلنسيـــــــــة: صورة غري  ااواية  الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة: تصادم
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا  

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 التعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 08-08-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  جن  مرور - 16/ 019578مت القضية ر   : 
 -الرميثيه (  - 16/ 0001331ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبدالرمحن سعد اجلوهر
 298051301086الكويت  الر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: 

ـــــرري  تســـــيري مركبه/عـــــدم  ــــــة :احنـــــراأ فجائن/عـــــدم محـــــا ت عـــــن هتمــــــ
 ألديد البري 

أنمر بتغرمي ا ـته  عشـرين دينـارا عـن التهمـه األوىل -حكما غيابيا يقضن :
 وعشرة داناري عن كا هتمه من الثااية وح  الثالثة

ليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم ع
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن ا
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-05-2017أصـــــدرت جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة اجلهراء جن  مرور - 16/ 004032مت القضية ر   : 
 اجلهراء ( - 16/ 0000644ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : اايا كومارساانادان
 264053004629اجلنسيـــــــــة: اهلند  الر   ا دين :  

 هتمـــــــة :رروجعن 
 إصابة

د.ك ) اربعــني دينــارا ( عــن  40حكمــا غيابيــا يقضــن : بتغــرمي ا ــته  مبلــغ 
 التهمتني ا سندتني إليه ذلك لالرتباه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــا ت اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-7-5ها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت حمكمة حو  جبلست

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 017705مت القضية ر  : 
 ميدان حو (. - 16/ 0002328ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : كماة علن صادق فراج.
 268092103345اجلنسيـــــــــة: مصر / الر   ا دين: 
 مراعاة األولوية.عن هتمـــــــة: دروة التقاطع دون 

 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرين دينارا.
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو  حمســوبة مــن
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
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 إعالن حك  ج ائن
ــــــــاري   ـــــــــدرت حمكمــــــــة مــــــــرور العاصــــــــمة جبلســــــــتها ا نعقــــــــدة بت أصــــ

2017-11-13 
 ا كمة الكلية جن  مرور - 17/ 005397مت القضية ر   : 
 -الدعية (  - 17/ 0000129ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حسني مجيا جابر سلطان
 296072401976اجلنسيـــــــــة: ورة غري  ااواية الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة :رروج عن الطــري /ا صابة اخلط  و تصادم
ه  عسة وسبعني دينارا كويتيا عن التهمه بتغرمي ا ت-حكما غيابيا يقضن :

 األوىل والثااية ا سندة اليه لالرتباه
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين  يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 15-10-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو  جن  مرور - 16/ 004333مت القضية ر  : 
 -النقرة  (  - 16/ 0000492ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبدالع ي  رلوأ امحد العن ي
 285102601124ا دين :  اجلنسيـــــــــة: صورة غري  ااواية الر   

عن هتمـــــــة : مل يبك مسافات/ عدم ألديد ررصة القيادة /عدم محا 
 ترري   تسيري مركبه / هروب من مكان احلاد 

حكمــا غيابيــا يقضــن: أنمــر بتغــرمي ا ــته  عشــرين دينــارا  عــن التهمــه ا وىل 
 وعشرة داناري عن كا هتمه من الثااية ح  الرابعة.

عامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة ال
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 هنائيا وواجب الن اذ ضده. ا ستئناأ يصب  احلك 
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 12-01-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية جن  عادية - 16/ 004386مت القضية ر  : 
 مبارك الكبري(. - 15/ 0000246ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد رحي  تواسي 
 257010400837ا دين: اجلنسيـــــــــة: افغااستان            الر   

 عن هتمـــــــة: النصب وا حتياة / إساءة استعماة اهلات 
حكما غيابيا يقضن: حببس ا ته  ثال  سنوات مع الشغا والن اذ 

ا نسوبة اليه وأمرت بك الة  درها عسة  -النصب-عن هتمه األوىل
د.ك( لو   الن اذ وحلني صريورة احلك  5000  أ دينار كوييت )

-هنائيا بتغرمي ا ته  مبلغ و دره عسون دينارا  كويتيا  عن هتمة الثااية
ا نسوبة اليه  حالة الدعوى ا داية اىل  -إساءة استعماة هات  

ا كمة ا داية ا ختصة وعلى إدارة كتاب هذه ا كمة حتديد جلسة 
 لنظرها وإعالن اخلصوم هبا

هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن ا
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 14-02-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة اجلهراء أوامر ج ائية مرور - 16/ 003249مت القضية ر   : 
 -تيماء (  - 16/ 0001104ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ا تهــــــ : عبد هللا حممد سليمان الظ ريىضد 
 283072600454اجلنسيـــــــــة: السعودية الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة :إتاة
د.ك)ثالثون دينار(  30أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ -حكما غيابيا يقضن :

 عما اسند اليه.
جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 ن يذ اجلنائن والتعاون الـدو رئيس ايابة شئون الت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 23-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

حمكمــــــــة ال رواايــــــــة أوامــــــــر  – 17/ 002844مت القضــــــــية ر ــــــــ  : 
 األادلس  - 17/ 0000531ج ائية مرور / ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : السيد عبدالع ي  حممد عبدالع ي 
 283050303635الر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: مصر  

 عن هتمـــــــة :مل يبك مسافات
 حكما غيابيا يقضن :أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
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ـــ ا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-11-19بتاري  أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة 

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 17/ 003491مت القضية ر  : 
 السا ية(. - 17/ 0000943ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: زهراء عبد الوهاب جاس .
 293090900409اجلنسيـــــــــة: الكويت / الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: عدم ترك مسافة.
 يقضن: بتغرمي ا تهمة عشرين دينارا.حكما غيابيا 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن تطعــن 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اعالن حك  ج ائن
 16-10-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 مرور حمكمة ال روااية أوامر ج ائية – 17/ 000626مت القضية ر  : 
 -ا ادلس(  - 17/ 0000255ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: شيماء حممد طاهر الشمري
 293061800185اجلنسيـــــــــة: الكويت              الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: احنراأ فجائن
 حكما غيابيا يقضن: أمرت بتغرمي ا تهمة عشرة داناري

ا كوم عليها هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات والنيابة العامة تعلن 
من  ااون ا جراءات  188األمن حنـــو تن يذه طبقا  لن  ا ادة 

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن ا كوم عليها ي عارضة أو 

 يا  وواجب الن اذ ضدها.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائ
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 14-12-2017جبلستها ا نعقدة بتاري   حمكمة اجلهراءأصـــــدرت 

 حمكمة اجلهراء جن  مرور - 17/ 000001مت القضية ر  : 
 الواحة(. - 17/ 0000295ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : اندر بدر عبد هللا العن ي
 289091901209ا دين:  اجلنسيـــــــــة: الكويت                 الر  

 عن هتمـــــــة: دروة/سرعة/ررصة/ررصة
 حكما غيابيا يقضن: 

بتغــرمي ا ــته  مبلــغ عشــرة داناــري عــن التهمــة األوىل وتغرميــه مبلــغ عشــرين 
دينـــارا  عـــن التهمـــة الثاايـــة وتغرميـــه مبلـــغ عســـة داناـــري عـــن التهمـــة الثالثـــة 

 وعسة داناري عن التهمة الرابعة
العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات والنيابة 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.ا ستئناأ يصب  

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 30-10-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  جن  مرور - 16/ 021252مت القضية ر  : 
 النقرة(. - 16/ 0002470ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: اوره رالد سامل ا ري
 295081800536اجلنسيـــــــــة: الكويت                  الر   ا دين: 

ــــــــة: ألـــــــاوز ا شـــــــارة احلمراء/درـــــــوة التقـــــــاطع دون مراعـــــــاة  عـــــــن هتمــــــ
 األولوية/عدم محا ررصة  يادة

 حكما غيابيا يقضن: 
تهمتـــني األوىل والثاايـــة لالرتبـــاه أنمـــر بتغـــرمي ا تهمـــة ســـبعني دينـــارا  عـــن ال

 وعشرة داناري عن التهمة الثالثة.
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليها هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188األمن حنـــو تن يذه طبقا  لن  ا ادة 
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

بة من اثين يوم النشر دون أن تطعن ا كوم عليها ي عارضة أو حمسو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضدها.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 08-05-2014أصـــــدرت جبلستها ا نعقدة بتاري   

 كمة مبارك الكبري جن  مرورحم – 13/ 002739مت القضية ر  : 
 -العدان  (  - 13/ 0000654ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : هادى ررصان حممد العجمى
 291042800666اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : ألاوز ا شارة / تصادم
 أصابه رطا /أتمني منتهن

ا كمة بتغرمي ا ته  مائة دينار عن  حكما غيابيا يقضن: حكمت
التهمه األوىل والثااية والثالثة لالرتباه وعسه داناري عن التهمه الرابعة 
احله الدعوة ا داية إىل الدائرة ا ختصة و على إدارة الكتاب حتديد 

 جلسه لنظرها وإرطار اخلصوم مبوعدها وبقرار إ  حاله
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عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 اذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن 
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 29-11-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري 

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور -17/ 012307مت القضية ر  : 
 عبدهللا السامل  ( - 17/ 0000467ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ـ : ظاهر رل  ظاهر اخلالدىضد ا تهـــــ
 258050500917اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : تصــــادم
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عن التهمة 

 ا سندة إليه
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة ا مـــن حن ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 والتعاون الـدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 28-08-2017أصـــــدرت حمكمة مبارك الكبري جبلستها ا نعقدة بتاري   

حمكمة مبارك الكبري أوامر  – 17/ 002932مت القضية ر   : 
 ج ائية مرور

 -العدان  (  - 17/ 0000856ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــ : على حممد  جع ر

 295043000159اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الر   ا دين :  
 عن هتمـــــــة : عدم التقيد أبولوية ا رور

 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ عشرة داناري
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ائنإعالن حك  ج
 10-01-2017أصـــــدرت حمكمة اجلن  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ايابة األمواة جن  شيكات - 16/ 001828مت القضية ر  : 
 -األادلس(  - 16/ 0000017ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : فارح منور محود الرشيدي
 262073100715اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين :  

ـــة : أصــدر بســوء ايــه ألمــر صــحن مــ اين ســعود جــدران الشــيك عــن  هتمــــــ
د.ك 11100ا سحوب على البنك األهلـن ا تحـد  مجـا  مبلـغ254ر  

احد عشر ألـ  ومائـه د.ك لـيس لـه مقابـا وفـاء  ـائ  و ابـا للتصـرأ فيـه 
وذلـــك علـــى النحـــو ا بـــني يلتحقيقـــات يكـــون ا ـــته   ـــد ارتكـــب جنحـــه 

 ـــااون اجلـــ اء ا ســـتبدلة ي ـــادة األوىل مـــن القـــااون  أمـــن-237/1ي ـــاده
 بتعديا بعض أحكام اجل اء.2003لسنه84ر  

ــه مــع  ــا يقضــن: حبــبس ا ــته   ــدة ســتة أشــهر عمــا اســب إلي حكمــا غيابي
 الشغا والن اذ.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــ ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ادة ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 28-08-2017أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة األمحدي أوامر ج ائية مرور - 17/ 004136مت القضية ر  : 
 -ال نطاس(  - 17/ 0000765ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد مسثان عبد الع ي 
 286111903356الر   ا دين:       اجلنسيـــــــــة: اهلند               
 عن هتمـــــــة: إتاة/بدون ررصة

 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمة
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما   وا اكمات

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 05-12-2017حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   أصـــــدرت حمكمة 
 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 015870مت القضية ر   : 
 -الرميثية (  - 16/ 0001029ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ :  اكبار على  عبدكرمي
 278031511328اجلنسيـــــــــة: اهلند        الر   ا دين :  

 : الرعواة وا تاة /أجره بدون تصري عن هتمـــــــة 
 هروب من مكان احلاد 
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 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عن التهمة 
 األوىل وعشرة داناري عن كا هتمه الثااية ح  الثالثة عما اسند اليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ــــو  ـــن  ا ـــادة األمـــن حنــ ـــذه طبقـــا ل مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188تن ي

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 اون الـدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 16-11-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 17/ 001678مت القضية ر    : 
 السرة(. - 17/ 0000200ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : سليمان ماجد رالد
 298042100469الر   ا دين :       اجلنسيـــــــــة: الكويت   

 عن هتمـــــــة : احنرأ بسيارته
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمة 

 ا سندة إليه.
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي ت مـــن  ـــااون ا جـــراءا 188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 05-11-2017األمحدي جبلستها ا نعقدة بتاري   أصـــــدرت حمكمة

حمكمــــــــة األمحــــــــدي أوامــــــــر  - 17/ 005471مت القضــــــــية ر ــــــــ : 
 ج ائية مرور

 ال حيحيا(  - 17/ 0000591ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــ : صقر فهد ضاحن الشمري

 298102001631اجلنسيـــــــــة: صورة غري  ااواية الر   ا دين: 
 هتمـــــــة: رجوب للخل عن 

 حكما غيابيا يقضن:
 أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ عشرة داناري عما اسند إليه.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت  مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

 

 إعالن حك  ج ائن
 08-10-2017أصـــــدرت حمكمة مرور األمحدي جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة ا محــدي جن  مرور - 17/ 002081مت القضية ر  : 
 مدينة األمحدي( . - 17/ 0000026ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ :  شامت علوان منصور العجمن
 280042501072اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : احنراأ / إصابة رط 
غيابيا يقضن: حكمت ا كمة بتغرمي ا ته  عسة وسبعني حكما 

د.ك( عن التهمة ا وىل والثااية ا نسوبة إليه 75دينارا كويتيا  )
 لالرتباه بينهما.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا  اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-01-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 15/ 025367مت القضية ر   : 
 النقرة  (.  - 15/ 0003755ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: مرمي عبد الع ي  ماة هللا
 290092001139ا دين :   اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر  

 عن هتمـــــــة : مسافة 
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا تهمة ثالثني دينارا .

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه  إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-10-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 013410مت القضية ر  : 
 النقرة(  - 16/ 0001756ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : جاس  حممد جاس  الصريمت
 282090900341اجلنسيـــــــــة: الكويت الر   ا دين : 

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات
 حكما غيابيا يقضن:

 أنمر بتغرمي ا ته  اربعني دينارا عما اسند إليه
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
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ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 23-11-2016  أصـــــدرت حمكمة اجلن  جبلستها ا نعقدة بتاري

 ايابة األمواة جن  شيكات - 16/ 002078مت القضية ر  : 
 الشرق  (  - 16/ 0000238ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : فارح منور محود الرشيدي
 262073100715اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

عن هتمـــــــة: اصدر بسوء ايه ألمر شركه ا نار للتمويا وا جارة 
ا سحوبه على بنك األهلن ا تحد 102,101الشيكني ر مى

د.ك سبعمائة واربعون د.ك ليس  له مقابا وفاء  ائ  704 مجاىل
و ابا للتصرأ فيه وذلك على النحو ا بني يلتحقيقات يكون ا ته  

أمن  ااون اجل اء ا ستبدلة ي ادة -237/1 د ارتكب جنحه ي اده
 بتعديا بعض احكام اجل اء 2003لسنه84ا وىل من القااون ر  

حكما غيابيا يقضن: حببس ا ته  اسبوب مع الن اذ عما اسب ليه من 
 اهتام

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــ ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ادة ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ك  ج ائنإعالن ح
أصــــــــــــــدرت حمكمـــــــــة مبـــــــــارك الكبـــــــــري جبلســـــــــتها ا نعقـــــــــدة بتـــــــــاري            

حمكمـة مبـارك  - 17/ 002050مت القضية ر  :  14-8-2017
ـــــ  ا خ ـــــر :)  ــــة مــــرور ر ــ  - 17/ 0000588الكبــــري أوامــــر ج ائي

 العدان(.
 ضد ا تهــــــمة: بشاير بدر عبد احلميد حممد.

 .282041601046يت /الر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: الكو 
 عن هتمـــــــة : رجوب للخل 

 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا تهمة عشرة داناري.
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا  أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن تطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

 إعالن حك  ج ائن
 06-12-2017اري  أصـــــدرت حمكمة مرور حو  جبلستها ا نعقدة بت

 حمكمة حو  جن  مرور - 16/ 019877مت القضية ر  : 
 -بيان(  - 16/ 0002023ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عيد سابج العازمن
 298030500537اجلنسيـــــــــة: الكويت                 الر   ا دين: 
 فجائنعن هتمـــــــة: التسبب أبضرار مادية للغري/احنراأ 

 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا  عما اسند اليه
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
 وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 12-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 014394: مت القضية ر   
 اجلابرية (  - 16/ 0001812ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد رمضان حممود شحاته
 270010108218اجلنسيـــــــــة: مصر  الر   ا دين : 

 عن هتمـــــــة : الرعواة وا تاة
 عدم محا ترري  تسيري مركبه

 :حكما غيابيا يقضن 
انمـــر بتغـــرمي ا ـــته  عشـــرين دينـــارا عـــن التهمـــة األوىل وعشـــرة داناـــري عـــن 

 التهمة الثااية
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وع شــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 15-08-2017أصـــــدرت حمكمة مرور حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  جن  مرور - 15/ 022253مت القضية ر  : 
 ميدان حو ( - 15/ 0002911ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عالء الدين كاما محدان
 258121302396اجلنسيـــــــــة: مصر        الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: الرعواة وا تاة
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عما اسند إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
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ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمـــــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 07-05-2017عقدة بتاري   أصـــــدرت حمكمة مرور ال روااية جبلستها ا ن

 حمكمة ال روااية جن  مرور – 16/ 009585مت القضية ر  : 
 -ال ردوس (  - 16/ 0000241ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد فتحى جمد ويه _
 293080800105اجلنسيـــــــــة:  كندا        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : تصــــادم
 غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  ثالثني دينارا عما اسند اليهحكما 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
م النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 08-11-2015أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 امر ج ائية مرورحمكمة حو  أو  - 14/ 024201مت القضية ر  : 
 -السا ية (  – 14/ 0004209ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ :  شرين الدسو ن الدسو ن
 276122704767اجلنسيـــــــــة:  ا ملكة ا تحدة   الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : اتاة
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري .

تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن يطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ئيا وواجب الن اذ ضده .ا ستئناأ يصب  احلك  هنا
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2016-1-17أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 15/ 000191مت القضية ر  : 
 حو (. - 15/ 0000006ر ـــ  ا خ ـر :) 
 حممد عبد الرمحن حممد امحد ضد ا تهــــــ :

 276102803186اجلنسيـــــــــة: مصر/ الر   ا دين: 
 عن هتمـــــــة: دروة تقاطع دون مراعاة ا ولوية.
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرين دينارا.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــذه طبقـــا ــــو تن ي ـــن  ا ـــادة  ا مـــن حنــ مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ل

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 26-10-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 16/ 003087مت القضية ر   : 
 -الدمسة  (  - 16/ 0000253ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : سلطان بن انصر  بن حممد
 الر   ا دين :       اجلنسيـــــــــة:  السعودية 

 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمه)هذا 
اصه( والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع 

من  ااون  188جهات األمن حنـــو تن يذه طبقا لن  ا ادة 
ائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة ا جراءات وا اكمات اجل  

وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم عليه 
 ي عارضة أو ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 29-06-2016أصـــــدرت حمكمة اجلن  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ايابة األمواة جن  شيكات - 16/ 000551مت القضية ر  : 
 السا ية(. - 16/ 0000029ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: ليلى ابراهي  يعقوب بوحيمد
 248120400673ر   ا دين: اجلنسيـــــــــة: الكويت                 ال

عــن هتمـــــــــة: اصــدرت بســوء ايــة ألمــر مرسســة منــار العمــران للمقــاو ت 
 دك 4260ا ســحوب بنــك الكويــت الــوطين مببلــغ  850العامــة للمبــاين ر ــ  

لــــيس هلمــــا مقابــــا وفــــاء  ــــائ  و ابــــا للتصــــرأ فيــــه علــــى النحــــو ا بــــني 
نصــوص عليهــا ي ــادة يلتحقيقــات تكــون ا تهمــة  ــدر ارتكبــت اجلنحــة ا 

ــــ  237/1 ــــااون ر  ــــااون اجلــــ اء ا ســــتبدلة ي ــــادة األوىل مــــن الق أ مــــن  
 لتعديا بعض أحكام  ااون اجل اء 2003لسنة 84

 حكما غيابيا يقضن:
 حببس ا تهمة اسبوعني مع الن اذ عما اسند اليها من اهتام 

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليها هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188األمن حنـــو تن يذه طبقا  لن  ا ادة 

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
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حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن ا كوم عليها ي عارضة أو 
 تئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضدها.ا س

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 26-10-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 16/ 003087مت القضية ر  : 
 الدمسة( . - 16/ 0000253) ر ـــ  ا خ ـر :

 ضد ا تهــــــ : على رضا حاجى
 286041202131اجلنسيـــــــــة: يكستان        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : مل يبك مسافات
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمه )هذا اصه(

هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ه.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضد
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 20-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 17/ 003991مت القضية ر  : 
 جليب الشيوخ(. - 17/ 0000616ر ـــ  ا خ ـر :) 
 حبيب الرمحن علنضد ا تهــــــ : 

 268111503679اجلنسيـــــــــة: يكستان           الر   ا دين: 
 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات

 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188 تن يذه طبقا  لن  ا ادة األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 21-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 17/ 005017مت القضية ر   : 
 -ريطان (  - 17/ 0000675ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : مدحت محدي عبداللطي  حممد
 291052004567 دين :  اجلنسيـــــــــة: مصر  الر   ا

 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن

 أمرت بتغرمي ا ته  عشرة داناري-حكما غيابيا يقضن :
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـــا أباــه إ ذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 23-10-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 17/ 003112مت القضية ر  : 
 -الشوي  الصناعن  (  - 17/ 0000618ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : جايماىل كاسرب على مادورى
 258050602999اجلنسيـــــــــة: اهلند        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : ررج بسيارته
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 06-11-2017أصـــــدرت حمكمة األمحدي جبلستها ا نعقدة بتاري  

 أوامر ج ائية مرور حمكمة األمحدي - 17/ 006423مت القضية ر  : 
 الصباحية(. - 17/ 0000450ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : أشرأ امساعيا الصغري
 277072003456اجلنسيـــــــــة: مصر                     الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: إتاة
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري

علن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات والنيابة العامة ت
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ائيا  وواجب الن اذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هن
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 27-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

حمكمـــــــــة ال رواايــــــــة أوامـــــــــر  – 16/ 006452مت القضــــــــية ر ــــــــ : 
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 ج ائية مرور
 جليب الشيوخ(  - 16/ 0001010ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبد الرمحن اواز حممد اواز
 292121501239اجلنسيـــــــــة: يكستان الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات
 حكما غيابيا يقضن:

 امرت بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمة ا سندة إليه
عامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة ال

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 هنائيا وواجب الن اذ ضده. ا ستئناأ يصب  احلك 
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 19-12-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة اجلهراء  أوامر ج ائية مرور - 17/ 000386مت القضية ر   : 
 تيماء  (  - 17/ 0000091ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : جو ب مياه مشس  احل 
 274111101777اجلنسيـــــــــة: بنغالديا         الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : احنراأ
 د.ك عما اسندإليه 20حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة ا مـــن حن ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 والتعاون الـدو  رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 27-08-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة اجلهراء جن  مرور - 17/ 001231مت القضية ر  : 
 الصليبية(. - 17/ 0000125ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد عبد السالم ابو الي يد
 286082005994الر   ا دين:               اجلنسيـــــــــة: مصر   
 عن هتمـــــــة: رروج

 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  مبلغ عشرين دينارا  عن التهمة ا سندة اليه.
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

ت من  ااون ا جراءا 188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 22-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 16/ 012465مت القضية ر  : 
 جليب الشيوخ(. - 16/ 0001207ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبد هللا سعد هادى الرشيدي
 282012900418الر   ا دين:                اجلنسيـــــــــة: الكويت   

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات/ررصة  يادة منتهية
 حكما غيابيا يقضن:

أنمـــر بتغـــرمي ا ـــته  عشـــرين دينـــارا  عـــن التهمـــة األوىل وعســـة داناـــري عـــن 
 التهمة الثااية

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  حنـــو األمن

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 جلنائن والتعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 13-12-2016أصـــــدرت حمكمة اجلن  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ايابة شئون ألاري جن  ألارية – 16/ 000603مت القضية ر   : 
 -حماضر التجارة (  – 15/ 0000562ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبد الرمحن عيد عثمان
 279020300626ا دين :  اجلنسيـــــــــة: الصوماة  الر   

عن هتمـــــــة : أعاد عرض سلع للبيع تتمتع بدع  ما  من الدولـة مـواد 
 التموين بعد شرائها من اجلهات ا عنية على النحو ا بني ي  وراق.

مت  1979لسـنه  10من ا رسوم بقـااون ر ـ   21 20 16 8/2 7
زيــر التجــارة و شــ ن ا ألــار مت الســلع و حتديــد أســعار بعضــها و ــرار و 

مــن  ــرار وزيــر التجــارة و  7و ا ــادة  1978لســنه  70الصــناعة ر ــ  
  2011لسنه  478الصناعة ر   

د.ك ) ثال مثائة دينـار  300بتغرمي ا ته  مببلغ -حكما غيابيا يقضن :
 كوييت ( عما اسب اليه من اهتام

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 جلنائن والتعاون الـدو رئس ايابة شئون التن يذ ا
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 إعالن حك  ج ائن
 17-09-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 17/ 005453مت القضية ر  : 
 -السرة  (  - 17/ 0000620ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : روهوة امني امسوت على
 276041704407اجلنسيـــــــــة: بنغالديا         الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : القيادة  تاة
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمه 
ا نسوبة اليه والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  

من  ااون  188ن  ا ادة مجيع جهات األمن حنـــو تن يذه طبقا ل
ا جراءات وا اكمات اجل ائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة 
وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم عليه 

 ي عارضة أو ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 18-12-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 17/ 004605مت القضية ر  : 
 اشبيليه( . - 17/ 0000089ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: مروه امحد عبد ا عطن حممد
 278010901036الر   ا دين:            اجلنسيـــــــــة: مصر        

 عن هتمـــــــة: احنراأ فجائن
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا تهمة عشرة داناري عن التهمة ا سندة اليها
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليها هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

جراءات من  ااون ا  188األمن حنـــو تن يذه طبقا  لن  ا ادة 
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن ا كوم عليها ي عارضة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 27-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 17/ 005071مت القضية ر   : 
 اشبيليه (  - 17/ 0000108ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عدانن صاحل حممد امحد
 244032500289اجلنسيـــــــــة: ا ردن الر   ا دين:  

 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن
 حكما غيابيا يقضن :

 أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمة ا سندة إليه
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده. ا ستئناأ

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 23-08-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية جن  عادية - 17/ 003243مت القضية ر  : 
 القادسية(. - 16/ 0000066ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : شري  امساعيا ابراهي 
 264051008597اجلنسيـــــــــة: مصر                 الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: إساءة استعماة اهلات 
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  مائة دينار

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  ألمن حنـــوا

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 18-10-2016أصـــــدرت حمكمة مرور العاصمة جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية جن  مرور - 16/ 009591مت القضية ر  : 
 الشوي  الصناعن(. - 16/ 0001942ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد دحا رل  الض ريي
 283080700789اجلنسيـــــــــة: الكويت          الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات / هروب من مكان احلاد 
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ ثالثني دينارا  كويتيا  عن 

 التهمتني ا سندتني اليه لالرتباه
ك  وتكل  مجيع جهات والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احل

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-12-17أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

حمكمـــة ال رواايـــة أوامـــر ج ائيـــة  – 16/ 000976مت القضـــية ر ـــ : 
 جليب الشيوخ(. - 16/ 0000185مرور ر ـــ  ا خ ـر :) 

  : ام دى راايد حسني م ير هللاضد ا تهــــــ
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 280060507582اجلنسيـــــــــة: بنغالديا / الر   ا دين: 
 عن هتمـــــــة: تصــــادم.

 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عما اسند اليه.
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــذه  ــــو تن ي ـــن  ا ـــادة ا مـــن حنــ مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188طبقـــا ل
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 دو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 16-06-2016أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة ال روااية  أوامر ج ائية مرور – 16/ 003233مت القضية ر  : 
 -الرابيه  (   - 16/ 0000286ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : امسعيا ابوبكر  شي 
 283041007279الر   ا دين :    اجلنسيـــــــــة: اهلند    

 عن هتمـــــــة : رروج عن الطــري 
حكما غيابيا يقضن: أمرت بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمه 
ا سندة اليه والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  

من  ااون  188مجيع جهات األمن حنـــو تن يذه طبقا لن  ا ادة 
وا اكمات اجل ائية علمـــا أباه إذا ااقضت مدة سبعة  ا جراءات

وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم عليه 
 ي عارضة أو ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 17-04-2017األمحدي جبلستها ا نعقدة بتاري   أصـــــدرت حمكمة 

حمكمــــــــة األمحــــــــدي أوامــــــــر  - 17/ 000623مت القضــــــــية ر ــــــــ : 
 ج ائية مرور

 -جابر العلن (  - 17/ 0000029ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــ : عادة رشدي حسىن
 282081404223اجلنسيـــــــــة: مصر  الر   ا دين :  

 يبك مسافاتعن هتمـــــــة : مل 
أنمــر بتغــرمي ا ــته  مبلــغ عشــرة داناــري والنيابــة -حكمــا غيابيــا يقضــن :

العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات األمـن حنــــو 
ـــن  ا ـــادة  ـــا ل ـــذه طبق ـــااون ا جـــراءات وا اكمـــات  188تن ي مـــن  

ة مــن اجل ائيــة علمـــــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا حمســوب
اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو ا ســتئناأ 

 يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

 إعالن حك  ج ائن
 24-10-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة اجلهراء جن  مرور - 17/ 001269مت القضية ر  : 
 اجلهراء(. - 17/ 0000323ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : يوس  رشيد احلر 
 297080400273اجلنسيـــــــــة: الكويت             الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: مسافة/إصابة
 هد.ك عما اسند اليه لالرتبا30حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  مبلغ 

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 30-08-2015أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 14/ 018350مت القضية ر    : 
 جليب الشيوخ (  - 14/ 0002799ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : ابوبكر سالمات على
 267060403701اجلنسيـــــــــة: بنغالديا       الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : القيادة  تاة
 حكما غيابيا يقضن : امرت بتغرمي ا ته  مبلغ عسة داناري

كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 الن اذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب 
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 26-10-2017أصـــــدرت حمكمة اجلهراء جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة اجلهراء أوامر ج ائية مرور - 17/ 001427مت القضية ر  : 
 اجلهراء(  - 17/ 0000429ر ـــ  ا خ ـر :) 
 امحد عبد ا قصود الدسو ن الديبضد ا تهــــــ : 

 288111304846اجلنسيـــــــــة: مصر                 الر   ا دين: 
 عن هتمـــــــة: احنراأ/ررصة منتهية

 حكما غيابيا يقضن:
أنمر بتغرمي ا ته  مبلـغ عشـرين دينـارا  عـن التهمـة األوىل ومبلـغ عشـرة 

 داناري عن التهمة الثااية
تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات والنيابة العامة 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
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وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ائيا  وواجب الن اذ ضده.ا ستئناأ يصب  احلك  هن
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 29-08-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 013411مت القضية ر   : 
 النقرة (  - 16/ 0001757ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : ماادور هتيا بريان ايوب
 261112701042اجلنسيـــــــــة: اهلند  الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : احنراأ فجائن
 حكما غيابيا يقضن :

 أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت  مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 28-11-2017أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 16/ 011839مت القضية ر  : 
 ال روااية(  - 16/ 0002155ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : سر فراز على غضن ر على
 290020301749اجلنسيـــــــــة: يكستان        الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات
مرت بتغرمي ا ته  عشره داناري عن التهمة حكما غيابيا يقضن: أ

 ا سندة اليه
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-5-7أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ج ائية مرورحمكمة حو  أوامر  - 16/ 014720مت القضية ر  : 
 سلوى(.  - 16/ 0001228ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : السيد الرعاا ابراهي  الرفاعن.
 296031401195اجلنسيـــــــــة: الكويت / الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: احنراأ.
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرة داناري.

هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات  والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ده.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ض
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 28-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 013225مت القضية ر  : 
 -النقرة (  - 16/ 0001737ر ـــ  ا خ ـر :) 

 سني اخلالديضد ا تهــــــمة: أاوار غنام ح
 276111700509اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين : 

 عن هتمـــــــة : تصــــادم
 أنمر بتغرمي ا تهمة عشرين دينارا-حكما غيابيا يقضن :

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي ا جـــراءات مـــن  ـــااون  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 21-12-2017ـدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  أصــــ

 حمكمة ال روااية أوامر ج ائية مرور – 16/ 009900مت القضية ر  : 
 ال روااية( . - 16/ 0002018ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : ايدهيا  اجواثن تويثيلموركو 
 288052305637ا دين: اجلنسيـــــــــة: اهلند                  الر   

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمة 

 ا سندة اليه
والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 

من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو
وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  

عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.

 التعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن و 
 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 163            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد

 إعالن حك  ج ائن
 15-11-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

ا كمـــــــــة الكليـــــــــة أوامـــــــــر  - 16/ 003869مت القضـــــــــية ر ـــــــــ : 
 ج ائية مرور

 -الدمسة (  - 16/ 0000289ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــمة: لولوه على رالد النمشان

 294100900803اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين :  
 عن هتمـــــــة : تصــــادم/أتمني منتهى/عدم محا ترري   تسيري مركبه

أنمـر بتغـرمي ا تهمـة عشـرة داناـري عـن كـا هتمـه -حكما غيابيا يقضن :
من الته  ا سندة اليها والنيابة العامة تعلـن ا كـوم عليهـا هبـذا احلكـ  

مــن  188  مجيــع جهـات األمــن حنــــو تن يــذه طبقـا لــن  ا ـادة وتكلـ
ــــا أباـــه إذا ااقضـــت مـــدة   ـــااون ا جـــراءات وا اكمـــات اجل ائيـــة علمــ
سبعة وعشرين يوما حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم 
ـــا وواجـــب الن ـــاذ  عليهـــا ي عارضـــة أو ا ســـتئناأ يصـــب  احلكـــ  هنائي

 ضدها.
 شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو  رئيس ايابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 26-01-2015أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية جن  عاديه - 14/ 005753مت القضية ر  : 
 -ميدان حو   (  - 14/ 0000256ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ :  اعود كاما متوىل عبداللطي 
 258011004136  ا دين :  اجلنسيـــــــــة: مصر        الر 

ج اء  257,258عن هتمـــــــة : الت وير مت حمرر عرمت وفقا للمادتني
  240/1رياهنا ألمااه وفقا لن  ا اده

حكما غيابيا يقضن : ج اء حببس ا ته  سنة وامرت  بعاده من 
البالد بعد تن يذ العقوبة ا قضن هبا وتغرميه مائيت دينار كوييت عن كا 

 حالة الدعوى ا داية إىل ا كمة ا داية ا ختصةهتمة  
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ

النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم 
 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.

 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 12-10-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

ليـــــــــة أوامـــــــــر ا كمـــــــــة الك - 16/ 016931مت القضـــــــــية ر ـــــــــ  : 
 ج ائية مرور

 السرة ( - 16/ 0001717ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــمة: دااه عبدهللا الكندري
 298010701024اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين : 

 عن هتمـــــــة : تصادم
 حكما غيابيا يقضن :

 أنمر بتغرمي ا تهمة عشرة داناري عن التهمة ا نسوبة إليها
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 اأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.ا ستئن
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 10-04-2013أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 12/ 014675مت القضية ر  : 
 الروضة(. - 12/ 0001191ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد  طب الدين امحد
 268020601863اجلنسيـــــــــة: لبنان                الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: تصادم
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا ته  عشرة داناري

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 التعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 17-11-2015أصـــــدرت حمكمة اجلن  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ايابة األمواة جن  شيكات - 15/ 001593مت القضية ر   : 
 السا ية (. - 16/ 0000061ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : امحد امني عبد اجلواد امني
 289030602846مصر الر   ا دين : اجلنسيـــــــــة: 
 عن هتمـــــــة :

أصدر بسـوء ايـة ألمـر /شـركه القطـان ميـدكاة للتجـارة العامـة الشـيك ر ـ  
د. ك " 19725ا ســـحوب علـــى البنـــك التجـــاري الكـــوييت  مجـــا  " 48

تســعه عشــر أل ــا وســبعمائة وعســه وعشــرين دينــارا  كويتيــا  لــيس هلــا مقابــا 
صرأ فيه على النحو ا بني يلتحقيقات . بنـاء عليـه " وفاء  ائ  و ابا للت

/أ مـن  ـااون 237يكون ا ته   د ارتكب اجلنحة ا نصوص عليها ي ـادة 
بتعـــديا بعـــض أحكـــام  2003لســـنه  84اجلـــ اء ا ســـتبدلة يلقـــااون ر ـــ  

 بشان إصدار  ااون اجل اء . 1960لسنة  16القااون 
مع الشـغا والن ـاذ وأمـرت  بعـاده  حكما غيابيا يقضن حببس ا ته  سنتني
 عن البالد بعد تن يذ العقوبة ا قضن هبا.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
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ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 07-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 020804مت القضية ر  : 
 السالم(. - 16/ 0001410ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : ماتيالة داس داس
 279070120324اجلنسيـــــــــة: اهلند                 الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: الرعواة وا تاة
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا  

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.ا ستئ
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 18-12-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 018996مت القضية ر  : 
 سلوى(  - 16/ 0001658ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : اصرالدين مريزا على رحيمن برد جناين
 270072001045اجلنسيـــــــــة: إيران الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافة
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا

هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ه.ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضد
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 16-07-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 16/ 009243مت القضية ر  : 
 ال يحاء(. - 16/ 0000305ر ـــ  ا خ ـر :) 

 الشمري ضد ا تهــــــ : حممد رل 

 290100901541اجلنسيـــــــــة: الكويت            الر   ا دين: 
 عن هتمـــــــة: مل يبك مسافات / عدم محا ررصة  يادة

حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمة من 
 الته  ا سندة اليه

مجيع جهات والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو  رئيس ايابة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 15-10-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 16/ 016589مت القضية ر  : 
 -الصليبخات  (  - 16/ 0000794ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : امحد عبد الرمحن محد احلوطى
 296060700207الكويت        الر   ا دين :  اجلنسيـــــــــة: 

 عن هتمـــــــة : تصــــادم / عدم محا دفب
حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  مبلغ عشره داناري كوييت  عن 

 كا هتمه .
والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 

ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ
ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ائنإعالن حك  ج
 2017-3-1أصـــدرت حمكمة مبارك الكبري جبلستها ا نعقدة بتـاري  

ــــ :  ــــري أوامــــر  - 16/ 004255مت القضــــية ر  ــــارك الكب حمكمــــة مب
 العدان(. - 16/ 0001251ج ائية مرور ر ـــ  ا خ ـر:) 

 ضد ا تهــــــمة: روان انصر بدر ال رحان.
 289022000394اجلنسيـــــــــة: الكويت / الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: عدم ترك مسافة.
 حكما غيابيا يقضن: بتغرمي ا تهمة عشرة داناري عما أسند اليها.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا  أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 
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 إعالن حك  ج ائن
 16-12-2015تاري  أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة ب

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 15/ 013518مت القضية ر  : 
 الشوي  الصناعن(.      - 15/ 0002289ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : بندر علن رل  الشمري
 291052901102اجلنسيـــــــــة: السعودية           الر   ا دين: 

 مسافة / عدم محا الررصة عن هتمـــــــة: مل يبك
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن كا هتمة

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليه هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188تن يذه طبقا  لن  ا ادة  األمن حنـــو

وا اكمات اجل ائية علمـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  
عليه ي عارضة أو حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن يطعن ا كوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضده.
 التعاون الــــــــدو رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 16-10-2017أصـــــدرت جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة مبارك الكبري جن  مرور – 17/ 002643مت القضية ر  : 
 -العدان  (  - 17/ 0000082ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة:  مها حممد  محد
 292081700945ا دين :   اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر  

 عن هتمـــــــة : دروة التقاطع  تاة
 حكما غيابيا يقضن: وبتغرمي ا تهمة عشرة داناري عما اسب اليها من اهتام

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 23-05-2017حو    جبلستها ا نعقدة بتاري   أصـــــدرت حمكمة
 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 001519مت القضية ر  :
 اجلابريه  ( . - 16/ 0000174ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: اما هالة عجيا عيد
 280120701126اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 هتمـــــــة: عكس السري / رروج عن الطــري عن 
 هروب من مكان احلاد  / ررصه  ياده منتهيه

حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا تهمة عشرين دينارا  عن التهمة ا وىل 
 والثااية لالرتباه وعسة داناري عن كا هتمه من التهمتني الثالثة والرابعة

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 اأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.ا ستئن
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 12-09-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 17/ 003845مت القضية ر  : 
 الشوي  الصناعن( . - 17/ 0000779ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : ارشد ميسار  على
 259110104612اجلنسيـــــــــة: بنغالديا         الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : تصادم
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عن التهمة ا سندة إليه

  وتكلــ  مجيــع جهــات والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 يابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو رئيس ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 04-09-2016أصـــــدرت ا كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 16/ 005372مت القضية ر  :  
 -الشامية  (  - 16/ 0000449ر ـــ  ا خ ـر :) 

 غريب ضد ا تهــــــمة: هبه عادة 
 285022202422اجلنسيـــــــــة: مصر        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : تصادم
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي  مـــن  ـــااون ا جـــراءات 188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 11-03-2014كمة الكلية جبلستها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت ا 

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 13/ 024337مت القضية ر  : 
 الشوي  الصناعن(. - 13/ 0003982ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : حممد ت ضا عالء الدين
 270090904002اجلنسيـــــــــة: بنغالديا         الر   ا دين :  
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 عن هتمـــــــة: تصادم
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عما أسند إليه

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ا اقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 08-11-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 17/ 002336مت القضية ر   : 
 -اجلابريه  (   - 17/ 0000423ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : شاجاهااعبدهولكابور
 275051606486اجلنسيـــــــــة:  اهلند        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : عدم ترك مسافه
 يقضن: أنمر بتغرمي ا ته  أربعني ديناراحكما غيابيا 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
طعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن ي

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 24-10-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو   أوامر ج ائية مرور - 16/ 020947مت القضية ر  : 
 -اجلابريه  (   - 16/ 0002739ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : عبد الع ي  عبد الكرمي عبد الع ي  بو ع وز
 297051200766اجلنسيـــــــــة:  الكويت        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : مل يبك مسافات
 اسند اليهحكما غيابيا يقضن : أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عما 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
 حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 01-10-2017أصـــــدرت حمكمة حو  جبلستها ا نعقدة بتاري   

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 016101مت القضية ر  : 
 -اجلابريه (  - 16/ 0002099ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : فاليااريو  فيجيا
 282122604054اجلنسيـــــــــة: اهلند  الر   ا دين : 

 عن هتمـــــــة : ررصه يل ة
 أنمر بتغرمي ا ته  عشرة داناري عما اسند اليه-حكما غيابيا يقضن :

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 اجلنائن والتعاون الـدو رئيس ايابة شئون التن يذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 06-12-2017أصـــــدرت ا كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري   

 ا كمة الكلية  أوامر ج ائية مرور - 17/ 007387مت القضية ر  :  
 -الدمسة (   - 17/ 0000467ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: ا ء جع ر  درويا
 292071700108اجلنسيـــــــــة: الكويت        الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة : رروج عن الطــري 
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي عشرة داناري

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليهــا هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي ت مـــن  ـــااون ا جـــراءا 188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
حمسوبة من اثين يوم النشـر دون أن تطعـن ا كـوم عليهـا ي عارضـة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 21-08-2017كمة الكلية   جبلستها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت ا 

 ا كمة الكلية أوامر ج ائية مرور - 16/ 016316مت القضية ر  : 
 السرة( . - 16/ 0001631ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــمة: بدور عبد الوهاب راشد الدعيج
 277063000405اجلنسيـــــــــة: الكويت              الر   ا دين: 

 عن هتمـــــــة: تصــــادم
 حكما غيابيا يقضن: أنمر بتغرمي ا تهمة عشرة داناري عن التهمة ا سندة اليه

والنيابة العامة تعلن ا كوم عليها هبذا احلك  وتكل  مجيع جهات 
من  ااون ا جراءات  188األمن حنـــو تن يذه طبقا  لن  ا ادة 

مـــا  أباه إذا ااقضت مدة سبعة وعشرين يوما  وا اكمات اجل ائية عل
حمسوبة من اثين يوم النشر دون أن تطعن ا كوم عليها ي عارضة أو 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا  وواجب الن اذ ضدها.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الــــــــدو 
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 إعالن حك  ج ائن
 01-10-2017جبلستها ا نعقدة بتاري  أصـــــدرت حمكمة حو  

 حمكمة حو  أوامر ج ائية مرور - 16/ 016101مت القضية ر   : 
 -اجلابريه (  - 16/ 0002099ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : بندر حممد صنت ا طريى
 286073101327اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين : 

 دم محا ررصهعن هتمـــــــة : احنراأ/ع
 أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا عن التهمة  -حكما غيابيا يقضن :

ــة العامــة تعلــن ا كــوم  األوىل وعشــرة داناــري عــن التهمــة الثاايــة والنياب
عليه هبذا احلكـ  وتكلـ  مجيـع جهـات األمـن حنــــو تن يـذه طبقـا لـن  

ــــا أباـه إذا من  ـااون ا جـراءات وا اكمـات اجل ائيـة علم 188ا ادة 
ااقضت مدة سبعة وعشـرين يومـا حمسـوبة مـن اثين يـوم النشـر دون أن 
ــــه ي عارضــــة أو ا ســــتئناأ يصــــب  احلكــــ  هنائيــــا  يطعــــن ا كــــوم علي

 وواجب الن اذ ضده.
 رئيس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
ا نعقــــــــــدة بتــــــــــاري  أصـــــــــــــــدرت حمكمــــــــــة مــــــــــرور حــــــــــو  جبلســــــــــتها 

2017-8-16 
 حمكمة حو  جن  مرور - 16/ 007882مت القضية ر   : 
 السا ية( . - 16/ 0001698ر ـــ  ا خ ـر :) 

 ضد ا تهــــــ : هشام حممد عبدا نع  حممد
 285102502986اجلنسيـــــــــة: مصر  الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة :احنراأ فجائى
 يقضن :أنمر بتغرمي ا ته  عشرين دينارا  عما أسند إليهحكما غيابيا 

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188ا مـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
النشــر دون أن يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو حمســوبة مــن اثين يــوم 

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن حك  ج ائن
 2017-10-02أصـــــدرت حمكمة ال روااية جبلستها ا نعقدة بتاري  

ايــــــــة أوامــــــــر حمكمــــــــة ال روا - 17/ 004670مت القضــــــــية ر ــــــــ : 
 ج ائية مرور

 -جليب الشيوخ(  – 17/ 0000697ر ـــ  ا خ ـر :) 
 ضد ا تهــــــ : عبد هللا جن  عبود عيس
 298060300894اجلنسيـــــــــة: الكويت  الر   ا دين :  

 عن هتمـــــــة: تصادم/ عدم محا ررصة  يادة/ عدم محا دفب
مبلــغ عشــرة داناــري عــن كــا  أنمــر بتغــرمي ا ــته -حكمــا غيابيــا يقضــن:

 هتمة مسنده اليه.

والنيابــة العامــة تعلــن ا كــوم عليــه هبــذا احلكــ  وتكلــ  مجيــع جهــات 
ـــن  ا ـــادة  ـــذه طبقـــا ل ــــو تن ي مـــن  ـــااون ا جـــراءات  188األمـــن حنــ

ـــا أباــه إذا ااقضــت مــدة ســبعة وعشــرين يومــا  وا اكمــات اجل ائيــة علمــ
يطعــن ا كــوم عليــه ي عارضــة أو  حمســوبة مــن اثين يــوم النشــر دون أن

 ا ستئناأ يصب  احلك  هنائيا وواجب الن اذ ضده.
 رئس ايابة شئون التن يذ اجلنائن والتعاون الـدو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
 ســ  التن يــذ اجلــربي إاــه مت يــوم  -إدارة التن يــذ  -تعلــن وزارة العــدة 

ــداء 27/3/2018الــثالاثء ا وافــ  الــثالاثء  مـــن الســاعة التاســعة  ابت
ــــة العبــــد  يلرتقــــة  منقــــو ت  -صــــباحا  ســــتباب ي ــــ اد العلــــين مبنطق

وحمجــــوزات ا كــــوم عليهــــا/ الشــــركة الكويتيــــة األوىل للتجــــارة العامــــة 
 وا قاو ت. 

 21/2/2018ا وضـــحة ت صـــيال مبحضـــر احلجـــ  التن يـــذي ا ـــررخ 
اخلليجيـة للتجـارة العامـة واليت ي احلج  عليها لصاحل شركة/ الضـاحية 

  1963وا قــاو ت تن يــذا  للحكــ  الصــادر مــن حمكمــة التمييــ  ر ــ  
 د.ك.248176,514وفاء  بلغ و دره  4ألاري/ 2022/2015

ــع ســيجرى ا امــه مت األايم الثالثــة  وإذا مل يكــ  هــذا اليــوم   ــام البي
 التالية.

دين أعاله وللم يـد فعلى راغيب الشراء احلضور مت ال مان وا كان ا د
من ا علومات ميكن مراجعة  س  التن يذ اجلـربي أثنـاء الـدوام الرمسـن  

 وللبيان اعلن.
 رئيس إدارة تن يذ العاصمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
 ســ  التن يــذ اجلــربي إاــه مت يــوم  -إدارة التن يــذ  -تعلــن وزارة العــدة 
( صــــباحا  10ابتــــداء مــــن الســــاعة ) 28/3/2018األربعــــاء ا وافــــ  

ي  اد العلين لبيع منقو ت ا كوم عليها شركة/ ميدكو للتجارة العامة 
 147أ و  148وا قاو ت مبقر ا صنع الكائن مت منطقة كبد  سيمة 

اليت  1/11/2017حة ت صيال  مبحضر احلج  التن يذي ا ررخ ا وض
فراشـة برتقاليـة اللـون لتسـوية  2ي احلج  عليها وهـن عبـارة عـن عـدد 

األس لت لصاحل شركة/ العهد اجلديد للمواد ا اشائية تن يـذا  للحكـ  
 د.ك  12450وفاء  بلغ  5( ألاري كلن /5035/2010ر   )

مت ال مان وا كان ا ددين أعاله وللم يـد فعلى راغيب الشراء احلضور 
 ميكن مراجعة  س  التن يذ اجلربي أثناء الدوام الرمسن  وللبيان اعلن.

 رئيس إدارة تن يذ العاصمة  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حمضر إعالن بيع حمجوزات
إاه مت يوم  – س  التن يذ اجلربي  –إدارة التن يذ  –تعلن وزارة العدة 
صـباحا  سـتباب  9اء مـن السـاعة ؛ ابتـد24/4/2018الثالاثء ا وافـ  

 – 55طريـــ   - 1 طعـــة  - 1ي ـــ اد العلـــين. مت الشـــوي  الصـــناعية 
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مقابــــا ديــــوان اخلدمــــة ا دايــــة لالست ســــار ت:  –ا خــــازن العموميــــة 
66321554-   97909812  

 ا كوم عليه / الشركة الرومااية ا شبكة للتجارة العامة وا قاو ت 
 7/12/2017احلج  التن يـذي ا ـررخ مت: ا وضحة ت صيال مبحضر 

الذي تو ع احلج  عليها لصاحل/ بنك الكويت الدو  مل  تن يذ ر   
 حو . 17334559

وإذا مل يكــــــ  هـــــــذا اليــــــوم   ـــــــام البيــــــع ســـــــيجرى إ امـــــــه مت األايم 
 الثالثة التالية.

فعلــن راغــيب الشــراء احلضــور مت ال مــان وا كــان ا ــددين أعــاله؛ ومــن 
يـــرد ا  يـــد مـــن ا علومـــات يراجـــع  ســـ  التن يـــذ اجلـــربي أثنـــاء الـــدوام 

 الرمسن؛ وللبيان اعلن. 
 رئيس إدارة تن يذ حو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (135/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ حيد لتار كماة.

طالبا  إصدار )عوض م قود( عن الوثيقـــة  12/3/2018بكتابه ا ررخ مت 
 م الكائنة مت: )ضاحية صباح السامل( 2014لسنة  4325ر ـــــ : 

 36962: م/( لطو ر ـ 7(  طعة ر  : )307 سيمة ر  : )
 حيدر لتار س نداير كماة. :وا سجلة يس 

يرجى ممن تكون حبوزته الوثيقة ا ذكورة أو لديه أية معلومات بش هنا 
تقدم إىل إدارة التسجيا العقاري /  س  ا  وظات مبداي أن ي

معلوماته رالة أسبوعني من يري  اشر هذا ا عالن مت اجلريدة 
الرمسية وإ  ف ن ا دارة ستقوم بعد ااقضاء ا هلة  صدار )عوض 

 م قود( ا طلوب وللبيان اعلن 
 مدير إدارة التسجيا العقاري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (136/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ جاس  حممد حسني  بازرد.

طالبـــا  إصــدار )عـــوض م قــود( عـــن  12/3/2018 بكتابــه ا ــررخ مت
 م    2009لسنة  10583الوثيقــة ر ـــــ  : 

 الكائنة مت : )الشرق مدينة الكويت(
 38180: م/لطو ر ـ   (1) : سيمة ر   

 حسني  بازرد وشركائه.: جاس  حممد  وا سجلة يس 
يرجــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة ا ــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــ هنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيا العقـــــــــــاري / 
 ســـــــــــ  ا  وظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه رـــــــــــالة أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــ  اشــــــــــر هــــــــــذا ا عــــــــــالن مت اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإ  فــــــــــ ن  يري

)عــــــــــــــوض  ا دارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد ااقضــــــــــــــاء ا هلــــــــــــــة  صــــــــــــــدار
 ا  قود( ا طلوب وللبيان اعلن   

 مدير إدارة التسجيا العقاري 
 

 

 (137/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ وحيد مهدي القالأ.

 طالبا  إصدار )عوض م قود( عن الوثيقــة  12/3/2018 بكتابه ا ررخ مت
 م    الكائنة مت : )بيان( 1996لسنة  1434ر ـــــ  : 

 (1 طعة ر   : )       (292) : سيمة ر   
 33355: م/لطو ر ـ 

: حليمه علن عبدهللا حممد وابنهـا وحيـد مهـدي حممـد  وا سجلة يس 
 القالأ.

يرجــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة ا ــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــ هنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيا العقـــــــــــاري / 

أســـــــــــبوعني مـــــــــــن  ســـــــــــ  ا  وظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه رـــــــــــالة 
ــــــــــ  اشــــــــــر هــــــــــذا ا عــــــــــالن مت اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإ  فــــــــــ ن  يري
ا دارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد ااقضــــــــــــــاء ا هلــــــــــــــة  صــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض 

 ا  قود( ا طلوب وللبيان اعلن   
 مدير إدارة التسجيا العقاري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (138/2018إعالن ر   )
 تقدمت إلينا السيدة/ رلود عبداهلادي العن ي.

طالبــــا  إصــــدار )عــــوض م قــــود( عــــن  4/3/2018 بكتابـــه ا ــــررخ مت
 م 2015لسنة  4310الوثيقــة ر ـــــ  : 

 (                  31) :الكائنة مت : )صباح األمحد البحرية(        سيمة ر   
 A1-37500 : م/لطو ر ـ 

 : رلود عبداهلادي العن ي. وا سجلة يس 
يرجــــــــــى ممــــــــــن تكــــــــــون حبوزتــــــــــه الوثيقــــــــــة ا ــــــــــذكورة أو لديــــــــــه أيــــــــــة 
معلومـــــــــــات بشـــــــــــ هنا أن يتقـــــــــــدم إىل إدارة التســـــــــــجيا العقـــــــــــاري / 
 ســـــــــــ  ا  وظـــــــــــات مبـــــــــــداي معلوماتـــــــــــه رـــــــــــالة أســـــــــــبوعني مـــــــــــن 
ــــــــــ  اشــــــــــر هــــــــــذا ا عــــــــــالن مت اجلريــــــــــدة الرمسيــــــــــة وإ  فــــــــــ ن  يري

قضــــــــــــــاء ا هلــــــــــــــة  صــــــــــــــدار )عــــــــــــــوض ا دارة ســــــــــــــتقوم بعــــــــــــــد اا
 ا  قود( ا طلوب وللبيان اعلن   

 مدير إدارة التسجيا العقاري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (140/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ عادة الوهيب.

طالبـــــا إصــــــدار )عـــــوض م قــــــود(  14/3/2018 بكتابـــــه ا ــــــررخ مت
ــــــــــــ  :  ــــــــــــة ر ــــ م  الكائنـــــــــــة مت :  2010لســـــــــــنة  917عـــــــــــن الوثيقـ

 السامل الصباح()ض.جابر العلن 
 36966: م/(لطو ر ـ 1(   طعة ر   : )260) : سيمة ر   

 : فراية مجيا إبراهي  الشي  حممد. وا سجلة يس 
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يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة ا ـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـ هنا 
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيا العقــــــاري /  ســــــ  ا  وظــــــات مبــــــداي 

أســـبوعني مـــن يريـــ  اشـــر هـــذا ا عـــالن مت اجلريـــدة معلوماتـــه رـــالة 
الرمسيــة وإ  فـــ ن ا دارة ســتقوم بعـــد ااقضـــاء ا هلــة  صـــدار )عـــوض 

 م قود( ا طلوب وللبيان اعلن   
 مدير إدارة التسجيا العقاري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (141/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ رالد البلوشن.

طالبـــــا إصــــــدار )عـــــوض م قــــــود(  14/3/2018 بكتابـــــه ا ــــــررخ مت
ــــــ :  ــــــة ر ــــ م الكائنـــــة مت: )مدينـــــة  2013لســـــنة  1978عـــــن الوثيقـ

: ( لطـــــــو ر ـــــــــ 564صـــــــباح األمحـــــــد البحريــــــــة(  ســـــــيمة ر ــــــــ : )
 A1/37500م/

 بيت التمويا الكوييت ش.م.ك. :وا سجلة يس 
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة ا ـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـ هنا 

دم إىل إدارة التســــــجيا العقــــــاري /  ســــــ  ا  وظــــــات مبــــــداي أن يتقــــــ
معلوماتـــه رـــالة أســـبوعني مـــن يريـــ  اشـــر هـــذا ا عـــالن مت اجلريـــدة 
الرمسيــة وإ  فـــ ن ا دارة ســتقوم بعـــد ااقضـــاء ا هلــة  صـــدار )عـــوض 

 ا  قود( ا طلوب وللبيان اعلن 
 مدير إدارة التسجيا العقاري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (142/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ أمحد عبد العلي  فرغلن.

طالبـــــا إصــــــدار )عـــــوض م قــــــود(  13/3/2018 بكتابـــــه ا ــــــررخ مت
ــــــــــــ :  ــــــــــــة ر ــــ ـــــــــــة مت  2013لســـــــــــنة  14003عـــــــــــن الوثيقـ م الكائن

 (71(  طعة ر  : )6)السا ية( سيمة ر  : )
 38807: م/لطو ر ـ 

 عبد الوهاب القطامن وشركائها.لولوة عبد الع ي   :وا سجلة يس 
يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة ا ـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـ هنا 
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيا العقــــــاري /  ســــــ  ا  وظــــــات مبــــــداي 
معلوماتـــه رـــالة أســـبوعني مـــن يريـــ  اشـــر هـــذا ا عـــالن مت اجلريـــدة 

ة  صـــدار )عـــوض الرمسيــة وإ  فـــ ن ا دارة ســتقوم بعـــد ااقضـــاء ا هلــ
 م قود( ا طلوب وللبيان اعلن 

 مدير إدارة التسجيا العقاري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (143/2018إعالن ر   )
 تقدم إلينا السيد/ أمحد عبد العلي  فرغلن.

طالبـــــا  إصــــــدار )عـــــوض م قــــــود(  13/3/2018 بكتابـــــه ا ــــــررخ مت
ـــــــ :  ـــــــة ر ــــ ــــــة مت: )ض  2013لســــــنة  14003عــــــن الوثيقـ م الكائن

( لطــــــو 3(  طعــــــة ر ــــــ : )127صــــــباح الناصــــــر(  ســــــيمة ر ــــــ : )
 32738: م/ ر ـ 

 بد الع ي  عبد الوهاب القطامن وشركائها.لولوة ع :وا سجلة يس 

يرجى ممـن تكـون حبوزتـه الوثيقـة ا ـذكورة أو لديـه أيـة معلومـات بشـ هنا 
أن يتقــــــدم إىل إدارة التســــــجيا العقــــــاري /  ســــــ  ا  وظــــــات مبــــــداي 
معلوماتـــه رـــالة أســـبوعني مـــن يريـــ  اشـــر هـــذا ا عـــالن مت اجلريـــدة 

قضـــاء ا هلــة  صـــدار )عـــوض الرمسيــة وإ  فـــ ن ا دارة ســتقوم بعـــد اا
 ا  قود( ا طلوب وللبيان اعلن 

 مدير إدارة التسجيا العقاري
 

 وزارة الكهريء وا اء
 إعالن

عــن اخلطــة الســنوية لــوزارة الكهــريء وا ــاء لعقــود التوريــد وا قــاو ت 
( دينـــار  75,000/000واخلـــدمات الـــيت تتجـــاوز  يمتهـــا التقديريـــة )

 (:2018-2019)كوييت للسنة ا الية 
 أو  :  طاب مشاريع ا ياه

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

إاشاء وإجناز 
وصيااة حمطة ض  
وملحقاهتا ي و ع 

( مبدينة 1ر   )
 ا طالب السكنية.

إاشاء حمطة ض  لض  ا ياه إىل أبراج 
( وذلك ي و ع 2,3ا ياه ي و عني )

السكنية لتغذية ( مبدينة ا طالب 1ر   )
 ا دينة ي ياه العذبة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

لتن يذ حمطات 
 الض 

2 
إاشاء مبىن إداري 

لقطاب مشاريع ا ياه 
 ا منطقة صبحان.

إاشاء مبىن إداري لتوفري مكاتب 
لاعداد ا ت ايدة من ا وظ ني وتنظي  
العما ا داري وا شروب يشتما على 

اايكية وكهريئية أعماة مداية وميك
وأجه ة وحتك   وجاري أرذ موافقة 

وزارة ا الية لتعديا مسمى ا نا صة إىل 
إاشاء مبىن إداري لقطاب مشاريع ا ياه 

 مت منطقة الشوي .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لاعماة ا داية 

 وا اشائية

3 

توريد أانبيب 
ووصالت وتوريد 
حمابس متنوعة من 
حديد الدكتايا 
ألعماة ا ياه 

 يلوزارة.

توريد أانبيب ووصالت وحمابس من 
حديد الدكتايا أب طار لتل ة وذلك 
ألغراض الصيااة وأعماة ا شاريع 

 والتحسينات.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لتوريد األانبيب 
و طع الوصا 
وا ابس من 

 حديد الدكتايا

4 
دعوة استشارية 
لتعيني استشاري 
  ياه.مقي   شاريع ا

تعيني مكتب استشاري عا ن يلتعاون 
مع مكتب حملن لدراسة وتصمي  

وإعداد مستندات طرح منا صات بعض 
 ا شاريع النوعية لقطاب مشاريع ا ياه.

حمدودة على 
ا كاتب 

ا ستشارية 
ا عتمدة من  با 
وزارة الكهريء 

 وا اء

5 

إاشاء وإجناز 
وصيااة حمطة تعبئة 

طقة ا ياه العذبة مبن
مدينة جنوب 

ا طالب السكنية 
 (.3ي و ع ر   )

إاشاء حمطة لتعبئة ا ياه العذبة  باين 
ا ستهلكني ال  ي إاشا ها  با 

ا اتهاء من ردمات مشاريع ا ياه 
وذلك مبنطقة مدينة ا طالب السكنية 

 (.3ي و ع ر   )

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

لتن يذ حمطات 
 تعبئة التناكر

6 

إاشاء وإجناز 
( 1وصيااة عدد )
رو مياه عذبة 

رئيسن  طر 
م  من  1200

جممع توزيع غرب 
ال نيطيس إىل جممع 

 مياه صبحان.

( رو مياه عذبة رئيسية 1إاشاء عدد )
م   لنقا ا ياه من جممع  1200 طر 

ا ياه بغرب ال نيطيس إىل جممع ا ياه 
بصبحان وذلك لتطوير وحتسني أداء 

 الشبكة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لتن يذ اخلطوه 

 الرئيسية

إاشاء حمطة ض   7
وملحقاهتا مبنطقة 

ا شروب عبارة عن إاشاء حمطة لض  
ا ياه لكن يت  من رالهلا رفع ا ياه إىل 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
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 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
األبراج ا  مع إاشا ها مبنطقة النعامي  النعامي.

لتغذية ا نطقة ي ياه العذبة ولكن يت  
بال  لتغذية ا ستهلكني ض  ا ياه مستق

ح  احلدود  ويشتما ا شروب على 
توريد وتركيب مضخات وأانبيب دارا 

ا و ع وأعماة مداية وميكاايكية 
 وكهريئية وأجه ة وحتك  .

لتن يذ حمطات 
 الض 

8 

( 6إاشاء عدد)
ر اانت أرضية سعة  

 100كا منها 
مليون جالون 
إمرباطوري 

واألعماة ا لحقة 
 مبنطقة النعامي.

( ر اانت أرضية سعة  6إاشاء عدد )
مليون جالون  100كا منها 

إمرباطوري ويشتما ا شروب على 
أعماة  ديد أانبيب دارا ا و ع 

وأعماة مداية وميكاايكية وكهريئية 
 وأجه ة وحتك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لتن يذ اخل اانت 

 األرضية

9 

( 6عدد )إاشاء 
أبراج للمياه العذبة 
وملحقاهتا مبنطقة 

 النعامي.

( أبراج للمياه العذبة 6إاشاء عدد )
أل  جالون إمرباطوري  660سعة كا 

ويشتما ا شروب على أعماة مداية 
 وميكاايكية وكهريئية وأجه ة وحتك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

لتن يذ األبراج 
 العلوية 

10 

إحالة رو مياه 
عذبة من ا نطقة 

اجلنوبية إىل الدائري 
 السادس.

( رو مياه عذبة رئيسية 1إاشاء عدد )
م  بديال  عن اخلو القائ   1200 طر 
م  وذلك بطري  ال حيحيا  500 طر 

 وذلك لتطوير وحتسني أداء الشبكة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لتن يذ اخلطوه 

 الرئيسية

11 

إاشاء رطوه مياه 
ة لنقا عذبة رئيسي

ا ياه من جممع 
توزيع ا ياه ا قبح 
مبنطقة اخلريان إىل 
جممع توزيع ا ياه 

ا قبح مبنطقة 
 النعامي.

إاشاء رطوه مياه رئيسية لنقا وتوزيع 
ا ياه من حمطة اخلريان وا شروب يشما 
توريد وتركيب األانبيب وأعماة مداية 
 وميكاايكية وكهريئية وأجه ة وحتك .

 حمدودة على
الشركات ا رهلة 
لتن يذ اخلطوه 

 الرئيسية

12 

ت ويد وتن يذ  
والتشغيا ا بدئن و 

الصيااة ألعماة 
تطوير البنية التحتية 

ألاظمة استقباة 
الو ود  طة 

 الشوي .

ا شروب عبارة عن رفع ك اءة أاظمة 
استقباة الو ود ومعداهتا التابعة من 
رالة تطويرها واستبداهلا وإعادة 

وتركيب أجه ة حتك  واستقباة أتهيلها 
ومعاجلة للبسبات وا اذار ا بكر 

للتسريبات ورفع اسبة األمن والسالمة 
  حيث أن األاظمة ا وجودة حاليا  مل 
يت  حتديثها منذ إاشاء ا طة وتعترب 
 متهالكة وااقضى عمرها ا فباضن.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
لدى شركة ا و 

 الكويت

13 

أتهيا كراسة 
الشركات حل ر 
وإاشاء وصيااة 
وردم  ير ا ياه 

اجلوفية الضحلة و 
العميقة  شاريع 

 ا ياه اجلوفية.

أتهيا الشركات  حل ر وإاشاء وصيااة وردم  ير ا ياه اجلوفية 
 الضحلة و العميقة  شاريع ا ياه اجلوفية 

 
 اثايا :  طاب شئون ا ستهلكني

 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

1 

استبداة وصيااة وتركيب 
عدادات الكهريء وا اء 
وأعماة القطع وا يصاة 

 – افظات )العاصمة 
 اجلهراء(.–ال روااية 

استبداة وصيااة وتركيب 
عدادات الكهريء وا اء 
وأعماة القطع وا يصاة 

للمستهلكني وا ست يدين من 
ردمة الكهريء وا اء مت 

 ا ذكورة.ا افظات 

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 
لاعماة الكهريئية 

 فئة اثاية

توريد عدادات كهريء  2
 ومياه ذكية.

توريد عدادات كهريء ومياه 
 ذكية.

للشركات العا ية 
ا صنعة لعدادات 
الكهريء وا ياه 

 اثايا :  طاب شئون ا ستهلكني
 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

الذكية أو وكيلها 
 ا لن

3 
و استبداة أو توريـد 

تركيب عدادات كهريئية  
 ذكيه أبحجام لتل ة.

توريـد و استبداة أو تركيب 
عدادات كهريئية  ذكيه 

أبحجام لتل ة للمحافظات 
 ا ذكورة ي نا صة.

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 
لاعماة الكهريئية 

 فئة اثاية

4 
ستبداة أو توريـد و ا

تركيب عدادات مياه  
 ذكيه أبحجام لتل ة.

توريـد و استبداة أو تركيب 
عدادات مياه  ذكيه أبحجام 
لتل ة للمحافظات ا ذكورة 

 ي نا صة.

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 

لاعماة طرق وجماري 
 فئة أوىل

5 

أعماة الصيااة ا داية 
 طات تعبئة ا ياه 

وأعماة الصيااة اخلرسااية 
ألرضيات حمطات تعبئة 
ا ياه مت مناط  مت ر ة 

(  26يلكويت وعددها )
 حمطة.

أعماة الصيااة ا داية  طات 
اخلرسااية جلميع حمطات تعبئة 

 ( حمطة. 26ا ياه وعددها )

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 

العامة  للمنا صات
لاعماة ا داية 

 وا اشائية فئة اثاية

6 

أعماة تشغيا وصيااة 
اظام التحك  ا توماتيكن 

ا سب  الدفع جلميع  
حمطات تعبئة ا ياه 

 ( حمطة.26وعددها )

يوجد اجه ة دفع مسب  واظام 
حتك  راص هبا حيتاج اعماة 

الصيااة الدورية بص ة مستمرة 
 على مدار السنة.

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 
لاعماة الكهريئية 

 فئة اثاية

7 

أعماة ترمي  وصيااة 
 وأعماة إاشائية صغرية

مبارك  – افظات  )حوىل 
 ا محدى (. -الكبري 

القيام أبعماة إاشائية صغرية 
وصيااة مداية وكهريئية 

وميكاايكية وترمي  منشات 
ين  راف   طاب وتوسعة مبا

شئون ا ستهلكني  افظات 
 -مبارك الكبري -)حو 

 األمحدي(.

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 
لاعماة ا داية 

 وا اشائية فئة اثاية

8 

أعماة ترمي  وصيااة 
 وأعماة ااشائية صغرية
 – افظات  )العاصمة 

 ء (.اجلهرا -ال روااية 
 

القيام أبعماة إاشائية صغرية 
وصيااة مداية وكهريئية 

وميكاايكية وترمي  منشات 
وتوسعة مباين  راف   طاب 

شئون ا ستهلكني  افظات 
 -ال روااية -)العاصمة
 اجلهراء(.

حمدودة على 
الشركات ا صن ة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 
لاعماة ا داية 

 ئة اثايةوا اشائية ف

9 

إجناز أعماة الصيااة 
ألجه ة احلاسب اآل  
التابعة لقطاب شئون 

 ا ستهلكني.

توفري ردمات الصيااة 
والتصلي  و طع الغيار لكا 
أجه ة احلاسب اآل  )روادم 

 –حواسب شخصية  –رئيسية 
 –طابعات  ماسحات ضوئية 

أجه ة احلماية( التابعة لقطاب 
 شئون ا ستهلكني.

الشركات عامة على 
ا صن ة من  با 
اجلهاز ا رك ي 

 للمنا صات العامة

 
 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 
تصنيع وتوريد وتركيب 

حمطات حتويا اثاوية جهد 
 ك.أ. 0.433/11

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
الشبكة واستمرارية عما وتوسعة 

 الكهريئية.
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت وتقدمي اخلدمات 
 بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة
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 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

2 

تصنيع وتوريد وتركيب 
معدات حمطات حتويا 

اثاوية راصة جهد 
 ك.أ. 0.433/11

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع   

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة .

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
 حمدودة غري

  ابلة للتج ئة

3 

تصنيع وتوريد واستبداة 
حمطات حتويا اثاوية  دمية 

 0.433/11جهد 
 ك.أ.

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة .

لتيار ت ويد ا ناط  اجلديدة ي
الكهريئن والُبعد ا  تصادي 

 ا ستقبلن لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

4 
استبداة ا و ت ا وضعية 
مبحطات التحويا الثااوية 

 القدمية.

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئن 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

دولة الكويت  وتقدمي  مناط 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئن والُبعد ا  تصادي 

 ا ستقبلن لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

5 

توريد وتركيب معدات 
أعماة التعديالت ا تعلقة 
ا اظام إدارة توزيع الطا ة 

(DMS ا حمطات )
 القائمة.التحويا الثااوية 

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئن 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية.
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئن والُبعد ا  تصادي 

 ا ستقبلن لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 

 لتج ئة ابلة ل

6 

تصنيع وتوريد حمو ت 
توزيع كهريئية زيتية جهد 

ك.أ  0.433/11
(1000  &1250  &

 ( ك.أ.أ.1600

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئن 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ط  اجلديدة يلتيار ت ويد ا نا
الكهريئى والُبعد ا  تصادي 

 ا ستقبلن لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

7 

تصنيع وتوريد حمو ت 
توزيع كهريئية جافة جهد 

ك.أ )  0.433/11
1000  &1250  &
 ( ك.أ.أ. 1600

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

8 
تصنيع وتوريد وحدات 
توزيع متكاملة مبحو ت  

كهريئية زيتية جهد 

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع  ك.أ. 0.433/11
مناط  دولة الكويت  وتقدمي 

 اخلدمات بك اءة .
ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك .

9 

تصنيع وتوريد وحدات 
توزيع متكاملة مبحو ت  

كهريئية جافة جهد 
 ك.أ. 0.433/11

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية.
مجيع خلدمة مجيع ا ستهلكني مت 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

توريد وحدات راج مني  10
 ك.أ. 11

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

11 

أعماة  ديد وحلي   
كيبالت أرضية ضغو 

ك.أ لتوسعة  11متوسو 
شبكة التوزيع الكهريئية 
 ا جنوب دولة الكويت.

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

د ا ناط  اجلديدة يلتيار ت وي
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

12 

أعماة  ديد وحلي   
كيبالت أرضية ضغو 

ك.أ لتوسعة  11متوسو 
شبكة التوزيع الكهريئية 
 ا مشاة دولة الكويت.

لتوفري ردمة إيصاة التيار الكهريئى 
واستمرارية عما وتوسعة الشبكة 

 الكهريئية. 
خلدمة مجيع ا ستهلكني مت مجيع 

مناط  دولة الكويت  وتقدمي 
 اخلدمات بك اءة.

ت ويد ا ناط  اجلديدة يلتيار 
الكهريئى والُبعد ا  تصادى 

 ا ستقبلى لذلك.

منا صة 
حمدودة غري 
  ابلة للتج ئة

توريد أعمدة إانرة لتل ة األطواة  توريد أعمدة إانرة جمل نة. 13
  خازن الوزارة.

حمدود على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

توريد كشافات إانرة  14
 لتل ة.

توريد كشافات إانرة ) أاواب  لتل ة ( 
  خازن الوزارة.

حمدود على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

توريد أجه ة حتك  و واطع  15
 ) كتاوت ( لتل ة.

توريد إجه ة حتك  و واطع ) كتاوت 
 ( أاواب لتل ة  خازن الوزارة.

حمدود على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 
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 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 وا اء

توريد صنادي  تغذية  انرة  16
 الشوارب.

توريد صنادي  تغذية لشبكة إانرة 
 الشوارب  خازن الوزارة 

 )أاواب لتل ة(.

حمدود على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

توريد كيبالت إانرة شوارب  17
 لتل ة.

توريد كيبالت إانرة الشوارب  ياسات 
 لتل ة  خازن الوزارة.

حمدود على 
الشركات 
ا رهلة من 

رة  با وزا
الكهريء 

 وا اء

18 

أعماة صيااة حمطات 
التحويا الثااوية 

ك.أ مت  0.433/11
 حمافظة األمحدي.

أعماة صيااة تتضمن إصالح كا ما 
يل م أو استبداة ا ج اء التال ة 

  ام العما واستبداة مجيع ال يوت 
وا واد العازلة وإجراء ارتبارات 

الضغو العا  وال حوصات الالزمة 
ألداء السلي  جلميع القواطع لضمان ا

 والتبديالت الكهريئية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

19 

أعماة صيااة حمطات 
التحويا الثااوية 

ك.أ مت  0.433/11
 حمافظة مبارك الكبري.

أعماة صيااة تتضمن إصالح كا ما 
يل م أو استبداة ا ج اء التال ة 

واستبداة مجيع ال يوت    ام العما
وا واد العازلة وإجراء ارتبارات 

الضغو العا  وال حوصات الالزمة 
لضمان األداء السلي  جلميع القواطع 

 والتبديالت الكهريئية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

20 

أعماة صيااة حمطات 
التحويا الثااوية 

ك.أ مت  0.433/11
 فظة اجلهراء.حما

أعماة صيااة تتضمن إصالح كا ما 
يل م أو استبداة ا ج اء التال ة 

  ام العما واستبداة مجيع ال يوت 
وا واد العازلة وإجراء ارتبارات 

الضغو العا  وال حوصات الالزمة 
لضمان األداء السلي  جلميع القواطع 

 والتبديالت الكهريئية.

حمدودة على 
الشركات 
من ا رهلة 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

21 

أعماة صيااة حمطات 
التحويا الثااوية 

ك.أ مت  0.433/11
حمافظة العاصمة  
 ال روااية  حو .

أعماة صيااة تتضمن إصالح كا ما 
يل م أو استبداة ا ج اء التال ة 

  ام العما واستبداة مجيع ال يوت 
وا واد العازلة وإجراء ارتبارات 

 وال حوصات الالزمة الضغو العا 
لضمان األداء السلي  جلميع القواطع 

 والتبديالت الكهريئية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

22 

أعماة صيااة البطارايت 
وشاحناهتا مبحطات 

التحويا الثااوية 
ك.أ لكا  0.433/11

من حمافظة العاصمة  
 ال روااية  حو .

ااة تتضمن اصالح كا أعماة الصي
ما يل م أو استبداة ا ج اء التال ة 
  ام العما لك اءة عالية وعلى 
ا قاوة امداد العما بقطع الغيار 

الالزمة للمعدات ومجيع ا واد اليت 
 تستخدم مت أعماة الصيااة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

23 

صيااة أعماة عازة 
الرطوبة وعازة احلرارة 

 طات التحويا الثااوية 
مت مجيع احناء دولة 

 الكويت.

صيااة دورية وطارئة لعازة أسط  
  طات التحويا الثااوية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

24 
األعماة ا داية  اشاء و 

إجناز حمطات التحويا 
 الثااوية.

وتصمي  وصيااة حمطات ااشاء واجناز 
التحويا الثااوية ذات اربع حمو ت 

 من الوحدات اخلرسااية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
 األشغاة

 

 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

25 

أعماة إصالح وحتديث 
الكيبالت األرضية للضغو 

ا نخ ض و ديد وحلي   
كيبالت ضغو منخ ض 

 مت حمافظة العاصمة.

 توصيا تيار كهريئن للمستهلكني
اجلدد مت ا ناط  اجلديدة مت حمافظة 
العاصمة وصيااة دورية لشبكات 

الكهريء وذلك للح اظ على ك اءة 
 الشبكة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

26 

أعماة إصالح وحتديث 
الكيبالت األرضية للضغو 

ا نخ ض و ديد وحلي   
كيبالت ضغو منخ ض 

 .مت حمافظة حو 

توصيا تيار كهريئن للمستهلكني 
اجلدد مت ا ناط  اجلديدة مت حمافظة 

حو  وصيااة دورية لشبكات 
الكهريء وذلك للح اظ على ك اءة 

 الشبكة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

27 

أعماة إصالح وحتديث 
الكيبالت األرضية للضغو 

ا نخ ض و ديد وحلي   
يبالت ضغو منخ ض ك

 مت حمافظة اجلهراء.

توصيا تيار كهريئن للمستهلكني 
اجلدد مت ا ناط  اجلديدة مت حمافظة 

اجلهراء  وصيااة دورية لشبكات 
الكهريء وذلك للح اظ على ك اءة 

 الشبكة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

توريد كيبالت ضغو  28
 ة.منخ ض متنوع

توريد كيبالت ضغو منخ ض وفقا 
للمواص ات ال نية لوزارة الكهريء 

 وا اء.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

29 
توريد فيوزات متنوعة 

لشبكات التوزيع 
 الكهريئية.

توريد فيوزات متنوعة وفقا 
للمواص ات ال نية لوزارة الكهريء 

 وا اء.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

توريد مواد متنوعة ألعماة  30
 الكهريئية ضغو منخ ض.

توريد مواد متنوعة ألعماة كهريئية 
ضغو منخ ض وفقا للمواص ات 

 ال نية لوزارة الكهريء وا اء.
 عامه

31 
دعوة أتهيا الشركات 

 لتصنيع ال يوزات
.(HRC Fuses) 

 الشركات لتصنيع ال يوزاتدعوة أتهيا 
.(HRC Fuses) 

32 

صيااة وإصالح كيبالت 
ك.أ.  11ضغو متوسو 

وكيبالت القيادة واألعماة 
ا داية ا تعلقة هبما 

 مبحافظة العاصمة وحو .

تتضمن أعماة احل ر لرفع الكيبالت 
و ديدها وإزالة الباله وتثبيته و طع 
األس لت وتركيب عبارات الكيبالت 

ح رة وصلة كيبا وردم وعما 
ا ناط  ا  ورة واسبداد الكيبالت 
التال ة ووضع كيبالت جديدة وعما 
 وصلة هناية كيبا ووصلة مستقيمة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

33 

صيااة وإصالح كيبالت 
ك.أ.  11ضغو متوسو 

وكيبالت القيادة واألعماة 
ا داية ا تعلقة هبما 
مبحافظة اجلهراء 

 وال روااية.

تتضمن أعماة احل ر لرفع الكيبالت 
و ديدها وإزالة الباله وتثبيته و طع 
األس لت وتركيب عبارات الكيبالت 

وعما ح رة وصلة كيبا وردم 
ا ناط  ا  ورة واسبداد الكيبالت 
التال ة ووضع كيبالت جديدة وعما 
 وصلة هناية كيبا ووصلة مستقيمة.

على حمدودة 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

34 

صيااة وإصالح كيبالت 
ك.أ.  11ضغو متوسو 

وكيبالت القيادة واألعماة 
ا داية ا تعلقة هبما 

مبحافظة األمحدي ومبارك 
 الكبري.

تتضمن أعماة احل ر لرفع الكيبالت 
و ديدها وإزالة الباله وتثبيته و طع 

الكيبالت األس لت وتركيب عبارات 
وعما ح رة وصلة كيبا وردم 

ا ناط  ا  ورة واسبداد الكيبالت 
التال ة ووضع كيبالت جديدة وعما 
 وصلة هناية كيبا ووصلة مستقيمة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

توريد كيبالت ضغو  35
 منخ ض م ردة

توريد كيبالت ضغو منخ ض م ردة 
800SQMM  لتمديدها مت

حمدودة على 
الشركات 
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 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
600 / 1000 V, 

800 SQMM  
XLPE / PVC 

Cable. 

ا رهلة  الشبكة عن طري  عقود األعماة.
لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

36 
توريد  كيبالت أ نيوم 

 11ضغو ا توسو 
 ك.أ.

توريد  كيبالت أ نيوم ضغو ا توسو 
ك.أ  ستخدامها مت الشبكة  11

 .عن طري  عقود األعماة

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

37 
توريد  كيبالت حناس 

 11ضغو ا توسو 
 ك.أ.

توريد  كيبالت حناس ضغو ا توسو 
ك.أ  ستخدامها مت الشبكة  11

 عن طري  عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

38 
توريد وصالت هناية كيبا 
دارلية ورارجية ضغو 

 ك.أ. 11متوسو 

توريد وصالت هناية كيبا دارلية 
ك.أ.  11ورارجية ضغو متوسو 

 ستخدامها مت الشبكة عن طري  
 عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

39 
توريد وصالت مستقيمة 
للحي  كيبالت الضغو 

 ك.أ. 11ا توسو 

قيمة للحي   توريد وصالت مست
ك.أ  11كيبالت الضغو ا توسو 

 ستخدامها مت الشبكة عن طري  
 عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

40 

توريد كيبالت ضغو 
 منخ ض م ردة

630 SQMM  CU 
/ XLPE / PVC 

Cable. 

توريد كيبالت ضغو منخ ض م ردة 
630 SQMM  ستخدامها مت 

 عن طري  عقود األعماة. الشبكة

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

41 

استبداة األعمدة اخلشبية 
واخلطوه النحاسية أبعمدة 
معداية للخطوه اهلوائية 

ك.أ مت جنوب  11
 الكويت.

استبداة األعمدة اخلشبية أبعمدة 
معداية مستدمية لشبكة اخلطوه 

 اهلوائية لطرق رئيسية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

42 

استبداة األعمدة اخلشبية 
واخلطوه النحاسية أبعمدة 
معداية للخطوه اهلوائية 

ك.أ مت مشاة  11
 الكويت.

استبداة األعمدة اخلشبية أبعمدة 
معداية مستدمية لشبكة اخلطوه 

 اهلوائية لطرق رئيسية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

43 

أعماة إصالح وتركيب 
رطوه هوائية ضغو 

ك.أ.  11متوسو 
وضغو منخ ض واألعماة 

ا داية ا تعلقة هبما مت 
 جنوب الكويت.

صيااة اخلطوه ا وجودة مت شبكة 
 اخلطوه اهلوائية جنوب الكويت.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

44 

إصالح وتركيب أعماة 
رطوه هوائية ضغو 

ك.أ.  11متوسو 
وضغو منخ ض واألعماة 

ا داية ا تعلقة هبما مت 
 مشاة الكويت.

صيااة اخلطوه ا وجودة مت شبكة 
 اخلطوه اهلوائية مشاة الكويت.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

 

 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

45 

أعماة إاشاء وإزالة 
رطوه هوائية ضغو 

ك.أ.  11متوسو 
وضغو منخ ض واألعماة 

ا داية ا تعلقة هبما مت 
 جنوب الكويت.

إاشاء رو هوائن جديد مت الشبكة 
وإزالة ا عطوب منها  يصاة التيار 

 للمستهلكني جنوب الكويت.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

46 

أعماة إاشاء وإزالة 
رطوه هوائية ضغو 

 ك.أ. 11متوسو 
وضغو منخ ض واألعماة 

ا داية ا تعلقة هبما مت 
 مشاة الكويت.

إاشاء رو هوائن جديد مت الشبكة 
وإزالة ا عطوب منها  يصاة التيار 

 للمستهلكني مشاة الكويت.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

47 
توريد أعمدة رشبية 

للخطوه اهلوائية وبلوكات 
 اخلشبية.التثبيت 

توريد أعمدة رشبية للخطوه اهلوائية 
وبلوكات التثبيت اخلشبية لبكيبها مت 

 الشبكة عن طري  عقود األعماة.
 عامة

48 
توريد مواد متنوعة 
ك  11للخطوه اهلوائية 

 أ.

توريد مواد متنوعة للخطوه اهلوائية 
ك أ لبكيبها مت الشبكة عن  11

 طري  عقود األعماة.
 عامة

 واطع تيار للخطوه توريد  49
 ك.أ. 11اهلوائية 

توريد  واطع تيار للخطوه اهلوائية 
ك.أ. لبكيبها مت الشبكة عن  11

 طري  عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

توريد موصالت للخطوه  50
 ك أ. 11اهلوائية 

توريد موصالت للخطوه اهلوائية 
الشبكة عن ك أ لبكيبها مت  11

 طري  عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

51 
توريد حمو ت تركب على 

ك أ  150أعمدة حج  
 أ.

توريد حمو ت تركب على أعمدة 
ك أ أ لبكيبها مت  150حج  

 الشبكة عن طري  عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

52 

توريد وفح  وحتديد رلا 
وإصالح و ديد وتركيب 
وصيااة كيبالت  يادية 

لشبكة الضغو ا توسو 
ك.أ واألعماة  11

ا داية ا تعلقة هبا 
مبحافظيت األمحدي ومبارك 

 الكبري.

يت  فيها فح  الكيبالت القيادية 
ا عطوبة من رالة تتبعها وحتديد 
نة مو ع اخللا وحتديد عمقها متضم
أعماة احل ر وتركيب القنوات 
الالزمة وإعادة تثبيت كيبالت 
 التحك  مت ا طات ال رعية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

53 

توريد وفح  وحتديد رلا 
وإصالح و ديد وتركيب 
وصيااة كيبالت  يادية 

لشبكة الضغو ا توسو 
ك.أ واألعماة  11

هبا ا داية ا تعلقة 
 مبحافظيت العاصمة وحو .

يت  فيها فح  الكيبالت القيادية 
ا عطوبة من رالة تتبعها وحتديد 

مو ع اخللا وحتديد عمقها متضمنة 
أعماة احل ر وتركيب القنوات 
الالزمة وإعادة تثبيت كيبالت 
 التحك  مت ا طات ال رعية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

54 

توريد وفح  وحتديد رلا 
وإصالح و ديد وتركيب 
وصيااة كيبالت  يادية 

لشبكة الضغو ا توسو 
ك.أ واألعماة  11

ا داية ا تعلقة هبا 
مبحافظيت اجلهراء 

 وال روااية.

يت  فيها فح  الكيبالت القيادية 
ا عطوبة من رالة تتبعها وحتديد 

مو ع اخللا وحتديد عمقها متضمنة 
وتركيب القنوات أعماة احل ر 

الالزمة وإعادة تثبيت كيبالت 
 التحك  مت ا طات ال رعية

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة
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 اثلثا :  طاب شبكات التوزيع الكهريئية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

55 

توريد أجه ة حتديد أعطاة  
كيبالت ضغو متوسو 

وكيبالت  يادية حمملة على 
 حاوايت متنقلة.

توريد أجه ة حتديد أعطاة كيبالت 
و ع العطا  ستخدامها مت حتديد م

 مت الشبكة عن طري  عقود األعماة.
 عامة

 1توريد كيبالت  يادية  56
  لب. 16ك.أ. 

توريد كيبالت  يادية  ستخدامها مت 
 الشبكة عن طري  عقود األعماة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 

لاعماة 
موضوب 
 ا نا صة

 
 رابعا:  طاب تشغيا وصيااة ا ياه

 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

1 

أعماة صيااة وإصالح 
األجه ة الكهريئية وأجه ة 
التحك  جبميع موا ع  طاب 

تشغيا وصيااة ا ياه مت 
مناط  مت ر ة بدولة 

 الكويت.

أعماة الصيااة الدورية 
واجلسيمة جلميع ا جه ة 

الكهريئية وأجه ة التحك  مت 
مجيع موا ع ا نشات ا ائية 

ط  مت ر ة وملحقاهتا مت منا
بدولة الكويت وذلك للح اظ 
على مجيع هذه ا عدات  مت 
حالة جيدة تضمن التشغيا 

اآلمن للمضخات وتوابعها من 
اجه ة كمبيوتر وأجه ة  ياس 
وأجه ة حتك  وأجه ة اقا 

 معلومات.

حمدودة على 
الشركات 

ا رهلة ألعماة 
ا صالح 

وصيااة األجه ة 
الكهريئية 
 وا عدات.

2 

ا صالح والصيااة أعماة 
للرافعات السق ية مت كا من 
حمطات ض  ا ياه الرئيسية 
 وحمطات الكلورين ا ختل ة.

أعماة الصيااة الدورية 
واجلسيمة جلميع الرافعات 

العلوية وذلك جلعلها مت حالة 
 جيدة للعما.

 عامة

3 

تصمي  وتوريد وتركيب 
وفح  و تشغيا وصيااة 

وحدة حقن غاز اثين اكسيد 
ورين مبو ع ر اانت الكل

 ا ياه العذبة يل ور الشما .

أعماة  تصمي  وتوريد وتركيب 
وفح  و تشغيا وصيااة وحدة 
حقن غاز اثين اكسيد الكلورين 

مبو ع ر اانت ا ياه العذبة 
 يل ور الشما .

 عامة

4 

أعماة ا س  وإصالح 
التسريت خلو ا ياه البحري 

ك    25جل يرة فيلكا بطوة 
بوصة بواسطة  12و طر 

تقنيات لتل ة للمس  
تشما ا س  اجليوفي ايئن 

وا س  التل  يوين حتت ا اء 
(ROV بواسطة معدات )

راصة وأعماة غطس 
وتشما ا س  ي وجات 

 الصوتية.

اعماة ا س  وإصالح 
التسريت خلو ا ياه البحري 

ك   طر   25جل يرة فيلكا بطوة 
بوصة بواسطة تقنيات  12

س  كا س  لتل ة للم
اجليوفي ايئن وا س  ي وجات 
الصوتية  وا س  التل  يوين 

بواسطة  (ROV)حتت ا اء 
 معدات راصة ومعدات غطس.

حمدودة على 
الشركات 

ا رهلة هلذه 
ا عماة من 
شركة ا و 
 الكويت.

5 

توريد أانبيب رفع ووصالت 
أانبيب  آلير حقوة ااتاج 

 5½ ا ياه اجلوفية  طر  
 بوصة. 6 8/5ر بوصة   ط

توريد اانبيب لغرض رفع ا ياه 
 عامة من اآلير.

توريد مواد كيماوية  دارة  6
 ا عماة الكيماوية.

أعماة توريد مواد كيماوية 
 عامة  دارة ا عماة الكيماوية.

7 

رفع وإا اة مضخات 
غاطسة وتنظي   ير حقوة 

ااتاج ا ياه اجلوفية  ير 
ر ض ا ناسيب مت مناط  

 مت ر ة بدولة الكويت.

عما رفع وإا اة جلميع 
ا ضخات الغاطسة وذلك لعما 
صيااة هلا وكذلك تنظي   ير 
حقوة ااتاج ا ياه اجلوفية و ير 

ر ض ا ناسيب مت مناط  
 مت ر ة بدولة الكويت.

 

 عامة

 رابعا:  طاب تشغيا وصيااة ا ياه
 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

8 

اعماة ا صالح والصيااة 
للمضخات وملحقاهتا 

وا عدات ا يكاايكية بقطاب 
تشغيا وصيااة ا ياه مت 

حمطات ض  ا ياه وتوابعها 
وموا ع ا عماة الكيماوية 

والتناض  العكسن مت 
 مناط  مت ر ة بدولة الكويت 

القيام أبعماة ا صالح 
والصيااة للمضخات وا عدات 

ة اجلسيمة مبا فيها اعماة الصياا
للمضخات وملحقاهتا   واعماة 

الصيااة الدورية والو ائية 
 للمضخات  وملحقاهتا.

 عامة

9 
استئجار اليات مع سائقيها 

خلدمة حقوة ااتاج ا ياه 
 اجلوفية.

استئجار  ليات من معدات 
ثقيلة )تراكتور   ريدر  لودر  

اساأ  تنكر مياه( مع سائقيها 
 خلدمة حقوة ا ياه اجلوفية.

 عامة

10 

اعماة الصيااة ا داية لكافة 
موا ع ا نشات ا ائية 

وملحقاهتا جبميع إدارات 
 طاب تشغيا وصيااة ا ياه 

مت مناط  مت ر ه بدولة 
 الكويت.

صيااة مباىن حمطات ض  ا ياه 
وأعماة ا ناهيا وملحقاهتا 
وتشما أعماة هدم وإزالة 

وإعادة تركيب وإاشاء غرأ 
تمديدات صغريه واألعماة وال

الصحية وأعماة الدهاانت 
بكافة ااواب الطالء  وأعماة 

ا سق  ال ائ ة والتغطية 
ي سبست والشينكو  وأغطية 
البااشات وصب ررساانت 
 لقواعد ا ابس وا ضخات.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة يجلهاز 
ا رك ي 

للمنا صات 
العامة ألعماة 

 ا داية.

11 

ح أعماة الصيااة وا صال
وتشغيا معدات التكيي  
والتهوية  ن حمطات ض  

ا ياه ومكاتب طوارو ا ياه 
وموا ع ا عماة الكيماوية 

وملحقاهتا والتناض  
العكسن وا ياه اجلوفية مت 

مناط  مت ر ة بدولة 
 الكويت.

أعماة الصيااة وا صالح 
وتشغيا معدات التكيي  

والتهوية  ن حمطات ض  ا ياه 
ياه وموا ع ومكاتب طوارو ا 

ا عماة الكيماوية وملحقاهتا 
والتناض  العكسن وا ياه 

اجلوفية مت مناط  مت ر ة بدولة 
 الكويت.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 

العامة ألعماة 
 التكيي .

12 

اعماة النظافة  دارات 
 طاب وتشغيا وصيااة ا ياه 

مت مناط  مت ر ة بدولة 
 الكويت.

اعماة تنظي  حمطات 
وساحات اخل اانت وأبراج ا ياه 

 مت جممعات ا ياه ا ختل ة.

حمدودة على 
الشركات 

ا رهلة هلذه 
ا عماة من 

 با بلدية دولة 
 الكويت.

13 

أعماة ا صالح والصيااة و 
الطالء اخلارجن للخ اانت 
األرضية وأبراج ا ياه العذبة 
ة و ليلة ا لوحة من اخلرساا
ا سلحة مت مناط  مت ر ة 

 بدولة الكويت.

ترمي  اخلرسااة ومعاجلة فواصا 
التمدد وحقن الشروخ وترمي  

ومعاجلة اي أج اء مهبئة 
وتنظي  عام للخ ان ورفع 

األوحاة واألوساخ من الدارا 
لضمان سالمة األرضيات 

واألعمدة  واجلدران وضمان 
عدم تسرب ا ياه رالة 
 ا رضيات او احلوائو.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة يجلهاز 
ا رك ي 

للمنا صات 
العامة ألعماة 

 ا داية.

14 

( 20توريد وتركيب عدد)
وحدة تناض  عكسن متنقلة 

ال  جالون  100بسعة 
امرباطوري مت اليوم لتحلية 
ا ياه  ليلة اللوحة مت موا ع 
مت ر ة بدولة الكويت وتوريد 

وتركيب وحدة تناض  
ال   250عكسن بسعة 

جالون امرباطوري مت اليوم 
 جب يرة فيلكا.

أعماة توريد وتركيب 
( وحدة تناض  20عدد)

ال   100عكسن بسعة 
جالون امرباطوري مت اليوم 

لتحلية ا ياه  ليلة اللوحة مت 
موا ع مت ر ة بدولة الكويت 
وتوريد وتركيب وحدة تناض  

ال   250عكسن بسعة 
جالون امرباطوري مت اليوم 

فيلكا وذلك ل ايدة  جب يرة
 ا اتاجية.

 

 عامة
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 رابعا:  طاب تشغيا وصيااة ا ياه

 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

15 

توريد وتركيب وحدات 
تكيي  جديدة واستبداة 
القدمي لبعض موا ع  طاب 

 تشغيا وصيااة ا ياه.

أعماة توريد وتركيب وحدات 
تكيي  جديدة واستبداة القدمي 

لبعض موا ع  طاب تشغيا 
 وصيااة ا ياه.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
ا رك ي اجلهاز 

للمنا صات 
العامة ألعماة 

 التكيي .

16 

صيااة وحدة حقن غاز اثين 
اكسيد الكلورين وتوريد 
ا واد الكيماوية مبجمع 

 توزيع ا ياه يل ور اجلنو .

أعماة صيااة وحدة حقن غاز 
اثين اكسيد الكلورين وتوريد 
ا واد الكيماوية مبجمع توزيع 

 ا ياه يل ور اجلنو .

 عامة

17 

إصالح التل يات 
والكسورات الطارئة وتوريد 
وتركيب ا رتباطات اجلديدة 
وحساب ال ا د مت اانبيب 
 ديدات شبكات ا ياه 

وصيااة ملحقاهتا مت ا نطقة 
 الشمالية

اعماة إصالح التل يات 
والكسورات الطارئة وتوريد 
وتركيب ا رتباطات اجلديدة 
وحساب ال ا د مت اانبيب 

 ياه وصيااة  ديدات شبكات ا
 ملحقاهتا مت ا نطقة الشمالية.

 عامة

18 

إصالح التل يات 
والكسورات الطارئة وتوريد 
وتركيب ا رتباطات اجلديدة 
وحساب ال ا د مت اانبيب 
 ديدات شبكات ا ياه 

وصيااة ملحقاهتا مت ا نطقة 
 اجلنوبية .

اعماة إصالح التل يات 
والكسورات الطارئة وتوريد 

ا رتباطات اجلديدة وتركيب 
وحساب ال ا د مت اانبيب 

 ديدات شبكات ا ياه وصيااة 
 ملحقاهتا مت ا نطقة اجلنوبية.

 عامة

19 

استبداة اللوحة الكهريئية 
ك أ اخلاصة  11جهد 

 –بتشغيا مضخات ال ور 
 ميناء عبدهللا.

استبداة اللوحة الكهريئية جهد 
 ك أ 11

اخلاصة بتشغيا مضخات ال ور 
 ناء عبدهللامي –

حمدودة على 
الشركات 

ا رهلة ألعماة 
ا عدات 
 الكهريئية

20 

أعماة توريد وتركيب و 
صيااة وتشغيا مولدات 
الدي ة  طات الض  

ا ختل ة منها حمطة ض  
الدوحة وصبحان واستبداة 

لوحة التحك  والتواف  
  ولدات حمطة ض  ال ور.

أعماة توريد وتركيب وصيااة 
ت الدي ة وتشغيا مولدا

 طات الض  ا ختل ة منها 
حمطة ض  الدوحة وصبحان 

واستبداة لوحة التحك  
والتواف   ولدات حمطة ض  
ال ور وذلك  ستخدامها مت 

 حالة الطوارو.

 عامة

21 

أعماة صيااة وإصالح 
وتشغيا كا من اظام ا اذار 

يحلري  ومعدات مكافحة 
احلري  مت حمطات الض  

وا كاتب  ا ختل ة واأل سام
التابعة  دارة ا عماة 

الكيماوية وشبكات ا ائية 
والتناض  العكسن وا ياه 
اجلوفية مت مناط  مت ر ة 

 بدولة الكويت.

أعماة صيااة وإصالح وتشغيا  
كا من اظام ا اذار يحلري  
ومعدات مكافحة احلري  مت 

حمطات الض  ا ختل ة 
واأل سام وا كاتب التابعة 

ة الكيماوية  دارة ا عما
وشبكات ا ائية والتناض  
العكسن وا ياه اجلوفية مت 

مناط  مت ر ة بدولة الكويت 
وذللك للح اظ على سالمة 

 وامن مجيع هذه ا وا ع.

حمدودة على 
الشركات 

ا رهلة هلذه 
ا عماة من 
 با ا دارة 

 العامة لاط اء.

22 

ااشاء أسوار ررسااية 
خل اانت ا ياه  ليله ا لوحة 
مت حقوة الشقااي والصليبية 

   E16  E17مت موا ع 
E19  مع إزالة ا سوار

وساحات اخل اانت و ديد 
 شبكة ري حوة األسوار.

ااشاء أسوار ررسااية خل اانت 
ا ياه  ليله ا لوحة مت حقوة 
الشقااي والصليبية مت موا ع 

E16  E17  E19  مع إزالة
ا سوار وساحات اخل اانت 

و ديد شبكة ري حوة 
 األسوار.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة يجلهاز 
ا رك ي 

للمنا صات 
العامة ألعماة 

 ا داية.

23 
أتهيا ألعماة إصالح 
التل يات والكسورات 
الطارئة وتوريد وتركيب 

أعماة إصالح التل يات والكسورات الطارئة وتوريد 
وتركيب ا رتباطات اجلديدة وحساب ال ا د مت 

اانبيب  ديدات شبكات ا ياه وصيااة ملحقاهتا مت 

 رابعا:  طاب تشغيا وصيااة ا ياه
 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

ا رتباطات اجلديدة 
وحساب ال ا د مت اانبيب 

بكات ا ياه  ديدات ش
وصيااة ملحقاهتا مت ا نطقة 

 الشمالية

 ا نطقة الشمالية

24 

أتهيا ألعماة إصالح 
التل يات والكسورات 

وتركيب  الطارئة وتوريد
ا رتباطات اجلديدة 

وحساب ال ا د مت اانبيب 
 ديدات شبكات ا ياه 

وصيااة ملحقاهتا مت ا نطقة 
 اجلنوبية .

أعماة إصالح التل يات والكسورات الطارئة وتوريد 
وتركيب ا رتباطات اجلديدة وحساب ال ا د مت 

اانبيب  ديدات شبكات ا ياه وصيااة ملحقاهتا مت 
 وبية .ا نطقة اجلن

 
 رامسا:  طاب التخطيو والتدريب

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

مشروب تشييد 
فيال مستدامة  

على الطراز 
 الكوييت التقليدي.

فيال مستدامة ذو استهالك كهريئن منخ ض 
تشتما على الكثري من اسباتيجيات احلديثة 

ا تمي  لتوفري ا ستهالك إضافة إىل تصميمها 
الذي يعكس اهلوية ا عمارية الكويتية 

 التقليدية بطريقة عصرية.

منا صة 
يلتعاون مع 

معهد الكويت 
لاحبا  
 العلمية.

2 
صيااة األجه ة 
وا عدات مت 

 ا خترب الكيميائن.

أعماة صيااة األجه ة وا عدات التحليلية مت 
ا خترب الكيميائن لضمان استمرارية عملها 

ا طلوبة. وتشما أجور الصيااة يلك اءة 
لاجه ة وا عدات وتوريد وتركيب  طع الغيار 

وا واد ا ستهالكية إضافة إىل توريد ا واد 
 الكيميائية.

 منا صة عامة

3 

أعماة اظافة 
منشات مرك  
تنمية مصادر 

 ا ياه.

القيام بتنظي  منشات مرك  تنمية مصادر 
ضافة إىل ا ياه والساحات الدارلية ي رك   إ

توريد وتركيب وتشغيا األجه ة وا عدات 
واآل ت اخلاصة أبعماة التنظي  مت مكاتب 
ا وظ ني ودورات ا ياه وتوريد مواد التنظي  

 وا طهرات.

 منا صة عامة

4 

ترمي  وإعادة 
أتهيا مباين مرك  

تنمية مصادر 
 ا ياه.

القيام ببمي  مباين ا رك  من الدارا واخلارج 
 منا صة عامة أتهيلها.وإعادة 

 
 سادسا:  طاب اخلدمات ال نية وا شاغا الرئيسية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

إاشاء وإجناز وصيااة 
مبىن لطوارو الكهريء 

وا اء وشئون ا ستهلكني 
مبنطقيت الشوي  

  والسا ية.

إاشاء مبىن لطوارو الكهريء وا اء 
لتقادم ا بىن وشئون ا ستهلكني 

وعدم مناسبة سعة ا بىن للحاجة 
 والت ايد.

 عامة 

أعماة توفري ردمات  2
 جهة ر ابية واستشارية للتد ي .  فح  هندسية.

 حمدودة على
الشركات  

 ا رهلة

3 

إصالح وصيااة لنظ  
إاذار ومكافحة احلري  

مبرك  تنمية مصادر ا ياه 
 يلشوي .

ا ياه محاية مرك  تنمية مصادر 
يلشوي  من احلرائ  عن طري  

 صيااة اظ  مكافحة احلري 
 عامة

4 
إصالح وصيااة اظ  

إاذار ومكافحة احلري  
 مت بعض مراف  الوزارة.

محاية بعض مراف  الوزارة من 
احلرائ  عن طري  صيااة اظ  

 مكافحة احلري 
 عامة

5 
تطوير وإصالح وصيااة 

اظ  إاذار احلري  
 خازن وكامريات ا را بة 

محاية وإصالح اظ  إاذار احلري  
وا را بة  خازن وزارة الكهريء 

وا اء وا شاغا الرئيسية عن طري  
 عامة
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 سادسا:  طاب اخلدمات ال نية وا شاغا الرئيسية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
وزراة الكهريء وا اء  
 وا شاغا الرئيسية.

 صيااة اظ  مكافحة احلري .

6 

أعماة الصيااة الشاملة 
لوحدات تكيي  اهلواء 

مت حمطات التحويا 
 الكويت.الثااوية بدولة 

صيااة وحدات تكيي  اهلواء مت 
حمطات التحويا الثااوية بدولة 

 الكويت.
 عامة 

7 

مشروب إاشاء وإجناز 
وصيااة مبىن  دارة 
الكيبالت األرضية 

واخلطوه اهلوائية مبنطقة 
 الشوي .

ااشاء مبىن جديد لعدم مناسبة 
سعة ا بىن وللحاجة والت ايد 

 ا ستمر للموظ ني.
 عامة

8 

صيااة منشات  أعماة
ومراف  الوزارة حمافظات 

-حو   -)العاصمة 
 اجلهراء(.

عما صيااة شاملة واستبداة 
األعماة ا داية  باين وزارة 

الكهريء وا اء  افظات )العاصمة 
 اجلهراء(. -حو   -

 عامة

9 

أعماة صيااة منشات 
ومراف  الوزارة حمافظات 

مبارك  -)األمحدي 
 ال روااية(. -الكبري

عما صيااة شاملة واستبداة 
األعماة ا داية  باين وزارة 

الكهريء وا اء  افظات )األمحدي 
 ال روااية(. -مبارك الكبري  -

 عامة

أعماة صيااة منشات  10
 ومراف  إدارة ا خازن.

عما صيااة شاملة واستبداة 
األعماة ا داية  باين لازن ومراف  

 وورش العما.
 عامة

11 
إاشاء وإجناز مشروب 

مبىن راص  دارة الرس  
 اهلندسن.

إاشاء مبىن راص  دارة الرس  
اهلندسن لتقادم ا بىن وعدم مناسبة 

 سعة ا بىن للحاجة والت ايد.
 عامة

12 

أعماة صيااة وا صالح 
للرافعات السق ية 
ومنصات الرفع 

وا صاعد اهليدروليكية 
ومجيع األبواب 

الكهريئية واليدوية 
دة مت لازن الوزارة ا وجو 

ومصاعد الوزارة ي وا ع 
اخلارجية مت مناط  

 مت ر ة.

صيااة الرافعات السق ية وا صاعد 
اهليدروليكية ومجيع األبواب اليدوية 
والكهريئية للح اظ على جودهتا 

 واستمراريتها يلعما.

 عامة 

13 

أعماة التمديدات 
الكهريئية لاعماة 
الصغرية مت ا نطقة 

اجلغرافية األوىل 
 ي افظات 
ال روااية  -)العاصمة  

 اجلهراء(. -

القيام يألعماة الكهريئية اجلديدة 
أو إضافية أو صيااة جذرية 

لتمديدات كهريئية أو هات ية أو 
حاسب    أو شبكات وأعماة 

طنية ال ينة مت ا ناسبات الو 
 -ال روااية  - افظات )العاصمة 

 اجلهراء(

 عامة

14 

أعماة التمديدات 
الكهريئية لاعماة 
الصغرية مت ا نطقة 

اجلغرافية الثااية 
 ي افظات 
 -حو   -)األمحدي 

 مبارك الكبري(.

القيام يألعماة الكهريئية اجلديدة 
أو إضافية أو صيااة جذرية 
 ية أو لتمديدات كهريئية أو هات

حاسب    أو شبكات وأعماة 
ال ينة مت ا ناسبات الوطنية 

 -حو   - افظات )األمحدي 
 مبارك الكبري(

 عامة

15 

 لة  83صيااة عدد 
 تصوير مستندات ماركة 
)ميتا كيو سريا( ي دارة 
ا ختل ة لوزارة الكهريء 

 وا اء.

صيااة وإصالح   ت تصوير 
ظة ماركة )ميتاكيوسريا( للمحاف

على جودة اآل ت واستمرارية 
 عملها

 عامة

16 

أعماة صيااة  عدد 
 لة تصوير  200

مستندات ماركة زيروكس 
ي دارات ا ختل ة لوزارة 

 الكهريء وا اء.

صيااة وإصالح   ت تصوير 
ماركة )زيروكس( للمحافظة على 
 جودة اآل ت واستمرارية عملها

 عامة 

 سادسا:  طاب اخلدمات ال نية وا شاغا الرئيسية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

إاشاء وصيااة مبىن  17
 للتدريب.متكاما 

إاشاء وصيااة مبىن متكاما 
 عامة للتدريب.

18 
مشروب إاشاء وإجناز 
وصيااة مبىن لتربات 
 حديثة لتحليا ا ياه.

مشروب إاشاء وإجناز وصيااة مبىن 
لتربات حديثة لتحليا ا ياه 
 للمحافظة على جودة ا ياه.

 عامة 

19 

مشروب إاشاء وإجناز 
( مباين 2وصيااة عدد )

 رضراء ا رحلة األوىل 
)حمافظة العاصمة 

 وحو (.

إاشاء وإجناز وصيااة مباين رضراء 
 عامة صديقة للبيئة ولتقليا التلو .

20 

مشروب إاشاء وإجناز 
( مباين 2وصيااة عدد )

 رضراء ا رحلة الثااية 
)حمافظة ال روااية 

 واجلهراء(.

وإجناز وصيااة مباين رضراء إاشاء 
 عامة صديقة للبيئة ولتقليا التلو .

21 

مشروب إاشاء وإجناز 
( مباين 2وصيااة عدد )

 رضراء ا رحلة الثالثة 
)حمافظة مبارك الكبري 

 واألمحدي(.

إاشاء وإجناز وصيااة مباين رضراء 
 عامة صديقة للبيئة ولتقليا التلو .

22 
أعماة ال راعة مت ا وا ع 

ارجية لقطاب اخلدمات اخل
 ال نية.

للح اظ على ا شجار وا  روعات 
اخلضراء مت موا ع وزارة الكهريء 

 وا اء.
 عامة

23 
أعماة التنظي  وا ناولة 

مت ا وا ع اخلارجية 
 لقطاب اخلدمات ال نية.

توفري العمالة الالزمة وأدوات 
التنظي  للح اظ على اظافة 
موا ع وورش وأرضيات وزارة 

 الكهريء وا اء.

 عامة 

24 

توريد وتركيب وتشغيا 
اظام اخلالاي 

الكهروضوئية على 
مظالت السيارات مت 

ا شاغا الرئيسية وإدارة 
ردمات الطوارو مبنطقة 

 صبحان.

توريد وتركيب وتشغيا اظام 
اخلالاي الكهروضوئية لتقليا 

 استهالك الكهريء.

 حمدودة على
الشركات  

 ا رهلة

25 

ركيب وتشغيا توريد وت
اظام اخلالاي 

الكهروضوئية على 
مظالت السيارات ومباين 
حمطات القوى الكهريئية 

 الشمالية.

توريد وتركيب وتشغيا اظام 
اخلالاي الكهروضوئية لتقليا 

 استهالك الكهريء.

 حمدودة على
الشركات  

 ا رهلة

26 

توريد وتركيب وتشغيا 
اظام اخلالاي 

الكهروضوئية على 
يارات ومباين مظالت الس

حمطات القوى الكهريئية 
 اجلنوبية.

توريد وتركيب وتشغيا اظام 
اخلالاي الكهروضوئية لتقليا 

 استهالك الكهريء.

 حمدودة على
الشركات  

 ا رهلة

27 

إاشاء و إجناز وصيااة 
مبىن  دارة طوارو  

كهريء ولازن ومبىن 
 ردمات مبنطقة الصبية.

والت ايد إاشاء وإجناز مبىن للحاجة 
 عامة ا ستمر للموظ ني مبنطقة الصبية.

28 
إاشاء وإجناز وصيااة 
مبىن ا كث ات مبنطقة 

 السالم.

إاشاء وإجناز مبىن للحاجة والت ايد 
 عامة ا ستمر للموظ ني مبنطقة السالم.

29 

إاشاء وإجناز وصيااة 
مبىن  دارة طوارو 

الشبكات الكهريئية 
 مبنطقة السالم.

از مبىن للحاجة والت ايد إاشاء وإجن
 عامة ا ستمر للموظ ني مبنطقة السالم.

إاشاء وإجناز وصيااة  30
مبىن  دارة شبكات 

إاشاء وإجناز مبىن للحاجة والت ايد 
 عامةا ستمر للموظ ني بطوارو حو  
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 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
التوزيع طوارو حو  

 مبنطقة السالم.
 منطقة السالم.

31 

مشروب إاشاء وإجناز 
 دارة وصيااة مبىن 

طوارو الكهريء وا اء 
 مبنطقة سعد العبد هللا.

إاشاء وإجناز مبىن للحاجة والت ايد 
ا ستمر للموظ ني مبنطقة سعد 

 العبد هللا.
 عامة

32 

أعماة حتديث وإصالح 
وصيااة وتشغيا  معدات 
تكيي  اهلواء وملحقاهتا 
مبراف  وزارة الكهريء 

 وا اء.

صيااة وإصالح وتشغيا معدات 
يي  اهلواء مبراف  وزارة الكهريء تك

وا اء للمحافظة على الربودة وح  
  تتعرض األجه ة واآل ت 

 للتل .

 عامة

33 

توريد وتركيب عدد 
( حموة  درة 52)
(300 )KVA  مع

القواعد اخلرسااية مت 
( E-Dحقا الشقااي )
 للمياه اجلوفية.

( حموة 52توريد وتركيب عدد )
اعد مع القو  KVA( 300 درة )

 اخلرسااية مت حقا الشقااي
 (E-D.للمياه اجلوفية ) 

 عامة

34 

أعماة صيااة عدد 
 لة تصوير  101

مستندات ماركة توشيبا 
ي دارات ا ختل ة لوزارة 

 الكهريء وا اء.

فح  وصيااة وإصالح وتركيب 
وأتهيا   ت تصوير مستندات 
ماركة )توشيبا(  وديالت لتل ة 

والسرعات مبراف  بكافة األاواب 
وزارة الكهريء وا اء و طع الغيار 

 توفري فنيني للقيام بتلك ا هام.

 عامة

35 

أعماة صيااة وإصالح 
 لة تصوير  84عدد 

مستندات ماركة شارب 
ي دارات ا ختل ة لوزارة 

 الكهريء وا اء.

فح  وصيااة وإصالح وتركيب 
وأتهيا اآلت تصوير مستندات 

وديالت لتل ة ماركة ) شارب(   
بكافة األاواب والسرعات مبراف  
وزارة الكهريء وا اء و طع الغيار 

 توفري فنيني للقيام بتلك ا هام.

 عامة

36 

اعماة صيااة وإصالح 
 لة تصوير  131عدد 

مستندات ماركة كوايكا 
ي دارات ا ختل ة لوزارة 

 الكهريء وا اء.

فح  وصيااة وإصالح وتركيب 
ت تصوير مستندات وأتهيا اآل

ماركة ) كوايكا(   وديالت لتل ة 
بكافة األاواب والسرعات مبراف  
وزارة الكهريء وا اء و طع الغيار 

 توفري فنيني للقيام بتلك ا هام.

 عامة

37 

اعماة صيااة وإصالح 
 لة تصوير  166عدد 

مستندات ماركة مينولتا 
ي دارات ا ختل ة لوزارة 

 الكهريء وا اء.

فح  وصيااة وإصالح وتركيب 
وأتهيا اآلت تصوير مستندات 
ماركة )مينولتا(   وديالت لتل ة 
بكافة األاواب والسرعات مبراف  
وزارة الكهريء وا اء و طع الغيار 

 توفري فنيني للقيام بتلك ا هام.

 عامة

38 

اعماة صيااة وإصالح 
 لة تصوير  190عدد 

مستندات ماركة ريكو 
ا ختل ة لوزارة ي دارات 

 الكهريء وا اء.

فح  وصيااة وإصالح وتركيب 
وأتهيا اآلت تصوير مستندات 
ماركة ) ريكو(   وديالت لتل ة 
بكافة األاواب والسرعات مبراف  
وزارة الكهريء وا اء و طع الغيار 

 توفري فنيني للقيام بتلك ا هام.

 عامة

39 

اعماة توريد وت ويد 
 وتركيب 
عات أحبار طاب

ومستهلكات 
ومستل مات اجه ة 
الكمبيوتر لوزارة 
 الكهريء وا اء.

 توريد وت ويد وتركيب 
أحبار طابعات ومستهلكات 
ومستل مات اجه ة الكمبيوتر 

 لوزارة الكهريء وا اء.

 عامة

40 

دعوى لت هيا الشركات 
ا تخصصة مت أعماة 
توريد وت ويد أحبار 
طابعات الكمبيوتر 
ير وصيااة   ت تصو 

لت هيا الشركات ا تخصصة مت 
أعماة توريد وت ويد أحبار طابعات 

الكمبيوتر وصيااة   ت تصوير 
ا ستندات وا خططات وأجه ة 
ال اكس وأجه ة احلاسب اآل  

 عامة

 سادسا:  طاب اخلدمات ال نية وا شاغا الرئيسية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

ا ستندات وا خططات 
وأجه ة ال اكس وأجه ة 

احلاسب اآل  
 الشخصية.

 الشخصية.

41 

تطوير وإصالح وصيااة 
مكافحة اظ  إاذار و 

احلري  وكامريات ا را بة 
 خازن وزارة الكهريء 

وا اء وا شاغا 
 الرئيسية.

صيااة اظ  ا اذار ومكافحة 
احلري  للشبكة احلالية وعما 

  ديدات  وا ع جديدة.
 عامة

42 

استئجار  ليات مع 
سائقيها للعما لدى 

ا شاغا الرئيسية وخلدمة 
مجيع إدارات وزارة 

 وا اء.الكهريء 

اقا ا واد بني سائر ا وا ع يلوزارة 
واقا ا واد اخلطرة والعالقة 

وتسريبات ال يوت وغريها من 
ساحات ا طات والنقا العاجا 
 للمواد وردمة إدارات الطوارو.

 عامة

43 

أعماة الصيااة 
الكهريئية الشاملة 
لاجه ة وا عدات 
واألاظمة الكهريئية 
 ي شاغا الرئيسية.

أعماة الصيااة الكهريئية جلميع  ــ
أجه ة األ سام ك جه ة ال ح  
 ول  ا ركات وأجه ة القياس.

ــ صيااة كهريئية ألجه ة التكيي  
 ا ختل ة.

 عامة

شراء ماكينة اوفست  44
 وملحقاهتا.

راصة بطباعة مجيع أاواب األوراق 
 عامة بكميات كبرية وبسرعة عالية.

45 

توريد وتركيب وتشغيا 
وفح  مولد دي ة 

احتياطن مع اللوحات 
الكهريئية مبرك  التحك  

 الوطين يجلابرية.

يشتما ا شروب على توريد 
وتركيب وتشغيا وفح  مولد 
دي ة احتياطن مع اللواحات 
الكهريئية  رك  حتك  اجلابرية 

 ال رعن مبنطقة السالم.

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة هبذه 
 األعماة

46 

ين مر تة إاشاء مبا
للحرس الوطين حلماية 

مو ع مرك  حتك  اجلهراء 
ال رعن وحمطة كهريء 

 (.Wاجلهراء )

 يشتما ا شروب :
. ااشاء مبىن دائ  من الطابوق 1

واخلرسااة للحرس الوطين           
يتكون من مكتب  مر السرية 

( مكاتب للضباه 3وعدد )
( مستودعات 4ا ناوبني وعدد )
تودعات ( مس4اسلحة وعدد )

( مكتب 4مهام إدارية و عدد )
( مهجع للقوة 4للقل  وعدد )

( 8( اسباحة وعدد )1وعدد )
دورة مياه وغرفة مرا بة الكامريات 

 وصالة متعددة األغراض.
. زايدة إرت اب ا سوار ي سالك 2

 الشائكة مع وضع سنسر.
 4( أبراج  رت اب 4. بناء عدد )3

 أمتار حو  أسوار ا و ع.
ضع كامريات حرارية على . و 4

السور حبيث تغطى ا نطقة 
 يلكاما.

. توفري أجه ة ت تيا لاشخاص 5
واآلليات واألمتعة والطرود 

 الربيدية.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 

العامة لاعماة 
 ا داية وا اشائية

47 

إاشاء وإجناز وصيااة 
صالة متعددة األغراض 

العب رايضية لوزارة )م
 الكهريء وا اء(.

إاشاء وإجناز وصيااة صالة متعددة 
 األغراض 

)مالعب رايضية لوزارة الكهريء  
 وا اء(.

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة هبذه 
 األعماة

48 

ت ويد وتركيب مولد 
طوارو الدي ة مع 
األعماة ا داية 

 وا يكاايكية ا لحقة.

ت ويد يشتما ا شروب على 
وتركيب مولد طوارو الدي ة مع 

األعماة ا داية وا يكاايكية 
ا لحقة  بىن إدارة ا تصا ت 

 مبنطقة السالم.
 

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة هبذه 
 األعماة



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 178            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
 سادسا:  طاب اخلدمات ال نية وا شاغا الرئيسية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

49 
أعماة صيااة مداية 

 راك  ا را بة والتحك  
 وا دارات التابعة هلا.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية :

صيااة ا باين التابعة  راك   -
 ا را بة والتحك  .

إعادة أتهيا دورات ا ياه  -
وا طاب  واسبتداة أبواب 
األلومنيوم مت مراك  ا را بة 

والتحك  )الوطين وا دينة والشعيبة 
 واجلهراء( .

ترمي  مدارا وممرات مراك  
 ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
ا رك ي اجلهاز 

للمنا صات 
العامة لاعماة 
 ا داية وا اشائية

أعماة صيااة مداية  50
  دارة ا تصا ت.

يشتما ا شروب على القيام 
أبعماة الصيااة ا داية  بىن إدارة 

 ا تصا ت.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 

العامة لاعماة 
 ا داية وا اشائية

 
 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 أ: مشاريع حمطات القوى الكهريئية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

1 

توريد وتركيب وتشغيا 
وصيااة األلواح الكهروضوئية 

على أسط  ر اانت مياه 
 الصبية األرضية.

تركيب ألواح كهروضوئية على أسط  
الصبية األرضية ي ضافة ر اانت مياه 

إىل كا ا عدات وا و ت والكيبالت 
الالزمة لربو ا شروب يلشبكة 

 الكهريئية.
( 30-25القدرة ا اتاجية ا تو عة )

 ميجاوات.

 حمدودة

 
 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 ب: مشاريع وحدات تقطري ا ياه
 اوب الطرح ا شروبابذة عن  اس  ا شروب م

1 

أتهيا شركات عا ية 
للمشاركة مت ا نا صات 

ا ستقبلية لتصمي  وت ويد 
وتركيب وتشغيا وصيااة 

وحدات لتحلية مياه البحر 
يلتناض  العكسن مع 
ملحقاهتا ي ضافة إىل 

معدات زايدة  لوية ا ياه 
ا نتجة مبحطات توليد 

القوى الكهريئية وتقطري 
 الكويت.ا ياه بدولة 

أتهيا شركات عا ية للمشاركة مت ا نا صات ا ستقبلية 
لتصمي  وت ويد وتركيب وتشغيا وصيااة وحدات 
لتحلية مياه البحر يلتناض  العكسن مع ملحقاهتا 

ي ضافة إىل معدات زايدة  لوية ا ياه ا نتجة مبحطات 
توليد القوى الكهريئية وتقطري ا ياه وذلك عن طري  

كراسة متطلبات وشروه الت هيا اليت تشتما إعداد  
على ا تطلبات األساسية وال نية وا الية والتنظيمية 

والتعا دية وسوأ يت  ا عالن عنها مت اجلريدة الرمسية 
 عن طري  اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة.

2 
مشروب حمطة الدوحة 

لتحلية مياه البحر يلتناض  
 العكسن )ا رحلة الثااية(.

ت ويد وتركيب وتشغيا وصيااة 
حمطة الدوحة لتحلية مياه 

البحر يلتناض  العكسن مع 
معدات زايدة  لوية ا ياه 

ا نتجة )ا رحلة الثااية( بقدرة 
( مليون 60إاتاجية تبلغ )

 جالون امرباطوري مت اليوم.
( 30مدة تن يذ ا شروب )
( 5شهرا  ي ضافة إىل )

 سنوات تشغيا وصيااة.

على  حمدودة
الشركات ا رهلة من 
 با اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات العامة 

 هلذه األعماة

 
 

 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 ج: إدارة أمن وسالمة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

أعماة احلراسة واألمن مبحطات  1
 القوى الكهريئية وتقطري ا ياه.

هو توفري احلراسة وا را بة 
 باين ومنشات حمطات 

القوى الكهريئية وتقطري 
ا ياه بوزارة الكهريء وا اء 

بدولة الكويت وإرطار 
ا دارة ا عنية مت الوزارة 
عن حدو  أية مشاكا 

أمنية أو حواد  أو 
تل يات  د حتد  مت 
موا ع العما ا ختل ة 

رصد أي حتركات أو و 
تصرفات غريبة أو مشبوهة 

وإبالغ ا سئولني فورا  
 عنها.

عام وتقبا 
العطاءات من 

ا قاولني 
ا سجلني لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 
العامة ولدى 
وزارة التجارة 
والصناعة  ثا 
 هذه األعماة.

 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا وصيا
 مجيع ا طات

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة تقدمي ردمات 
هندسية للتوربينات الغازية ذات 
الدورة ا شبكة وثنائية الغرض  
وا عدات ا ساعدة هلا بك اءة 

مبحطيت الشعيبة واستمرارية عالية 
الشمالية والصبية الغربية لتوليد 
 القوى الكهريئية وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا للشركات 
ألعماة الصيااة 

ا يكاايكية والكهريئية 
 3وأجه ة التحك  لعدد 
توربينات غازية وتربينة 
 3قارية واحدة وعدد 

وحدات تقطري وا عدات 
 ا ساعدة ي طة.

أتهيا على 
ت الشركا

 ا تخصصة

2 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة ا صالح 

والصيااة اجلذرية لضواغو اهلواء 
مت حمطات توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 

أعماة ا صالح والصيااة 
اجلذرية  لضواغو هواء 

ضواغو هواء  -األجه ة 
 اخلدمات ي طات.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

3 

أتهيـا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة  تـعــميــ   ــناة 
مارـذ مــياه الــبــحــر وإزالة واقا 

ا خل ات من حمطات توليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 

أعماة تعمي   ناة مارذ 
البحر وإزالة واقا 

 ا خل ات من ا طات.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

4 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة الصيااة 

السنوية للمعدات ا يكاايكية 
والكهريئية واألجه ة الد يقة مت 
حمطات توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 
ة أعماة الصيااة الدوري
واجلذرية للمعدات 

واألجه ة الد يقة وأجه ة 
التحك  ي طات 

وا عدات ا يكاايكية 
للوحدات الكهريئية 

ووحدات التقطري 
وا ساعدات مع استبداة 
 طع الغيار ا ستهالكية 

للمعدات واألجه ة 
لضمان حتقي  مرواة أداء 

عالية للتشغيا اآلمن 
وا ستقر للوحدات والذي 

ى ينعكس بدوره عل
استقرار الشبكة الكهريئية 

 مت البالد.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

5 
أتهيـا شركات متخصصة 

لالشباك مت أعماة  الغسيا 
الكيماوي مت حمطات توليد القوى 

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 

أعماة الغسيا الكيماوي 

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 179            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 ج: إدارة أمن وسالمة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

للغالايت البخارية مت  الكهريئية وتقطري ا ياه.
توليد القوى حمطات 

الكهريئية وتقطري ا ياه 
واليت لديها القدرة ال نية 
وا الية لتن يذها بدرجة 
عالية من اجلودة وإتباب 
أحد  األساليب ال نية 

وإهناء األعماة وتسليمها 
كاملة وف  جدوة زمين 

 حمدد.

6 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أتهيا موااع ترسب 

مت حمطات  MSFا قطرات 
توليد القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

ل ت  الاة أمام منتجات 
لتل ة وحتديد ك اءهتا 
ومعد ت احلقن  نع 

ا حتكار على منتجات 
حمدودة وذلك  هيدا  

 شراك ا نتجات ا رهلة 
 بلية.مت ا نا صات ا ستق

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

7 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة الصيااة 
السنوية لنظ  ا تصا ت ا 

حمطات توليد القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 
أعماة الصيااة السنوية 

لنظام البدا ت وا ابك  
ت واظ  النداء جبميع حمطا
توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

8 

أتهيا شركات استشارية 
 متخصصة لتطبي  اظام 

ISO/17025:2005 )  مت )
لتربات حمطات توليد القوى 
الكهريئية وتقطري ا ياه لوزارة 
الكهريء ا اء واحلصوة على 

 شهادة ا عتماد.

رات ت ويد الوزارة ي ستشا
الالزمة للمساعدة مت 
أتسيس وتطوير وتوثي  

وتن يذ اظام إدارة اجلودة 
مبا يتواف  مع متطلبات 
ا عتماد الدو  األي و 

واحلصوة على  17025
 شهادة ا عتماد.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

9 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة توريد وتسلي  

ا ضافة ل يت  ومناولة ا واد
الو ود مبحطـات توليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 
أعماة توريد وتركيب 

إضافات الو ود للغالايت 
وارتبارها ما  با وبعد 

ا حباق مت حمطات توليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

10 
مي ردمات فنية منا صة أعماة تقد

وهندسية لقطاب حمطات توليد 
 القوى الكهريئية وتقطري ا ياه.

ت ويد الوزارة يلعمالة ال نية 
لتقدمي ردمات فنية 

وهندسية لقطاب حمطات 
توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه

 منا صة حمدودة

11 
منا صة أعماة الصيااة السنوية 
لنظام ا انرة مت حمطات توليد 

 وى الكهريئية وتقطري ا ياه.الق

أعماة الصيااة السنوية 
خلالاي التوزيع الكهريئية 
لنظام ا انرة جلميع مباين 

ا طات وكذلك إانرة 
شوارب ا طات واستبداة 

بعض إانرة الشوارب مت 
ا طات يلطا ة الشمسية 
واستبداة اللمبات العادية 

 .LEDمبلبات الــ 

 منا صة حمدودة

12 
ة توريد وتسلي  الغازات منا ص

الصناعية  طات توليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا شركات 
متخصصة لالشباك مت 
أعماة توريد وتسلي  

الغازات الصناعية  طات 

 منا صة عامة

 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 ج: إدارة أمن وسالمة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
توليد القوى الكهريئية 

وتقطري ا ياه للح اظ على 
 استقرار الوحدات.

13 
السنوية لنظ  منا صة الصيااة 

ا تصا ت ا حمطات توليد 
 القوى الكهريئية وتقطري ا ياه.

أعماة الصيااة السنوية 
لنظام البدا ت وا ابك  

واظ  النداء جبميع حمطات 
توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

 منا صة حمدودة

 
 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 يااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا وص
 أو : حمطة الصبية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

منا صة اعماة الصيااة السنوية  1
 للروافع وأدوات ا ناولة.                                                  

عما صيااة روتينية جلميع 
الروافع وأدوات ا ناولة   ا 

ا طة للمحافظة على استمرارية 
 اداء ا عدات بك اءة.                              

منا صة 
 حمدودة

2 

منا صة اعماة اصالح و 
تنظي  ا وفرات البخارية  لعدد 

(  غالايت يلضغوه العالية 8)
 مبحطة الصبية.

تبديا  ا وفر للمحافظة على 
استمرارية التبادة احلرارى بني 

غازات ا حباق و مياه التغذية 
 دارا ا وفر.                                                                                             

منا صة 
 حمدودة

3 
منا صة اعماة توريد  طع الغيار 

لاعماة  و ا واد الالزمة
 ا يكاايكية ا حمطة الصبية.                 

فكرة عقود ت ويد  طع الغيار  
كما ا الن و و عقود ت ويد 
ا واد الكيميائية تسها حركة 
 طع الغيار و ا ست ادة من 

 ا خ ون.          

منا صة 
 عامة

منا صة اعماة صيااة رطوه  4
    الو ود  ا حمطة الصبية.              

أعماة صيااة رطوه الو ود  
 للح اظ على اداء ا عدات.                

منا صة 
 حمدودة

5 
منا صة اعماة ت ويد وإصالح 
وصيااة ضواغو اهلواء ا حمطة 

 الصبية                  

اعماة ت ويد وإصالح وصيااة 
ضواغو اهلواء ا حمطة الصبية 
للمحافظة على استمرارية اداء 

 بك اءة.ا عدات 

منا صة 
 حمدودة

6 
منا صة اعماة تعديا الغالأ  

 2اخلارجى للغالايت  لعدد    )
 وحدة قارية( ا حمطة الصبية.                  

اعماة تعديا الغالأ اخلارجى 
وحدة  2للغالايت  لعدد )

قارية( ا حمطة الصبية 
للمحافظة على استمرارية اداء 

      ا عدات بك اءة.            

منا صة 
 حمدودة

7 

منا صة اعماة صيااة و  
استبداة ا ج اء ا تاكلة 

لبوايت مارذ مياه البحر ا 
 حمطة الصبية.

اعماة صيااة و استبداة   
ا ج اء ا تاكلة لبوايت مارذ 

 مياه البحر ا حمطة الصبية.

منا صة 
 حمدودة

منا صة اعماة فح  شاما   8
 للغالايت ا حمطة الصبية.

اعماة فح  شاما للغالايت    
للمحافظة على استمرارية اداء 

ا عدات بك اءة  ا حمطة 
 الصبية.

منا صة 
 حمدودة

9 
منا صة أعماة الصيااة   

السنوية  للمعدات الكهريئية 
 مبحطة الصبية.

عما صيااة روتينية و جمدولة 
جلميع ا عدات ا ا طة 

للمحافظة على استمرارية اداء 
 ا عدات بك اءة عالية.                        

منا صة 
 حمدودة

10 
منا صة اعماة  الصيااة  

  275للقواطع الكهريئية جهد 
 كيلو فولت ا حمطة الصبية.      

اعماة صيااة ااظمة الو اية 
كيلو   275يئية  جهد الكهر 

فولت  لضمان صيااتها و توفر 
  طع الغيار.                  

منا صة 
 حمدودة

11 

منا صة توريد  و تركيب  
كيلو فولت   11حمركات جهد 

(BRP&DP مع ضمان )
 سنة.

  11توريد و تركيب حمركات  
كيلو فولت  مع ضمان سنة 
لت ادى رروج الوحدات عن 

 ركات.      اخلدمة بسبب اعطاة ا 

منا صة 
 حمدودة
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12 

منا صة توريد و تركيب   
كيلو فولت   11حمركات جهد 

(FDF&GRF مع ضمان )
 سنة.

  11توريد و تركيب حمركات  
كيلو فولت  مع ضمان سنة 
لت ادى رروج الوحدات عن 

 اخلدمة بسبب اعطاة ا ركات.            

منا صة 
 حمدودة

13 
منا صة ت ويد مناط  مدارا 

الو ود و ر اانت الو ود 
 مبااعات الصواع .

عما ت ويد مناط  مدارا 
الو ود ور اانت الو ود مبااعات 
الصواع   ا ا طة للمحافظة 
على استمرارية ادائه   بك اءة 

 عالية.

منا صة 
 حمدودة

14 
منا صة استبداة جمموعة 

البطارايت و اجه ة الشحن و 
 ا و ت.

رايت عما استبداة جمموعة البطا
و اجه ة الشحن و ا و ت  ا 
ا طة للمحافظة على استمرارية 

 ا داء  بك اءة عالية.

منا صة 
 حمدودة

15 
منا صة اعماة تطوير دوائر 

التحك  ا لية لااظمة 
 ا ساعدة ا الغالية.

تطوير و حتديث دوائر التحك  
ا لية لااظمة ا ساعدة ا 

 8 - 1الغالية للوحدات 
بنظام التحك  الر مى   وربطها

(DCS.ألداء أفضا ) 

منا صة 
 حمدودة

16 
منا صة اعماة تطوير اظام 
التحك  عن بعد للببينة 

.TRC       

عما حتديث لنظام التحك  عن 
 - 1بعد ا الببينة   للوحدات 

 لضمان افضا ا داء.   8

أمر مباشر 
للُمّصنع 
 الرئيسن

منا صة اعماة تطوير اظام  17
 . 7,8الغالية    محاية 

عما حتديث اظام محاية الغالية 
للوصوة اىل افضا ا داء   7,8

 ورفع الك اءة.

أمر مباشر 
للُمّصنع 
 الرئيسن

18 
منا صة اعماة تطوير وحدات 
التحك  ا لية لنظام معاجلة 

 .A , Bا ياه  

عما تطوير و حتديث وحدات 
التحك  ا لية لنظام معاجلة ا ياه  

A , B .لضمان افضا ا داء 

منا صة 
 عامة

19 
منا صة اعماة تطوير اظام 

 التحك  ي قطرات
 .8 -1للوحدات  

عما تطوير و ألديد لنظام 
التحك  ي قطرات للوحدات 

 لضمان أفضا األداء.    1-8

أمر مباشر 
للُمّصنع 
 الرئيسن

20 

منا صة أعماة تطوير اظام 
 ياس ا وصلية خلطوه البخار 

 1العائد مت ا قطرات  ا تكث 
– 8. 

عما تطوير اظام  ياس ا وصلية 
خلطوه البخار ا تكث  العائد ا 

لضمان افضا  8 - 1ا قطرات 
 أداء.

منا صة 
 حمدودة

21 

منا صة أعماة تطوير مشغالت 
الصمامات ا اظام التهوية و 

(  HVACالتكيي  )
 ا قطرات.

استبداة مشغالت الصمامات  
 معدات  لنظام التحك   ا

التهوية و التكيي  ا ا قطرات 
(HVAC  لضمان  اداء )

 النظام بك اءة.

منا صة 
 عامة

22 

أعماة تطوير اظام التحك  مت 
(  مبحطة HVACالتكيي  )

الصبية لتوليد القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

تطوير و ألديد لوحات التحك  
للمربدات العالية و ا نخ ضة 

ة ا ا قطرات احلرارة و الطارئ
(HVAC  لضمان  اداء )

 النظام بك اءة.

منا صة 
حمدودة 
على 

الشركات 
 ا ُّصنعة

23 

منا صة اعماة تطوير اظام   
رصد ا ابعااثت ا ستمرة 
وربطها مع اظام معلومات 

الر ابة البيئية لدولة الكويت ا 
حمطة الصبية  لتوليد القوى و 

 تقطري ا ياه.

اعماة تطوير اظام  رصد   
ا ابعااثت ا ستمرة وربطها مع 
اظام معلومات الر ابة البيئية 

لدولة الكويت ا حمطة الصبية  
 ألداء افضا للمعدات.

منا صة 
 عامة

24 
منا صة أعماة تـعــميــ   ــناة   

مارـذ مــياه الــبــحــر   وإزالة 
 واقا ا خل ات.                                                                                       

اعماة  تعمي  و تنظي  ا مرات 
ا ائية   رذ مياه البحر  وضمان 

                                                                      مرورها بسهولة اىل ا طة. 

منا صة 
 حمدودة

25 
منا صة اعماة الصيااة ا داية  

مبحطات القوى الكهريئية و 
 تقطري ا ياه.           

اعماة  الصيااة ا داية   ناط  
ا قطرات و الببينات و 

الببينات الغازية و ا س لت و 
 رق وصيااة ا صاعد.                                                 الط

منا صة 
 حمدودة

26 
منا صة اعماة صيااة اظ   

ا انرة مبحطة الصبية للقوى 
 الكهريئية و تقطري ا ياه.           

اعماة  صيااة اظ  ا انرة مبحطة 
الصبية للقوى الكهريئية و 

                      تقطري ا ياه.           

منا صة 
 حمدودة

منا صة اعماة صيااة ا صاعد  مبحطة منا صة اعماة صيااة ا صاعد   27

مبحطة الصبية للقوى الكهريئية 
 و تقطري ا ياه.           

الصبية للقوى الكهريئية وتقطري 
 ا ياه.                                

 حمدودة

28 

منا صة اعماة صيااة و تشغيا 
وحدات الدورة ا شبكة  ا 
حمطة الصبية لتوليد القوى 

 الكهريئية و تقطري ا ياه.                                   

اعماة صيااة وحدات الدورة  
ا شبكة  ا حمطة الصبية لتوليد 

          القوى الكهريئية و تقطري ا ياه.                          

منا صة 
 حمدودة

29 

منا صة حتديث ااظمة ا اذار 
ومكافحة احلري  وربو مجيع 

ا باين اجلديدة ا حمطة الصبية 
لتوليد القوى الكهريئية و تقطري 
 ا ياه.                            

حتديث ااظمة ا اذار ومكافحة 
احلري  وربو مجيع ا باين اجلديدة 

توليد القوى ا حمطة الصبية ل
 الكهريئية و تقطري ا ياه.                                   

منا صة 
 حمدودة

الغسيا الكيماوي لغالايت       30
 حمطات القوى وتقطري ا ياه. 

ا نا صة راصة أبعماة تنظي   
كيميائن ألانبيب الغالايت من 

الدارا  زالة البسبات و 
 ا ج اء ا تاكلة لرفع ك اءة

الغالية مت تبخري مياه الغالية و 
ذلك  ستخدام البخار مت توليد 

الكهريء و تسخني ا سخن 
احلراري للمقطرات  اتاج ا ياه 
ا قطرة و مت حالة عدم تنظي  

ا انبيب ستباك  البسبات 
مسببة تقليا كمية البخار و 
يلتا  ا اتاج و كذلك زايدة 
ضغو ا انبيب و الذي يردي 

دو  تشققات مت ا  ح
 ا انبيب.

منا صة 
 حمدودة

31 

منا صة تقدمي ردمات هندسية 
للتوربينات الغازية ذات الدورة 

ا شبكة وثنائية الغرض  
وا عدات ا ساعدة هلا بك اءة 
واستمرارية عالية  طة الصبية 

 الغربية. 

أعماة الصيااة ا يكاايكية 
والكهريئية وأجه ة التحك  

توربينات غازية وتربينة  3لعدد 
وحدات  3قارية واحدة وعدد 

تقطري وا عدات ا ساعدة 
 ي طة.

منا صة 
 حمدودة

32 

أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة تقدمي 

ردمات هندسية للتوربينات 
الغازية ذات الدورة ا شبكة 
وثنائية الغرض  وا عدات 

ا ساعدة هلا بك اءة واستمرارية 
مبحطيت الشعيبة الشمالية عالية 

والصبية الغربية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا للشركات ألعماة 
الصيااة ا يكاايكية والكهريئية 

 3وأجه ة التحك  لعدد 
توربينات غازية وتربينة قارية 

وحدات تقطري  3واحدة وعدد 
 وا عدات ا ساعدة ي طة.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

33 

أتهيـا شركات متخصصة    
لالشباك مت أعماة  تـعــميــ  

 ــناة مارـذ مــياه الــبــحــر وإزالة 
 ا خل ات. واقا

دعوة أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة تعمي   ناة 

مارذ البحر وإزالة واقا 
 ا خل ات من ا طات.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

34 
أتهيـا شركات متخصصة 

لالشباك مت أعماة ا صالح 
 والصيااة اجلذرية لضواغو اهلواء

دعوة أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة ا صالح 

والصيااة اجلذرية لضواغو هواء 
ضواغو هواء  -األجه ة 

 اخلدمات ي طات.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

 
 ية وتقطري ا ياهسابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئ

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثايا: حمطة الدوحة الغربية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

منا صة أعماة الصيااة ا داية  1
  طة الدوحة الغربية

أعماة صيااة شاملة وإاشاء مباين 
 جديدة.

منا صة 
 حمدودة

2 
شبكة الصرأ الصحن حتديث 

 طة الدوحة الغربية وربطها 
 يلشبكة العامة.

العما على اعادة حتديث شبكة 
الصرأ القدمية وربطها يلشبكة 

 العامة.

منا صة 
 حمدودة
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 ية وتقطري ا ياهسابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئ

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثايا: حمطة الدوحة الغربية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

3 
إاشاء وإجناز جسر  دارا 
مياه البحر مت حمطة الدوحة 

 الغربية.

جسر مطلوب  اية مدارا مياه 
 البحر.

منا صة 
 عامة

وتركيب وتشغيا معدات  توريد 4
 تنقية الصرأ الصحن.

أعماة مطلوبة لتنقية الصرأ 
 الصحن.

منا صة 
 عامة

5 
أعماة إصالح وصيااة  نوات 
لارج مياه البحر  طة الدوحة 

 الغربية.

إصالح وصيااة  نوات لارج مياه 
 البحر.

منا صة 
 عامة

صيااة أاظمة ا انرة مت حمطة  6
منا صة  ا انرة ي طة.صيااة  الدوحة الغربية.

 حمدودة

صيااة ا صاعد مت حمطة  7
منا صة  صيااة ا صاعد ي طة. الدوحة الغربية.

 حمدودة

8 
منا صة فح  وإصالح 

هيكا مدارا مياه البحر مت 
 حمطة الدوحة الغربية.

فح  وإصالح هيكا مدارا 
 مياه البحر.

منا صة 
 عامة

9 
منا صة إزالة ومعاجلة الرماة 
ا ختلطة يل يت من حمطة 

 الدوحة الغربية.

إزالة ومعاجلة الرماة ا ختلطة 
 يل يت.

منا صة 
 عامة

10 
أعماة الصيااة السنوية 

 عدات التكيي  والتهوية 
 والتدفئة.

أعماة صيااة متنوعة  عدات 
التكيي  للمحافظة على ثبات 

 إاتاج الوحدات.

منا صة 
 حمدودة

ا ناولة صيااة الروافع وأدوات  11
  طة الدوحة الغربية.

أعماة صيااة متنوعة للروافع 
وأدوات ا ناولة للمحافظة على 

 سالمة ا عدات.

منا صة 
 حمدودة

12 

استـبداة أاـابيب مسخــن مياه 
( ذات 3 2التغذيـة ر ـ  )

الضغو ا نخ ض للببينات 
البخارية مت حمطة الدوحة 
الغربية للقوى الكهريئية 

 ا ياه.وتقطري 

استـبداة أاـابيب مسخــن مياه 
( ذات الضغو 3 2التغذيـة ر ـ  )

ا نخ ض للببينات البخارية مت 
حمطة الدوحة الغربية للقوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

منا صة 
 حمدودة

إصالح مدارن رروج الغازات  13
 مبحطة الدوحة الغربية.

تتضمن ا نا صة كافة األعماة 
مدارن رروج  الالزمة  صالح

الغازات ي طة وكذلك الصيااة 
وا صالحات وتبديا مجيع القطع 

التال ة اخلاصة بعملية إصالح 
ا دارن مبوجب ا واص ات 

وكذلك أي عما أرر مطلوب 
 مبستندات ا نا صة.

منا صة 
 حمدودة

14 
أعماة حتديث وزايدة إاتاج 

أربعة مقطرات للمرحلة األوىل 
 ية.مت حمطة الدوحة الغرب

معدات ميكاايكية  -صيااة جذرية 
 وحمركات وتربينات وملحقاهتا.

منا صة 
 حمدودة

أعماة ا صالح والصيااة  15
 اجلذرية لضواغو اهلواء.

توريد وتركيب وصيااة ضواغو 
 اهلواء للمقطرات.

منا صة 
 حمدودة

16 

توريد أانبيب من ال و ذ 
ا قاوم للصدأ وال و ذ 

الكربوين وملحقاهت  
 ستخدامها مت ا قطرات مت 

 حمطة الدوحة الغربية.

استبداة وصيااة األانبيب الدارلية 
واخلارجية لقس  ا قطرات ومصنع 

 زايدة القلوية.

منا صة 
 عامة

17 
أعماة  تـعــميــ   ــناة مارـذ 

مــياه الــبــحــر وإزالة 
 ا خل ات. واقا

أعماة  تـعــميــ   ــناة مارـذ مــياه 
ا خل ات من  ــحــر وإزالة واقاالــب

 ا طة.

منا صة 
 حمدودة

18 

أتهيـا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة  تـعــميــ  

 ــناة مارـذ مــياه الــبــحــر وإزالة 
 ا خل ات. واقا

دعوة أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة تعمي   ناة 

مارذ البحر وإزالة واقا ا خل ات 
 .من ا طات

 

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

 ية وتقطري ا ياهسابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئ
 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اثايا: حمطة الدوحة الغربية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

19 

أتهيـا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة ا صالح 

والصيااة اجلذرية لضواغو 
 اهلواء.

دعوة أتهيا شركات متخصصة 
لالشباك مت أعماة ا صالح 

والصيااة اجلذرية   لضواغو هواء 
ضواغو هواء اخلدمات  -األجه ة 
 ي طات.

أتهيا على 
الشركات 
 ا تخصصة

أعماة حتديث الغالايت  20
 البخارية. 

أعماة حتديث الغالايت البخارية 
للح اظ على استمرارية أداء 

 الوحدات بشكا  من.

منا صة 
 حمدودة

21 

استبداة اظام كاش  احلري  
مت مسخن اهلواء الدوار 

للغالايت مت حمطة الدوحة 
الغربية للقوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

  احلري  مت مسخن اظام كاش
اهلواء الدوار للغالايت  دمي جدا  
و  يعما مت الو ت احلاضر واظرا  
ألتية هذا النظام وحاجة ا طة له 

 ي اعداد هذه ا نا صة.

منا صة 
 حمدودة

22 

تطوير وحتديث اظام التحك  
مت الوحدات احلرارية واألاظمة 

ا ساعدة مت حمطة الدوحة 
ئية الغربية للقوى الكهري

 وتقطري ا ياه.

اظام التحك  مت الوحدات احلرارية 
اظام  دمي جدا  و  يت  تصنيعه منذ 
زمن طويا و  تتوفر له  طع الغيار 

 ا ناسبة.

منا صة 
 حمدودة

23 

حتديث أجه ة التحك  
 قطرات ا رحلة الثااية مت 
حمطة الدوحة الغربية للقوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 قطرات ا رحلة اظام التحك  
الثااية مبحطة الدوحة الغربية اظام 
 دمي جدا  و  يت  تصنيعه منذ زمن 

طويا و  تتوفر له  طع الغيار 
 ا ناسبة.

منا صة 
 حمدودة

24 

توريد وتركيب اظام كامريات 
ا را بة للتشغيا مت حمطة 

الدوحة الغربية للقوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 بة ألغراض اظام كامريات ا را
أمنية مت حمطة الدوحة الغربية 
 للقوى الكهريئية وتقطري ا ياه

منا صة 
 عامة

25 

تطوير وتركيب اظام رصد 
ا ابعااثت ا ستمرة وربطها مع 
اظام معلومات الر ابة البيئية 

لدولة الكويت مت حمطة الدوحة 
الغربية للقوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

ا ستمرة اظام رصد ا ابعااثت 
وربطها مع اظام معلومات الر ابة 

البيئية لدولة الكويت مت حمطة 
 الدوحة الغربية.

منا صة 
 عامة

26 
أعماة حتديث اظام التحك  

للببينات الغازية مت حمطة 
 الدوحة الغربية.

حتديث اظام التحك  للببينات 
الغازية مت حمطة الدوحة الغربية من 

 (GEشركة جنراة إلكبيك )

منا صة 
 حمدودة

27 
أجه ة حملالت الكلورين 

للمقطرات وا ساعدات العامة 
  طة الدوحة الغربية.

يستخدم لقياس اسبة الكلور مت 
 طلب شراء مياه البحر ا ستخدم للمقطرات.

أعماة الصيااة السنوية  28
 للمعدات الكهريئية.

صيااة ا ركات ذات اجلهد   -1
د ( ك.أ وذات اجله11العا  )

 ك.أ . 1ا نخ ض اليت أ ا 
أعماة الصيااة الطارئة  -2

 للمعدات الكهريئية وا ركات. 
أعماة دهاانت ا عدات  -3

 الكهريئية.

منا صة 
 حمدودة

29 

أعماة إصالح طارئة على 
( جهد 3ا وة ر   )

(11KV/132KV سعة )
(40/50MVA قطرات  )

 ا رحلة األوىل.

رات إصالح أعماة طارئة وا رتبا
( جهد 3على حموة ر   )

(11KV/132KV سعة )
(40/50MVA قطرات  )

 ا رحلة األوىل.

منا صة 
 حمدودة

30 
أعماة صيااة جذرية للقواطع 

 275/132الكهريئية جهد 
 (.SF6كيلو فولت )

أعماة صيااة جذرية القواطع 
كيلو   275/132الكهريئية جهد 

(. مع أجور مشرفني SF6فولت )
 الصااعة.من شركة 

توريد  طع الغيار الالزمة ألعماة 
 الصيااة.

أمر مباشر 
للشركة 
 الصااعة
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 ية وتقطري ا ياهسابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئ

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثايا: حمطة الدوحة الغربية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

31 

أعماة الصيااة اجلذرية 
 و ت مولدات الوحدات 

( 375MVA درة )
وحمو ت الربو  درة 

(250MVA مبحطة )
 الدوحة الغربية.

أعماة صيااة جذرية للمحو ت 
مع أجور ا شرفني من الشركة 

 الصااعة.
 طع غيار الالزمة ألعماة  توريد

 الصيااة.

أمر مباشر 
للشركة 
 الصااعة

توريد وتركيب حمركات كهريئية  32
 مت حمطة الدوحة الغربية.

حمرك  ضخة  2استبداة عدد 
 تدوير ا ياه زائدة ا لوحة.

منا صة 
 حمدودة

توريد وتركيب حمركات   33
 كهريئية.

توريد وتركيب وارتبار ا ركات 
الكهريئية ذات السعة الكبرية اظرا  
لتقادم ا ركات القائمة واستن اأ 

عدد مرات ل  ا ركات مما 
يستل م استبداهلا لضمان استمرار 

 عما الوحدات.

منا صة 
 حمدودة

34 
حموة مقطرات ا رحلة األوىل 

(40/50MVA جهد )
132/11KV 

توريد وتركيب وارتبار حموة 
بسبب ا قطرات ا رحلة األوىل 

 عطا ا وة احلا .

منا صة 
 حمدودة

استبداة القواطع الكهريئية  35
  قطرات ا رحلة األوىل.

استبداة وتركيب وارتبار للقواطع 
الكهريئية اظر ا  اتهاء العمر 

ا فباضن للقواطع وعدم وجود 
  طع غيار من الشركة ا صنعة.

 8حتسني ك اءة تشغيا عدد 
هذه  مقطرات يت  تغذيتها من

 القواطع.

منا صة 
 حمدودة

36 
حتديث اظام التحك  

الكهريئن لغرفة التحك  
 الكهريئية .

إىل  Analogحتديث النظام من 
مع استبداة  Digitalاظام 

مجيع األجه ة ا و عية مبحطات 
ا  اتي  وذلك لربطه بنظام 

التحك  الرئيسن بغرفة التحك  
 الوطين والربو اخلليجن.

منا صة 
 حمدودة

37 
صيااة اظ  ا تصا ت 

مبحطات القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

الصيااة السنوية لنظ  ا تصا ت 
مت حمطات القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

منا صة 
 حمدودة

حتديث حمطات التوزيع  38
 ال رعية.

حتديث حمطات التوزيع ال رعية 
 مبحطة الدوحة الغربية.

منا صة 
 حمدودة

 
  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

1 

أعماة الصيااة السنوية 
للروافع وأدوات ا ناولة ا 
حمطات القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

القيام أبعماة الصياانت ا يكاايكية جلميع 
الروافع وأدوات ا ناولة مت مجيع أ سام 

ا طة واليت تستخدم مت عمليات التشغيا 
 والصيااة.

منا صة 
 حمدودة

2 

حتديث و ديد العمر 
( 2ا فباضن لعدد )

وحدات قارية مت حمطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 طالة عمر الوحدات وا افظة على  
 ك اءهتا والعما على حتديثها.

منا صة 
 حمدودة

3 

حتديث و ديد العمر 
( 4ا فباضن لعدد )

وحدات قارية مت حمطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.
 

 طالة عمر الوحدات وا افظة على  
 ك اءهتا والعما على حتديثها.

منا صة 
 حمدودة

  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 
 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

4 

أعماة الصيااة السنوية 
 عدات التكيي  والتهوية 

والتدفئة للوحدات البخارية 
مبحطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

القيام أبعماة الصياانت الدورية جلميع 
معدات التكيي  والتهوية والتدفئة 
واحل اظ على ك اءهتا مبحطة ال ور 

 اجلنوبية.

منا صة 
 حمدودة

5 

أعماة الصيااة السنوية 
 عدات التكيي  والتهوية 
والتدفئة للوحدات الغازية 
والدورة ا شبكة ووحدات 
التناض  العكسن مبحطة 

ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

القيام أبعماة الصياانت الدورية جلميع 
والتدفئة  معدات التكيي  والتهوية

واحل اظ على ك اءهتا مبحطة ال ور 
 اجلنوبية.

منا صة 
 حمدودة

6 

استبداة مضخات انزب 
الغازات للمقطرات مت 

حمطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

لتقادمها ووجود مشاكا كثرية تردي إىل 
تكسر القطع الدارلية وتو  ها عن العما 

ه ا ياه ا نتجه من والت ثري على وجو 
 ا قطرات.

منا صة 
 عامة

7 

ت ويد وتركيب معدات 
الورشة ا يكاايكية وت ويد 

مواد اخلام  طة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

ـ تصنيع وإصالح  طع الغيار اخلاصة 
 مبعدات ا طة واليت حتتاج إىل 

به )تصنيع+تشكيا +ثقب + حلام وما شا
 ذلك (

عدم ا ستعااه يلورش اخلارجية لتصنيع 
وإصالح  طع الغيار من رالة عقود 

 الصيااة.

منا صة 
 حمدودة

8 

إصالح صمامات ضغو 
البخار الرئيسن وصمامات 

( TOAإعادة التسخني )
مت حمطة ال ور اجلنوبية 

لتوليد القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

إصالح صمامات البخار الرئيسن 
وصمامات إعادة التسخني لوجود شروخ 

 V/Vيألج اء الرئيسية للصمامات )
DISC) (V/VSEAT) 

منا صة 
 عامة

9 

استبداة صمامات األمان 
للغالايت 

(OKANO مت حمطة )
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

إستبداة صمامات األمان لتقادمها ووجود 
 هتريبات 

 (.V/V Seatيلــ)

منا صة 
 عامة

10 

أعماة صيااة جذرية 
 ولدات الدي ة الطارئة 

(MHI طة ال ور  )
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

أعماة صيااة جذرية  ولدات الدي ة 
( عما صيااة جذرية هلا MHIالطارئة )

لوصوهلا أل صى ساعات التشغيا ا وصى 
 هبا من  با ا صنع.

منا صة 
 امةع

11 

استبداة صمامات الضغو 
 الرئيسية 

(HP-BY PASS )
للغالايت 

(ZIKESCH مت )
حمطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

استبداة صمامات الضغو الرئيسية 
لتقادمها وتراجع أدائها و  ميكن إصالحها 

  كوانهتا اخلاصة.

منا صة 
 حمدودة

12 

العمر حتديث وإطالة 
( 8ا فباضن لعدد )

غالايت مبحطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

حتديث أج اء الضغو العا  وذلك  اتهاء 
 العمر ا فباضن.

منا صة 
 حمدودة

أعماة ا صالح والصيااة  13
اجلذرية لضواغو اهلواء 

القيام أبعماة الصياانت الدورية جلميع 
 ضواغو اهلواء للح اظ على ك اءهتا.

منا صة 
 حمدودة
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  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

للوحدات الغازية والدورة 
  ا شبكة ووحدات التناض
العكسن مبحطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

14 

أعماة ا صالح والصيااة 
اجلذرية لضواغو اهلواء 

للوحدات البخارية مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

القيام أبعماة الصياانت الدورية جلميع 
 ضواغو اهلواء للح اظ على ك اءهتا.

منا صة 
 حمدودة

15 

أعماة إصالح  وصيااة 
( ر اانت و ود 6عدد )

ال يت اخلام  مت حمطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

ا فباضن أعماة إصالح وإطالة العمر 
( ر اانت و ود ال يت اخلام 6لعدد )

 والثقيا والدي ة.

منا صة 
 عامة

16 

( 4استبداة عدد )
ضواغو هواء مببىن 

(SF6 مت حمطة ال ور )
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

منا صة  استبداة ضواغو اهلواء ي بىن لتقادمها.
 حمدودة

17 

إعادة أتهيا رطوه دروة 
ورروج مياه البحر مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

إصالح وصيااة رطوه دروة ورروج 
مياه البحر اظرا  لتقادمها ووجود أضرار 

شديدة على األسط  الدارلية تردي إىل 
تسريت مت مياه البحر ورروج الوحدات 

 عن اخلدمة.

منا صة 
 عامة

18 

دات صيااة معدات ووح
 التناض  العكسن بقدرة 

مليون جالون  30)
 إمرباطوري ( 

مت حمطة ال ور اجلنوبية 
لتوليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

احل اظ على ك اءة و درة إاتاج ا ياه 
 لوحدات التناض  العكسن.

منا صة 
 حمدودة

19 

تركيب اظام فلب إزالة 
الشوائب  قطرات ا رحلة 

 األوىل 
مقطرات ( مت حمطة  8) 

ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

إستبداة وتركيب وتشغيا وحدة حتويا 
البخار اظرا  لتقادمها ووجود تسرب 

البخار بكميات كبرية مت أماكن متعددة 
 وعدم إمكااية الع ة ل بات طويلة.

منا صة 
 حمدودة

20 

استبداة وتركيب  وحدة 
ر وملحقاهتا مت حتويا البخا

حمطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

احلاجة إىل إصالح وإعادة أتهيا موااع 
التسرب ا ستخدمة مت ا عدات 

ا يكاايكية مثا ا ضخات وغريها رالة 
 موس  الصيااة.

منا صة 
 حمدودة

21 

إصالح وإعادة أتهيا 
موااع التسرب ا يكاايكية 

ت الغازية والدورة للوحدا
ا شبكة ووحدات التناض  

 العكسن
مبحطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

احلاجة إىل إصالح وإعادة أتهيا موااع 
التسرب ا ستخدمة مت ا عدات 

ا يكاايكية مثا ا ضخات وغريها رالة 
 موس  الصيااة.

منا صة 
 حمدودة

22 

أتهيا إصالح وإعادة 
موااع التسرب ا يكاايكية 
للوحدات البخارية مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

احلاجة إىل إصالح وإعادة أتهيا  طع 
الغيار ا يكاايكية اليت تعرضت للتغيري مت 
مواص اهتا ال نية جراء وجودها يخلدمة 

 وممكن إصالحها.

منا صة 
 حمدودة

  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 
 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

23 

ح وإعادة أتهيا  طع إصال
غيار معدات ميكاايكية 

للوحدات الغازية والدورة 
ا شبكة ووحدات التناض  

 العكسن
مبحطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

احلاجة إىل إصالح وإعادة أتهيا  طع 
الغيار ا يكاايكية اليت تعرضت للتغيري مت 

دها يخلدمة مواص اهتا ال نية جراء وجو 
 وممكن إصالحها.

منا صة 
 حمدودة

24 

إصالح وإعادة أتهيا  طع 
غيار معدات ميكاايكية 

للوحدات البخارية مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

احلاجة إىل إصالح وإعادة أتهيا  طع 
الغيار ا يكاايكية اليت تعرضت للتغيري مت 

ة جراء وجودها يخلدمة مواص اهتا ال ني
 وممكن إصالحها.

منا صة 
 حمدودة

25 

حتديث وتوريد  طع غيار 
 سخن اهلواء الدوار لعدد 

( غالايت مبحطة ال ور 4)
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

احلاجة إىل حتديث مسخنات اهلواء الدوار 
( غالايت اظرا  لتقادمها ول ايدة 4لعدد )
 التبادة احلراري لتسخني الغازات.ك اءة 

منا صة 
 حمدودة

26 

استبداة صمامات دروة 
البخار  قطرات ا رحلة 

األوىل والثااية مبحطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

اظرا  حلدو  مشاكا تشغيلية على 
الصمامات احلالية حيث أهنا تعما فوق 

 )التصميمن(.ا عدة الطبيعن 

منا صة 
 حمدودة

27 

تركيب وحدة معاجلة 
ا خل ات الصناعية مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 عاجلة ا خل ات الناألة عن أعماة 
 الصيااة. 

منا صة 
 عامة

28 
أعماة التجري   مت حمطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

  ياه.  الكهريئية وتقطري ا

 ـ تعمي  جمرى دروة ا اء إىل م رذ ا ياه. 
 ـ إزالة ا خل ات الراكدة مبجرى ا ياه.

منا صة 
 حمدودة

29 

أعماة توريد وتركيب  عدد 
( ضواغو هواء األجه ة 6)

مت حمطة ال ور اجلنوبية 
لتوليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.  

استبداة ضواغو اهلواء مببىن الببينات 
 لتقادمها.

منا صة 
 حمدودة

30 

أعماة إصالح مدارن 
رروج الغازات مبحطة ال ور 

اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه. 

 محاية جس  ا دارن.-1
 مراعاة شروه الطريان ا دين.-2
احل اظ على األعماة ا داية  -3

 للمدرنة.

منا صة 
 حمدودة

31 
صيااة رطوه الو ود 

وى الكهريئية مبحطات الق
 وتقطري ا ياه.

للح اظ على رطوه الو ود وتواجدها 
 يخلدمة اظر  لتقدمها.

منا صة 
 حمدودة

32 

أعماة الصيااة السنوية 
للمعدات الكهريئية مت 

حمطة ال ور اجلنوبية للقوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

صيااة ا ركات الكهريئية ذات اجلهد 
وإعادة ل  بعض ا بدد واجلهد ا ستمر 

 ا ركات.

منا صة 
 حمدودة

33 

استبداة رالاي اجلهد 
فولت  415ا نخ ض 

( وحدات قارية 4لعدد )
مت حمطة ال ور اجلنوبية 

للقوى الكهريئية وتقطري 
 ا ياه.

استبداة رالاي اجلهد ا نخ ض وذلك لعد 
توفر  طع الغيار للنظام القدمي وعدم توفر 

استبداة أربع وحدات البديا هلا وسيت  
أباظمة حديثة وستكون اخلالاي القدمية 

 رصيد احتياطن لاربع وحدات األررى.

منا صة 
 حمدودة

34 

استبداة حمو ت الوحدات 
 البخارية جهد 

 275ك.أ&/ 17)
ك.أ( مبحطة ال ور 

 استبداة حمو ت للوحدات البخارية جهد 
ك.أ(حيث  275ك.أ&/ 17)

أظهرت اتائج ا رتبارات اليت أجريت 
على تلك ا و ت بوادر  هنيار دارلن 

منا صة 
 حمدودة
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  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

اجلنوبية للقوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

لع ة ا ل ات وعليه أوصت الشركة 
ا صنعة بضرورة إعادة ل  تلك ا و ت 

 أو استبداهلا.

35 

توريد وتركيب مااع 
الصواع  مت حمطة ال ور 
جلنوبية للقوى الكهريئية 

 طري ا ياه.وتق

اظرا ألتية أاظمة مااعات الصواع  مت 
محاية ا باين وا عدات الكهريئية من زايدة 
اجلهد ا تولد ب عا الصواع  واظرا لقدم 

األاظمة ا وجودة وتل  بعضها سيت  
 استبداة تلك األاظمة أبررى جديدة.

منا صة 
 حمدودة

36 

استبداة البطارايت 
احلامضية  نظومة التيار 

لغري منقطع مبحطة ال ور ا
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 استبداة مجيع البطارايت احلامضية.
تركيب اظام لتعبئة البطارايت احلامضية 

 أوتوماتيكيا.
تركيب اظام ا را بة القي  التشغيلية 

 درجة احلرارة....(.‘للبطارايت )جهد
تركيب اظام طرد الغازات مت غرأ 

 بطارايت.ال

منا صة 
 حمدودة

37 

( منظ  2استبداة عدد )
اجلهد األوتوماتيكن اخلاص 
مبولدات الببينات الغازية 

القدمية مبحطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

استبداة منظ  اجلهد األوتوماتيكن لعدد 
وحدتني مت الببينات الغازية القدمية 

ي استبداة منظ   ( وللعل  فقد2‘1)
( من 4‘3اجلهد األوتوماتيكن للوحدتني )

 با . والنوب احلديث من النوب الر من مما 
سيردي إىل حتسني ك اءة تشغيا ا ولد 
وسرعة استجابته لتغيري األمحاة كما أاه 

 حيتوي على جهاز
 (Stability Device 

Power.) 

منا صة 
 حمدودة

38 

استبداة اظام الو اية 
القدمية مبحطة  ا هبطية

ال ور اجلنوبية للقوى 
 الكهريئية.

ـ استبداة وحتديث اظام الو اية ا هبطية 
مبحطة استقباة الغاز حيث أهنا تعما 

عام   ولعدم وجود  طع  15ألكثر من 
غيار متوفرة وتعطا النظام  دة أكثر من 

 عامني.
ـ استبداة اظام الو اية ا هبطية لبوابة 

قة مارذ البحر التحك  اخلاصة مبنط
( حيث أن Sluice Gateالرئيسن )

األاود   يعما بصورة جيدة مما سيردي 
 إىل أضرار جسيمة للجسر الرئيسن.

ـ تركيب اظام و اية مهبطية  ضخات 
 الت ريغ مت الوحدات البخارية .

منا صة 
 حمدودة

39 

أعماة الصيااة اجلذرية 
 ولدات الوحدات الغازية 

 القدمية مبحطة ال ور
اجلنوبية للقوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

القيام أبعماة الصيااة اجلذرية للوحدات 
الغازية القدمية وذلك بعد مرور أكثر من 
عشرين عاما مت اخلدمة للت كد من سالمة 
تشغيا ا ولدات يلصورة اآلمنة وكذلك 

مبد ت اجلهد للمحو ت  ستبداة 
بغض القطع ا ستهالكية لضمان تشغيا 

 ا و ت بص ة  منة.

منا صة 
 حمدودة

40 

إعادة ل  األعضاء الدوارة 
 ولدات الوحدات 

البخارية مبحطة ال ور 
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

اظرا لوجود مادة ا ستبست مت مل ات 
اجل ء الدوار لبعض مولدات الوحدات 

البخارية وكذلك  صالح القطع ا ورية 
ا ثبتة للمل ات  عادة ع ة ا ل ات ألنبا 

  حلدو  اهنيار للع ة.

منا صة 
 حمدودة

41 

استبداة اظام التحك   
للغالايت والببينات 

البخارية وا ساعدات لعدد 
( وحدات مت حمطة ال ور 8)

اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

 

استبداة اظام التحك  للغالايت  -
ينات البخارية وا ساعدات بنظام والبب

 حديث وذلك لتقادم اظام التحك  احلا .
ضمان استمرارية الوحدات بشكا  -

  من.

منا صة 
 حمدودة

  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 
 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

42 

حتديث اظام التحك   
اخلاص يلوحدات الغازية 
اجلديدة والدورة ا شبكة 
مت حمطة ال ور اجلنوبية 

لتوليد القوى الكهري اية 
 وتقطري ا ياه.

اظام التحك  اخلاص يلوحدات  حتديث
 الغازية اجلديدة مع أجه ة احلقا.

منا صة 
 حمدودة

43 

استبداة اظام التحك   
 قطرات ا رحلة الثااية 
والثالثة ووحدة إعادة 

( مت حمطة ال ور 1الكربنة )
اجلنوبية لتوليد القوى 

 الكهريئية وتقطري ا ياه.

استبداة اظام التحك  اخلاص مبقطرات 
ا رحلة الثااية وا رحلة الثالثة ووحدة 

 ( مع أجه ة احلقا.1إعادة الكربنة )

منا صة 
 حمدودة

44 

حتديث اظام التحك  
 يلتكيي  

Building 
Management 

System - BMS   
مبحطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

حتديث اظام التحك  التابع بنظام التكيي  
 أجه ة احلقا.مع 

منا صة 
 حمدودة

45 

استبداة اظام مرا بة 
ا ابعااثت مت غازات 

( غالايت 8العادم لعدد )
مت حمطة ال ور اجلنوبية 

لتوليد القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

ا شعاة دارا الغالايت ح    يضر 
 يلبيئة ا يطة

 راءة اخللا ي شعا ت ح  يت  حتسني 
 ا شعاة.

ة منا ص
 حمدودة

46 

أعماة صيااة وتطوير اظام  
مكافحة احلري  مبحطة 

ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
الكهريئية وتقطري ا ياه 

 للوحدات البخارية.

منا صة  صيااة اظام مكافحة احلري  ي طة.
 حمدودة

47 

أعماة صيااة وتطوير اظام  
مكافحة احلري  مبحطة 

ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
الكهريئية وتقطري ا ياه 

للوحدات الغازية والدورة 
ا شبكة ووحدات التناض  

 العكسن.

منا صة  صيااة اظام مكافحة احلري  ي طة.
 حمدودة

48 

أعماة الصيااة ا داية 
مبحطات توليد القوى 

 ة وتقطري ا ياهالكهريئي
 ) حمطة ال ور اجلنوبية (. 

 عما ا صالحات الالزمة للمباين.  -1
 تصمي  إاشاءات مداية جديدة.  -2
استبداة  طع الغيار ا تعلقة يألمور -3

 ا داية. 
ما يستجد من اعماة متعلقة يألعماة -4

 ا داية.

منا صة 
 حمدودة

49 

أعماة استبداة شبكة مياه 
ت مبحطة الشرب واخلدما

ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه.

استبداة رطوه شبكة مياه الشرب  -1
 ي طة.

معاجلة وإصالح األعطاة الدورية  -2
 لشبكة مياه الشرب.

إصالح األعطاة اليت تردى إىل  -3
 ااقطاب ا ياه بص ة مستمرة.

استبداة البياانت القدمية لشبكة مياه  -4
 أبررى جديدة. الشرب

منا صة 
 عامة

50 

أعماة استبداة شبكة مياه 
الشرب واخلدمات مبحطة 
ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهريئية وتقطري ا ياه 

استبداة رطوه شبكة مياه الشرب  -1
 ي طة

 معاجلة وإصالح األعطاة الدورية -2
 لشبكة مياه الشرب

منا صة 
 عامة
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  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 

 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

للوحدات الغازية والدورة 
ا شبكة ووحدات التناض  

 العكسن.

إصالح األعطاة اليت تردى إىل  -3
 ااقطاب ا ياه بص ة مستمرة.

استبداة البياانت القدمية لشبكة مياه  -4
 الشرب أبررى جديدة.

51 

أعماة صيااة واستبداة 
أاظمة ا انرة مبحطة ال ور 

اجلنوبية لتوليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه. 

 ام ا انرة. .صيااة اظ1
. استبداة أاظمة ا انرة إىل أاظمة 2

 ترشيدية.
.توفري  طع الغيار فيما يتعل  أباظمة 3

 ا انرة.
.احل اظ على عما أاظمة ا انرة 4

 يلصورة ا طلوبة.
توفري  طع الغيار ا طلوبة ألعماة  -5

 ا انرة.

منا صة 
 حمدودة

52 

أعماة صيااة واستبداة 
ال ور أاظمة ا انرة مبحطة 
اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهريئية وتقطري ا ياه 
للوحدات الغازية والدورة 

ا شبكة ووحدات التناض  
 العكسن.

 .صيااة اظام ا انرة. 1
. استبداة أاظمة ا انرة إىل أاظمة 2

 ترشيدية.
.توفري  طع الغيار فيما يتعل  أباظمة 3

 ا انرة.
.احل اظ على عما أاظمة ا انرة 4
 صورة ا طلوبة.يل
توفري  طع الغيار ا طلوبة ألعماة  -5

 ا انرة.

منا صة 
 حمدودة

53 

أعماة صيااة ا صاعد 
مبحطة ال ور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهريئية وتقطري 

 ا ياه.

 .الصيااة الدورية للمصاعد.1
.عما ا صالحات الالزمة للمصاعد 2

 بشكا دوري.
 .توفري  طع الغيار للمصاعد.3
.احل اظ على عما ا صاعد يلصورة 4

 ا طلوبة.

منا صة 
 حمدودة

54 

أعماة إاشاء  مبين إدارة 
جديد مبحطة ال ور اجلنوبية 

لتوليد القوى الكهريئية 
وتقطري ا ياه للوحدات 
الغازية والدورة ا شبكة 

ووحدات التناض  
 العكسن.

إاشاء مبين إدارة لتسهيا األعماة + 
 صيااة ا بين.

منا صة 
 حمدودة

55 

أعماة تقدمي ردمات فنية 
وهندسية لقطاب حمطات 
توليد القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

توريد عمالة للقيام أبعماة تقدمي ردمات 
فنية وهندسية لقطاب حمطات القوى 

 الكهريئية.

منا صة 
 حمدودة

أعماة ال راعة مبحطة ال ور  56
 اجلنوبية.

العناية يلنبايت استصالح أماكن زراعية و 
الدارلية واخلارجية وتوريد ال هور وا افظة 
على ا سطحات اخلضراء مما له يلغ األثر 

 على ا ظهر اجلما  للمحطة.

منا صة 
 عامة

57 

منا صة أعماة توريد 
 وتسلي  ومناولة

مواد كيماوية  طة التناض  
 العكسن

 مبحطة ال ور اجلنوبية

بتشغيا حمطة توريد مواد كيماوية راصة 
التناض  العكسن  حيث سيت  استالم 
إدارة حمطة التناض  العكسن مت يوليو 

2019. 

منا صة 
 عامة

58 

منا صة أعماة الغسيا 
 الكمياوي للغالايت

 طات القوى الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

( غالايت مبحطة 8غسيا كيماوي لعدد )
 ال ور اجلنوبية.

ن سن سن مقاوة العقد احلا   : شركة ك
 اهلندسية 

منا صة 
 حمدودة

59 

منا صة تسلي  وتوريد 
ا واد ا ضافة ل يت الو ود 
 طات القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

    PENOMULSمواد كيماوية )
PENTOMAGS ) 

مواد مضافة ل يت الو ود يت  استخدامها 
( غالايت لتحسني عملية 4لعدد )

منا صة 
 حمدودة

  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهسابعا: 
 د: تشغيا وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 اثلثا: حمطة ال ور اجلنوبية

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

 ا حباق.

60 

منا صة توريد وتسلي  
ا واد الكيماوية اخلاصة 
 طات القوى الكهريئية 

 وتقطري ا ياه. 

هن ا واد الكيماوية التالية 
(LIQUID CHLORINE  

HYDROCHLORIC 
ACID  CAUSTIC SODA 

50%  CAUSTIC SODA 
FLAKES.) 

منا صة 
 حمدودة

61 

منا صة توريد وتسلي  مواد 
( BULKكيماوية )
قوى الكهريئية  طات ال

 وتقطري ا ياه.

 ACIDهن ا واد الكمياوية التالية )
INHIBITOR   

HYDRAZINE 
HYDRATE   

ACTIVATED 
HYDRAZINE   

ANHYDRAZINE 
SODIUM SULPHITE.) 

منا صة 
 عامة

62 

منا صة توريد وتسلي  
ماديت مااع البسب ومااع 

الرغوة  طات توليد القوى 
 الكهريئية وتقطري ا ياه 

 ANTISCALEمواد كيماوية )
NCP DS 3000   

ANTIFOAM NCP-605 )  
 تستخدم مت منطقة ا قطرات.

منا صة 
 عامة

 
 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا 
 رابعا: حمطة الشعيبة اجلنوبية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

أتهيا شركات 
متخصصة 

 نا صة تقدمي 
ردمات 
هندسية 

للببينات 
الغازية ذات 

الدورة 
ا شبكة 

وثنائية الغرض 
وا عدات 

ا ساعدة هلا 
بك اءة 

واستمرارية 
عالية مبحطة 

الشعيبة 
الشمالية 

لتوليد القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

دعوة أتهيا الشركات ا تخصصة ألعماة الصيااة الدورية واجلذرية 
( 3للمعدات ا يكاايكية والكهريئية وأجه ة التحك  لعدد )

ميجاوات وتربينة قارية  830تربينات غازية بطا ة ااتاجية امجالية 
( 3ميجاوات وعدد ) 210 ة ااتاجية  درها ( بطا1عدد )

( وحدات تقطري 3مولدات قار ذات ا ستعادة احلرارية وعدد )
مليون جالون امرباطوري مت اليوم وا عدات  45ذات سعة امجالية 
 ا ساعدة ي طة.

2 

منا صة تقدمي 
ردمات 
هندسية 

للببينات 
الغازية ذات 

الدورة 
ا شبكة 

وثنائية الغرض 
عدات وا 

ا ساعدة هلا 
بك اءة 

أعماة الصيااة الدورية واجلذرية للمعدات 
ا يكاايكية والكهريئية وأجه ة التحك  لعدد 

 830( تربينات غازية بطا ة ااتاجية امجالية 3)
( بطا ة ااتاجية 1) ميجاوات وتربينة قارية عدد

( مولدات قار 3ميجاوات وعدد ) 210 درها 
( وحدات 3ذات ا ستعادة احلرارية وعدد )

مليون جالون  45تقطري ذات سعة امجالية 
 امرباطوري مت اليوم وا عدات ا ساعدة ي طة.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
ألعماة 
الصيااة 

للمعدات 
ا يكاايكية 
والكهريئية 

ه ة وأج
التحك  من 
 با وزارة 
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 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا 
 رابعا: حمطة الشعيبة اجلنوبية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
واستمرارية 

عالية مبحطة 
الشعيبة 
الشمالية 

لتوليد القوى 
الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

الكهريء 
 وا اء

3 

منا صة 
أعماة 
الصيااة 
السنوية 
للروافع 
وأدوات 
 ا ناولة

مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه
 )إعادة طرح(

أعماة الصيااة الدورية أو اجلذرية للروافع 
وأدوات ا ناولة ي طات وتشما توفري   طع 

الالزمة ألعماة الغيار وا واد ا ستهالكية 
الصيااة وكذلك أعماة ت ويد للمشرفني من 

الشركات الصااعة لاشراأ على أعماة الصيااة 
 اجلذرية للمعدات.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
لصيااة 
الروافع 
وأدوات 

ا ناولة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

4 

أتهيا شركات 
متخصصة 
 نا صة 
أعماة 

ا صالح 
والصيااة  
اجلذرية 

لضواغو 
 اهلواء

مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

دعوة أتهيا الشركات ا تخصصة ألعماة الصيااة اجلذرية 
 لضواغو هواء األجه ة / ضواغو هواء اخلدمات ي طات

 )جاري عما ا راجعة النهائية لكراسة الت هيا(.

5 

منا صة 
أعماة 

ا صالح 
والصيااة  
اجلذرية 

لضواغو 
اهلواء  

مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

أعماة الصيااة اجلذرية لضواغو هواء األجه ة / 
ضواغو هواء اخلدمات ي طات وتشما توفري  
 طع الغيار وا واد ا ستهالكية الالزمة ألعماة 

الصيااة وكذلك أعماة ت ويد للمشرفني من 
ة الشركات الصااعة لاشراأ على أعماة الصياا

 اجلذرية للمعدات.

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة 
هلذه األعماة 
من  با وزارة 

الكهريء 
 وا اء

6 

أمر مباشر 
ت ويد مشرفني 
من الشركات 

الصااعة 
ألعماة 
الصيااة 
اجلذرية 

للببينات 
البخارية 
مبحطة 
الشعيبة 

اجلنوبية لتوليد 
القوى 

الكهريئية 

ني من الشركة الصااعة ت ويد مشرفني متخصص
( 2لاشراأ على أعماة الصيااة اجلذرية لعدد )
من الببينات البخارية وا ولدات الكهريئية 

 الرئيسية ومساعداهتما ي طة.

أمر مباشر 
لشركة 
توشيبا  

كوربورريشن 
ألاظمة 
 الطا ة

 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا 

 رابعا: حمطة الشعيبة اجلنوبية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

 وتقطري ا ياه.

7 

منا صة 
أعماة 
الصيااة 
السنوية 

للمعدات 
الكهريئية 
مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

 )إعادة طرح(.

أعماة الصيااة السنوية للمحركات الكهريئية 
ذات اجلهد العا  وا نخ ض وملحقاهتا وتشما 
توفري   طع الغيار وا واد ا ستهالكية الالزمة 

ألعماة الصيااة وكذلك أعماة ت ويد للمشرفني 
من الشركات الصااعة لاشراأ على أعماة 

 جلذرية للمعدات.الصيااة ا

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
ألعماة 
الصيااة 

للمعدات 
الكهريئية من 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

8 

أتهيا شركات 
متخصصة 
ألعماة 

صيااة اظ  
ا تصا ت 
مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه.

 دعوة أتهيا الشركات ا تخصصة ألعماة صيااة اظ  ا تصا ت
 القوى الكهريئية وتقطري ا ياه.مبحطات 

9 

منا صة 
أعماة صيااة 

اظ  
 ا تصا ت
مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

أعماة الصيااة ألاظمة ا تصا ت وملحقاهتا  -
 ي طات

 أعماة الصيااة لنظام التو يت ا رك ي. -
ربو بدالة حمطة الشعيبة اجلنوبية مبحطة  -

 الشعيبة الشمالية

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
ألعماة 

صيااة اظ  
ا تصا ت 

من  با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

10 

منا صة 
أعماة 
الصيااة 
 ا داية

مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

أعماة الصيااة ا داية للمنشات وا باين  -
 والطرق مبحطة الشعيبة اجلنوبية.

مصعد كهريئن ( 2أعماة توريد وتركيب عدد) -
  بىن ا خترب اجلديد.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة من 
 با اجلهاز 

ا رك ي 
للمنا صات 

العامة 
ألعماة 
الصيااة 
 ا داية

11 

منا صة 
أعماة صيااة 
أاظمة ا انرة 

 وملحقاهتا
مبحطة 
الشعيبة 
 اجلنوبية

أعماة صيااة واستبداة ألاظمة ا انرة للطرق  -
 الشعيبة اجلنوبية.وا باين مبحطة 

استبداة اظام ا انرة ي طة مبعدات موفرة  -
 للطا ة ويستخدام الطا ة الشمسية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
ألعماة 
الصيااة  
للمعدات 

الكهريئية من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

12 

منا صة 
أعماة صيااة 
أاظمة ا اذار 

ومكافحة 
احلري  مبحطة 

الشعيبة 
 وبية.اجلن

أعماة الصيااة ا يكاايكية والكهريئية ألجه ة 
ومعدات اظام ا اذار  وأاظمة مكافحة احلري  

 مبحطة الشعيبة اجلنوبية.

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
 وا عتمدة
من  با 

ا دارة العامة 
 لاط اء
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 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه

 وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا 
 رابعا: حمطة الشعيبة اجلنوبية

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

13 

منا صة تطوير 
وتركيب اظام 

رصد 
ا ابعااثت 
ا ستمرة 
مبحطات 
القوى 

الكهريئية 
وتقطري ا ياه 
وربطها مع 

اظام 
معلومات 

الر ابة البيئية 
لدولة 

 الكويت.

أعماة تركيب  عدات وأجه ة اظام رصد 
ا ابعااثت الغازية 

(CO,SOx,NOx,CO2 )اخل......
اخلارجة من مدارن وحدات توليد الطا ة 

ي طات  وربطها مع اظام معلومات الر ابة 
 البيئية بدولة الكويت

حمدودة على 
الشركات 
ا رهلة 
 وا عتمدة

من  با اهليئة 
 العامة للبيئة

14 

أتهيا مواد  
كيميائية مااعة 

للبسب مت 
ا قطرات 
بنظام  

(MSF )
مبحطات 

توليد القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

دعوة أتهيا للمواد الكيميائية ا ااعة لبسب األمالح مت وحدات 
 ( من الشركات ا تخصصة.MSFتقطري ا ياه  بنظام  )

15 

أتهيا شركات 
متخصصة 
 نا صة 
أعماة 
الغسيا 

الكيماوي 
للغالايت 
البخارية 
مبحطات 

توليد القوى 
الكهريئية 

 وتقطري ا ياه.

دعوة  أتهيا الشركات ا تخصصة ألعماة الغسيا الدارلن 
 ألانبيب الغالايت البخارية ي طات.

16 

منا صة 
أعماة 
الغسيا 

الكيماوي 
للغالايت 
البخارية 
مبحطات 

توليد القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

أعماة الغسيا الدارلن ألانبيب الغالايت 
 البخارية ي طات

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة 
وا رهلة هلذه 
األعماة من 
 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

17 

منا صة توريد 
وتسلي  مواد 

كيميائية 
  طات توليد

القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

( Morpholineتوريد مادة ا ورفلني ) -
لرفع  لوية مياه التغذية للغالايت البخارية 

ي طات.                                                                                               
( Hydrazineتوريد مادة اهليدرازين ) -

ألكسجني ا ذاب مبياه التغذية للغالايت لطرد ا
 البخارية ي طات.

( حلماية Acid inhibitorتوريد مادة ) -
معدن أانبيب ا ياه أثناء أعماة الغسيا 
 الكيماوي بوحدات التقطري  ي طات.

 

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة 
وا رهلة  من 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

 سابعا:  طاب حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياه
 وصيااة حمطات القوى الكهريئية وتقطري ا ياهد: تشغيا 

 رابعا: حمطة الشعيبة اجلنوبية
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

18 

منا صة توريد 
وتسلي  مواد 

كيميائية 
راصة 

مبحطات 
توليد القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

توريد مادة  محض اهليدروكلوريك  -
(Hydrochloric Acid ستخدامها  )

أبعماة الغسيا الدارلن ألانبيب ا ياه    
بوحدات التقطري  وكذلك أثناء عملية التنشيو 

 لوحدة إزالة األمالح ي طات
 Causticالصودا الكاوية ) توريد مادة -

Soda لرفع األس اهليدروجيين للمياه ا نتجة )
من وحدات التقطري  وكذلك  أثناء عملية 

 التنشيو لوحدة إزالة األمالح ي طات

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة 
وا رهلة  من 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

19 

أمر مياشر 
لتوريد 
طن  6000
من مادة 
الكلورين 

طة الشعيبة  
اجلنوبية لتوليد 

القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

توريد مادة الكلورين  ستخدامها مت تطهري  
وتعقي  مياه البحر الدارلة  طة الشعيبة اجلنوبية 

حيث يت  استخدام تلك ا ياه مت عمليات 
 التقطري والتربيد ي طة

أمر مباشر 
لشركة 
الكوت 

للمشاريع 
 الصناعية

20 

منا صة توريد 
وتسلي  مادة 

الصوديوم 
سل ايت 
الالمائن 

 طات توليد 
القوى 

الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

توريد  مادة الصوديوم سل ايت  عاجلة ا ياه 
بوحدات التقطري ي طات حيث يت  استخدامها 
 زالة األكسجني ا ذاب من مياه البحر  الدارلة 

 لوحدات التقطري

حمدودة على 
ات الشرك

ا تخصصة 
وا رهلة  من 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

21 

منا صة توريد 
وتسلي   

ماديت مااع 
البسب ومااع 

الرغوة  
 طات توليد 

القوى 
الكهريئية 
 وتقطري ا ياه

توريد مادة مااع البسب  نع ترسب األمالح  -
 مت أانبيب وحدات تقطري ا ياه ي طات

ة  نع تكون الرغوة مبياه توريد مادة مااع الرغو  -
 البحر الدارلة لوحدات تقطري ا ياه ي طات

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة 
وا رهلة  من 

 با وزارة 
الكهريء 

 وا اء

 
 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

1 

كيبالت ت ويد و ديد  
ألياأ ضوئية بني حمطات 

التحويا الرئيسية 
 القائمة.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد و ديد كيبالت ألياأ 1
ضوئية بني حمطات توليد القوى 

وحمطات التحويا الرئيسية القائمة 
 . 
.ت ويد و ديد كيبالت ألياأ 2

ضوئية بني حمطات التحويا 
 الرئيسية القائمة.

دودة على حم
الشركات ا رهلة 
بوزارة الكهريء 

 وا اء

2 

ت ويد وتركيب معدات 
ألياأ ضوئية مبحطات 

التحويا الرئيسية 
 القائمة.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألياأ 1
 ضوئية مبحطات توليد القوى .

. ت ويد وتركيب معدات ألياأ 2
الرئيسية ضوئية مبحطات التحويا 

 القائمة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

3 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك  لعدد 

( حمطات حتويا 6)
 132/11رئيسية 

ك.أ. مت مناط  لتل ة 
 مت دولة الكويت. 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

ركيب معدات ألميع . ت ويد وت1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

ة على معدات اتصا ت  ائم
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
لة الشركات ا ره
 شاريع ت ويد 

وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

4 

ت ويد وتركيب معدات  
ا را بة والتحك  عدد 

( حمطات التحويا 7)
 132/11الرئيسية 

ك.أ.) بيان   العقيلة   
سليا اجلهراء   جممع 

الوزارات   جليب 
  جليب  Fالشيوخ 

 .الشيوخ   ريطان(

يشتما ا شروب على األعماة 
 ية : التال
. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1

وحتليا البياانت ومعدات 
ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 

)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب. 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

ات اتصا ت  ائمة على معد
 ي طات الوسيطة.

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

5 
إاشاء مباين وت ويد 

وتركيب شبكات مرا بة 
 .وحتك 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطات توليد  وى 

 وحمطات حتويا رئيسية 
. استبداة معدات ألميع وحتليا 2

البياانت ومعدات الت ويد يلتيار 
توليد  وى وحمطات  مبحطات

 حتويا رئيسية  ائمة . 
. أعماة مداية مبراك  ا را بة 3

والتحك  وحمطات التحويا 
 الرئيسية وحمطات توليد القوى.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 

6 
ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك  لعدد 

لتحويا ( حمطات ا2)

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

 11/132الرئيسية 
ك.أ العارضية استعماة 

 حكومن والعارضية 
  .5 طعة 

 وحتليا البياانت ومعدات
ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 

)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

مبحطات التحويا اجلديدة  اهلات ن
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPية وا طات ا تواف  مع تقن
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

7 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   

 طات حتويا جابر 
 ,6Y, 9Yاألمحد  )

12Y, 2X, 6X). 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية :

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1 
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب. 

ت . ت ويد وتركيب معدا2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة.

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 .IPوا طات  ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
لية معدات وبرامج احلاسبات اآل

 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

8 

الصيااة اجلذرية  رك  
التحك  الوطين ومرك ي 

التحك  ال رعيني 
 .يجلابرية والشعيبة

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. الصيااة الدورية وإصالح 1
األعطاة وإصالح  طع  الغيار 

ا تعطلة ألاظمة وبرامج احلاسبات 
اآللية ومعدات ا تصا ت والنظام 

اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 IPوا طات ا تواف  مع تقنية 

غري  ومعدات الت ويد يلتيار
ا نقطع مبراك  ا را بة والتحك   

يا البياانت ومعدات ألميع وحتل
ومعدات ا تصا ت ومعدات 
النظام اهلات ن ومعدات الت ويد 

يلتيار )البطارايت احلمضية 
وشاحناهتا وموزب التيار ( ي طات 

 ا رتبطة هبا. 
. ت ويد  طع الغيار الالزمة 2

لصيااة األاظمة وا عدات القائمة 
 سنوات. 3 دة 
. تدريب الكادر ال ين للوزارة 3

الصيااة لااظمة على أعماة 
 وا عدات القائمة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
. حتديث برامج احلاسبات اآللية 4

وصيااة أاظمة وبرامج احلاسبات 
 ا لحقة.

9 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طات 

وحو   Hحتويا حو  
I  وال حيحياD . 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب . 

تركيب معدات . ت ويد و 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 . IPوا طات  ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
اسبات اآللية معدات وبرامج احل

 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

10 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية أبو حلي ة 
W  ك.أ. 300جهد 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

معدات ألميع  . ت ويد وتركيب1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 طات الوسيطة .ي 
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

ريع ت ويد  شا
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

11 

أعماة ال راعة وصيااتها 
مبراك  ا را بة والتحك  

 -ا دينة  -)اجلابرية 
 .اجلهراء( -الشعيبة 

يشتما ا شروب على أعماة 
ال راعة وصيااتها مبراك  ا را بة 

 -ا دينة  -والتحك  )اجلابرية 
 .اجلهراء( -الشعيبة 

على حمدودة 
الشركات ا رهلة 
بوزارة الكهريء 
وا اء ألعماة 

 .ال راعة 

12 

أعماة النظافة مبباين 
مراك  ا را بة والتحك  

 -ا دينة  -)اجلابرية 
 .اجلهراء( -الشعيبة 

يشتما ا شروب على أعماة 
النظافة مبباين مراك  ا را بة 

 -ا دينة  -والتحك  )اجلابرية 
 .اجلهراء( -الشعيبة 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 
بوزارة الكهريء 
وا اء ألعماة 

 .النظافة

13 

أعماة التعديالت 
والصيااة الشاملة 

خلدمات مراك  ا را بة 
 -والتحك  ) اجلابرية 

 -الشعيبة  -ا دينة 
 .اجلهراء (

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. الصيااة الدورية وإصالح 1
طع الغيار األعطاة وإصالح  

ا تعطلة لااظمة وا عدات 
ا كاايكية والكهريئية ا رتبطة 

حمدودة على 
ا قاولني 

ا صن ني يل ئه 
الثالثة ألعماة 
التكيي  لدى 
اجلهاز ا رك ي 

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

 قدمات مراك  ا را بة والتحك.
. ت ويد  طع الغيار الالزمة 2

لصيااة األاظمة وا عدات القائمة 
 سنوات. 3 دة 
. أعماة التعديالت ا يكاايكية 3

والكهريئية وا داية على ردمات 
 . مراك  ا را بة والتحك 

للمنا صات 
 العامة

14 

أعماة اخلدمات 
ا ستشارية للتشغيا 
والدراسات ومحاية 
 .النظام الكهريئن

يشتما ا شروب على التعا د مع 
مكتب استشاري عا ن لتوفري فري  

اخلربة دع  فين متخص  من ذوي 
لتقدمي ردمات استشارية مت جماة 
التخطيو التشغيلن لشبكة الربو 

ا وحد وجماة األاظمة الالزمة 
للمحافظة على استقرار النظام 

الكهريئن وذلك لتشغيا الشبكة 
 الكهريئية بك اءة وفعالية.

ممارسة حمدودة 
على عدد من 

ا كاتب 
ا ستشارية 

ا عتمدة من  با 
وزارة الكهريء 

 اء وا رهلة وا
من  با فري  
الت هيا  دارة 
ا ستشارين 
التابعة للجنة 
ارتيار البيوت 

 ا ستشارية

15 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 
حتويا رئيسية توسعة 

جهد  AXالعارضية 
 ك.أ. 300

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
صا ت  ائمة على معدات ات

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
كات ا رهلة الشر 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

16 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طات 

 Cحتويا ا طار 
والشعيبة الصناعية 

والشعيبة  Aالغربية 
 B.الصناعية الغربية 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
البياانت ومعدات وحتليا 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة.

اق ا طات اجلديدة بنظام . إحل3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
ااة وتركيب وصي

معدات ا را بة 
 والتحك  
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 مبراك  ا را بة والتحك .

17 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طات 

 Bحتويا الدوحة 
 Gوالعارضية 

 G.ومستش ى الصباح 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
ضية وشاحناهتا )البطارايت احلم

وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
ن  راك  ا را بة والتحك  اهلات 

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

18 

ت ويد وتركيب معدات 
لتحك  عدد ا را بة وا

( حمطات حتويا 7)
 132/11رئيسية 

ك.أ. مت مناط  مت ر ة 
من دولة الكويت ) 

  ريطان    Dالراس 
  ا ر اب  3بيان  طعة 

C  ا ر اب  F   
   Aالدعية 

 .( (Aالصليبيخات )

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

تصا ت  ائمة على معدات ا
 ي طات الوسيطة.

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 .IPوا طات  ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
معدات وبرامج احلاسبات اآللية 

 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
كات ا رهلة الشر 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

19 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك  عدد 

( حمطات حتويا 8)
 132/11رئيسية 
 ك.أ.

 E  الراس  F) اجلابرية 
  السا ية  E  ا طار 

H   حو  J  ا طار  
D  صباح األمحد  

  الشوي   Cالبحرية 
D ).  

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب.

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا ت وعما بعض التعديالت ا تص

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة.

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 .IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 ا را بة والتحك  . مبراك 

20 

أعماة التعديالت 
والصيااة اجلذرية  رك  

التحك  ال رعن 
 .يجلهراء

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. الصيااة الدورية وإصالح 1
 األعطاة وإصالح  طع الغيار

تعطلة ألاظمة وبرامج احلاسبات ا 
اآللية ومعدات ا تصا ت والنظام 

 IPاهلات ن ا تواف  مع تقنية 
ومعدات الت ويد يلتيار غري 

ا نقطع مبرك  التحك  ال رعن 
 يجلهراء.

. الصيااة الدورية وإصالح 2
 األعطاة وإصالح  طع  الغيار
ا تعطلة  عدات ألميع وحتليا 

تصا ت البياانت ومعدات ا 
ومعدات النظام اهلات ن ومعدات 

الت ويد يلتيار )البطارايت احلمضية 
وشاحناهتا وموزب التيار ( ي طات 

ا رتبطة مبرك  التحك  ال رعن 
 يجلهراء.

. ت ويد  طع الغيار الالزمة 3
لصيااة األاظمة وا عدات القائمة 

 سنوات . 3 دة 
. تدريب الكادر ال ين للوزارة 4

ماة الصيااة لااظمة على أع
 وا عدات القائمة .

. حتديث برامج احلاسبات اآللية 5
وصيااة أاظمة وبرامج احلاسبات 

 ا لحقة.

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

21 
إاشاء منظومة ا را بة 
األمنية  راك  ا را بة 

 .والتحك 

شروب على األعماة يشتما ا 
 التالية : 

. إاشاء مراك  ا را بة األمنية 1
ال رعية )القيادة والسيطرة( ا عنية 
بعمليات األمن وطلب التدرا 

 ألي من مراك  ا را بة والتحك  . 
. إاشاء مرك  ا را بة األمنية 2

الرئيسن )القيادة والسيطرة 
وا تصا ت(  راك  ا را بة 

 والتحك  . 

الشركات ا رهلة 
مت جماة أاظمة 
 ا را بة األمنية 

22 
أعماة إاشائية ألاظمة 

ا را بة والتحك  عن بعد 
 لوحدات توليد القوى  

يشتما ا شروب على أعماة مداية 
وإاشائية مبحطات توليد القوى 
ومبرك  التحك  الوطين ) غرأ 
أجه ة مع مستل ماهتا ( وت ويد 

لتحك  وتركيب أاظمة ا را بة وا
عن بعد  شاريع حمطات توليد 

 القوى

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

23 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية مت السا ية 
رل  إط اء السا ية 

 ك.أ. 132

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب. 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

 ت  ائمة على معدات اتصا

حمدودة على 
 رهلة الشركات ا

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 ي طات الوسيطة.

. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 .IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

24 

ت ويد وتركيب معدات  
ا را بة والتحك   طة 
حتويا رئيسية اجلابرية 

)جبااب مستش ى مبارك( 
 ك.أ. 300جهد 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ت ومعدات الت ويد يلتيار ا تصا 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
ام . إحلاق ا طة اجلديدة بنظ3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 تحك  .وال

25 

ت ويد وتركيب معدات  
ا را بة والتحك   طة 
حتويا رئيسية مستش ى 

( جهد Wالصباح )
 .ك.أ 300

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 

تيار ( ومعدات النظام وموزب ال
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
  اهلات ن  راك  ا را بة والتحك
 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
معدات وبرامج احلاسبات اآللية 

 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

26 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك.أ.  132/11

 .الوفرة ال راعية

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 

ات النظام وموزب التيار( ومعد
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب .
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IP تواف  مع تقنية وا طات ا
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

27 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
132/11 

 B.ك.أ.الصباحية 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
وتركيب معدات  . ت ويد2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

اسبات اآللية معدات وبرامج احل
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 

28 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك.أ. كبد  132/11
.A 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

ات ألميع . ت ويد وتركيب معد1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ت الوسيطة .ي طا
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

ت ويد  شاريع 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  

29 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك.أ. جبوار  132/11

مو ع سوق اخلضار 
 .وال اكهة

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

الت ويد يلتيار ا تصا ت ومعدات 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3
بكة ا تصا ت ويلنظام إدارة ش

اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
معدات وبرامج احلاسبات اآللية 

 مبراك  ا را بة والتحك .

30 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك.أ.  132/11

 الرميثية.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 

ظام وموزب التيار ( ومعدات الن
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPف  مع تقنية وا طات ا توا
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك  .

31 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
. ك.أ 132/11

 .Xدارا السا ية 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
د وتركيب معدات . ت وي2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
على معدات اتصا ت  ائمة 

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

حلاسبات اآللية معدات وبرامج ا
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 

32 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك أ لتغذية  132/11

 Gمشروب العقيلة 
 البفيهن.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك 

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

. ت ويد وتركيب معدات 2
صا ت وعما بعض التعديالت ا ت

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 ك  ا را بة والتحك  .مبرا 

33 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك   طة 

حتويا رئيسية جهد 
ك.أ.سلوى  132/11

.E 

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 
اهلات ن مبحطة التحويا اجلديدة 

 ا شمولة ي شروب . 
. ت ويد وتركيب معدات 2

ا تصا ت وعما بعض التعديالت 
صا ت  ائمة على معدات ات

 ي طات الوسيطة .
. إحلاق ا طة اجلديدة بنظام 3

إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
كات ا رهلة الشر 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك .

34 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك  لعدد 

( حمطة حتويا رئيسية 2)
ك.أ.  132/11جهد 

لتغذية مشروب ا دن 
العمالية مت جنوب 

 .اجلهراء

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

 . ت ويد وتركيب معدات ألميع1
وحتليا البياانت ومعدات 

ا تصا ت ومعدات الت ويد يلتيار 
)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 طة .ي طات الوسي

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
إدارة شبكة ا تصا ت ويلنظام 
اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  

 . IPوا طات ا تواف  مع تقنية 
 . أعماة التعديالت الالزمة على4

معدات وبرامج احلاسبات اآللية 
 مبراك  ا را بة والتحك  .

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

  شاريع ت ويد
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك .

35 

ت ويد وتركيب معدات 
ا را بة والتحك  لعدد 

( حمطات حتويا 4)
رئيسية مت منطقة الصباح 

 132/11الطبية جهد 
 ك.أ.

يشتما ا شروب على األعماة 
 التالية : 

. ت ويد وتركيب معدات ألميع 1
وحتليا البياانت ومعدات 
يد يلتيار ا تصا ت ومعدات الت و 

)البطارايت احلمضية وشاحناهتا 
وموزب التيار ( ومعدات النظام 

اهلات ن مبحطات التحويا اجلديدة 

حمدودة على 
الشركات ا رهلة 

 شاريع ت ويد 
وتركيب وصيااة 
معدات ا را بة 

 والتحك .



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 193            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 ا شمولة ي شروب . 

. ت ويد وتركيب معدات 2
ا تصا ت وعما بعض التعديالت 

على معدات اتصا ت  ائمة 
 ي طات الوسيطة .

. إحلاق ا طات اجلديدة بنظام 3
ا تصا ت ويلنظام  إدارة شبكة

اهلات ن  راك  ا را بة والتحك  
 .IPوا طات ا تواف  مع تقنية 

 . أعماة التعديالت الالزمة على4
معدات وبرامج احلاسبات اآللية 

 مبراك  ا را بة والتحك  .

36 
صيااة البدا ت الرئيسية 

(IP واظام ا تصاة )
 .ا وحد

يشتما ا شروب على القيام جبميع 
أعماة الصيااة الدورية والتحديثات 
الالزمة والضرورية وا تعلقة مت اظام 

( IPا تصاة ا وحد وأجه ة اة )
والبدا ت العادية التابعة للوزارة 
واألجه ة الالسلكية ا وجودة 

لرئيسن وكذلك دارا ا بىن ا
ا ستخدمة وا ثبتة دارا مراك  

 .الطوارو

حمدودة على 
الشركات 

ا سجلة مت 
اجلهاز ا رك ي 

لتكنلوجيا 
ا علومات 

وا تخصصة مت 
( IPجماة )

 احلاسب اآل .

أعماة صيااة مداية  37
 . دارة ا تصا ت

القيام أبعماة الصيااة ا داية  بىن 
 .إدارة ا تصا ت

على حمدودة 
الشركات 

ا صن ة لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 

العامة لاعماة 
ا داية 

 .وا اشائية

إاشاء مبىن جديد  دارة  38
 ا تصا ت.

إاشاء مبىن جديد  دارة 
ا تصا ت يتكون من طابقني 

                     -يشتما على:
مكاتب  ستيعاب موظ ن  -1

موظ ( بقس   120ا دارة )
يا و س  صيااة ا تصا ت.                                                                                   التشغ

مكاتب  رك  ا تصا ت  -2
( واألجه ة اخلاصة 152ا وحد )

مكاتب  -3به.                   
لر ساء األ سام ومكاتب 

           السكريرية.                               
غرأ للمخازن والورشة  -4

اخلاصة ي دارة وكذلك غرفه 
لارشي  حل   ا ل ات وغرأ 
 مبواص ات راصة للسريفرات.

حمدودة على 
الشركات 

ا صن ة لدى 
اجلهاز ا رك ي 
للمنا صات 

العامة لاعماة 
ا داية 

 وا اشائية.

39 

ت ويد وتركيب مولد 
طوارو الدي ة مع 

 األعماة ا داية
 وا يكاايكية ا لحقة.

يشتما ا شروب على ت ويد 
وتركيب مولد طوارو الدي ة مع 

األعماة ا داية وا يكاايكية 
ا لحقة  بىن إدارة ا تصا ت 

 مبنطقة السالم.

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة هلذه 
 األعماة.

40 

أعماة التشغيا والصيااة 
 راك  ا را بة والتحك  

 واظ  ا علومات
 والر ابة.

توفري اخلدمات وال نية ا تخصصة 
 راك  ا را بة والتحك  واظ  

 ا علومات والر ابة.

حمدودة على 
الشركات 

ا تخصصة هلذه 
 األعماة.

41 
تراري  مايكروسوفت 

مرا بة الدع   EAعقد 
 ال ين.

توريد اسخة اظام تشغيا 
للحاسبات الشخصية مع برامج 

( OFFICEمايكروسوفت )
( جهاز حاسب 4,400)لعدد 
.   

حمدودة على 
شركة ايبال 
 ستشارات 

الكمبيوتر بناءا 
على  العقد 

اجلماعن ر   )ج 

 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة
 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م

( لتوريد 183م 
تراري  

مايكروسوفت 
للجهات 

احلكومية بدولة 
 الكويت

42 
New 

Connection 
1.5. 

لدى وزارة الكهريء وا اء أكثر من 
( مو ع رارج مبىن الوزارة 180)

الرئيسن مرتبطني مبرك  بياانت 
الوزارة الوا ع مت مرك  التحك  

الوطين هذا الربو يسم  للعديد 
من اخلدمات وا شاريع ) مثا اظام 

البصمة وتطبي  اظ  ا علومات 
اجلغرافية وربو األجه ة بشبكة 

لصورة ا طلوبة  الوزارة( للعما ي
اظرا  ا تواجهه الشبكة احلالية من 
مشاكا بسبب استخدام تكنولوجيا 

 (DSL  &LTE ). 

حمدودة:                     
)شركة شبكة 

اخلليج 
لالتصا ت   
كواليت ات  
شركة فاست 
لالتصا ت  
شركة مدى 
 .لالتصا ت(

43 
Network 
Devices 

Upgrade. 

الية اصبحت أجه ة الشبكة احل
ا ستخدمة مت مرك  البياانت غري 
صاحلة لالستخدام و د او  ت 
شركة سيسكو تقدمي الدع  هلذه 

  حيث  2016األجه ة منذ مايو 
ان عدم دع  هذه األجه ة يهدد 
أمن الشبكة ويعرض مو ع الوزارة 
لالرباق. ومبا ان شبكة الوزارة 

حتتوي على بياانت راصة لكا من 
  ف ن حتديث العاملني وا ستهلكني

الشبكة يساعد على مواجهة هذه 
أ ربا ات وتندرج حلوة 

(Arbor Ddos and 
NEXTThink Syslog )

ضمن هذا ا شروب  حيث ان حا 
(Next Think Syslog )

جيمع كا البياانت من روادم 
وأجه ة اتصا ت وزارة الكهريء 
وا اء ويقوم بتخ ينه  مت مكان 
 واحد  مما يسم  يلكش  وردب

ا ربا ات ا لكبواية  با 
حدوثها  كما ان ارباق 

(DDOS هو هجوم شبكة )
شائع جدا ميكن تن يذه بسهولة من 
 با اي شخ  لدية معرفة  ليلة 
يلقرصنة  لذلك الوزارة حباجة اىل 

 محاية ااظمتها من هذا اهلجوم.

حمدودة:                     
)على الشركات 
ا ختصة أبعماة 

وأمن الشبكات 
 .ا علومات(

44 Biometric. 

تستخدم وزارة الكهريء وا اء اظام 
البصمة لتلبية احتياجات عدة 
تطبيقات رئيسية مرتبطة بنظ  

العما واألمن واحلضور 
وا اصراأ  ويعما النظام على 

 عامة
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 اثمنا :  طاب مراك  ا را بة والتحك  واظ  ا علومات والر ابة

 اوب الطرح ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
التحق  من هوية الشخ  يلتعاون 

 مع إدارة اهلوايت.

45 
Internet 

Services. 

ا ابات لكافة تقدمي ردمة 
 طاعات وزارة الكهريء وا اء 

( جيجاييت وذلك 200بسرعة )
لتحسني العما وسرعة األداء مت 
الوزارة واستيعاب عدد ا وظ ني 

 .وا تطلبات ا ستقبلية للوزارة

حمدودة )علن 
الشركات 

ا عتمدة من 
اجلهاز ا رك ي 

لتكنولوجيا 
 ا علومات (

 
 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

1 

ت ويد و  ديد  
كيبالت أرضية 

ك أ  300جهد 
مع ولة مبادة الـ 

XLPE  
وكيبالت اتصا ت 

مع ملحقاهتا مت 
 حمافظة األمحدي.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

2 

ت ويد و تركيب 
رطوه هوائية 

ك.أ  400جهد 
)من حمطة توليد 

اىل  -النويصيب 
 -حمطة أم  دير 

إىل حمطة الصبية 
SWPS-2 

مرورا  مبحطة حتويا  
SGRE  
يلشقااي  و 
 (.Zالروضتني 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

3 

ت ويد و تركيب 
رطوه هوائية 

ك.أ  400جهد 
)من حمطة توليد 

إىل  -النويصيب 
  Zحمطة النعامي 

إىل حمطة حتويا  -
ا طالب 

 ا سكاين(.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 

 ر دون ااقطاب.الطا ة الكهريئية بشكا مستم

منا صة 
 حمدودة

4 

ت ويد و تركيب 
حمطة حتويا رئيسية  
اجلابرية    )جبااب 
مستش ى مبارك(  

ك   300جهد 
 أ.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 

  ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.الطا

منا صة 
 حمدودة

5 

توريد و  ديد  
كيبـــالت أرضيـــة  

ك  300جهد  
أ مت منطقة 

 اجلابرية.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

توفري الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

6 

توريد و  ديد  
كيبالت أرضية 

ك أ  132جهد 
مع ولة مبادة الـ 

 توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

XLPE    و
كيبالت اتصا ت  

مع ملحقاهتا مت 
مناط  مت ر ة مت 

 دولة الكويت
 )ا رحلة الثامنة(. 

7 

توريد و  ديد  
كيبالت أرضية 

ك أ  132جهد 
مع ولة مبادة الـ 

XLPE    و
كيبالت اتصا ت  

مع ملحقاهتا مت 
مت  مناط  مت ر ة
 دولة الكويت

)ا رحلة  
 التاسعة(.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

8 

ت ويد و تركيب 
يا رئيسية حمطة حتو 

مستش ى الصباح 
 (W  جهد  )

 ك أ.  300

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

9 

  توريد و  ديد
كيبـــــــالت أرضيـــة  

ك   300جهد 
أ مت منطقة 

 الصباح الطبية.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 
الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

10 

رطوه هوائية 
ك.أ  400جهد 

)حمطة توليد 
حمطة  –اخلريان 

”  Z“حتويا النعامي 
اىل حمطة حتويا 

ا طالب  اىل حمطة 
حتويا العبد  

Z.) 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

  و توفري الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

11 

ت ويد  تركيب 
رطوه هوائية 

ك أ  400جهد 
من حمطة توليد 

الطا ة الشمسية 
مبنطقة الشقااي اىل 

حمطة الصبية 
SWPS-2. 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
الطلب على للضغو العا  وال ائ  بسبب زايدة 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   و توفري 
 الطا ة الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

12 

ت ويد  تركيب  
رطوه هوائية 

ك.أ  400جهد 
)حمطة توليد 

الوفرة   -اخلريان 
“Z ”-   رو

 ”(.Z“الصليبية  

الكهريئية توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

13 

توريد و  ديد  
كيبـــــــالت أرضيـــة  

و  400جهد 
ك أ  300

لتقوية الشبكة 
 الكهريئية.

 

الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية توفري الطا ة 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة
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 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

14 

ت ويد و تركيب 
( حمطة 2عدد )

حتويا رئيسية جهد 
ك أ   11/132

مت  منطقة )  
لوفرة ال راعية   ا

 (.Bالصباحية 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

15 

ت ويد و تركيب 
( حمطة 2عدد )

حتويا رئيسية جهد 
ك أ   11/132

    Aمت )  كبد 
جبوار مو ع سوق 
اخلضار و ال اكهة 

.) 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 هريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.الك

منا صة 
 حمدودة

16 

ت ويد و تركيب 
( حمطة 4عدد )

حتويا رئيسية  
 132/11جهد  

ك أ  مت )الرميثية 
  دارا  السا ية   

X  مشروب  
   Gالعقيلة 
 (.Eسلوى 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
الطلب على للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

17 

توريد و  ديد  
كيبـــــــالت أرضيـــة  

ك أ  132جهد 
لتغذيه مشروب 

 العقيلة البفيهن.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
ا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على للضغو الع

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

18 

ت ويد و تركيب 
( حمطة 2عدد )

حتويا رئيسية جهد 
ك أ  11/132

لتغذية مشروب 
ا دن العمالية مت 
 جنوب اجلهراء.

الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية توفري الطا ة 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

19 

ت ويد و تركيب 
( حمطات 4عدد )

حتويا رئيسية مت 
منطقة الصباح 
الطبية  جهد 

 ك أ. 132/11

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

20 

توريد و  ديد  
كيبـــــــالت أرضيـــة 

أ   ك 132جهد 
لتغذية  

ا ستش يات   
جممع ا دارس 

اخلاصة مت اجلهراء 
الوفرة ال راعية و 
حمطة السا ية   

X. 

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة 
 مستمر دون ااقطاب.الكهريئية بشكا 

منا صة 
 حمدودة

21 

توريد و  ديد  
كيبـــــــالت أرضيـــة  

ك أ  132جهد 
لتغذيه مناط  

مت ر ة  مت حمافظة 
 األمحدي.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

  وتوفري الطا ة  الطا ة الكهريئية مت ا ناط  ا ذكورة
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

22 

ت ويد و تركيب 
رطوه هوائية 

ك.  132جهد 
أ مت مناط  

مت ر ة من دولة 
 الكويت.

توفري الطا ة الالزمة للتوسع مت الشبكات الكهريئية 
للضغو العا   وال ائ  بسبب زايدة الطلب على 

ناط  ا ذكورة   وتوفري الطا ة الطا ة الكهريئية مت ا 
 الكهريئية بشكا مستمر دون ااقطاب.

منا صة 
 حمدودة

23 

الصيااة وا صالح 
للكيبالت ح  

 300جهد 
ك.أ. مت ا ناط  

 الشمالية.

 –حتديد اماكن اعطاة كيبالت اجلهد العا   -
إصالح األعطاة وعما الوصالت وهناايت كيبالت 

هتريب ال يت يلكيبالت إصالح  –اجلهد العا  
 ال يتية )ي ناط  الشمالية(.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

24 

الصيااة وا صالح 
للكيبالت ح  

 300جهد 
ك.أ. مت ا ناط  

 اجلنوبية.

 –حتديد اماكن اعطاة كيبالت اجلهد العا   -
ت إصالح األعطاة وعما الوصالت وهناايت كيبال

إصالح هتريب ال يت يلكيبالت  –اجلهد العا  
 ال يتية )ي ناط  اجلنوبية(.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

25 

أعماة ا رور على 
مسارات 

الكيبالت األرضية 
جهد 
33/132/300/

ك.أ.  400
ومتابعة أعماة 

مقاو  الوزارات 
 ا ختل ة.

كيبالت اجلهد العا   نع أي ا رور على مسارات  
ا تابعة  -تعدايت عليها والت كد من سالمتها 

والتنسي  مع مقاو  الوزارات ا ختل ة العاملني 
مبشاريع الطرق الرئيسية اليت تتعارض مع مسارات  

ا شراأ على أي  -كيبالت اجلهد العا  القائمة 
 تعديا على مسارات الكيبالت القائمة.

حمدودة 
على 
ركاالش
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

26 

األعماة ا داية 
خلطوه الضغو 
العا  اهلوائية 

 للمناط  اجلنوبية.

إصالح القواعد اخلرسااية ألبراج الضغو العا  
وإزالة وإعادة ردم الرماة ا باكمة حوة األبراج عند 

 احلاجة.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
 هلذه

األعما
 ة

27 

إاشاء مبىن ولازن 
 دارة صيااة 

الكيبالت األرضية 
 واخلطوه اهلوائية

إاشاء وألهي  مبىن إداري ولازن لتل ة لقطع الغيار 
 اخلاصة ي دارة

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح
هلذه 
األعما

 ة

28 

إصالح مغذايت 
)كيبالت زيتية 

 300ح  
ك.أ.( مت مناط  

 مت ر ة.

إصالح األعطاة وعما الوصالت وهناايت 
حتديد أماكن   -ك.أ.   300للكيبالت جهد 

هتريب ال يت وإصالح هتريب ال يت يلكيبالت 
إجراء ا رتبارات  –ك.أ  300ال يتية جهد 

 ك.أ. 300الالزمة على الكيبالت جهد 

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

29 

ااة وإصالح  صي
كيبالت ا و ت 

ذات الضغو 
العا  جهد 

132/33/11 
ك.أ وكيبالت 

القيادة واألعماة 
 ا داية ا تعلقة به.

إصالح تسريب  –إصالح أعطاة كيبالت ا و ت 
عما الوصالت وهناايت  –ال يت بكيبالت ا و ت 

إصالح كيبالت ا ايد  –الكيبالت للمحو ت 
ألعماة ا داية ا تعلقة ا –اخلاصة ي و ت 
 يألعماة السابقة.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

30 

الصيااة الو ائية 
وا صالح 

للكيبالت ال يتية 
للمحو ت ذات 

 300اجلهود ح  
 ك.أ.

إجراء ا رتبارات على زيت كيبالت اجلهد العا  
ية ذات للمحو ت دارا حمطات التحويا الرئيس

إجراء أعماة معاجلة ال يت  –اجلهود ا ختل ة 
 لتحسني عازليه كيبالت اجلهد العا  للمحو ت.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

31 

أعماة استبداة  
كيبالت القيادية 

للمغذايت  34
 33   132جهد 

ك أ واألعماة 
ا داية مبناط  
مت ر ة بدولة 

 الكويت

موصا  34إجراء ا رتبارات على كيبالت القيادة 
عما  –حتديد أماكن أعطاة كيبالت القيادة  –

 ديد كيبالت القيادة  –الوصالت لكيبالت القيادة 
األعماة  –موصا بد  من الكيبالت التال ة  34

 ا داية ا تعلقة يألعماة السابقة.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
 هلذه

األعما
 ة

32 

األعماة ا داية 
والصيااة اجلذرية 
 ناهيا الكيبالت 
ذات اجلهود ح  

 ك.أ. 400

 –إجراء أعماة الصيااة  ناهيا كيبالت اجلهد العا  
رفع  –إاشاء مناهيا جديدة لوصالت ا صالح 

وحتسني جدران مناهيا الكيبالت  نع تسرب ا ياه 
 كيبالت.سحب ا ياه اجلوفية من مناهيا ال –

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

33 

أعماة الصيااة 
الو ائية وإصالح 
الكيبالت ال يتية 

جهد 
33/132/300 

 ك.أ

إجراء ا رتبارات على زيت كيبالت اجلهد العا  
اليت تربو بني حمطات التحويا الرئيسة ذات اجلهود 

ل يت لتحسني إجراء أعماة معاجلة ا –ا ختل ة 
 عازلية كيبالت اجلهد العا .

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 

الوزارة 
هلذه 
األعما

 ة

34 

أعماة غسيا 
وصيااة رطوه 
الضغو العا  

بدون جهد ح  
( ك.أ 400)

Dead. 

غسيا وإصالح أبراج الضغو العا  بدون جهد 
 زالة ا لواثت اليت تتسبب بعدم استقرار الشبكة 

 يئيةالكهر 

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 
وزارة 
الكهر 
يء 
هلذه 
األعما

 ة

35 

استبداة عوازة 
اخلطوه اهلوائية 

جهد 
(

400,300,13
( ك.أ مت 2

مناط  مت ر ة من 
 –دولة الكويت 

 ا ناط  اجلنوبية.

طالء عوازة اخلطوه اهلوائية مبادة السيلكون اليت 
مما يساعد على  نع تراك  ا لواثت على العوازة 

استقرار الشبكة الكهريئية وو   برامج غسيا 
 العوازة.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 
وزارة 
الكهر 
يء 
هلذه 
األعما

 ة

36 

أعماة صيااة 
وغسيا اخلطوه 

اهلوائية حتت اجلهد 
( 400ح  )
 .Liveك.أ 

غسيا وإصالح أبراج الضغو العا  حتت اجلهد 
تتسبب بعدم استقرار الشبكة   زالة ا لواثت اليت

 الكهريئية.

حمدودة 
على 
الشركا
ت 

ا رهلة 
من 
 با 
وزارة 
الكهر 
يء 
هلذه 
األعما

 ة

37 

DDB 
Cable Oil 
for High 
Voltage 

Oil Filled 
Under 

Ground 
Cable. 

 حمدودة توريدات  طع غيار.
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

38 

33 KV 300 
sq.mm 3/C 

Oil Filled 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

39 

33 KV 300 
mm2 S/C 

XLPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

40 

G 38 A 
Hot Pour 

Compoun
d. 

 حمدودة توريدات  طع غيار.

41 

11 KV 630 
sq.mm 

S/C PILC 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

42 

11 KV 630 
sq.mm 

S/C XLPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

43 

Straight 
Joint for 
132 KV 

630 mm2 
S/C O/F 

Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

44 
Cable oil 

degasifyin
g. 

 عامة توريدات  طع غيار.

45 

Special 
Container 
with A/C 

for testing 
equipment 

storage. 

 عامة توريدات  طع غيار.

46 

33 KV 
1000 mm2 
S/C PILC 

Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

47 

Oil 
Pressure 

Tanks 
Various 
capacity 

 عامة توريدات  طع غيار.

48 

11 KV 500 
sq.mm 

S/C PILC 
Cable 

 عامة توريدات  طع غيار.

49 

33 KV 
1000 mm2 
S/C XLPE 

Cable 

 عامة توريدات  طع غيار.

50 

Straight 
Joint for 

33 KV 300 
sq.mm 3/C 
O/F Cable. 

 

 عامة توريدات  طع غيار.
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

51 
cable test 

set with 
trailer. 

 عامة توريدات  طع غيار.

52 
11 kv 400 
mm2 S/C 

XLPE. 
 عامة توريدات  طع غيار.

53 

1 KV 300 
sq.mm 

S/C HDPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

54 

Transition 
Joint 

suitable 
for 

jointing 
132 KV 

630 sq.mm 
S/C XLPE 

Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

55 

1 KV 240 
sqmm S/C 

PVC 
cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

56 

33 KV 240 
mm2 S/C 

XLPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

57 

Transition 
Joint 

suitable 
for 

jointing 33 
KV 300 

sq.mm 3/C 
XLPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

58 

Stop joint 
for 132 KV 
630 sq.mm 

S/C O/F 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

59 

1 KV 400 
sq.mm 

S/C PILC 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

60 
34 Core 

Pilot 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

61 

11 KV 500 
sq.mm 

S/C XLPE 
Cable. 

 عامة توريدات  طع غيار.

62 

3-Way 
single core 

link box 
for 132 

KV. 
 

 عامة غيار.توريدات  طع 
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

63 

3- Way 
Cross 

bonding 
link box 

with SVL's 
132 KV. 

 عامة توريدات  حطع غيار.

64 

استبداة وإحالة 
أجه ة الو اية 
يلكاما مع 
ملحقاهتا  

ومنظمات اجلهد 
 طات التحويا 
الرئيسية ا ختل ة 
 )ا رحلة الثالثة(.

استبداة أجه ة الو اية يلكاما مع ملحقاهتا ألجه ة 
الو اية ا ستخدمة مت ا طة ألهنا  دمية جدا  من 

وأعطاهلا كثرية كما توجد صعوبة مت  staticالنوب 
توفري  طع الغيار حيث أن هذه ا جه ة  د تو  ت 
رطوه إاتاجها من فبة طويلة ومع تطور الصناعة ي 

"  ا Numericalالر مية " ااتاج ا جه ة ا دثة
هلا من تقنية وك اءة عالية ومطابقة للمواص ات 

. وعليه فقد IEC 61850العا ية اجلديدة 
ا تضت الضرورة إجراء أعماة استبداة أجه ة 
الو اية هلذه ا طات مت  طاب شبكات النقا 

 الكهريئية.

 حمدودة

65 

توريد وتركيب 
أجه ة الو اية 
الرئيسية مت 

التحويا حمطات 
الرئيسية ا ختل ة 
 )ا رحلة الثااية(.

 300استبداة أجه ة الو اية الرئيسية على مغذايت 
ك.أ مت حمطات التحويا الرئيسية ا ختل ة وهن من 

وذلك  "Electromechanical" النوب
بسبب صعوبة مت توفري  طع الغيار الالزمة هلا  وعليه 

  فقد ا تضت الضرورة
داة أجهـ ة الو ــاية الرئيـسـية إجـراء اعمـاة استـب

ك.أ مت حمطات التحويا  300للمغذايت 
 الرئيسية.

 حمدودة

66 

استبداة وإحالة 
أجه ة و اية 

القضبان الرئيسية 
(INEX-2 )

مت  حمطات 
التحويا الرئيسية 
ا ختل ة )ا رحلة 

 الثااية(.

إجراء اعماة استبداة أجه ة و اية القضبان طراز 
(Inex-2مت حمطا ) ت التحويا الرئيسية وذلك

ألن اجه ة الو اية ا ستخدمة مت هذه ا طات  دمية 
وأعطاهلا كثرية كما توجد  staticجدا  من النوب 

صعوبة مت توفري  طع الغيار حيث أن هذه ا جه ة 
 د تو  ت رطوه إاتاجها من فبة طويلة ومع تطور 

الصناعة ي ااتاج ا جه ة ا دثة الر مية 
"Numerical وعليه فقد ا تضت الضرورة "

إجراء أعماة استبداة أجه ة الو اية هلذه ا طات مت 
  طاب شبكات النقا الكهريئية.

 حمدودة

67 

توريد وتركيب 
أجه ة الو اية 
الرئيسية مت 

حمطات التحويا 
الرئيسية ا ختل ة 

ذات اجلهد 
ك.أ 132

 )ا رحلة األوىل(.

 132على مغذايت استبداة أجه ة الو اية الرئيسية 
ك.أ مت حمطات التحويا الرئيسية ا ختل ة وهن من 

وذلك  "Electromechanical" النوب
بسبب صعوبة مت توفري  طع الغيار الالزمة هلا  وعليه 

  فقد ا تضت الضرورة
إجـراء اعمـاة استـبداة أجهـ ة الو ــاية الرئيـسـية 

ك.أ مت حمطات التحويا  132للمغذايت 
 الرئيسية.

 حمدودة

68 

توريد وتركيب 
أجه ة و اية 

 طات التحويا 
الرئيسية ا ختل ة 

ذات اجلهود 
11/33/132/

300. 

استبداة وتركيب أجه ة الو اية اوب 
(

KCEG,KCGG,KBCK,MCAG,
MCGG  مت حمطات التحويا الرئيسية مع  )

ملحقاهتا وذلك ألاه اجه ة الو اية ا ستخدمة مت 
ا كثرية كما توجد صعوبة مت ا طة  دمية جدا  وأعطاهل

توفري  طع الغيار حيث أن هذه ا جه ة  د تو  ت 
رطوه إاتاجها من فبة طويلة ومع تطور الصناعة ي 

"  ا Numericalااتاج ا جه ة ا دثة الر مية "
هلا من تقنية وك اءة عالية ومطابقة للمواص ات 

. وعليه فقد IEC 61850العا ية اجلديدة 
رورة إجراء أعماة استبداة أجه ة ا تضت الض

الو اية هلذه ا طات مت  طاب شبكات النقا 
 الكهريئية.

 

 حمدودة

 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

69 

صيااة وإصالح 
حمطات التحويا 

الرئيسية 
400/300/
 ك.أ. 132

صيااة و ائية ألج اء حمطات التحويا الرئيسية 
ك.أ وإصالح األعطاة الطارئية 33/11للجهد 

طات واستمرارية عملها وذلك ل ايدة ك اءة عما ا 
على الوجه الصحي  ح    يتسبب إىل ااقطاب أو 

 رلا مت الشبكة الكهريئية.

 حمدودة

70 

صيااة وإصالح 
حمطات التحويا 

 33/11الرئيسية 
 ك.أ

صيااة و ائية ألج اء حمطات التحويا الرئيسية 
ك.أ وإصالح األعطاة الطارئية 33/11للجهد 

ا طات واستمرارية عملها وذلك ل ايدة ك اءة عما 
على الوجه الصحي  ح    يتسبب إىل ااقطاب أو 

 رلا مت الشبكة الكهريئية.

 حمدودة

71 

أعماة إصالحات 
لتوريد وتركيب 

مااعات الصواع  
مت حمو ت القدرة 

م.أ.أ  300
جهة مل ات 

ك.أ  33الدلتا 
لتجنب شرارة 

اجلهد الكهريئن 
( 3العا  لعدد )
حمطات حتويا 

 رئيسية.

حاجة هذه األعماة لتالمت أي ارت اب يجلهد بسبب 
ك.أ.  33ع ة القاطع من انحية ا  اعا ا وازي 

مت فبة الشتاء والذي ينتج عنه مت بعض األحيان 
 اهنيار العازلية وحدو  اا جار مدمر للخلية.

 حمدودة

72 

حتديث وتطوير 
رالاي 

يلسويتشجري 
 132جهد 

ك.أ. من اوب 
(ELKLإىل ) 

-HMBاوب )
( 4( مت عدد )4

حمطات حتويا 
رئيسية مع صيااة 

جذرية   اتي  
 العوازة واألرضن.

سنة ويلتا  فقد ي  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
إيقاأ رو ا اتاج لقطع الغيار الالزمة لاصالح 
وللحرص على استمرارية عملها يلشبكة استوجب 

 عما حتديث للمعدات ا همة هبا.

 حمدودة

73 

استبداة القواطع 
الكهريئية ا ع ولة 

( SF6يلغاز )
أبررى م رغة 

اهلواء 
(

VACUUM
( VD4( اوب )
ك.أ  11جهد 

( 11مت عدد )
حمطة حتويا رئيسية 
صناعة شركة أيه 

.    

القواطع الكهريئية من هذا النوب مت الشبكة ألاوز 
سنة و لصعوبة وجود  طع الغيار  30عمرها 

على استمرارية ا طة يلشبكة  صالحها وللحرص 
 استوجب استبداهلا بقواطع أحد .

 حمدودة

74 

استبداة القواطع 
الكهريئية ا ع ولة 

يل يت اوب 
(OD3M )

أبررى م رغة اهلواء 
(VACUUM )

( جهد VD4اوب )
ك.أ مت عدد  33
( حمطة حتويا 5)

رئيسية صناعة شركة 
 أيه    .

مت الشبكة ألاوز القواطع الكهريئية من هذا النوب 
سنة ولصعوبة وجود  طع الغيار  30عمرها 

 صالحها وللحرص على استمرارية ا طة يلشبكة 
 استوجب استبداهلا بقواطع أحد .

 حمدودة
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

75 

صيااة جذرية 
للسويتشجري 

ك.أ  طة  300
التحويا الرئيسية 

 (.Wالشعيبة )

سنة ولتعرض هذه  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
 شاكا كبرية رصوصا  رتباطها مت حمطة ا طة 

التوليد الشعيبة ولكوهنا تغذي منطقة الشعيبة 
الصناعية وكما توصن الشركة ا صنعة لعما الصيااة 

 اجلذرية.

 حمدودة

76 

صيااة جذرية 
وحتديث شاما 
للسويتشجري 

ك.أ اوب  132
(LBS طات  )

حتويا رئيسية 
 لتل ة.

سنة و لبدأ ا شاكا  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
مت هذا النوب من ا طات وكما توصن الشركة 

 ا صنعة لعما الصيااة اجلذرية.
 حمدودة

77 

استبداة القواطع 
الكهريئية ا ع ولة 

يل يت أبررى 
م رغة اهلواء 

(
VACCUM

ك.أ 33( جهد 
 طيت حتويا 

رئيسيتني صناعة 
 شركة سيمنس.

الشبكة ألاوز  القواطع الكهريئية من هذا النوب مت
سنة ولصعوبة وجود  طع الغيار  30عمرها 

 صالحها وللحرص على استمرارية ا طة يلشبكة 
 استوجب استبداهلا بقواطع أحد .

 حمدودة

78 

استبداة القواطع 
الكهريئية ا ع ولة 

يل يت أبررى 
م رغة اهلواء 

(
VACCUM

ك.أ  11( جهد 
( 11مت عدد )

حمطة حتويا رئيسية 
شركة صناعة 
 سيمنس.

القواطع الكهريئية من هذا النوب مت الشبكة ألاوز 
سنة و لصعوبة وجود  طع الغيار  30عمرها 

 صالحها وللحرص على استمرارية ا طة يلشبكة 
 استوجب استبداهلا بقواطع أحد .

 حمدودة

79 

صيااة جذرية 
 300للسويتجري 
ك.أ  طة 

جنوب السرة 
(W.) 

 طة يلشبكة ولتوصية حرصا على استمرارية ا
الشركة ا صنعة رصوصا بعد بدء وت ا   مشاكا 

اظام دفع اهليدروليك ي طة استوجب عما صيااة 
 جذرية.

 حمدودة

80 

استبداة وتوريد 
لوحة اجلهد 
الكهريئن 

ا نخ ض لعدد 
( حمطة حتويا 4)

 رئيسية.

بعض لوحات اجلهد الكهريئن ا نخ ض ي احبا ها 
ترهي  بعض القطع عليها مر تا  لذا جيب و د ي 

 استبداهلا.
 حمدودة

81 

صيااة جذرية 
للسويتشجري 

ك.أ  132
 طتني حتويا 

رئيسيتني صناعة 
 شركة هيتاشن.

سنة وبدأ ا شاكا  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
فيها وكما توصن الشركة ا صنعة وللحرص على 

يث استمرارية عملها يلشبكة استوجب عما حتد
 للمعدات ا همة هبا.

 حمدودة

82 

استبداة القواطع 
ك.أ.  11جهد 
( حمطات 5لعدد )

حتويا رئيسية 
 لشركة هيتاشن.

القواطع الكهريئية من هذا النوب مت الشبكة ألاوز 
سنة و لصعوبة وجود  طع الغيار  30عمرها 

 صالحها وللحرص على استمرارية ا طة يلشبكة 
 طع أحد .استوجب استبداهلا بقوا

 حمدودة

83 
أعماة حتديث 
وتطوير اخلالاي 

الكهريئية لعدد 

سنة ويلتا  فقد ي  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
ايقاأ رو ا اتاج لقطع الغيار الالزمة لاصالح 

استمرارية عملها يلشبكة استوجب وللحرص على 
 حمدودة

 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

( حمطات 4)
( ABBلشركة )

حمطة ميناء ال ور 
"A" و رطبة "A "

" Aوالروضتني "
 ".Aوالصليبية "

 عما حتديث للمعدات ا همة هبا.

84 

أعماة الصيااة 
اجلذرية على 

السويتشجري لنظام 
الدفع اهليدروليكن 

-CH4اوب )
C65-

FB1A جهد )
ك. أ.  132
رلية  22لعدد 

وتوريد  طع الغيار 
الالزمة هلا مت حمطة 
التحويا الرئيسية 
الدائري اخلامس 

(A.) 

سنوات اىل صيااة جذرية  10هذه ا طة حتتاج كا 
 حمدودة لنظام الدفع اهليدروليكن كما إاه  د بدأت ا شاكا.

85 

أعماة طارئة 
لاصالح والصيااة 

اجلذرية للخلية 
( مغذي 16ر   )

الدائري اخلامس 
( جهد 2ر   )
ك.أ مت 132

حمطة التحويا 
الرئيسية العمرية 

(A.) 

اقطة  25ألكثر من  SF6حدو  تسريبات لغاز 
مت اخللية استوجب عما صيااة جذرية لغرأ الغاز 

 للخلية ا ذكورة.
 حمدودة

86 

حتديث وتطوير 
رالاي 

يلسويتشجري 
ك.أ 300جهد 

مت عدة حمطات 
حتويا رئيسية 

 لتل ة.

سنة ويلتا  فقد ي  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
ح إيقاأ رو ا اتاج لقطع الغيار الالزمة لاصال

وللحرص على استمرارية عملها يلشبكة استوجب 
 عما حتديث للمعدات ا همة هبا.

 حمدودة

87 

حتديث وتطوير 
رالاي 

يلسويتشجري 
ك.أ 132جهد 

مت عدة حمطات 
حتويا رئيسية 

 لتل ة.

سنة ويلتا  فقد ي  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
إيقاأ رو ا اتاج لقطع الغيار الالزمة لاصالح 
وللحرص على استمرارية عملها يلشبكة استوجب 

 عما حتديث للمعدات ا همة هبا.

 حمدودة

88 

توريد وتركيب 
 طع الغيار الالزمة 

ألعماة 
ا صالحات 
ا طلوبة لعدة 
حمطات حتويا 
رئيسية لتل ة 

ك.أ300/132
. 

 طع غيار غري استهالكية حباجة هلا غري متوفرة 
 دةحمدو  ي خ ن اتيجة حدو  عطا.

89 

الصيااة اجلذرية 
الشاملة  طة 

 Aم اتي  الشعيبة 
صناعة هيتاشن 

 الياياية.

سنة ولتعرض هذه  40ألاوز عمر ا طة أكثر من 
ا طة  شاكا كبرية رصوصا  رتباطها مت حمطة 
التوليد الشعيبة ولكوهنا تغذي منطقة الشعيبة 

الصناعية وكما توصن الشركة ا صنعة لعما الصيااة 
 جلذرية.ا

 حمدودة
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

90 

صيااة مبد ت 
اجلهد للمحو ت 

مت حمطات 
 التحويا الرئيسية.

صيااة و ائية ألج اء مبد ت اجلهد وإصالح 
األعطاة الطارئة وتبديا التال  منها وذلك ل ايدة  
ك اءة عما ا طات واستمرارية عملها على الوجه 
الصحي  ح    يتسبب إىل ااقطاب أو رلا مت 

 الكهريئية.الشبكة 

 حمدودة

91 

استبداة لوحات 
التحك  اخلاصة 
مبغريات اجلهد 
 و ت القدرة 

 الكهريئية.

استبداة لوحات التحك  اخلاصة مبغريات اجلهد من 
( وذلك اظرا لتو   مصنع MR) الستوم ( إىل )

الستوم عن ااتاج هذه النوعية من اللوحات وتطاب  
 .MRها مواص ات هذه اللوحات مع اليت يصنع

 حمدودة

صيااة ا و ت  92
 ا ن ردة.

الصيااة العامة للمحو ت ا ن ردة من رالة عما 
فحوصات هلذه ا و ت والت كد من ك اءهتا وللحد 
من األعطاة على ا  ارب و الشاليهات والعما على 

 جاه يتها على أكما وجه.

 حمدودة

93 

ت ويد وتركيب 
واستبداة مراوح 

ن التربيد لعدد م
حمو ت القدرة 

ا ختل ة مت 
حمطات التحويا 
 (الرئيسية ا ختل ة

 .)ا رحلة الثااية

توريد و تركيب واستبداة ا راوح مت عدد من 
ا و ت القدرة لكن تتحما الضغو الكهريئن 
الناتج عن احلرارة من احلما الكهريئن يلشبكة 

حيث ي ي رحلة األوىل إضافة جمموعة من ا راوح 
 على ا و ت القدرة.

 حمدودة

94 

توريد عدد من 
حمو ت القدرة 

ا ختل ة 
(

75 45 30 20 
 ( م.أ.ا.

توريد حمو ت القدرة لتل ة السعة  ستبداهلا مت 
 حمدودة حاة وجود أي عطا طارو.

95 

توريد عدد من 
 5حمو ت القدرة )

  1   0.25 )
 م.أ.أ.

ا و ت  توريد حمو ت القدرة ا ختل ة  ستبداة
العطالاة يلشبكة حيث ان هذا النوب من ا و ت 

 يغذي ا  ارب والشاليهات يلشبكة الكهريئية.
 حمدودة

96 

توريد وت ويد 
وتركيب اجه ة 
مرا بة الغازات 
على حمو ت 

ا رحلة (القدرة 
 .)الثااية

تركيب أجه ة  را بة الغازات الذائبة مت زيت 
واجلهد العا  حبيث يت  حتديد ا و ت ذات القدرة 

حالة ا وة بناء على النتائج اليت يعطيها هذا اجلهاز 
 ساعة على مدار األسبوب. 24الذي يعما 

 حمدودة

97 

صيااة وإصالح 
عدد من حمو ت 

القدرة للجهد 
العا  وال ائ  
 ا رحلة األوىل.

صيااة جذرية ألج اء حمطات التحويا الرئيسية مع 
ا رتبارات الكيميائية والكهريئية عما مجيع 

 وإصالح األعطاة الطارئة مع أدراة مجيع البياانت
مت برانمج راص للمحو ت لبيان حالة ا وة وذلك 
ل ايدة ك اءة عما ا و ت واستمرارية عملها على 
الوجه الصحي  ح    يتسبب إىل ااقطاب أو رلا 

 مت الشبكة الكهريئية.

 حمدودة

98 

ة جمموعات استبدا
البطارايت مت 
حمطات حتويا 
 رئيسية لتل ة.

هن أعماة استبداة لبعض جمموعات بطارايت 
( وبطارايت control batteryالتحك  )
( مت حمطات التحويا trip batteryال صا )

الرئيسية ا ختل ة اظرا لتقادم عمرها وعدم 
 صالحيتها وااتهاء العمر ا فباضن هلا.

 حمدودة

99 

ة شواحن استبدا
بطارايت مبحطات 
التحويا الرئيسية 

 ا ختل ة.

هن أعماة استبداة لشواحن بطارايت التحك  
(control charger وشواحن بطارايت )

( مت حمطات التحويا trip chargerال صا )
الرئيسية ا ختل ة اظرا لكثرة أعطاهلا وعدم توفر  طع 

غيار هلا لتقادم عمرها ا فباضن ورروجها من 
 وه إاتاج ا صنعني هلا.رط

 حمدودة

لصيااة البطارايت  100
توريد  طع غيار 

هن أعماة توريد وشراء  طع الغيار الالزمة لعمليات 
 حمدودةإصالح شواحن بطارايت التحك  وال صا والطوارو 
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اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

للشواحن 
البطارايت  طات 

حتويا رئيسية 
 لتل ة.

 ا وجودة مت حمطات التحويا الرئيسية ا ختل ة.

101 

اعماة بناء وصيااة 
غرأ حراسة 

وتوريد وتركيب 
غرأ جاه ة 

)شاليهات( مت 
حمطات التحويا 
 الرئيسية ا ختل ة.

هن أعماة بناء غرأ حراسة ألفراد ا من لبعض 
حمطات التحويا الرئيسية اليت   توجد هبا غرأ 
حراسة واعماة صيااة للهيكا اخلرساين وحوائو 

توريد غرأ جاه ة  غرأ احلراسة القائمة وكذلك
)شاليهات( للمحطات اليت   ميكن بناء غرأ 

حراسة فيها وذلك للحد من اعماة السر ة 
 ي طات.

 حمدودة

102 

أعماة صباغة 
وطالء حمطات 

التحويا الرئيسية 
مت مناط  لتل ة 
 من دولة الكويت.

هن أعماة صبغ للحوائو الدارلية واخلارجية 
الرئيسية مت لتل  وأعماة مساح  طات التحويا 

مناط  الكويت ا تضررة من تغري العواما اجلوية 
والذي يرثر بدورة على ا نظر ا عماري هلذه ا طات 

وعدم  اشيها مع ا نظر ا يو حوهلا من ال لا 
والعمارات السكنية   وأعماة صيااة للهيكا 

اخلرساين  ا تاكا هلذه ا طات والذي يرثر بدورة 
 بىن ا طة.على أمان م

 حمدودة

103 

أعماة تنظي  
حمطات التحويا 
الرئيسية الوا عة 

مت ا نطقة 
الشمالية لدولة 

 الكويت.

هن أعماة تنظي   طات التحويا الرئيسية مت 
ا نطقة الشمالية لدولة الكويت بشكا دوري  نع 

تراك  الغبار والذي له أتثري سيئ على عما األجه ة 
طات ولضمان عما ا طات وا عدات اخلاصة ي 

 بك اءة جيدة.

 عامة

104 

أعماة تنظي  
حمطات التحويا 
الرئيسية  الوا عة 
مت ا نطقة اجلنوبية 

 لدولة الكويت.

هن أعماة تنظي   طات التحويا الرئيسية مت 
ا نطقة اجلنوبية لدولة الكويت بشكا دوري  نع 

األجه ة تراك  الغبار والذي له أتثري سيئ على عما 
وا عدات اخلاصة ي طات ولضمان عما ا طات 

 بك اءة جيدة.

 عامة

105 

أعماة أستبداة 
عازة الرطوبة 
ألسط  بعض 

حمطات التحويا 
الرئيسية مت مناط  

لتل ة من دولة 
 الكويت.

هن اعماة أستبداة عازة رطوبة ألسط  بعض 
حمطات التحويا الرئيسية مت مناط  لتل ة من دولة 

يت منعا  لتسرب مياه األمطار من أسط  الكو 
ا طات على ا عدات ا وجودة دارلها واليت تسبب 

 أعطاة   حصر هلا هبذه ا طات.

 حمدودة

106 

أعماة هدم وإزالة 
وإاشاء 

األسوارالتال ة 
وتن يذ صيااة 
مداية راصة 
لبعض حمطات 

التحويا الرئيسية 
مت مناط  لتل ة 
 من دولة الكويت.

ة هدم وإزالة وإعادة إاشاء األسوار التال ة هن أعما
لبعض حمطات التحويا الرئيسية اليت ردمت اكثر 

من ثالثني عاما  وأعماة صيااة ومعاجلة راصة ألج اء 
من اهليكا اخلرساين بتن يذ  مصان ررسااية ألعمدة 
وحوائو بعض السراديب واستبداة بعض البالطات 

 اخلرسااية التال ة لاسق .

 حمدودة

107 

صيااة شاملة لبنود 
األعماة ا داية 
مت بعض حمطات 
التحويا الرئيسية 
الوا عة مت ا نطقة 
الشمالية لدولة 

 الكويت.

هن أعماة صيااة شاملة لبعض بنود األعماة ا داية 
لبعض حمطات التحويا الرئيسية اليت ردمت أكثر 

من ثالثني عاما   كاستبداة األعضاء اخلرسااية 
احلديدية التال ة وإعادة بناء بعض احلوائو واألبواب 

ا ائلة واآليلة لالهنيار وأعماة تدعي  لقواعد 
ا و ت واستبداة زجاج مسي  مكسور وطابوق 

زجاجن لشبابيك ا ضاءة الطبيعية  باين هذه 
 ا طات وتن يذ محاية هلا .

 حمدودة

108 

صيااة شاملة لبنود 
األعماة ا داية 
مت بعض حمطات 

لتحويا الرئيسية ا

هن أعماة صيااة شاملة لبعض بنود األعماة ا داية 
لبعض حمطات التحويا الرئيسية اليت ردمت أكثر 

من ثالثني عاما   كاستبداة األعضاء اخلرسااية 
واألبواب احلديدية التال ة وإعادة بناء بعض احلوائو 

 حمدودة
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 الكهريئيةيسعا:  طاب شبكات النقا 

اوب  ابذة عن ا شروب اس  ا شروب م
 الطرح

الوا عة مت ا نطقة 
اجلنوبية لدولة 

 الكويت.

ة لالهنيار وأعماة تدعي  لقواعد ا ائلة واآليل
ا و ت واستبداة زجاج مسي  مكسور وطابوق 

زجاجن لشبابيك ا ضاءة الطبيعية  باين هذه 
 ا طات وتن يذ محاية هلا.

109 

صيااة أاظمة 
مكافحة احلري  
وضواغو اهلواء 
 )ا رحلة األوىل(.

ية صيااة أاظمة مكافحة احلري  )لوحة ا اذار الرئيس
واظام الغاز اخلاما والبودرة اجلاأ ومرشات ا اء 
وضواغو اهلواء للجهد العا  وال ائ  للمعدات 

 الكهريئية(.

 حمدودة

110 

صيااة أاظمة 
مكافحة احلري  
وضواغو اهلواء 
 )ا رحلة الثااية(.

صيااة أاظمة مكافحة احلري  )لوحة ا اذار الرئيسية 
اجلاأ ومرشات ا اء واظام الغاز اخلاما والبودرة 

وضواغو اهلواء للجهد العا  وال ائ  للمعدات 
 الكهريئية(.

 حمدودة

111 

توريد وتركيب 
( طاولة 14عدد )

معايرة وارتبار 
ألجه ة الو اية مع 

ملحقاهتا وعدد 
( طاولة ل  1)

ا و ت الصغرية 
مت  س  ا خترب 
مت إدارة حمطات 
 التحويا الرئيسية.

طاو ت راصة مبعايرة وارتبار أجه ة توريد وتركيب 
الو اية اليت حيصا هلا عطا مت حمطات التحويا 

الرئيسية وكذلك ل  ا و ت الصغرية مما يوفر على 
 الوزارة طلب أجه ة جديدة بد  من ا تعطلة.

 حمدودة

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 ( 2018-2017-19-عن ا مارسة ر ـــ )و ك م

 اآل أعماة ال راعة  دارة مرك  احلاسب 
تعلن وزارة الكهريء وا اء عن طرح ا مارسة ا ذكورة أعاله بني 
الشركات ا تخصصة مت جماة أعماة ال راعة ا عتمدة لدى وزارة 
الكهريء وا اء واجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة  وللراغبني مت 
ا شباك احلصوة على واثئ  ا مارسة من إدارة العقود وا نا صات 

بة ا نا صات( مت ا بىن الرئيسن لوزارة الكهريء وا اء جبنوب )مرا 
 الدور األوة  حسب البياانت التالية:  -الدائري السادس –السرة 

 .25/3/2018تـــاريـــــ  الطــرح: 
  و رر موعد لتسلي  العطاءات 13/5/2018يري  تقدمي العطاء: 

 ء بعد ذلك.مت  ام الساعة الواحدة ظهر ا ولن يقبا أي عطا
د.ك )عسة وعشرون دينارا   25/-مثن النسختني من الواثئ : 

كويتيا(  وميكـــن احلصوة على واثئ  ا مارسة من إدارة العقود 
وا نا صات )مرا بة ا نا صات( مت ا بىن الرئيسن لوزارة الكهريء 

 الدور األوة. -الدائري السادس –وا اء جبنوب السرة
د.ك )أل  وعسمائة دينار كوييت(  1,500/ -لــــن: الت مــــــني األو 

 لصاحل وزارة الكهريء وا اء غري  ابا للرد.
تقدم العطاءات مرف  هبا شهادة من غرفة ألارة وصناعة الكويت ت يد 

( وتوضع الواثئ  مت أظرأ 2017/2018تسجيا الشركة لعام )
ــن مت إدارة لتومة يلشمع األمحر  وتودب بصندوق العطاءات الكائــ

العقود وا نا صات )مرا بة ا نا صات( مت ا بىن الرئيسن لوزارة 

 الدور األوة. -الدائري السادس –الكهريء وا اء جبنوب السرة 
سيعقــد اجتماب  هيدي للممارسني ا شبكني مت هذه ا مارسة مببىن 

 -وان منطقة القري  -غرفة ا جتماعات  –إدارة مركـــ  احلاسب اآل  
( ا حداثيات 80مقابـــــا طريــــ  اجلهـــــراء السريع )طري  ر   

( مت  ام الساعة 47,814556 29,307666اجلغرافية لادارة )
لشرح طبيعة  8/4/2018العاشرة صباح ا من  يوم األحد ا واف   

 األعماة والرد على است سارات ا مارسني. 
   

 وزارة ا الية
 إعالن 

 2018/2019السنوية للشراء  عن اخلطة
 أو : ا نا صـــات:

 اجلهـــة ا شــــرفة ابـــــــــذة ا وضــــوب م
ـــــــا  1 مشـــــــروب تطـــــــوير وأتهي

القاعــــــات التدريبيــــــة  دارة 
 التدريب

أتثيـــــــث القاعـــــــات التدريبيـــــــة  -
 (  اعات. 7يلكاما لعدد )

إعـــــــادة تصـــــــمي  ديكــــــــورات  -
القاعـــــات مـــــن إضـــــاءة وســـــجاد 

ممغنطة ومعاجلة األسـق  وأبواب 
 واحلوائو واألرضيات.

إعـــــــــادة تصـــــــــمي  اســـــــــباحة  -
التـــــــــــــــدريب ومـــــــــــــــدرا ا دارة 

 وأتثيثها. 
ـــدة  - ـــة جدي إاشـــاء  اعـــة تدريبي

 متعددة األغراض. 
ـــــــــــــــــــــ ات التقنيـــــــــــــــــــــة  - التجهي

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدات ا لكبواي والتمدي
 والكهريئية.

شاشـــــــات عـــــــرض ولوحـــــــات  -
ذكيـــة وأجهـــ ة داي شـــو وأجهـــ ة 

 جلميع القاعات. احلاسب اآل  
ـــــــــــة  - اســـــــــــتخدام أاظمـــــــــــة  لي

 والكبواية حديثة. 
 استخدام أجه ة حديثة. -

 إدارة التدريب

منا صـــــة تصـــــمي  وصـــــيااة  2
 مبىن استمرارية النظ  اآللية 

إدارة مرك   مبىن ااشائن مت منطقة العارضية 
 ا علومات اآل 

منا صة شراء برانمج متابعة  3
أداء أجهـــــــــــــــ ة الشـــــــــــــــبكة 

 Appوالربجميـــــــات 
Dynamic 

إدارة مرك   برانمج متابعة شبكة الوزارة 
 ا علومات اآل 

منا صــــــة شــــــراء رادمــــــات  4
 رئيسية ووحدات ي ين 

رادمــــــــات رئيســــــــية ووحــــــــدات 
 ي ين 

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

منا صـــــــــة شـــــــــراء أجهـــــــــ ة  5
وطابعــات حاسـب شخصــن 

وأجهــــــــ ة اقالــــــــة وأجهــــــــ ة 
 أررى

إدارة مرك   حاسبات شخصية وملحقاهتا 
 ا علومات اآل 

منا صـــــــة أجهـــــــ ة وبـــــــرامج  6
رادمــــات رئيســــية  شــــروب 

 مواجهة الكوار 

إاشـــــــاء بيئــــــــة  و ـــــــع مواجهــــــــة 
 الكوار  

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

منا صـــــــة تشـــــــغيا أجهـــــــ ة  7
ردمــــــة البيئــــــة ا فباضــــــية 

VMware 
Vcloud 

شــــــراء وتركيــــــب بــــــرامج البيئــــــة 
 ا فباضية

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

8 
 

مشــــروب البيئــــة ا حتياطيــــة 
ـــنظ  إدارة ماليـــة احلكومـــة  ل

 بيئة احتياطية للطوارو 
احلرص على استمرارية العمـا  -

يطيو  إدارة اظ  
 ا وارد ا رسسية
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 إدارة مرك  ا علومات اآل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــنظ  ا الي مت ال

وعـــدم   GFMISا تكاملـــة
ااقطاعه مت حاة تعرض األاظمـة 

 .ألي ظرأ يعي  توفر ردمات
GFMIS 

 اعداد ا و ع البديا  -
ــــــــــا  واعــــــــــد البينــــــــــات  - ترحي

 والتطبيقات كما هن
’’as it is ’’ كمـا هـن احلـاة

مت بيئــــــــــــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــــــــــــغيا 
(Production .) 
 تــــــوفري دعــــــ  إضــــــامت  -

Onsite  مــــــن رــــــالة تــــــوفري
ــــــ   مهندســــــني مقيمــــــني مــــــن فري

ACS  الوزارة. لدى 
ا ساادة  با التطبي   -

 يستخدام جهاز
 (Pre-M7) 

 وبعد التطبي  
(GO-production 
Redlines LIVE) 

اعــداد ورشـــة عمـــا للتـــدريب  -
 على البيئة اجلديدة جلهاز

  Oracle Super 
Cluster M7 

ــــــ   - اعــــــداد ا ســــــتندات وتوثي
ا عــــداد والتنصــــيب وتســــليمها 

  لوزارة ا الية 
مشــروب حتســني ك ـــاءة أداء  9

 البيئات التشغيلية
رطــــــة عمــــــا توســــــعة البيئــــــة  -

ــــــــة  ــــــــنظ  إدارة مالي التشــــــــغيلية ل
 GFMISاحلكومة 

ترحيا وتعلية  واعد البيـاانت  -
 12cا   11gمـــــن ا صـــــدار 

ـــــة  وفـــــ  التناســـــب  عـــــداد البيئ
 as it’’والتطبيقـات كمـا هـن 

is   ’’ مـن دون تعليـة علـن كـا
مــــــــن بيئــــــــة العمــــــــا ا رتبــــــــار  

( TEST/DEVالتطــــــــوير )
وبيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج 

(Production .) 
 Onsiteتوفري دع  إضامت -
مــــــن رــــــالة تــــــوفري مهندســــــني  

لـدى   ACSمقيمـني مـن فريـ 
 الوزارة

ا ســــــــــاادة  بــــــــــا التطبيــــــــــ   -
 يستخدام جهاز  

(Pre-M7) 
 وبعد التطبي  
(GO-production 
Reediness LIVE) 

إعداد ورشة عما للتدريب  -
على البيئة اجلديدة جلهاز 

Oracle super 
Cluster M7  

ــــــ   - اعــــــداد ا ســــــتندات وتوثي
ا عــــداد والتنصــــيب وتســــليمها 

 لوزارة ا الية  

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

منا صــة إدارة ســرية  واعــد  10
 وتطبيقات أوراكا

البيــــاانت تشــــ ري ومنــــع ارــــباق 
ــة احلكومــة  ا اليــة اظــ  إدارة مالي
ــــــة رصوصــــــية ا علومــــــات  ومحاي

 ذات الصلة
 

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

مشــــــــــروب مركــــــــــ  ردمــــــــــة  11
 العمالء 

حاجــــة ا دارة لتجديــــد وصــــيااة 
البارـــــــــي  اخلاصـــــــــة لت ـــــــــادي 
ااقطــــاب اخلدمـــــة اخلاصـــــة مبركـــــ  

 ردمة العمالء مت ا دارة  

يطيو  إدارة اظ  
 ا وارد ا رسسية

مشــروب اســتجالب وتطبيــ   12
ودعـــــــــــــــــ  النظـــــــــــــــــام اآل  
ــــة  لتخطــــيو وإعــــداد ا ي ااي

 للقطاب العام 

شــراء تــراري  اظــام ا ي اايــة  -
 )شراء برامج( 

رـــدمات دعـــ  اظـــام ا ي اايـــة  -
 )صيااة برامج( 

رــــــدمات دعــــــ  التجهيــــــ ات  -
ا ليــــة اخلاصــــة يلنظــــام )صــــيااة 

 أجه ة( 
رـــدمات هتيئـــة وتطبيـــ  اظــــ   -

ا ي اايــــــــة للجهــــــــات احلكوميــــــــة 
 )استشارات( 

شـــــراء ألهيـــــ ات اليـــــة بنظـــــام  -
 ا ي ااية وردمات اقا اخلربة 

شــراء تــراري  اظــام ا ي اايــة  -
 )شراء برامج(

رـــدمات دعـــ  اظـــام ا ي اايـــة  -
 )صيااة برامج( 

رــــــدمات دعــــــ  التجهيــــــ ات  -
ا ليــــة اخلاصــــة يلنظــــام )صــــيااة 

 أجه ة(
رـــدمات هتيئـــة وتطبيـــ  اظــــ   -

ا ي اايــــــــة للجهــــــــات احلكوميــــــــة 
 )استشارات(

شـــــراء ألهيـــــ ات اليـــــة بنظـــــام  -
 ا ي ااية وردمات اقا اخلربة.

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

مشـــــروب اــــــدم  طــــــاب ا ي اايــــــة  مشروب إدارة التكالي   13
العامــــــــــــــة مكمــــــــــــــا  شــــــــــــــروب 
اســــــــــتجالب يطــــــــــيو اعــــــــــداد 

 ا ي ااية 

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

برجميات إدارة ومرا بة  14
 البيئة التشغيلية 

ـــــات إدارة  ـــــراري  برجمي شـــــراء ت
ــــــــــة  تابعــــــــــة ك ــــــــــاءة أداء  مرك ي
مكــــــــــــوانت البنيــــــــــــة التحتيــــــــــــة 
لتطبيقـــــــات اوراكـــــــا والشـــــــبكة 

 رة ا الية واجلهات احلكومية بوزا

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

التحوة الر من إىل  15
احلوسبة السحابية  

GFMIS 
Transformation 

to Cloud 

حتويــــــا الــــــنظ  ماليــــــة احلكومــــــة 
GFMIS  إ  احلوســــــــــــــــــــــــــــبة

الســـــــــــحابية لالســـــــــــت ادة مـــــــــــن 
ــات والتحــديثات ا ســتمرة  التقني

 على هذه السحابة  

يطيو  إدارة اظ  
 ا وارد ا رسسية

شـــــــــــراء أ ـــــــــــراص وحـــــــــــدة  16
 التخ ين ا رك ية 

شراء أ راص صلبة ل ايدة السـعة 
 التخ ينية وجهاز ح   البياانت 

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

أعمـــــــــاة تنظيـــــــــ  مبـــــــــاين  17
ومرافـــــــ  جممـــــــع الـــــــوزارات 

 واخلدمات التابعة له 

أعمـــــاة تنظيـــــ  مبـــــاين ومرافـــــ  
زارات واخلــــــــدمات جممـــــــع الـــــــــــو 

التابعــــــة لــــــه مبوجــــــب الشــــــروه 
العامــــــة واخلاصــــــة وا واصــــــ ات 

 ال نية.

إدارة جممع 
 الوزارات

منا صـــــة اعمـــــاة التشـــــغيا  18
وا صــــــــــــــالح والصــــــــــــــيااة 
الشــــــاملة خلــــــدمات جممــــــع 

 الوزارات

القيــام أبعمــاة التشــغيا الكامــا 
وا صـــالحات الشـــاملة وأعمـــاة 
الصــيااة جبميــع أاواعهــا )الو ائيــة 
ــة ...  والدوريــة والعاديــة والروتيني
ـــــــــاين جممـــــــــع الـــــــــوزارات  اخل(  ب
ـــــد  ا رافـــــ  التابعـــــة هلـــــا مـــــع توري
وتركيـــب مجيـــع ا ـــواد واألدوات 
و طــــــع الغيــــــار بكافــــــة أاواعهــــــا 

 سنوات. 3ا ختل ة  دة 

إدارة جممع 
 الوزارات

ا نا صــــــة اعمـــــــاة صـــــــيااة  19
وتــــــــــــرمي  مبــــــــــــاين جممــــــــــــع 
ــوزارات )ا عمــاة ا دايــة  ال

ـــــــرمي  وصـــــــيااة مبـــــــاين جممـــــــع  ت
الـــوزارات مـــن الناحيـــة ا اشـــائية 

 سنوات. 3وا داية على مدى 

إدارة جممع 
 الوزارات
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 اشــــائية( )جــــاري ارــــذ وا

 ا رفقات للطرح(
منا صـــــــة توريـــــــد وتركيـــــــب  20

ـــــــــــب وســـــــــــجاد  أاث  مكات
وســـــــتائر وكراســـــــن لـــــــوزارة 
ا اليــــــــة ومجيــــــــع اجلهـــــــــات 
الشــــــــــاغلة  بــــــــــىن جممــــــــــع 

 الوزارات

أاث  منطـــن للجهـــات . شـــراء 1
الشــــاغلة  بــــىن جممــــع الــــوزارات 
ويشـــــما أاث  مـــــدير  مرا ـــــب  
رئـــــيس  ســـــ   ســـــجاد وســـــتائر 
 وذلك حسب احتياج اجلهات.

ــة 2 . شــراء كراســن موظــ  وعلب
أدراج معلقة وعلبة أدراج أرضـية 

 لوحدات العما لوزارة ا الية.

إدارة جممع 
 الوزارات

منا صـــــة تـــــدعي  العناصـــــر  21
رج اطاق عقـد ا اشائية را

 الت هيا

راصــة أبعمــاة تــدعي  ا عمــدة 
واجلســور الــيت تبــني مــن ال حــ  
ا ختــــربي حباجــــة إىل تـــــدعي  ومل 
تكن ضمن أعمـاة عقـد التطـوير 

 احلا .

إدارة جممع 
 الوزارات

عقـــــــــد أعمـــــــــاة احلراســــــــــة  22
ـــــة  ـــــة األمني البشـــــرية وا را ب
  وا ع مت ر ة بوزارة ا الية

العقـــد  يلتـــ م ا تعهـــد طيلـــة فـــبة
ي شــراأ علــى أعمــاة احلراســة 
البشـــرية واألمنيـــة جلميـــع ا بـــاين 
وا رافــــــ  واخلــــــدمات وبــــــوايت 
وأســــــــــوار وســــــــــاحات ا وا ــــــــــع 
ا ختل ة التابعة للوزارة وما حتويه 
هــذه ا وا ــع مــن معــدات واآلت 
ــــــــات وااث  وموجــــــــودات  ومركب

 أررى

إدارة إسكان 
 موظ ن الدولة

اســــتئجار مركبــــات صــــالون  23
ل ـــــــــة ولـــــــــوري ومركبـــــــــة لت

اص  اقـا وجيـب وواايـت 
مع و ود ألغـراض رـدمات 

 وزارة ا الية

( 8تـــوفري مركبـــات اظـــام عمـــا )
ســــــــاعات مــــــــع ســــــــائ  وو ــــــــود 
خلـــــــــــــــــدمات إدارات الـــــــــــــــــوزارة 
ا ختل ــة وكــذلك مركبــات اظــام 

( ســـــاعة مـــــع و ـــــود 24عمـــــا )
بـــــدون ســــــائ  وذلــــــك لتســــــهيا 
عمــــــا مــــــوظ ن وزارة ا اليــــــة مت 

ورـــــــــارج أداء مهـــــــــامه  أثنـــــــــاء 
 أو ات الدوام الرمسن.

إدارة إسكان 
 موظ ن الدولة

مبـــــــىن إدارة اـــــــ ب ا لكيـــــــة  24
 اجلديد

تصــمي  وأتثيــث وعمــا شــبكات 
 9 بىن صدي  للبيئـة مكـون مـن 

 طواب 

 إدارة ا ب ا لكية

شـــــــــراء وتركيـــــــــب ســـــــــريفر  25
 للمبىن اجلديد

 إدارة ا ب ا لكية شبكات متكاملة للمبىن اجلديد

 أل  دينار:  75اثايا: ا مـــــــارســــات اليت ت يـــد مبالغها عن 
اجلهـــة  ابـــــــــذة ا وضــــوب م

 ا شــــرفة
ــــــــــــوفري مستشــــــــــــارين  1 ت

وارتصاصــيني مت جمــاة 
التخطـيو ا ســباتيجن 

 وإعداد ا وازانت

ي إعـــداد ا وازاـــة بنـــاء علـــى ميثـــاق مشـــروب 
وإعـــــــداد منهجيــــــة التخطـــــــيو ا ســـــــباتيجن 

 ا وازانت احلكومية )جناح(

إدارة 
التخطيو 
 وا تابعة

 21ا مارســــــــــة ر ــــــــــ   2
 2017/2018لســنة 

 شـــروب تطـــوير ا دارة 
 الضريبية 

تقــــــدمي رــــــدمات استشــــــارية لتطــــــوير ا دارة 
ــار مــورد فــائ  مناســب لتوريــد  الضــريبية وارتي
اظـــــام إدارة الضـــــرائب ا تكامـــــا واخلـــــدمات 

( ITASبــــــــــذلك )ا لكبوايــــــــــة ا تعلقــــــــــة 
وتقــدمي رــدمات إدارة ا شــروب وإدارة التغيــري 
وضمان اجلـودة رـالة فـبة تطـوير اظـام إدارة 

( مت وزارة  ITASالضــــــــرائب ا تكامــــــــا ) 
 .(MOF)ا الية 

واهلــدأ مــن تقــدمي اخلــدمات ا ستشــارية هــو 
 ا يت: 

دراســــة الوضــــع احلــــا   جــــراءات العمــــا  -
 الضريبية.

 التنظيمن احلا .تقيي  اهليكا  -
اعــــداد تقريــــر ال جــــوة بنــــاء علــــى الوضــــع  -

 احلا  وا ستقبلن وتقدمي التوصيات الالزمة.

القطاب 
 الضرييب

اعــداد تصــور للنمــوذج ا ســتقبلن وتطــوير  -
 اهليكا اهلندسن لااظمة ا علوماتية.

 تصمي  إجراءات العما ا ستقبلية. -
 تطوير اهليكا التنظيمن. -
 اعداد الوص  الوظي ن. -
ـــــب تقـــــدمي العـــــروض)اعـــــ - ( RFPداد طل

ـــار اظـــام ومـــورد مناســـب لتطـــوير اظـــام   رتي
( ITASإدارة الضـــــــــــــــــرائب ا تكامـــــــــــــــــا )

 واخلدمات ا لكبواية ا تعلقة بذلك.
 تقدمي العروض ا قدمة من ا وردين.  -
ـــــام  دارة  - تقـــــدمي رـــــدمات استشـــــارية للقي

 ا شروب طواة فبة ا شروب. 
التغيــــري طــــواة فــــبة تقــــدمي رــــدمات إدارة  -

 ا شروب.
ممارســة لتوريــد وتركيــب  3

اظـــــام إدارة الضـــــرائب 
ا تكامـــــا واخلـــــدامات 
ا لكبوايـــــــة وصـــــــيااته 

(ITAS) 
 

اســـتجالب اظـــام ضـــرييب متكامـــا ورـــدمات 
الكبوايــة يســاه  مت حتــديث ا دارة الضــريبية 
لكـــــــن تكـــــــون  ـــــــادرة علـــــــى إدارة القـــــــوااني 

احلاليــــــــــة واي  ــــــــــوااني ضــــــــــريبية الضــــــــــريبية 
 تستحد  مت ا ستقبا.

القطاب 
 الضرييب

ممارســــــــــــــــــة ترشــــــــــــــــــيد  4
مصـــروفات ا شـــبايت 
اخلاصــــــــــــــة ا ا ــــــــــــــاق 
التشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيلن 

(OPEX)   بـــــــــــوزارة
ا اليـــــــــــة وحكومـــــــــــات 

 الكويت

يهــــــدأ ا شــــــروب إىل إعــــــادة تقيــــــي  مراكــــــ  
التكل ـــة الرئيســـية للمشـــبايت لتقيـــي  فـــرص 

لن قـــــــات ا درـــــــار عـــــــرب مراجعـــــــة شـــــــاملة ل
 التشغيلية مت ا شبايت احلكومية احلالية.

إدارة اظ  
 الشراء

 أل  دينار: 75اثلثـــــا: ا مـــــــارســــات اليت تقـــــا مبـــالغــها عن 
 اجلهـــة ا شــــرفة ابـــــــــذة ا وضــــوب م
تعا ـد مباشـر لشـركة العقـارات لتـوفري  أتجري موا   1

 موا  
 ا لكية إدارة ا ب

ــة 2   تــوفري ردمــة إرباري
Bloomberg 

 إدارة الدين العام ( مشبك3عدد )

ممارســـــــــــــــــة اســـــــــــــــــتعااة  3
يرتصاصــــيني مت جمــــاة 
التخطـــــــــــيو واحللـــــــــــوة 

 ا الية

ي إعــــداد ا وازاــــة بنــــاء علــــى ميثــــاق 
ــــــــــــــة التخطــــــــــــــيو  مشــــــــــــــروب منهجي
ا ســـــــــباتيجن وإعـــــــــداد ا ـــــــــوازانت 
احلكوميـــــــة )جنــــــاح(  وذلــــــك لعمــــــا 
ا رتصاصــــــــيني مت إعــــــــداد النظــــــــام 

 ا ساعد جناح والتقارير اخلاصة به

إدارة التخطيو 
 وا تابعة

ممارســـــــــــــــــة اســـــــــــــــــتعااة  4
يرتصاصــــيني مت جمــــاة 

 إدارة اجلودة الشاملة

ي إعـــــداد ا وازاـــــة وفـــــ  اســـــباتيجية 
 مشروب إدارة اجلودة الشاملة  

إدارة التخطيو 
 وا تابعة

اخلطـــة التدريبيـــة لــــوزارة  5
ـــة  ا اليـــة مت جمـــاة ا وازا
ـــــــــــة علـــــــــــى األداء  ا بني

 واجلودة

ي إعــــداد ا وازاــــة بنــــاء علــــى اخلطــــة 
ـــــــــدريب  شـــــــــروب  ا ســـــــــباتيجية للت
ــــــــة التخطــــــــيو ا ســــــــباتيجن  منهجي
وإعــداد ا ــوازانت احلكوميــة )جنــاح(. 
اظرا لتعلـ  التـدريب يألعمـاة ال نيـة 

( 2016/2017-1مت ا مارســــــــة )
غ  التـــدريب ولرجاهتـــا  ولضـــمان تنـــا

مـــــــع لرجـــــــات ا شـــــــروب وا عـــــــايري 
التدريبيـــة اخلاصـــة بـــه  توصـــن ا دارة 
ــت  تن يــذ ا مارســة أبمــر تغيــريي  أبن ي
أو األمر ا باشر وفـ  اللـوائ  والـنظ  

 ا عموة هبا مت ذلك.

إدارة التخطيو 
 وا تابعة

تـــــوفري مستشـــــار  دارة  6
( 12التـــــــدريب  ـــــــدة )

 شهرا

ر إدارة جــــاري طــــرح ممارســــة  ستشــــا
( شــــهرا براتـــــب 12التــــدريب  ــــدة )
د.ك( بتكل ــة  3200شــهري  ــدره )

 د.ك( 38400سنوية )

 إدارة التدريب

تقدمي اخلدمات الغذائية  7
  دارة التدريب

ــــــــــدريب ســــــــــنواي   - ــــــــــدم إدارة الت تق
جمموعــــــــة مــــــــن الــــــــربامج التدريبيـــــــــة 

 إدارة التدريب



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 204            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
والنــدوات وا جتماعــات التخصصــية 
حســـــــب رطـــــــة التـــــــدريب الســـــــنوية 

تلــك الـــربامج اســباحة مـــدة  ويتخلــا 
د يقــة يــت  مــن  30كــا منهــا معــدة 

رالهلـــا تقـــدمي الوجبـــات وا شـــرويت 
ـــــاردة والســـــارنة مبكـــــان لصـــــ   الب

 لتقدمي تلك الوجبات.
كمــــــا أاــــــه يــــــت  تقــــــدمي اخلــــــدمات   -

الغذائيــــــة للــــــربامج الطارئــــــة وبعــــــض 
األاشــطة التدريبيــة الــيت تكــون رــارج 

 رطة التدريب. 
اخلـدمات الغذائيـة علما  أبن اوعية  -

يتلـــ  وفقــــا  لنوعيــــة ومــــدة النشــــاه 
ــــــــــرامج  ــــــــــدرييب )ب  –اــــــــــدوات  –الت

 وفود ...( –اجتماعات 
صـــــيااة أاظمـــــة ا كتبـــــة  8

 )ثال  سنوات(
 ال هــــــــــرس ا لكتــــــــــروين  -
 األرشيـــــ  ا لكتـــــــــــروين -

 إدارة التدريب

أجهـــــ ة ممارســـــة صـــــيااة  9
 اخلادمات الرئيسية

إدارة مرك   صيااة أجه ة حاسب
 ا علومات اآل 

ــــرانمج  10 ممارســــة صــــيااة ب
networker 

إدارة مرك   صيااة برانمج
 ا علومات اآل 

ممارســـــة صـــــيااة وحـــــدة  11
ـــــة  تشـــــغيا كهـــــريء غرف

 UPSاحلاسب 

ــة لغرفــة  صــيااة وحــدة تشــغيا كهريئي
 احلاسب الرئيسن

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

   ممارسة صيااة جهاز  12
Publishing 

Device 

صـيااة مـوزب امحـاة أجهـ ة اخلادمــات 
 الرئيسية

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

ممارسة برانمج محاية من  13
 ال ريوسات

إدارة مرك   محاية شبكة الوزارة
 ا علومات اآل 

ممارســـــــــــة استشـــــــــــارات  14
لــدع  أمـــن بيئــة الـــوزارة 
  والتقليا من ا خاطر 

Security Risk 
Assessment 

Service 

استشــــارات ل حــــ  ومعاينــــة ضــــمن 
 ا علومات يلوزارة

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

ممارســـــة ح ـــــ  بيـــــاانت  15
 الوزارة رارج الكويت

إدارة مرك   ح   البياانت رارج الكويت
 اآل ا علومات 

 mobileممارســـة  16
device 

management 

إدارة مرك   برانمج إدارة األجه ة النقالة والذكية
 ا علومات اآل 

 SLA for   ممارسـة 17
EMC 

(VNX   
Storage, Data 

Domain) 

إدارة مرك   صيااة وحدات ي ين البياانت
 ا علومات اآل 

 SLA forممارسة  18
( HP Blade 
Servers, IBM 

BIade)  

إدارة مرك   صيااة أجه ة اخلادمات الرئيسية
 ا علومات اآل 

ممارســـة أمـــن ا علومـــات  19
 للربيــــد ا لكــــبوين 

Infor. 
Encryption 

Solution 

إدارة مرك   تش ري الربيد ا لكبوين
 ا علومات اآل 

ممارســـــــــــــة  ســـــــــــــتبداة  20
 Nextاجلدار الناري 

Generation  
Firewall 

FortiGate 

حـــــــائو  انري حلمايـــــــة الـــــــوزارة مـــــــن 
 ا ربا ات

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

ـــــ  20ممارســــة  21 ررصــــة لـ
Spotlight   

إدارة مرك   التد ي  على  واعد البياانت
 ا علومات اآل 

SQL server 
Enterprise 

ررـــ   9ممارســـة عـــدد  22
SQL Toolbelt 

إدارة مرك   البياانتمرا بة  واعد 
 ا علومات اآل 

 Renewممارســـة  23
License for 

VMware 
Vcloude   

  VMwareألديــد تــراري  
Vcloude 

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

ممارســــــــــــة اشــــــــــــباك مت  24
شـــــــــــــبكة ا علومـــــــــــــات 
ــــــــــــت للشــــــــــــبكة  ا ابا

 الالسلكية

إدارة مرك   اشباك مت الشبكة العنكبوتية
 ا علومات اآل 

إدارة مرك   توفري ردمة الرسائا النصية     SMSممارسة رسائا  25
 ا علومات اآل 

ممارســــــــة ردمــــــــة الرصــــــــد  26
 ا عالمن

ـــــــــــرانمج  را بـــــــــــة وســـــــــــائا التواصـــــــــــا  ب
 ا جتماعن

إدارة مرك  
 ا علومات اآل 

ممارســـة رـــدمات احلوســـبة  27
 AZUREالسحابية 

إدارة مرك   ا شباك مت احلوسبة السحابية
 ا علومات اآل 

ــــــــب  28 مشــــــــروب ربــــــــو مكات
ـــــــــــــــات الثقافيـــــــــــــــة  ا لحقي
اخلارجيـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــنظ  

GFMIS 

ي تقـــدمي مقـــبح لــــربو ا كاتـــب الثقافيــــة 
لــــــوزارة التعلــــــي  العــــــا  يتضــــــمن ثــــــال  
مراحــا تراعــن ســـرعة التطبيــ  مت ا رحلـــة 
األوىل  والتــــــدرج للوصــــــوة إىل التطبيــــــ  

 الكاما للمرحلة الثالثة.
 ( 2ألهي  عدد )

- VDI L License. 
- Processor-two 
processor of 12 core 
each. 
- HDD: mixed with 
6SSDs, 6 SAS drive. 
RAM: 256GB  

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

رــــــــــدمات استشــــــــــارية مت  29
ااشــــــاء وتطــــــوير وتطبيـــــــ  
 اظام إدارة أمن ا علومات 
Information 
Security 
Management 
System 

ـــــ  ضـــــمان اجلـــــودة ي دارة أعمـــــاة  تطبي
استشـــــارية لتطبيـــــ  اظـــــام اجلـــــودة طبقــــــا  

: 2008للمواصــــــــــــــــــــ ات القياســــــــــــــــــــية 
ISO27001/ ISO9001   ومــن

الـوزارة الشـهادة ا عتمـدة واحلصـوة علــى 
  ISO 27001شهادة 

إدارة اظ  يطيو  
 ا وارد ا رسسية

ممارســـــــة اعمـــــــاة تشـــــــغيا  30
وصـــيااة رـــدمات ا و ـــ  

 شهور( 8دة )اجلنو   

تشـــغيا وصـــيااة ا و ـــ  اجلنـــو  بكامـــا 
معداتـــه وأاظمتـــه الكهريئيـــة وا يكاايكيـــة 

 والتكيي 

إدارة جممع 
 الوزارات

توريــــــــد وتركيــــــــب أاث   31
 ومكاتب لوزارة ا الية 

)جــاري أرــذ ا وافقــات 
 للطرح(

شــراء أاث  منطــن للجهــات الشـــاغلة 
 بـــىن جممـــع الـــوزارات ويشــــما أاث  

ـــيس  ســـ  وذلـــك مـــدير   مرا ـــب  رئ
 حسب احتياج اجلهات.

إدارة جممع 
 الوزارات

ممارســة مظــالت لســط   32
 مو   كبار ال وار

تظليا مو   كبار ال وار لعدم وجـود 
 مظالت على السط 

إدارة جممع 
 الوزارات

توريـــــــــــــــــد رـــــــــــــــــدمات  33
 استشارية 

سـنوات لتوريــد  3طـرح منا صـة  ـدة 
 ( مستشار ما  2عدد )

مكتــب الوكيــا  -
ا ســــاعد لشـــــئون 
التخـــــــ ين واظــــــــ  

 الشراء 
إدارة اظـــــــــــــــــــ   -

 األصوة
إدارة الواثئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   34

 DMSا لكبواية 
إدارة ا ب ا لكية  حتويا ا عامالت الور ية إىل  لية

 للمن عة العامة
ــــــــــة  ا طبوعات 35  –بروشــــــــــورات  –شــــــــــعار الدول

ــة  ــة ورارجي تصــمي   –معــارض دارلي
 ا لكيةشعار إدارة ا ب 

إدارة ا ب ا لكية 
 للمن عة العامة
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 ديوان ا اسبة
 إعالن 

( بش ن 2017-11/2018عن طرح ممارسة ر   )
 وتطوير اظام إدارة ا كتبات اآل  )سيم وين(صيااة 

 الك الة السعر ا   اة الطرح
 يوما 90% أتمني أو   دة 2 75/- 2/4/2018 25/3/2018

ا جتماب العلين ل ض 
 ا ظاري 

وذلك مت مقر  26/3/2018صباحا من يوم الثالاثء ا واف   10
 الديوان

( 2017-11/2018يعلن ديـوان ا اسـبة عـن طـرح ا مارسـة ر ـ  )
طبقـــا للشـــروه وا واصـــ ات الـــواردة مت واثق ا مارســـة والـــيت ميكـــنك  
احلصوة عليها من  سـ  التوريـدات مبقـر الـديوان الكـائن مت )الشـوي  

( أثناء ساعات الـدوام الرمسـن ويـت  الـدفع عـن 102شارب  –ا دارية 
ــــ مني األو  ســــواء  ــــت؛ وتشــــما العطــــاءات الت ــــ  جهــــاز الكــــن ا طري
رطايت ضمان أو شيكات مصد ة من البنك وحتما اس  الشركة أو 
ا رسسة ا قدمة واجلهة ا ست يدة ديوان ا اسـبة  علـى أن يـت  إرفـاق 

لوطنيــة مــع العطــاءات وإ  ســوأ يعتــرب العطــاء شــهادة دعــ  العمالــة ا
 ملغيا

* مالحظــــــــــــــــة: متابعــــــــــــــــة مو ــــــــــــــــع ديــــــــــــــــوان ا اســــــــــــــــبة الرمســــــــــــــــن 
(www.sabq8.comألي مستحداثت تت  على ا مارسة ) 
 

 جملس األمة
 إعـالن

 عقدت جلنة العرائض والشكاوى
 م1/2/2018اجتماعها الثاين يوم اخلميس ا واف  

 و ـد تغـيـب عـن حـضــور ا جـتـماب بعذر ساب  السيد العضـو/ 
 د. محود عبدهللا اخلضري.

و د تقرر اشر أمر هذا الغياب مت اجلريدة الرمسية  عمـال  يلقااون ر   
( لسنة 12( من القااون ر   )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19)

 األمة . م مت ش ن الالئحة الدارلية للس1963
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 عقدت جلنة العرائض والشكاوى

 م15/2/2018اجتماعها الثالث يوم اخلميس ا واف  
 و ـد تغـيـب عـن حـضــور ا جـتـماب بعذر ساب  السيد العضـو/ 

 د. محود عبدهللا اخلضري.
و د تقرر اشر أمر هذا الغياب مت اجلريدة الرمسية  عمـال  يلقااون ر   

( لسنة 12( من القااون ر   )25ادة )بتعديا ا  1998( لسنة 19)
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963

 

 إعـالن
 عقدت جلنة الشرون ا الية وا  تصادية

 م4/2/2018اجتماعها التاسع يوم األحد ا واف  
و ـــــد تغيــــب عــــن حضــــور ا جتمــــاب بعــــذر ســــاب  كــــا مــــن الســــيدين 

عبـــدهللا أبـــا  والســـيدة  العضـــوين / رــــل  دميثـــري العنـــ ي  د. رليـــا
 العضو/ ص اء عبدالرمحن اهلاش .

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 وا  تصاديةعقدت جلنة الشرون ا الية 
 م11/2/2018اجتماعها العاشر يوم األحد ا واف  

و ـد تغـيـب عـن حـضــور ا جـتـماب بعذر سـاب  السـيد العضــو/ رــل  
 دميثري العن ي  والسيدة العضو/ ص اء عبدالرمحن اهلاش .

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة الشرون ا الية وا  تصادية
 م18/2/2018اجتماعها احلادي عشر يوم األحد ا واف  

و ـــــد تغيــــب عــــن حضــــور ا جتمــــاب بعــــذر ســــاب  كــــا مــــن الســــيدين 
 ري العن ي  فيصا حممد الكندري.العضوين / رـل  دميث

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 القااوايةكان من ا قرر أن تنعقد جلنـة الشرون التشريعية و 
 م5/2/2017اجتماعها الثالث عشر يوم ا ثنني ا واف  

 إ  أهنا مل تنعقد لعدم اكتماة النصاب
و ـــــد تغيــــب عـــــن حضـــــور ا جتـمـــــاب بعــــذر ســــاب  كــــا مــــن الســـــادة 
األعضـــاء/ طـــالة ســـعد اجلـــالة  حممـــد هـــاي  ا طـــريي  أمحـــد ابيـــا 

 ال ضا  عسكر عويد العن ي.
يــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغ

( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة الشرون التشريعية والقااواية 
 م13/2/2018اجتماعها الرابع عشر يوم الثالاثء ا واف  

http://www.sabq8.com/
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عـــــن حضـــــور ا جتـمـــــاب بعــــذر ســــاب  كــــا مــــن الســـــادة و ـــــد تغيــــب 
األعضــاء/ رالــد حســـني الشــطن  أمحـــد ابيــا ال ضـــا  عســكر عويـــد 

 العن ي.
و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 

( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 لدارلية للس األمة .م مت ش ن الالئحة ا1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة شرون التعلي  والثقافة وا رشاد 
 م4/2/2018اجتماعها السادس يوم األحد ا واف  

ــــد تغـيــــب عــــن حـضــــور ا جــــتماب بعـــذر ســـاب  كـــا مـــن الســـيدين  و ـ
 العضـوين / د. رـلـيـا عــبـدهللا أبــا  د. مجعان ظاهر احلربا.

الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة شرون التعلي  والثقافة وا رشاد 
 م19/2/2018اجتماعها السابع يوم ا ثنني ا واف  

 يـب عـن حضور ا جتماب بعـذر سـاب  السـيد العـضـو / و ــد تغـ
 د. جـمعـان ظـاهر احلربا.

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة الشرون الصحية وا جتماعية والعما 
 م4/2/2018اجتماعها الثامن يوم األحد ا واف  

و ـد تغيب عن حضور ا جتماب بعذر سـاب  السـيد العضـو/ د. محـود 
 عبدهللا اخلضري.

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25ادة )بتعديا ا  1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة الشرون الصحية وا جتماعية والعما 
 م11/2/2018اجتماعها التاسع يوم األحد ا واف  

ــــد تغــــيب عـــن حضــــور ا جتمـــاب بعــــذر ســــاب  كـــا مـــن السيـديــــن  و ـ
 ـن اخلـن ـور  رـالـد حمـمـد العتييب.العـضـوين / سـعــد عــلـ

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 إعـالن
 عقدت جلنة الشئون اخلارجية 

 م14/2/2018بع يوم األربعاء ا واف  اجتماعها الرا
و ـــد تغيــب عــن حضــور ا جتمــاب بعــذر ســاب  الســيد العضــو/ انصــر 

 سعد الدوسري.
و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 

( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 رلية للس األمة .م مت ش ن الالئحة الدا1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة الشئون اخلارجية 
 م19/2/2018اجتماعها اخلامس يوم ا ثنني ا واف  

و ـــد تغيـــب عـــن حـضــــور ا جـتـمــــاب بعــــذر سـابــــ  كــــا مــــن السـيــــدين 
العضـويـن / حـمــد سـيـــ  اهلرشــاين  فـراج زبـن العربيـد و ـد تقـرر اشـر 

( لسـنة 19قـااون ر ـ  )أمر هذا الغياب مت اجلريدة الرمسيـة   عمــال  يل
م مت 1963( لسنة 12( من القااون ر   )25بتعديا ا ادة ) 1998

 ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 عقدت جلنة ا راف  العامة 

 م15/2/2018اجتماعها الرابع يوم اخلميس ا واف  
و ـــد تغيــب عــن حضــور ا جتمــاب بعــذر ســاب  الســيد العضــو/ طــالة 

 سعد اجلالة.
و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 

( 12اون ر ـ  )( مـن القـا25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة ا ي اايات واحلساب اخلتامن 
 م19/2/2018اجتماعها السادس عشر يوم ا ثنني ا واف  

و ــد تغيب عن حضور ا جتماب بعـذر سـاب  السـيدة العضــو / صـ اء 
 عبد الرمحن اهلـاشـ .

ذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد تقــرر اشــر أمــر هــ
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة ا ي اايات واحلساب اخلتامن 
 م12/2/2018اجتماعها اخلامس عشر يوم ا ثنني ا واف  

تغيب عن حضور ا جتماب بعذر ساب  السيد العضـو / د. عودة و ــد 
 عـودة الرويعن.

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
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( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 عقدت جلنة ا ي اايات واحلساب اخلتامن 

 م5/2/2018اجتماعها الرابع عشر يوم ا ثنني ا واف  
و ـد تغيب عن حضور ا جتماب بعذر ساب  السيد العـضـو / د. عودة 

 عـودة الرويعن  والسيدة العضو/ ص اء عبدالرمحن اهلاش .
يلقــااون  و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  

( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة األولوايت 
 م4/2/2018اجتماعها اخلامس يوم األحد ا واف  

و ـــــد تغيــــب عــــن حضــــور ا جتمــــاب بعــــذر ســــاب  كــــا مــــن الســــيدين 
 سعد الظ ريي  احلميدي بدر السبيعن.العضوين / اثمر 

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 مريي عقدت جلنة إعداد مشروب اجلواب على اخلطاب األ
 م15/2/2018اجتماعها الثالث يوم اخلميس ا واف  

و ــد تغيب عن حضور ا جتماب بعذر ساب  السيد العضـو / د. عودة 
 عـودة الرويعن.

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة حقوق ا اسان
 م22/2/2018اجتماعها الثاين يوم اخلميس ا واف  

ــــادة  ــــب عــــن حضــــور ا جتـمــــاب بعـــذر ســـاب  كــــا مــــن السـ ــــد تغـي و ـ
األعـضـــــاء / حـمـــــد ســــي  اهلرشــــاين  اثمــــر ســــعد الظ ــــريي  د.رليــــا 

 عبدهللا أبا.
تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد 
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 إعـالن
 عقدت جلنة شرون ذوي ا حتياجات اخلاصة

 م1/2/2018اجتماعها الرابع يوم اخلميس ا واف  
و ــــــد تغيـــــب عـــــن حضـــــور ا جتمـــــاب بعـــــذر ســـــاب  الســـــيد العضـــــو/ 

 فراج زبن العربيد.
و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 

( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعـالن
 ة حتسني بيئة األعماة ورعاية ا شاريع الصغرية وا توسطةعقدت جلن

 م20/2/2018اجتماعها السابع يوم الثالاثء ا واف  
ــــادة  ــــب عــــن حضــــور ا جتـمــــاب بعـــذر ســـاب  كــــا مــــن السـ ــــد تغـي و ـ
ــــــــــا ال ـضــــــــــا   ــــــــــن العـربـيــــــــــد  أحـمــــــــــد اـبـي ــــــــــراج زبــ األعـضــــــــــاء / فـ

 احلمـيـدي بـدر السبيعـن.
قــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد ت
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة حتسني بيئة األعماة ورعاية ا شاريع الصغرية وا توسطة
 م12/2/2018ا ثنني ا واف   اجتماعها السادس يوم

ـــن  ـــ  كــا مــن السيـدي ـــذر سـاب ـــب عـــن حـضـــور ا جـتـمـــاب بعـ ـــد تغـي و ـ
 العضوين / أحـمـد اـبـيـا ال ـضـا  فـراج زبـن العـربـيـد.

و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغيــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون 
( 12القـااون ر ـ  ) ( مـن25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعـالن

 عقدت جلنة ا حالة وأزمة التوظي 
 م19/2/2018اجتماعها اخلامس يوم ا ثنني ا واف  

و ــد تغيب عن حضور ا جتماب بعـذر سـاب  السـيدة العضــو / صـ اء 
 عبدالرمحن اهلـاشـ .

يــاب مت اجلريــدة الرمسيــة   عمـــال  يلقــااون و ــد تقــرر اشــر أمــر هــذا الغ
( 12( مـن القـااون ر ـ  )25بتعديا ا ادة ) 1998( لسنة 19ر   )
 م مت ش ن الالئحة الدارلية للس األمة .1963لسنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اهليئة العامة لشئون القصر
 إعالن تنبيه وحتذير

ــــــون القصـــــــر بصـــــ تها وصـــــية علـــــى ثلـــــث  ــــــة لشئـ حتــــــــذر اهليئــــــة العامـ
ا رحوم/عبد هللا عبد اللطي  العثمان ومص ية لبكيت ا رحوم/عبـد هللا 
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عبــد اللطيــ  العثمــان وا رحومــة/منريه محــاد العمــريي مــن أيــة تعــدايت 
علــى العقــارات العائــدة لثلــث ا رحوم/عبــد هللا عبــد اللطيــ  العثمــان 

  5 عة مبنطقة جنوب أبرق ريطان )أرض الضجيج(  سائ  أر ام )الوا
أو إجراء أي تعامالت أو تصرفات  35583( لطو م/9  8  7  6

مهمــــا كــــان اوعهــــا ومــــع أي شــــخ  أو جهــــة كااــــت قصــــوص هــــذه 
العقــارات أو أيــة عقــارات أرــرى لثلــث ا رحوم/عبــد هللا عبــد اللطيــ  

 العثمان.
يياذ كافة ا جـراءات القااوايـة ألـاه أي وحتت   اهليئة بكاما حقو ها 

شــــــخ  أو جهــــــة تعتــــــدي علــــــى عقــــــارات ثلــــــث ا رحوم/عبـــــــد هللا         
عبــد اللطيــ  العثمــان أو تــدعن أهنــا م وضــة عــن اهليئــة العامــة لشــئون 

 القصر قصوص هذه العقارات.
كما ان اهليئة العامة لشئون القصر غري مسئولة عن أية عقود اجيـار أو 

 فات غري صادرة عنها بش ن هذه العقارات.أية تصر 
 ا ديـر العـام   

 
 اهليئة العامة لالتصا ت وتقنية ا علومات

 ( 1إعالن عن طلب أتهيا ر   )
 للشركات وا رسسات ا تخصصة مت جماة أعماة

 توريد وتركيب وتشغيا وضمان وصيااة أجه ة أمنية و أاظمة وحلوة  
التابع للهيئة العامة لالتصا ت وتقنية متكاملة  بىن برج التحرير 

 ا علومات
تعلن اهليئة العامة لالتصا ت وتقنية ا علومات عن طرح كراسة أتهيا 
شركات ومرسسات متخصصة مت جماة أعماة توريد وتركيب وتشـغيا 
ـــرج  ـــىن ب ـــة و أاظمـــة وحلـــوة متكاملـــة  ب وضـــمان وصـــيااة أجهـــ ة أمني

تصـــا ت و تقنيــــة ا علومــــات طبقــــا  التحريـــر التــــابع للهيئــــة العامــــة لال
للشــروه الــواردة مت واثئــ  الكراســة والــيت ميكــن احلصــوة عليهــا مبقــر 

( الدور  6بوابة ر   )  –اهليئة ا ر ت الكائن مت  صر السي  العامر 
 ا دارة ا الية وذلك أثناء مواعيد العما الرمسية. –األوة 
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ـــــاب  ـــــدي إرســـــاة كت ـــــن يرغـــــب مت حضـــــور ا جتمـــــاب التمهي ـــــى م عل

ــــــام بطا ــــــاهت   ــــــن يرغــــــب حبضــــــوره  وجنســــــياهت  وأر  ــــــني أمســــــاء م يب
ـــــــ  ) ـــــــاكس ر  ـــــــى ال  ـــــــة عل ـــــــة إســـــــ  22929970ا داي ـــــــع كتاب ( م

الشـــــركة ور ـــــ  اهلـــــات  وذلـــــك  بـــــا هنايـــــة اليـــــوم الســـــاب  لالجتمـــــاب 
التمهيـــــدي   علــــــى أن يقتصـــــر حضــــــور ا جتمـــــاب علــــــى الشــــــركات 

 اليت تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك.
ى اصـــــــطحاب ا ســــــــتندات التاليـــــــة للحصــــــــوة علـــــــى كراســــــــة يرجـــــــ

 الت هيا :
ـــــدى اجلهـــــاز ا ركـــــ ي للمنا صـــــات العامـــــة  -1 شـــــهادة التســـــجيا ل

 سارية ا  عوة.
شــــــهادة مــــــن اهليئــــــة العامــــــة للمعلومــــــات ا دايــــــة )ر ــــــ  اجلهــــــة  -2

 ا دين( سارية ا  عوة.
 شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية سارية ا  عوة. -3
ــــة  نــــدوب الشــــركة كتــــاب ت ــــويض  -4 واســــخة مــــن البطا ــــة ا داي

 لشراء الكراسة.
 22929950لالست سار يرجى ا تصاة ي دارة ا الية ر   

 ( 22929970وترســـــــــــا ا ست ســـــــــــارات علـــــــــــى فـــــــــــاكس ر ـــــــــــ  )
 Finance@citra.gov.kw أو  امييا  

 

 اهليئة العامة لالستثمار 
 إعالن
( 2019-87/2018 –عن طرح ا مارسة ر   )ت م 

 لتجهي  غرفة الطوارو مت مكتب اهليئة مت لندن
تعلن اهليئة العامة لالستثمار عن طرح ممارسة لتجهي  غرفة الطوارو مت 
كتب اهليئـة مت لنـدن وذلـك طبقـا  للشـروه العامـة واخلاصـة الـواردة مت 

 هـا مـن إدارة تقنيـة ا علومـاتواثئ  ا مارسة  واليت ميكن احلصـوة علي
(  3ــ اهليئة العامة لالستثمار ـــ جممـع الـوزارات ـــ الـدور الثـاين ـــ بلـوك )

د.ك( فقـو عسـة وسـبعون دينـارا   غـري   75/-مقابا رس  و ـدره )
غــري  ابــا للــرد تــدفع بشـــيك مصــدق. وذلــك رــالة مواعيــد العمـــا 

ذي ي اســــتالم الرمسيــــة علــــى أن تقــــدم العــــروض إىل ا ــــس ا كــــان الــــ
أبريـــا  8ا مارســة منـــه. علمــا  أاـــه  رـــر موعــد لتقـــدمي العطــاءات هـــو 

 لغاية الساعة الثااية عصرا . 2018
 مدير إدارة تقنية ا علومات يلتكلي 

 

 اهليئة العامة للصناعة
 إعالن

 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم إليها
 السيد / حممود رضوان حممد الرضوان

 ا ذكورين أدانه مت السجا الصناعن طالبا  يد
 201880ر   البري  للحرفة الصناعية: 

اــوب النشــاه: أعمــاة النجــارة )طبليــات ومنصــات رشــبية( )منتجــات 
 رشبية مطعمه مبواد معدايه( )مطاب  رشبية( 

mailto:Finance@citra.gov.kw
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 حتت ا س  التجاري: مصنع الرضوان ألعماة النجارة
 2018-03-14( بتاري : 6072ر   ويري  القيد مت السجا:)

 منطقة: الري اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة  
  406 سيمة: 1 طعة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم إليها السيد/ حممد عارأ حسـني 

 يوس  طالبا  اجراء التعديالت ا ذكورة أدانه مت السجا الصناعن
 200319ر   ترري  احلرفة الصناعية: 

 أعماة النجارةاوب النشاه: 
 حتت ا س  التجاري: ون فاكتوري للنجارة

 2016-01-13( بتاري : 5573ر   ويري  القيد مت السجا: )
  3حما: 1506 سيمة: 1منطقة: الري  طعة: 

 ملك: اهليئة العامة للصناعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدمت إليها السيدة/ موضن حممد عبد 
الرمحن ا طريي طالبة اجراء التعديالت ا ذكورة أدانه مت السجا 

 الصناعن
 25257ر   ترري  احلرفة الصناعية: 

 اوب النشاه: أعماة رراطة ا عادن
 حتت ا س  التجاري: لرطة هاي تك

 2005-10-30(  بتاري : 3790ا : )ر   ويري  القيد مت السج
  42حما: 150 سيمة: 9منطقة: شرق األمحدي     طعة: 

 اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم إليها السادة / شركة أو د 
سليمان القضييب للتجارة العامة وا قاو ت طالبني إصدار بدة فا د: 

 ( مبنطقة )شرق األمحدي(. 7(  طعة )109القسيمة ر   )
يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة ا ذكورة أعاله أو لديه أي 

دم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة )الدور معلومات بش اه أن يتق
 س  الباري  والسجا الصناعن( رالة أسبوعني من  -األرضن

يري  اشر ا عالن وإ  ف ن اهليئة ستقوم بعد ااقضاء ا هلة  صدار 
 بدة فا د عن العقد ا طلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
ــه تقــدم إليهــا الســيد / يعقــوب جاســ   تعلــن اهليئــة العامــة للصــناعة أبا

(  طعـــة 70ني الغـــامن طالبـــا إصـــدار بـــدة فا ـــد: القســـيمة ر ـــ  )شـــاه
 (.2 -)الشوي  اجلديد( مبنطقة )الشوي  الصناعية 

يرجـــى ممـــن يكـــون حبوزتـــه عقـــد القســـيمة ا ـــذكورة أعـــاله أو لديـــه أي 
معلومــــات بشــــ اه أن يتقــــدم إىل مقــــر اهليئــــة العامــــة للصــــناعة )الــــدور 

رـــالة أســـبوعني مـــن  ســـ  البارـــي  والســـجا الصـــناعن( -األرضـــن
يري  اشر ا عالن وإ  ف ن اهليئة سـتقوم بعـد ااقضـاء ا هلـة  صـدار 

 بدة فا د عن العقد ا طلوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إعالن  الك القسائ  الصناعية واحلرفية على ساحا 
 عشريج مبنطقة الدوحة

( ا تخذ مت اجتماعه ر   696تن يذا لقرار جملس الوزراء ا و ر ر   )
وا تضمن تكلي  جلنة  11/5/2015د بتاري  ( ا نعق22/2015)

إزالة التعدايت على أمالك الدولة وا ظاهر غري ا ررصة  زالة 
القسائ  الصناعية واحلرفية غري ا ستغلة وتلك ا ستغلة لغري الغرض 
ا خصصة له  على ساحا )عشريج(  وذلك وفقا للخطة ال منية اليت 

دة  ومت ضوء الضوابو أترذ ي عتبار حالة كا  سيمة على ح
وا جراءات القااواية الالزمة مت هذا الش ن  وذلك يلتنسي  مع اهليئة 
العامة للصناعة و  سيما فيما ا  القسائ  ا ستغلة لغري الغرض 
ا خصصة له. وبعد التنسي  مع جلنة إزالة التعدايت على أمالك 

 الدولة وا ظاهر غري ا ررصة التابعة للس الوزراء.
تعلن اهليئة العامة للصناعة  الك القسائ  الصناعية واحلرفية الكائنة 
على ساحا )عشريج( مبنطقة الدوحة وا بينة مت اجلدوة أدانه أن جلنة 
إزالة التعدايت على أمالك الدولة وا ظاهر غري ا ررصة ستباشر 

ف  تن يذ  رار جملس الوزراء ا ذكور أعاله اعتبارا من يوم األحد ا وا
  مع اعتبار ا دة ال منية من يري  اشر هذا ا عالن 15/4/2018

مت اجلريدة الرمسية ح  يري  مباشرة اللجنة تن يذ القرار ا ذكور مبثابة 
مهلة  الك القسائ  ا ذكورة لنقا كافة ا وجودات التابعة هل  دارا 

لتيار تلك القسائ   علما أبن وزارة الكهريء و ا اء ستقوم بقطع ا
الكهريئن عن القسائ  ا ذكورة فور ااتهاء ا هلة ا منوحة. و  يد من 
ا علومات حوة ا وضوب  يرجى من السادة مالك القسائ  ا بينة 
أدانه مراجعة  س  اخلدمات اهلندسية مت اهليئة رالة أسبوعني من 

 يري  اشر هذا ا عالن.
 ا دير العام

على ساحا )عشريج( مبنطقة الدوحة و ا شمولة بقرار القسائ  الصناعية و احلرفية 
( ا نعقد بتاري  22/2015( ا تخذ مت اجتماعه ر   )696جملس الوزراء ر   )

11/5/2015 

ر    م
ر    م القسيمة

ر    م القسيمة
ر    م القسيمة

 القسيمة
1 1 2 2 3 3 4 4 – 5 

5 9 6 14 7 19-
20 8 22-

28 
9 29 10 30 11 31 12 32 
13 34 14 37 15 38 16 42 
17 45 18 46 19 48 
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 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 السادة/ شركة البيت اخلشيب ألعماة النجارة/وفاء اخللي ن وشريكتها
 طالبني إجراء تعديالت على البري  الصناعن

 36370ر   البري : 
 األاث  ا ن   واألبواب اخلشبية حتت ا س  التجاري: مصنع اهلمالن  اتاج

 2007-1-22الصادر بتاري : 3046ر   القيد مت السجا: 
 ا عد:  اتاج األاث  ا ن   واألبواب اخلشبية

 منطقة: الشعيبة الصناعية الغربية   اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة
    5حما:     zc/155 سيمة:     5 طعة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 شركة مصنع عبد الوهاب ألعماة تعبئة وتغلي  ا واد الغذائيةالسادة/ 
 طالبني  يد مت السجا الصناعن 

 ٢٠٢٥٦٤ر   البري : 
مصنع عبد الوهاب ألعماة تعبئة وتغلي  ا واد حتت ا س  التجاري: 

 الغذائية
 2018-03-14الصادر بتاري : 

 -ال يتون -زيت زيتون -أعماة تعبئة وتغلي  ا واد الغذائية )هبارات ا عد: 
 النب(-ا كسرات -احلبوب -اجبان 
 غرب ابو فطرية احلرفية اخلدميةمنطقة: 

  281 سيمة:      0 طعة:   اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة 
 دور: األوة     ١٢+١١+١٠+٩+ ٨ حما:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

رالد حممد يوس  -السادة/ شركة ا ناصري للتجارة العامة وا قاو ت
 عبد هللا وشريكته

 طالبني تعديا مت السجا الصناعن 
 25946ر   البري : 

 حتت ا س  التجاري: ا ناصري ألعماة رراطة ا عادن  
 2007-6-11الصادر بتاري : 

 ا عد: أعماة رراطة ا عادن  
 منطقة: شرق األمحدي      اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة  

 حما: كاما القسيمة   دور: كاما القسيمة   70 سيمة:     6 طعة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها السيد / فهد محود العلن 

(  طعة )ب( 136القسيمة ر   )السي  طالبا  إصدار بدة فا د: 
 (.3 -مبنطقة )الشوي  الصناعية 

يرجى ممن يكون حبوزته عقد القسيمة ا ذكورة أعاله أو لديه أي  
معلومات بش اه أن يتقدم إىل مقر اهليئة العامة للصناعة )الدور 

 س  الباري  والسجا الصناعن( رالة أسبوعني من  -األرضن
اهليئة ستقوم بعد ااقضاء ا هلة  صدار  يري  اشر ا عالن وإ  ف ن
 بدة فا د عن العقد ا طلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 السيد / رايض عبدالع ي  العربيد
 طالبني  يد ا ذكورين أدانه مت السجا الصناعن

 202188ر   البري  حرفة صناعية: 
نيون والبالستيك وا عالانت اوب النشاه: تصنيع لوحات إعالانت ال

ـــة ا تنوعـــة وأعمـــاة  ـــارزة وا عـــالانت ا تحركـــة واللوحـــات ا عالاي الب
 الطباعة اخلاصة هبا 

 حتت ا س  التجاري: مصنع منار الكويت للعطور والبخور
 2018-03-11(   بتاري : 6075ر   ويري  القيد مت السجا:)

 لك: اهليئة العامة للصناعة  الصناعية الثااية  اس  ا ا -منطقة: الشوي 
 الدور:ا رضن      119-120 طعة:أ    سيمة::

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعلـــن اهليئـــة العامـــة للصـــناعة أباـــه تقـــدم إليهـــا الســـيد/ حيـــ  يوســـ  
 على الشطن طالبا  القيد مت السجا الصناعن 

 202541ر   البري : 
 حتت ا س  التجاري: ا سار السابعة ألعماة النجارة

 2018-3-20الصادر بتاري : 
 ا عد: أعماة النجارة

    39 -38-37ســـيمة:منطقــة: الشــوي  الصـــناعية الثاايــة  طعــة: د  
 الدور: األرضن  16حما:

 اس  ا الك: اهليئة العامة للصناعة        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم إليها

 السيد/ حسني علن عبدهللا ا نصور
 طالبا إجراء التعديالت ا ذكورة أدانه مت السجا الصناعن

 21351ر   البري  للحرفة الصناعية: 
 النشاه :أعماة النجارةاوب 

 حتت ا س  التجاري: الروائع للنجارة
 ( 51449ر   ويري  القيد مت السجا: )

 1993-07-17بتاري : 
 الصناعية الثالثة    الدور: األرضن -منطقة: الشوي 

            5حما:  54 طعة: ج    سيمة:
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 إعالن
 تعلن اهليئة العامة للصناعة أباه تقدم اليها

 شركة امحد ابراهي  الصراأ للتجارة العامة وا قاو ت /السادة/ 
 امحد ابراهي  الصراأ وشريكه

 طالبني تعديا مت السجا الصناعن 
 30645ر   البري : 

 حتت ا س  التجاري: مصنع الصراأ لابواب والشبابيك 
 2003-10-13الصادر بتاري : 

 ا عد: 
 لك: اهليئة العامة للصناعةاس  ا ا   -منطقة: صبحان الصناعية   شارب: 

 -حما: دور: بناية:  88 سيمة:  11 طعة:
 

 ا دارة العامة للجمارك
 م2018( لسنة 50تعليمات مجركية ر   )

 بش ن مناذج التو يعات واألرتام ا ستخدمة عن التصدي 
 جلمهورية مصر العربية 2018على شهادات ا نش  لعام 

 
 مدير عام اجلمارك:

ا ررخ  05109-0403185516وزارة ا الية ر  شارة لكتاب ي 
ب 1460وا قيــد لــدينا بـــواردة الســجا العــام ر ـــ   4/3/2018مت 

وا رف  به صورة عن كتاب األمااة العامة جلامعـة  8/3/2018بتاري  
وكتـاب مـذكرة  21/2/2018ا ـررخ مت  261/3الدوة العربيـة ر ـ  

والصناعة واخلاص بتعمي  وزارة التجارة  –س ارة مجهورية مصر العربية 
النســـخة ا لكبوايـــة مـــن منـــاذج التو يعـــات واألرتـــام ا ســـتخدمة عـــن 

 جلمهورية مصر العربية. 2018التصدي  على شهادات ا نش  لعام 
لذلك يرجى من السادة ا دراء العل  وا يعـاز للمختصـني حنـو اعتمـاد 
مناذج التو يعات واألرتام ا ستخدمة عـن التصـدي  علـى شـهادات ا نشـ  لعـام 

 جلمهورية مصر العربية على النحو ا شار اليه أعاله.  2018
 14/3/2018صدر بتاري : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2018( لسنة 51تعليمات مجركية ر   )
بش ن حظر استرياد مجيع أاواب الطيور احلية وبيض 

 الت ري  والصيصان عمر يوم واحد 
 ح ( من اجلمهورية ا سالمية  –)دجاج بياض 

ا يرااية وذلك لسبب ظهور مرض اا لوا ا الطيور 
 ( H5N6شديد الضراوة )

 مدير عام اجلمارك:
ة وارد السجا بناء على كتاب انئب ا دير العام لشئون الثروة احليوااي

وا رفـ  فيـه القـرار ا داري  13/3/2018بتـاري   1561العام ر ـ  

 ( وا تضمن اآلتـــــن: 334/2018ر   )
  رر

 مادة أوىل
حيظر استرياد مجيع أاواب الطيور احلية وبيض الت ـري  والصيصـان عمـر يـوم 

 حــ ( مــن اجلمهوريــة ا ســالمية ا يراايــة وذلــك  –واحــد )دجــاج بيــاض 
 (.H5N6 ظهور مرض اا لوا ا الطيور شديد الضراوة ) لسبب

 مادة اثاية
يضــع مجيــع ا رســاليات لاجــراءات الصــحية البيطريــة الــيت تصــدرها 

 إدارة الصحة احليوااية.
 مادة اثلثة 

تن يـذ هـذا القـرار  –كـا فيمـا اصـه   –مجيع جهات ا رتصاص  على
 .ويعما به من يري  صدوره وينشر يجلريدة الرمسية

 .7/3/2018للعما به بتاري : 
 . 3/2018/ 20صدر بتاري : 

 مدير عام ا دارة العامة للجمارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 2018( لسنة 52تعليمات مجركية ر   )
بش ن حظر استرياد مجيع أاواب الطيور احلية وبيض الت ري  والصيصان 
عمر يوم واحد للدجاج البياض والالح  من مجهورية غاان وذلك 

 (H9N2بسبب ظهور مرض اا لوا ا الطيور )
 مدير عام اجلمارك:

يوااية وارد السجا بناء على كتاب انئب ا دير العام لشئون الثروة احل
وا رفـ  فيـه القـرار ا داري  13/3/2018بتـاري   1562العام ر ـ  

 ( وا تضمن اآلتـــــن:335/2017ر   )
  ـــــــــــــــــــرر
 مادة أوىل

حيظر استرياد مجيع أاواب الطيور احلية وبيض الت ري  والصيصان عمر 
وذلك بسبب يوم واحد للدجاج البياض والالح  من مجهورية غاان 

 .( H9N2ظهور مرض اا لوا ا الطيور )
 مادة اثاية

يضــع مجيــع ا رســاليات لاجــراءات الصــحية البيطريــة الــيت تصــدرها 
 إدارة الصحة احليوااية يهليئة.

 مادة اثلثة 
تن يـذ هـذا القـرار  –كـا فيمـا اصـه   –مجيع جهات ا رتصاص  على

 ويعما به من يري  صدوره وينشر مت اجلريدة الرمسية.
 .7/3/2018للعما به بتاري  : 

 .  3/2018/  20صدر بتاري  : 
 مدير عام ا دارة العامة للجمارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن بيع ي  اد العلين
 ُتعلــن ا دارة العامة للجمارك أاه مت يوم األربعاء ا واف 

عصرا  سوأ يت  بيع بضاعة  3:30مت  ام الساعة  28/3/2018
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 عبارة عن :
 (  دما .20( حاوايت ررــام حج  احلاوية ) 3عدد )  -1
 ( حاوية مالبس. 1عدد )  -2
 بضائع منوعه متعددة. -3

ي  اد العلين وذلك مت مقر مرا بة بيت ا اة التابعة لادارة الكائن 
 عنواهنا مت الصليبية على الدائري السادس. 

فعلــى األروة الراغبني مت الشراء احلضور إىل مو ع ا  اد مت التاري  
 ا دد  مـع مراعـاة شـروه البيـع التاليـة:

قة واحدة أو عدة للجنة البيع ي  اد بيع البضاعة على ص  .1
 ص قات حسب ظروأ البيع .

 % من مثن البيع 2عمولة د لة بوا ع  يتحما الراسن عليه ا  اد .2
على الراسن عليه ا  اد دفع  يمة البضاعة مبوجب الدفع عن  .3

 فقو  وفقا  لتقدير جلنة البيع ي  اد. K-netات -طري  الكن
مرا بة بيت ا اة على الراسن عليه ا  اد إرراج البضاعة من مقر  .4

)عسة( أايم بعد رسو ا  اد عليه  وإ  سيت   5بصورة عاجلة ورالة 
حج  أية بضاعة وبيعها ي  اد التا  إذا مل يق  من رسا عليه ا  اد 

  زالتها رالة ا دة ا ددة.
حي  لادارة و   البيع أو أتجيله أو إعادته مت موعد  رر مت  .5

ر ا ناسب أو ألية أسباب تراها تتعارض حالة عدم احلصوة على السع
 مع مصلحتها.

 إلغاء أو أتجيا ا  اد ألي سبب تراه . للجنة البيع ي  ادجيوز  .6
مبا أن البضاعة سوأ تباب على حالتها كما هن فعلى ا  ايدين  .7

القيام ي عاينة للت كد من حالة وجودة واوعية هذه البضاعة وا وجود 
 رالة فبة الدوام الرمسن. يلعنوان ا ذكور أعاله

مت حالة امتناب الراسن عليه من سداد مثن البيع أو ج ء منه حي   .8
لادارة العامة للجمارك إعادة البيع على حسابه ف ذا مل يصا الثمن 
للمبلغ الذي رسا به ا  اد أو   الت م بسداد ال رق. ومت هذه احلالة 

 مستقبال . حي  لادارة حرمااه من ا شباك مت أي م اد
ا دارة غري مسئولة عن أي تصرأ أو استعماة للبضاعة ا باعة  .9

 مبا اال  القوااني والتشريعات النافذة.
 2003لسنة  10يت  هذا البيع طبقا  ألحكام القااون ر    .10

 بش ن النظام ا وحد للجمارك والقرارات ا نظمة له.
 جلنة البيع ي  اد
  

 للطـيــران ا داـــنا دارة العامـــة 
 إعـــــــــالن

 ( 2018/  2017 – 2ا مارسة ر   ) 
 ي دارة العامة للطريان ا دينتوفري ردمة ا ابات 

ــــــن طـــــرح ممارســــــة  ــــــران ا داــــــــن عـ ــــــن ا دارة العامــــــــة للطـيـ ر ـــــ  تعـلـ
ـــــــت ي دارة ( 2-2017/2018) ـــــــوفري ردمـــــــة ا ابا واخلاصـــــــة بت

طبقـــــــا  للشـــــــروه والــــــــمواص ات ا ــــــــذكورة  ا ـــــــدينالعامـــــــة للطـــــــريان 
ـــــن إدارة الشـــــئون  ـــــيها م ــــيت ميـــــكن احلـــــصوة عل ـــــواثئ  ا مـــــارسة وال ب

ــــــالية  ــــــران  –ا ـ ــــــة لـلطيـ ــــــا دارة العـامــ ــــــود ب ــــــات والعقـ  ســــــ  ا نـا صـ

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــوم  ) األحــــــــــــــــد ( ا ـــوافــ ـــــــــــــــــن يــ ــــــــــــــــداء مــ ـــــــــــــــــن ابت الـمداـ
ــــــــــالة سـ25/3/2018) ــــــــــا ( رــــ ــــــــــن مقابـ ـــاعــــــــــات العـمــــــــــا الـرمسـ

د.ك ( فقــــــــو عســــــــة وســـــــــبعون  75, -دفـــــــــــع مبلـــــــــغ و ـــــــــــدره ) 
دينـــــــارا كويتيـــــــا   غـــــــري   علـــــــى أن يكـــــــون الـــــــدفع عـــــــن طريـــــــ  اة 

(k.net ). 
وتعـــــاد الواثئـــــ  بعـــــد تعبئتهـــــا ومرفـــــ  بـــــدارلها ا ســـــتندات ا طلوبـــــة 

ـــــدائن جيـــــب أن   يقـــــا عـــــن ) طـــــاء %( مـــــن  يمـــــة الع2وأتمـــــني ابت
مت صـــــــورة شـــــــيك مصـــــــدق أو رطـــــــاب ضـــــــمان صـــــــادر مـــــــن أحـــــــد 
البنـــــوك ا عتمـــــدة بدولـــــة الكويـــــت   وصـــــادر يســـــ  مقـــــدم العطـــــاء 
ولصـــــاحل ا دارة العامـــــة للطـــــريان ا ـــــدين وغـــــري مقـــــبن أبي  يـــــد أو 
ــــ مني حــــ   ــــ  إىل العطــــاءات غــــري ا صــــحوبة هبــــذا الت شــــره و  يلت

ــــــــت مطابقــــــــة للمواصــــــــ ات   وجيــــــــب أن يكــــــــون ــــــــ مني  و إن كاا الت
صــــاحلا   ــــدة ســـــراين العطــــاء ا طلوبــــة   وتـــــورد الواثئــــ  مت مظـــــروأ 
رمســـــن واـــــت  يلشـــــمع األمحـــــر وســـــيت  تســـــلي  العـــــروض إىل )  ســـــ  

 ا نا صات والعقود ( ي دارة العامة للطريان ا دين .
ـــــ  الـعـــــروض هـــــو الـسـاعـــــة ) الواحــــدة  علمــــا  أبن  رــــر موعـــــد لتقـدي

ــــــــــــن  ــــــــــــمواف  )ظهـــــــــــرا  ( مــ ــــــــــــوم  )اخلمـــــــــــيس( ال ( 29/3/2018يــ
 ويرفض أي عرض بعد هذا ا وعد .

 

 للمنا صات العامةي الجهاز المرك 
 تنويه

تشغيا وصيااة  2/2017/2018بش ن ا نا صة ر   
 مبىن ا مااة للمجلس ا على للتخطيو والتنمية

 ا مااة العامة للمجلس ا على للتخطيو والتنمية
ا ركـــ ي للمنا صــــات العامـــة أن يســــبعن ااتبـــاه الســــادة يـــود اجلهــــاز 

مبقـــر  2/4/2018ا نا صــني اىل ان موعـــد ا جتمـــاب التمهيـــدي هـــو 
ــة العامــة للمجلــس ا علــى للتخطــيو و التنميــة مت  ــام الســاعة  ا ماا

 صباحا  . 10
 للجهاز المرك ىاألمين العام المساعد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 7272/2017ر   و ك م /ا نا صة عن طرح 

توريد مواد كيماوية  دارة ا عمال الكيماوية بناء 
طلب وزارة الكهرباء و الماء ويمكن الحصول على 

على وثائ  المنا صة من الجهاز المرك ي 
 للمنا صات العامة

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

 90صالحة لمدة  75 2018/  04/  29 2018/ 03/  25
وذلك فن بمقر  09-04-2018صباحا يوم ا ثنين المواف   10 جلسة است سارات

 وزارة الكهرباء و الماء
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الو ت النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.

( اسخة من كاما العطاءات 2المنا   تقدي  عدد )يجب على  -
المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 

 المطلوب تقديمها مع العطاء.
بواسطة شيك مصدق ه يت  دفع المقابا النقدي المذكور أعال -

 أو بطا ة كن ات .
 7272/2017و ك م /  -
  ابلة للتج ئة -
اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  با  يجب تقدي  شهادة استي اء -

سنة مع تقدي   ــــــــــــــــــــدة وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة 
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  
 علنية بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  " المنا صة فى جلسة

يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين الراغبين حيث  -
 اه يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إ
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 ندات التالية:المست

 . صورة من البطا ة المداية.1
. صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي للمنا صات 2

 العامة.
يجب إحضار ف اـــه حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه . مت 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.يتج أ   ج ءا هذا ا عالن يعتبر  -
الشبكة العالمية علـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 
 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
 

  يمة الت مين األولن وص  البند مسلسا
 2000 البند ا ول 1
 2000 البند الثاان 2
 1000 الثالثالبند  3
 240 الرابعالبند  4
 2000 البند الخامس 5

 

 إعالن
 /2018/2017/2ـعن طرح المنا صة ر   ب ب ه

توريد وتركيب وصيااة الشبكة الهات ية فن محافظتن 
 طلب وزارة المواصالتعلى حولن بناء  -العاصمة 

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

دك  62000 1000 2018/  04/  24 2018/ 03/  25
 90صالحة لمدة 

الو ت النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.

( اسخة من كاما العطاءات 2يجب على المنا   تقدي  عدد ) -
وغيرها من المستندات المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة 

 المطلوب تقديمها مع العطاء.
بواسطة شيك مصدق أو أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -

 بطا ة كن ات .
 غير  ابلة للتج ئة -
يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  با  -

  وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سنة مع تقدي
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  
 المنا صة فى جلسة علنية بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  "

الراغبين حيث يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين  -
 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية

 . صورة من البطا ة المداية.1
للمنا صات . صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي 2

 العامة.
يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.أ   يتج ج ءا يعتبر هذا ا عالن  -
ة العالمية الشبكعلـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
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 إعالن
 2017/1-2018عن طرح المنا صة ر   

استئجار سيارات مختل ة  دارة الضيافة العامة 
 طلب وزارة الماليةعلى والمرتمرات بناء 

ويمكن الحصول على وثائ  المنا صة من الجهاز المرك ي 
 للمنا صات العامة.

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

دك  45000 1000 2018/  06/  26 2018/ 03/  25
 90صالحة لمدة 

وذلك فن مجمع  10-04-2018يوم الثالثاء المواف   10 جلسة است سارات
  اعة السينما -إدارة التدريب  -الوزارات 

النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من الو ت  -
 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.

( اسخة من كاما العطاءات 2يجب على المنا   تقدي  عدد ) -
المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 

 المطلوب تقديمها مع العطاء.
بواسطة شيك مصدق أو أعاله المذكور  يت  دفع المقابا النقدي -

 بطا ة كن ات .
ان يكون المشترك بالمنا صة مالكا لكراج متخص  فن تصلي   -

جميع المركبات المطلوبة منه وبه جميع المعدات واآل ت 
وال نيين وان يرف  مع عطائه الذي يقدمه ما يثبت ذلك وبغير ذلك 

مجال ت جير  فنرــــــــــربة ســــــــــابقة يستبعد عطائه يجب ان يكون لديه 
سنوات  5الهيئات الحكومية   تقا عن والسيارات للوزارات 

ســــــابقة وعليه ان يرف  مع عطائه ما يثبت ذلك ان يكون لديه عقود 
لن س ا عمال فن الوزارات و الهيئات الحكوميه مع حاليـــــــــــــــــــــة او 

 اثبات
 غير  ابلة للتج ئة -
درة من  با يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية الصا -

وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سنة مع تقدي  
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  
 ت أو من يمثله  "المنا صة فى جلسة علنية بحضور مقدمن العطاءا

يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين الراغبين حيث  -
 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية:

 لبطا ة المداية.. صورة من ا1
. صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي للمنا صات 2

 العامة.

يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3
كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 

 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.
 وثائ  المنا صة.من أ   يتج ج ءا يعتبر هذا ا عالن  -
الشبكة العالمية علـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 7 / 2016 - 2017ر   ا نا صة عن طرح 

تقدي  ردمات تشغيا اظام ديوان الخدمة لدع  
 الخدمة المدايةطلب ديوان على المست يدين بناء 

ويمكن الحصول على وثائ  المنا صة من الجهاز المرك ي 
 للمنا صات العامة.

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

د.ك  10000 300 2018/  06/  26 2018/ 03/  25
 90صالحة لمدة 

  جلسة است سارات
هو الساعة الواحدة ظهرا من  الو ت النهائن لتقدي  العطاءات -

 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.
( اسخة من كاما العطاءات 2يجب على المنا   تقدي  عدد ) -

المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 
 المطلوب تقديمها مع العطاء.

شيك مصدق أو بواسطة أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -
 بطا ة كن ات .

المعلومات مع وجود لتكنولوجيــــا مقتصرة على الجهاز المرك ي  -
 شرط الخبرة بمدة  تقا عن رمس سنوات

 غير  ابلة للتج ئة -
يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  با  -

وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سنة مع تقدي  
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  
 المنا صة فى جلسة علنية بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  "

بين حيث يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين الراغ -
 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية:

 . صورة من البطا ة المداية.1
ا صات . صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي للمن2
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 العامة.
يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.أ   يتج ج ءا يعتبر هذا ا عالن  -
عالمية الشبكة العلـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 RFP - 2029815عن طرح المنا صة ر   

 ردمة إزالة الرمال المتراكمة لمناط  شمال الكويت
SAND CONTROL AND ASSOCIATED 
SERVICES FOR NORTH KUWAIT AREAS 

 طلب شركة ا و الكويتعلى بناء 
ويمكن الحصول على وثائ  المنا صة من الجهاز المرك ي 

 للمنا صات العامة.

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

دك  170000 3500 2018/  05/  29 2018/ 03/  25
 90صالحة لمدة 

وذلك فن  اعة  11-04-2018صباحا يوم ا ربعاء المواف   9 جلسة است سارات
التابعة ل رق العقود والكائنة  101167مارات لالجتماعات ر   

 با حمدي 1Bبمبنى العقود الجديد 
الو ت النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -

 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.
( اسخة من كاما العطاءات 2المنا   تقدي  عدد )يجب على  -

المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 
 المطلوب تقديمها مع العطاء.

بواسطة شيك مصدق أو أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -
 بطا ة كن ات .

بواسطة شيك مصدق أو أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -
 ا ة كن ات .بط
هذه المنا صة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى  -

 التصني ات اآلتية:
 *** األعمال المداية وا اشائية ) ال ئة الثااية (

 غير  ابلة للتج ئة -
يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  با  -

ة مع تقدي  وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سن
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  

 المنا صة فى جلسة علنية بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  "
ا صين الراغبين حيث يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المن -

 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية

 . صورة من البطا ة المداية.1
المرك ي للمنا صات . صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز 2

 العامة.
يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.أ   يتج ج ءا يعتبر هذا ا عالن  -
الشبكة العالمية لـــــــــــى علم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 RFP-2032104عن طرح المنا صة ر   

وتجهي  موا ع عما للصيااة والورشة إاشاء اعمال 
 المرك ية واعمال ا اابيب فن شمال الكويت

CONSTRUCTION OF 
MAINTENANCE AND CENTRAL 

WORKSHOPS AND 
PIPING YARDS IN NORTHKUWAIT 

 طلب شركة ا و الكويتعلى بناء 
ويمكن الحصول على وثائ  المنا صة من الجهاز المرك ي 

 للمنا صات العامة.

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

دك  170000 3500 2018/  05/  29 2018/ 03/  25
 90لمدة صالحة 

وذلك فن  اعة  2018-04-11صباحا يوم ا ربعاء المواف   9 جلسة است سارات
التابعة ل رق العقود  101167ر    -مارت لالجتماعات 

 با حمدي 1Bوالكائنة بمبنى العقود الجديد 
الو ت النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -

 يداع العطاءات.اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  
( اسخة من كاما العطاءات 2يجب على المنا   تقدي  عدد ) -

المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 
 المطلوب تقديمها مع العطاء.

بواسطة شيك مصدق أو أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -
 بطا ة كن ات .

هذه المنا صة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى  -
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 التصني ات اآلتية:
 *** األعمال المداية وا اشائية ) ال ئة األولى (

 غير  ابلة للتج ئة -
يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة العمالة الوطنية الصادرة من  با  -

وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سنة مع تقدي  
 طاء.الع
لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -

 والتى تن  على : 2016
" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  

 المنا صة فى جلسة علنية بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  "
حيث  يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين الراغبين -

 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 المستندات التالية

 . صورة من البطا ة المداية.1
للمنا صات . صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي 2

 العامة.
يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.أ   يتج ج ءا يعتبر هذا ا عالن  -
ة العالمية الشبكعلـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 2018/2017/1ر   ص و ا نا صة عن طرح 

تقدي  ردمات مرا بة وإعداد الحسابات الخاصة 
طلب على للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء 

الصندوق الوطنن لرعاية وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ويمكن الحصول على وثائ  
 المنا صة من الجهاز المرك ي للمنا صات العامة.

 الطرح
الموعد المقرر  يداع 

 العطاءات 
 ا   اة()تاري  

 الك الة السعر

دك  45000 1000 2018/  06/  26 2018/ 03/  25
 90صالحة لمدة 

الو ت النهائن لتقدي  العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من  -
 اليوم المحدد با عالن أعاله المقرر  يداع العطاءات.

( اسخة من كاما العطاءات 2يجب على المنا   تقدي  عدد ) -
المقدمة شامال كافة وثائ  المنا صة وغيرها من المستندات 

 المطلوب تقديمها مع العطاء.
بواسطة شيك مصدق أو أعاله يت  دفع المقابا النقدي المذكور  -

 بطا ة كن ات .
 غير  ابلة للتج ئة -
العمالة الوطنية الصادرة من  با  يجب تقدي  شهادة استي اء اسبة -

وزارة الشئون ا جتماعية و العما الصالحة لمده سنة مع تقدي  
 العطاء.

لسنة  49من  ااون المنا صات العامة ر    48وفقا لن  المادة  -
 والتى تن  على : 2016

" ت ت  مظاري  العطاءات فى الو ت والمكان المبينين فى وثائ  
 ة بحضور مقدمن العطاءات أو من يمثله  "المنا صة فى جلسة علني

يعتبر هذا ا عالن بمثابة دعوة لحضور المنا صين الراغبين حيث  -
 يح  للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاري  .إاه 
وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسي  مع  س  فض  -

العطاءات  با اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار 
 التالية:المستندات 

 . صورة من البطا ة المداية.1
. صورة من اعتماد التو يع الخاص بالجهاز المرك ي للمنا صات 2

 العامة.
يجب إحضار ف اه . فى حال حضور غير الشخ  المعتمد تو يعه 3

كتاب رطن من المعتمد تو يعه لدى الجهاز المرك ي للمنا صات 
 بت ويض من يراه لحضور الجلسة.

 من وثائ  المنا صة.أ   يتج ج ءا  عالن يعتبر هذا ا -
الشبكة العالمية علـــــــــــى لم يد من المعلومات يرجن زيارة مو عنا  -
.WWW.CAPT.GOV.KW 

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
الطرح المسب  للمنا صات المحدودة على عن 

  ائمة شركات
يعلن الجهاز المرك ى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر   

1016186 #ITB ردمات ضبو الجودة لميناء ال ور 
Quality control services for AL-Zour Refinery  

 المتكاملةبناء على طلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
يود الجهاز المرك ي للمنا صات العامة أن يسترعى ااتباه السادة 

ــــــــه المنا صين إلى  ( من القااون ر   16واستنادا إلى ا  المادة )إا
سوف يت  طرح المنا صة المذكورة أعاله على  2016( لسنة 49)

( بعد مدة 17الشركات المذكورة بالكش  المرف  وعددها )
ــــــــــــــــــــــــــــــــا 30) ن تاري  اشر هذا ا عالن بالجريدة على ا  ا م( يوم

 الرسمية.
مصلحة ل  يرد اسمه فى هذه القائمة التظل  امام ذي ويح  لكا 

المجلس من  رار ا ستبعاد أو عدم ادراجه رالل مدة اسبوع من 
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اشر هذا ا عالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرس  المحدد 
 ( 114/2017بالقرار الوزارى ر   )
 المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامةاألمين العام 

 الشركات األجنبية مسلسا
1 HEAVY ENGINEERING INDUSTRIIES & 

SHIPBUILDING CO 
2 VELOSI CERTIFICATION CONSULTANCY 

CO. KUWAIT 
3 TCR ENGINEERING SERVICES PVT . LTD. 

INDIA 
4 AL- MUTAWA SAMYONG NDT CO. .LTD 

KSA 
5 RAWABI INDUSTRIAL SUPPORT 

SERVICES CO . LTD KSA 
6 SEOUL INSPECTION AND TESTING CO 

LTD KOREA 
7 ABDULIA CONTRACTING & TRADING 
8 L.L.W ADVANCED TECHNICAL SERVICES 
9 ALWALEED GROUP INDUSTRIAL 

COMPANY 
10 INTEGRAL SERVICES COMPANY FOR 

MECHANICAL CONTRACTING AND 
INSTRUMEN 

11 HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION 
CO 

12 T& CONT . CO.G M.AL BADDAH & PART 
NASER 

13 CORROCONT LTD , HUNGARY 
14 INTERNATIONAL INSPECTION CENTRE 

CO . INTRX , KUWAIT 
15 L KUWAIT.L.W STORK GEN . TRAD& 

CONT. CO 
16 L.L.W AL- HAYATHEM GEN . TRADG , 

CONTG GROUP 
17 KUWAIT INTL INDUST . LABORATORY 

INSP & RADIATION SVCS 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
الطرح المسب  للمنا صات المحدودة على عن 

  ائمة شركات
يعلن الجهاز المرك ى للمنا صات العامة عن طرح المنا صة ر    

1016191 #ITB ات احتياطية إاشــــاءردمات هندسية وشراء و
 Standby service contract forلمشروع مص اة ال ور 

AL_Zour Refinery   بناء على طلب الشركة الكويتية
 للصناعات البترولية المتكاملة

يود الجهاز المرك ي للمنا صات العامة أن يسترعى ااتباه السادة 
ــــــــه المنا صين إلى  ( من القااون ر   16واستنادا إلى ا  المادة )إا

نا صة المذكورة أعاله على سوف يت  طرح الم 2016( لسنة 49)
( بعد مدة 12الشركات المذكورة بالكش  المرف  وعددها )

ــــــــــــــــــــــــــــــــا 30) على ا  ا من تاري  اشر هذا ا عالن بالجريدة ( يوم
 الرسمية.

ويح  لكا ذى مصلحة ل  يرد اسمه فى هذه القائمة التظل  امام 
المجلس من  رار ا ستبعاد أو عدم ادراجه رالل مدة اسبوع من 

ا عالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرس  المحدد اشر هذا 
 (114/2017بالقرار الوزارى ر   )

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
 الشركات األجنبية مسلسا

1 CONSOLIDATED CONTRACTORS CO 
2 c.(kuwait.c.k ahmadiah contracting & trading 
3 (HEAVY ENGINEERING 

INDUSTRIES&SHIPBUILDING 
CO.(KUWAIT 

4 ALMEER TECHNICAL SERVICS CO 
KUWAIT 

5 C.S.K ARABI ENERTECH 
6 combined group contracting co. KUWAIT 
7 T.& CONT.CO.G . M AL BADDAH & PART 

NASER 
8 L.L.W Gulf spic General trading&contracting 

company 
9 .HOT ENGINEERING AND 

CONSTRUCTION CO 
10 .AL-KHADDA INTERNATIONAL 

GEN.TRADG. AND CONT. CO 
11 .ALGHANIM INTERNATIONAL GEN. 

TRAD. AND CONT. CO 
12 .AL-KULAIB INTERNATIONAL TRADING 

CO 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 RFP-2029787بش ن المنا صة ر   

منش ة تحلية )معالجة( الغاز الجديدة فن محطة 
 NEW GASغرب الكويت  171- -التع ي  

SWEETENING FACILITY AT BS - 171 
WEST KUWAIT 

 -شركة ا و الكويت  -
يعلن الجهاز المرك ي للمنا صات العامة عن ت جيا موعد تقدي  

يوم الثالثاء المواف         إىل أعاله ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة عطاءات المنا صة 
 01-04-2018بد  من يوم ا حد المواف   2018-05-01

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
 إعالن
 RFP-2034573بش ن المنا صة ر    

-تركيب رطوط حاويات ا ع الملوحة جديدة فن 
GS-21&GC-19,GC 9GC,10 

INSTALLATION OF NEW DESALTER 
TRAIN AT 21-GC-9,GC-10,GC-

19,&GS 
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 -شركة ا و الكويت  -
يعلن الجهاز المرك ي للمنا صات العامة عن ت جيا موعد تقدي  

      يوم الثالثاء المواف   إىل أعاله ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة عطاءات المنا صة 
 01-04-2018بد  من يوم ا حد  المواف   2018-04-17

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
 إعالن

م خ ع /  /بش ن المنا صة ر   ص 
صيااة واصالح وتوسعة اظام  2018/2017/20

تلقن البالغات و توجيه سيارات ا سعاف بادارة 
 الطوارئ الطبية

 -وزارة الصحة  -
يعلن الجهاز المرك ي للمنا صات العامة عن ت جيا موعد تقدي  

يوم ا حد المواف            إىل أعاله ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة عطاءات المنا صة 
 18-03-2018بد  من يوم ا حد  المواف   2018-04-01

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 /2016/2015/9/1بش ن المنا صة ر   ا م م 

اقا اجه ة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات  
ومحتويات المكاتب للمرك  الحكومن لل حوصات 

 وضبو الجودة وا بحاث
 -وزارة األشغال العامة  -

يعلن الجهاز المرك ي للمنا صات العامة عن ت جيا موعد تقدي  
        يوم الثالثاء المواف  إىل أعاله ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكورة عطاءات المنا صة 
 20-03-2018بد  من يوم الثالثاء المواف   2018-04-10

 األمين العام المساعد للجهاز المرك ي للمنا صات العامة
 

 اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة
 تنويه
 79/2017/2019-بش ن ا نا صة ر   : ش

توريد وتركيب وفح  وتسلي  وصيااة ا اث  
الدارلن والتجهي ات وأعماة تشطيبات التصمي  

 للمقر الرئيسن للهيئة العامة لالستثمار
ــــــــاه  ــــــــود اجلهــــــــاز ا ركــــــــ ي للمنا صــــــــات العامــــــــة أن يســــــــبعن ااتب ي
الســــادة ا نا صــــني إىل أاــــه ســــوأ يعقــــد اجتمــــاب  هيــــدي للمنا صــــة 
ا ـــــذكورة أعـــــاله مت مقـــــر اهليئـــــة العامـــــة لالســـــتثمار الوا ـــــع مت جممـــــع 

 11 ــــــام الســــــاعة  الطــــــاب  األوة مت – 3بلــــــوك ر ــــــ   –الــــــوزارات 

 10/4/2018صباحا من يوم الثالاثء ا واف  
فعلــى مجيــع ا نا صــني ا لتــ ام حبضــور ممثــا واحــد عــن اجلهــة و تقــدمي 
است ساراهت  مطبوعة على ورق رمسن حيما اس  الشـركة و تقـدميها اىل 

 اهليئة العامة لالستثمار اثناء ا جتماب .
 لسادة :للتنسي  و ا ست سار يرجى ا تصاة ي

 22485608هات  :  –السيد / اعي  ال عا  
 99099050هات  :  –السيد / رالد بوانشن 

 أمني السر ا ساعد للجهاز ا رك ي للمنا صات العامة      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ( 2018/ 20ا جتماب ر  ) 
-12ا وافــ   -هـــ  1439 -مجــادى اآلرــرة  – 24ا نعقــد صــباح يــوم)ا ثنني 

 م.3-2018
الســاعة  20/2018)  عقــدت جلنــة ا نا صــات ا رك يــة العامــة جلســتها ر ــ   

 بقاعـة ا جتمــاب مبقــر  2018-3-12التاسـعه مــن صــباح يـوم )ا ثنــني ( ا وافــ  
 اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة و حبضور كا من السادة:

 -و د حضر ا جتماب السادة :
 اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة رئيس عبدهللا سعود العبدالرزاق 1
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة حممد انصر اخلرامت 2
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة حامد أمحد العلبان 3
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة د. حممد عبدهللا العيسى 4
 للمنا صات العامةعضو اجلهاز ا رك ي  عادة إبراهي  رريبو 5
 عضو ممثا/ ادارة ال توى والتشريع د/مرساة سعد ا اجدي 6
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة بدرعبداللطي  الدويسان 7
 عضو/ ممثا اهليئة العامة للقوى العاملة د.مبارك فهاد العازمن 8
عضــــو / ممثـــــا األمااــــة العامـــــة للمجلـــــس  السيدة/ وضحة العمريي 9

 األعلى  للتخطيو و التنمية
 األمني العام للجهاز ا رك ي للمنا صات   هيا أمحد الودعاين 11

 العامة
 

 و  د حضر جاابا من ا جتماب السادة :
 عضو/ ممثا وزارة ا الية عبد هللا زايد ال هد 
 

 و د اعتذر عن حضور ا جتماب السادة :
 اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامةانئب رئيس  د. ران عبدهللا ال ارس 1
بــــــــــدر عبـــــــــــداللطي   

 الدويسان
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة

و ــــد إســــتعرض اجلهــــاز ا واضــــيع ا درجــــة علــــن جــــدوة األعمــــاة وايــــذ بشــــ هنا 
 القرارات ا ناسبة.

 فض العطاءات
 الشركات الببولية

 شركة الببوة الوطنية الكويتية
 ا وضوب ر   ا نا صة م
1 CA/CPD/0240   تع يــــ  ســــالمة وتكامليــــة أداء الرصــــي

الشـــــما  ا اشـــــائية لتســـــهيا تصـــــدير 
 2030الن و ومشتقاته ح  هناية عـام 

 مت مص اة ميناء األمحدي.
 فتحت مظاري  ا نا صة     
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 وزارة الكهريء و ا اء

 ا وضوب ر   ا نا صة م
وك م  1

/73/2016/2017 
والتشـــغيا والصـــيااة اعمـــاة التحـــديث 

ـــــ  اهلـــــواء مت  الشـــــاملة لوحـــــدات تكيي
حمطـــات التحويـــا  الكهريئيـــة الرئيســـية 

 -حـــــــو  -مت حمافظـــــــات ) ا محـــــــدي 
 مبارك الكبري (

 فتحت مظاري  ا نا صة     
 اهليئة العامة للصناعة

 ا وضوب ر   ا نا صة م
-7/2018هـــــــــــــــــــــــ ب ص/ 1

2021 
بشــ ن اســتئجار ســيارات ردميــة للهيئــة 

 العامة للصناعة
 فتحت مظاري  ا نا صة     

 ا دارة العامة للجمارك
 ا وضوب ر   ا نا صة م
 -واايت  -استئجار مركبات ) صالون  1/2017/2018أج/ش/م/ 1

هـــــــاأ  -ســـــــوبرين  -جيـــــــب  -يص 
 لوري ( 

 حلساب ا دراة العامة للجمارك
 فتحت مظاري  ا نا صة     

 التطبيقن والتدريباهليئة العامة للتعلي  
 ا وضوب ر   ا نا صة م
 هـ ب / ش أ م   1

/11/2017/2018 
اعمـــاة الصـــيااة الكهريئيـــة الشـــاملة مت  
كافـــة الكليـــات وا راكـــ  التابعـــة للهيئـــة 
ـــــن والتـــــدريب  ـــــي   التطبيق ـــــة للتعل العام

 )ا نطقة ا وىل(
 فتحت مظاري  ا نا صة  

 ا دارة العامة لاط اء
 ا وضوب ا نا صةر    م
أعمــاة احلراســة األمنيــة للمرافــ  التابعــة  1/2017/2018 1

 سنوات 3لادارة العامة لاط اء  دة 
 فتحت مظاري  ا نا صة  

 الشركات الببولية
 شركة ا و الكويت

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 $171/2018  

30-01-2018 
طلب ا وافقة على  بـوة العطـاء ا قـدم 
مــــن/ شــــركة فنيســــكو العا يــــة للتجــــارة 
العامــــــة  وا قــــــاو ت )ا ــــــا ا ســــــعار( 

ـــــــ    RFP2017501للمنا صـــــــة ر 
رــــــدمات دعــــــ  لــــــورش العمــــــا مببلــــــغ  

 045/36,137,715امجــــا   ــــدره )
د.ك(  فقــو ســتة وثالثــون مليــوان ومائــة 
وســبعة وثالثــون  ال ــا وســبعمائة وعســة 
عشر دينارا وعسة واربعون فلسا  غري 
ــــك بعــــد إحتســــاب رطــــ   حســــا   وذل

%(  عتبــــــارات تتعلــــــ   5.3بنســــــبة )
ي صــلحة العامــة حيــث ان ســعر عطــاء 

ا ــــا  ا ســــعار/ شــــركة الصــــناعات  اثين
اهلندسية الثقيلة وبناء الس ن ي يد مببلغ 

د.ك( عـــــــــــــــــن   280/1,821,709)

عطــاء ا ــا ا ســعار  اطلــع اجلهــاز علــى 
 390/2018كتاب شـركة الـن و ر ـ  

ا تضـــــــــمن   13/2/2018ا ـــــــــررخ مت 
 مستندات اخلط  احلسا  الكاملة.

 رر جملس ادارة اجلهاز عـدم ا وافقـة     
 ع ألديد الك ا ت البنكيةم

 الرسائا الواردة و التظلمات -القطاب الن طى 
 شركة ا و الكويت

ر ـــــــــــ  الكتـــــــــــاب  م
 ويراه

 ا وضوب 

1 $241/2018  
12-02-

2018 

شــــركة الثــــويين 
التجاريـــة ش م 
 ك ) مق لة (

ــــــالزم  صــــــدار  ــــــب اجــــــراء ال طل
  -RFPملح  للمنا صة ر   

ــــــــب رطــــــــوه  2034573 تركي
 حاوايت ا ب ا لوحة جديدة مت  

GS-21&GC-
19,GC-10,GC9 

يتماشـــــــى مـــــــع  ـــــــوااني  اجلهـــــــاز 
للمنا صــــــات العامــــــة لالســــــباب 
ا وضـــــحة بكتـــــاب الشـــــركة مـــــع  
 ديد موعد ا  ـاة ا نا صـة ليـت  
ايحة ا ساواة وا نافسة  وتكافر 

 ال رص للجميع 
اطلــــــع اجلهــــــاز علــــــى كتــــــاب  - 

ـــــــ ـــــــة ر ـــــــ   شـــــــركة الث ويين التجاري
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــررخ مت  565/2018

ا تضــمن تصــحي   5/3/2018
اخلطـــ   ا طبعـــن مت ر ـــ  القـــااون 
بكتــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــركة ر ــــــــــــــــــ  

241/2018 
ــــة   ــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز إحال
الكتـــــــــاب لاطـــــــــالب وا فـــــــــادة  
وموافــــــاة اجلهـــــــاز يلـــــــرد رـــــــالة 

 أسبوعني من يري  استالمه   
 رية ا ستثنائية للتعا دات احلكوميةا جراءات ا دا -القطاب الن طى 
 شركة ا و الكويت

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 $159/2018  

30-01-2018 
طلب إعادة النظر بقـرار اجلهـاز السـاب  
وا ذن  صــدار ا مــر التغيــريي الثالــث 
بــــــــــــــ ايدة مبلـــــــــــــــغ  امجــــــــــــــا   ـــــــــــــــدره 

د.ك( فقــــــــــــــــو  495/1,382,221)
مليـــون وثالمثائـــة واثناـــان ومثـــااون الــــ  
ــــــــارا  ومائتــــــــان  وواحــــــــد وعشــــــــرون دين
واربعمائــة وعســة وتســعون فلســا  غــري 

%(  علــى  يمــة 9.5مــا يعــادة اســبة )
 RFP-1864 نا صـــــة ر ـــــ  عقـــــد ا

اعمـــــاة ااشـــــاء مرافـــــ  يـــــ ين ومناولـــــة 
ا ــواد  الكيميائيــة ا ســتخدمة بعمليــات 
ــــاط   ــــع  ن ــــن و مبراكــــ  التجمي ــــاج ال اات
جنـــوب شـــرق وغـــرب  ومشـــاة الكويـــت 
ا ــــربم مــــع / شــــركة الموعــــة ا شــــبكة 
 ضــــافة أســــعار أفراديــــة حمــــددة لبنـــــود  
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 -reمعـــــــــــــاد  ياســــــــــــــها )
measurable ت اصـــــــيلها ( والـــــــيت

وأسعارها ا فرادية مل تكن ضمن  صيغة 
العطــــــاء ولاســــــباب ا ــــــذكورة بكتــــــاب 

 الشركة.
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز أتجيـــا البـــت   

 يلقرار  جتماب  ادم  
 مرسسة الببوة الكويتية

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 74/2018  

22-02-2018 
طلـــب التمديـــد الثالـــث لعقـــد ا نا صـــة 

ــــة  257/2014ر ــــ  م ب ك/خ/ ردم
اســــتئجار مركبــــات مــــع  وبــــدون ســــائ  
ا ـــربم مـــع / الشـــركة الكويتيـــة  ســـترياد 
الســـيارات  ـــدة ثـــال  أشـــهراعتبارا مـــن  

 14/7/2018حـــــــــ   15/4/2018
ــــــغ إمجــــــا   ــــــدره )  343,980/-مببل

د.ك( فقـــــو ثالمثائـــــة  وثالثـــــة واربعـــــون 
ـــ   وتســـ ـــار  غـــري ال عمائة ومثـــااون دين

 لضمان استمرار اخلدمة حلني ا اتهاء 
مـــن إجـــراءات عقـــد ا نا صـــة اجلديـــدة 

 388/2016ر   م ب ك/
 ــرر جملــس ادارة اجلهــاز ا وافقــة بــن س 
الشــروه واألســعار مــع ا لتــ ام أبحكــام 

  ااون  
ـــــــ   لســـــــنة  49ا نا صـــــــات العامـــــــة ر 

2016    
2 73/2018  

22-02-2018 
التمديـــد الثالـــث لعقـــد ا نا صـــة طلـــب 

التــــ ود  225/2012ر ــــ  م ب ك/خ/
قــدمات الــدع  ال ــين  لــنظ  ا علومــات 
ــــــداير ا تحــــــدة  ــــــع / شــــــركة ال ــــــربم م ا 
للتجــــارة وا قــــاو ت  ــــدة ســــتة اشــــهر  

حـــــــــــــ   8/4/2018اعتبــــــــــــارا مـــــــــــــن 
-مببلـــغ امجـــا   ـــدره ) 7/10/2018
د.ك( فقو  مائـة وسـتون  160,950/

وعســون دينــار  غــري الــ   وتســعمائة 
وذلك حلني ا اتهاء مـن اجـراءات طـرح  
ا نا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م ب 

 330/2016ك/خ/
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة    

ـــ ام  بـــن س الشـــروه واألســـعار مـــع ا لت
أبحكـــام  ـــااون ا نا صـــات العامـــة ر ـــ  

    2016لسنة  49
3 75/2018  

22-02-2018 
 طلــب التمديـــد األوة للمنا صـــة ر ـــ  م

ـــــــــــــــــــب  254/2014ب ك / خ / تركي
وتشـــــــغيا وصـــــــيااة ردمـــــــة  ا اباـــــــت 

 installingورطــــوه ا تصــــاة 
providing and 

maintaining internet   
services and data 
communication lines 
ا ـــربم مـــع / شـــركة فاســـت لالتصـــا ت 

 ـــــــــــدة ســـــــــــتة أشـــــــــــهر اعتبـــــــــــارا مـــــــــــن 
 30/9/2018حــــــــــــــــ   1/4/2018

د.ك(  12,471/-مببلغ امجا   ـدره )
فقـــــــو اثـــــــىن عشـــــــر الـــــــ  واربعمائـــــــة 
وواحدوسبعون دينار  غري وذلـك لعـدم 
ا اتهـــاء مـــن  اجـــراءات طـــرح ا نا صـــة 

ـــــــــــــــ  م ب ك/خ/ ـــــــــــــــدة ر  / 349اجلدي
  20/3/2018ا  اهلـــــــــــــــــــــا مت  2017

 وضمان استمرارية اخلدمة.
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة    

ـــ ام  بـــن س الشـــروه واألســـعار مـــع ا لت
 ـــااون ا نا صـــات العامـــة ر ـــ  أبحكـــام 

    2016لسنة  49
 طرح ا نا صات -طرح الت هيا  -القطاب الن طى 

 شركة ا و الكويت
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 $59/2018  

14-01-2018 
ـــــب طـــــرح ا نا صـــــة ا ـــــدودة ر ـــــ   طل

RFP-2037663  ااشــــاء حمطــــات
 كهريئية فرعية  
للمضـــــــخات  11Kvمرفوعـــــــة جبهـــــــد 

مت  5&4الكهريئية ا غمورة مت منطقـة 
ــــــــــــــــــــوب وشــــــــــــــــــــرق  الكويــــــــــــــــــــت  جن

CONSTRUCTION 
OF 11KV ELEVATED 
SEP AREA   
SUBSTATIONS 4 
AND 5 IN SOUTH 
AND EAST KUWAIT 

AREA   علـــــى الشـــــركات ا ـــــذكورة
بكتـــاب الشــــركة وفقــــا ألســــس ومعــــايري 
ا رتيــــــار والت هيــــــا ا ــــــذكورة بكتــــــاب 

 الشركة. 
 ت ا نا صة: *بياان 
  تقبا التج ئة. -
   تقبا العروض البديلة -

 *شروه ا نا صة: 
واثئــــــــ  ا نا صــــــــة تتضــــــــمن شــــــــره أن 
ا نا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني ر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

RFP/2037664 و
RFP/2037663   سيت  ترسية كا

منا صة واحـدة فقـو علـى منـا   فـائ  
حـــ  ولـــو كـــان صـــاحب أ ـــا األســـعار 
لكــا منهمــا حبيــث يكــون لشــركة الــن و 

لتوصية يلبسية شريطة أن يكون احل  ي
مطابقــا للشــروه  وا واصــ ات ا طلوبــة 
و  حيــ  لــه إرتيــار ا نا صــة الــيت ســيت  

 ترسيتها عليه.
 رر جملـس ادارة اجلهـاز أتجيـا البـت    

 يلقرار  جتماب  ادم  
2 $1625/2017  

08-11-2017 
ـــــب طـــــرح ا نا صـــــة  ـــــد حبـــــث( طل )اعي

 RFP-2029815ا ــــــدودة ر ـــــــ  
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ردمـــة إزالــــة الرمــــاة  ا باكمــــة  نــــاط  

ـــــــــت   SANDمشـــــــــاة الكوي
CONTROL AND 

ASSOCIATED  
SERVICES FOR 
NORTH KUWAIT 

AREAS   علــى الشــركات ا صــن ة
يل ئــــــــــة  الثاايــــــــــة لاعمــــــــــاة ا دايــــــــــة 
وا اشــــــائية بعــــــد اســــــتبعاد الشــــــركات 

 لاسباب ا ذكورة بكتاب الشركة 
  *تــرى شــركة الــن و أبن اــ  ا ــادة ر ــ

(   ينطب  على هذه ا نا صـة لـذا 16)
  يتوجــب  طرحهــا طرحــا مســبقا حيــث 
إن  ائمـــة الشـــركات ا ـــدعوة هلـــا مل يـــت  
إعـــدادها عـــن طريـــ  شـــركة  الـــن و إمنـــا 
ــــــدى اجلهــــــاز  هــــــن شــــــركات مصــــــن ة ل
ا ركــ ي للمنا صــات العامــة حتــت ال ئــة 
الثااية  لالعماة ا دايـة وا اشـائية وأن 

ا مــــــــن ضــــــــمن أســــــــس ومعايريارتيارهــــــــ
 ارتصاصات اجلهاز.  
 *بياانت ا نا صة : 

   تقبا التج ئة  -
   تقبا عروضا بديلة  -
اطلــــع اجلهــــاز علــــى كتــــاب الشــــركة  - 

بتــــــــــــــــــــــــــاري   211/2018ر ــــــــــــــــــــــــــ  
ا تضــــــــــــــــمن اســـــــــــــــــباب   5/2/2018

 استبعاد الشركات السبعة.
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة     

ز وتطــرح علــى الشــركات ا صــن ة يجلهــا
 ا رك ي  

ــــــــة  ــــــــة الثااي للمنا صــــــــات العامــــــــة يل ئ
لاعمــــــــــاة ا دايــــــــــة وا اشــــــــــائية دون 
إســــــتبعاد الشــــــركات ا ــــــددة  بكتــــــاب 

 شركة ا و الكويت 
3 $57/2018  

14-01-2018 
طلب طرح ا نا صة ا دودة ر   

RFP-2032104  اعماة ااشاء
وألهي  موا ع عما  للصيااة والورشة 
ا رك ية واعماة ا انبيب مت مشاة 

الكويت 
CONSTRUCTION 

OF  
MAINTENANCE 

AND CENTRAL 
ORKSHOPS AND 
PIPINGYARDS IN 

NORTHKUWAIT  على
الشركات ا صن ة لدى اجلهاز يل ئة 

 األوىل  لاعماة ا داية وا اشائية. 
ن و أبن اـ  ا ـادة ر ـ  *ترى شركة الـ 
(   ينطب  على هذه ا نا صـة لـذا 16)

  يتوجــب  طرحهــا طرحــا مســبقا حيــث 

أن  ائمـــة الشـــركات ا ـــدعوة هلـــا مل يـــت  
إعـــدادها عـــن طريـــ  شـــركة  الـــن و إمنـــا 
ــــــدى اجلهــــــاز  هــــــن شــــــركات مصــــــن ة ل
ا ركــ ي للمنا صــات العامــة حتــت ال ئــة 
 األوىل  لالعماة ا دايـة وا اشـائية وأن
ـــــن ضـــــمن  ـــــايري إرتيارهـــــا م أســـــس ومع

 إرتصاصات اجلهاز. 
اطلـــــع اجلهـــــاز علـــــى كتـــــاب شـــــركة  - 

ا ـــــــــــــــــررخ مت  201الــــــــــــــــن و ر ــــــــــــــــ  
ا تضـــمن طلـــب  إيقـــاأ  1/2/2018

دعـــــوة الشـــــركات ا وصـــــى يســـــتبعادها 
حلني ا اتهاء من اجراءات تطبي  ا ـادة 

ــــن  ــــااون ا نا صــــات العامــــة 85) (  م
 عليها  2016( لسنة 49ر   )

 * بياانت ا نا صة:  
   تقبا التج ئة  -
   تقبا عروضا بديلة -
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة     

وتطــرح علــى الشــركات ا صــن ة يجلهــاز 
ا رك ي للمنا صات العامة يل ئة ا وىل 
لالعمـــــــــاة ا دايـــــــــة وا اشـــــــــائية  دون 
اســــــتبعاد الشــــــركات ا ــــــددة  بكتــــــاب 

 شركة ا و الكويت
4 $220/2018  

05-02-2018 
)اعيــــد حبــــث( طلــــب  ديــــد الك ــــا ت 
البنكية للمنا صـني الـثال  ا  ـا سـعرا 

-RFPا شـــاركني مت  ا نا صـــة ر ـــ  
مشروب حقن مياه مـارات  2026152

ــــت  ــــة غــــرب  الكوي ــــا يا مت منطق وا ن
 التالية امسا ه   : 

شركة اوري وكنـت للمقـاو ت ال نيـة  -
 والصيااة )ا ا ا سعار( 

كة اخلريـ  لبيـع وصـيااة واصـالح شر  -
معــــــدات اســــــتخراج الــــــن و )اثين ا ــــــا 

 ا سعار( 
شركة متاجر اخلليج ا تحـدة للتجـارة  -

 العامة وا قاو ت )اثلث ا ا ا سعار( 
 7/3/2018 ــدة شــهرين اعتبــارا مــن  

ــــاة شــــركة  8/5/2018حــــ   ــــع مواف م
ا ــو الكويــت رطيــا  أبمســاء الشـــركات 

ة علــــى التمديــــد ا وافقــــة والغــــري موافقــــ
ــــــــي    ــــــــك حلــــــــني ا اتهــــــــاء مــــــــن تقي وذل
العطاءات واجراءات البسية عـن طريـ  
ـــــــ  واحضـــــــار  اجلهـــــــاز واجـــــــراءات ألهي
الك الــــــة النهائيــــــة  مــــــن  بــــــا الشــــــركة 
ا وصـــــن عليهـــــا واســـــتكماة اجـــــراءات 

 تو يع العقد. 
علمـــا أباـــه ســـيت  ارطـــار الشـــركات  - 

ا ــذكورة عــن طلــب التمديــد مت حــاة ي 
ا عالن عنه مت  ا و ع الرمسـن علـى ان 
تقوم الشركات ي تابعة مع  س  الت مني 
 األو  يجلهاز او ا و ع  الرمسن لذلك.
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  رر جملس ادارة اجلهاز عدم ا وافقة     

  مرسسة الببوة الكويتية
 ا وضوب ب ويراهر   الكتا م
1 461  

07-11-2017 
)اعيـــد حبـــث( رد ا رسســـة بعـــدم  بـــوة 
ـــــــة خلـــــــدمات  اضـــــــافة / الشـــــــركة العربي
ــوتر مــن ضــمن  أمســاء الشــركات  الكمبي
ا ــدعوة للمشــاركة ي نا صــة ر ــ  م ب 

التـــــ ود قـــــدمات   330/2016ك /خ/
الدع  ال ين لنظ  ا علومات وذلك ألن 
الشــركة ليســت ضــمن  ائمــة الشــركات 
ـــــدى الشـــــركات  ا رهلـــــة و  ا عتمـــــدة ل
ــــنظ   ــــدع  ال ــــين ل ــــة خلــــدمات ال الن طي

 ا علومات .  
اطلع اجلهاز على كتاب ا رسسة ر ـ  -
  4/12/2017( ا ـــــــــــــررخ مت 1762)

 ا تضمن اسباب استبعاد الشركة 
ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــاري   53/2018ور  بت

ـــــة  11/2/2018 ا تضـــــمن رأى اللجن
ــــــا  نا صــــــات مرسســــــة  البــــــبوة  العلي

 الكويتية وشركاهتا التابعة هلا.
س ادارة اجلهــاز ا وافقــة  علــى  ــرر جملــ

ـــــــة خلـــــــدمات  اضـــــــافة / الشـــــــركة العربي
الكمبيــــــوتر ضــــــمن   ائمــــــة الشــــــركات 

 ا رهلة و ا عتمدة ي نا صة
 توصيات اجلهات احلكومية

 وزارة الصحة
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1545302  

15-02-2018 
طلـــــب ترســـــية ا نا صـــــة ر ـــــ  ص/م خ 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــدمي  16/2017/2018ب/
رــــدمات التــــ مني الصــــحن  للمــــواطنني 
ـــ مني  ا تقاعـــدين علـــى / شـــركة وربـــة للت
 -)ا ـــا ا ســـعار( مببلـــغ امجـــا   ـــدره )

ـــــة  500 687 98/ د.ك(  فقـــــو مثااي
وتسعون مليون وستمائة وسـبعة ومثـااون 
الــــ  وعســــمائة دينــــار  غــــري ا طــــاب  

 ا واص ات. للشروه و 
 بعد ا ستماب اىل   

 رئيس جملس ادارة شركة وربة للت مني: 
 السيد / أاور بو عسني 

 الرئيس التن يذي لشركة وربة للت مني: 
 السيد/ أاور السابج

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز أتجيـــا البـــت   
يلقرار  جتماب  ادم  حلني التنسي  مع 

 وزارة  ا الية
 وزارة ا عالم

 ا وضوب الكتاب ويراهر    م
1 24  

18-02-2018 
طلــــــــــــــب ترســــــــــــــية ا نا صــــــــــــــة ر ــــــــــــــ  

حتـــــــــــــــــــــديث  255/2017/2018وا/
 ســــــــ  مرا بـــــــــة التشـــــــــغيا التل  يـــــــــوين  
وا ذاعــــــــن وورشــــــــة الصــــــــيااة وصــــــــالة 
ـــع  ـــوزارة يلـــدور الراب ا جهـــ ة مبجمـــع ال

عشــر علــى / شــركة  الشــبكات الدوليــة 
للتكنولوجيا )ا ا ا سعار( مببلغ امجا  

 د.ك( فقو   590,944/-ره ) د
ــــــ  وتســــــعمائة  عســــــمائة وتســــــعون ال
ــــار  غــــري ا طــــاب   ــــون دين ــــة واربع واربع

 للشروه  وا واص ات.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 23  
18-02-2018 

طلـــــــــــب ترســـــــــــية ا نا صـــــــــــة ر ــــــــــــ  و 
توريد وتركيب وفح   257/2018أ/

ــة  وتســلي  وضــمان حمطــة  فضــائية متنقل
HD  ـــى / جمموعـــة وجـــدة للتجـــارة عل

العامة و ا قاو ت )ا ا ا سعار( مببلغ  
د.ك(  060/398,504امجا   ـدره )

ـــــة ومثاايـــــة وتســـــعون الـــــ   فقـــــو ثالمثائ
وعســمائة واربعــة  دينــار وســتون فلــس  

  غري ا طاب  للشروه وا واص ات.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

3 22  
18-02-2018 

طلـــــــــــب ترســـــــــــية ا نا صـــــــــــة ر ــــــــــــ  و 
توريـــــــــــــــــــــــــــــــد  254/2016/2017أ/

وتركيب وتشغيا وصـيااة وألديـد   سـ  
األرشــي  الر مــن يلــوزارة علــى / شــركة 
ـــــــات ا تعـــــــددة )أ ـــــــا  اهلندســـــــة والتقني

 ا سعار( مببلغ 
د.ك(  344,000/-امجــــــــا   ــــــــدره )

فقو ثالمثائة واربعة واربعـون الـ  دينـار 
اصــــ ات  غــــري ا طــــاب   للشــــروه وا و 

مــع تعهــد الشــركة ي لتــ ام ي واصــ ات 
 ال نية ا ذكورة بكتاب الوزارة.

ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز أتجيـــا البـــت   
يلقـــرار  جتمـــاب  ـــادم   ـــدة اســـبوعني 
حلـــــني ألديـــــد  الك ـــــا ت البنكيـــــة مـــــع 

 موافاة موافقة  وزارة ا الية
4 25  

20-02-2018 
طلـــــــــــب ترســـــــــــية ا نا صـــــــــــة ر ــــــــــــ  و 

توريـــــــــــــــــــــــــــــــد  266/2017/2018أ/
وتركيــــــــب وتشــــــــغيا وضــــــــمان أجهــــــــ ة  
اســــــــــتقباة وإرســــــــــاة ر ميــــــــــة  را بــــــــــة 
الوصالت ا ذاعية بـوزارة ا عـالم علـى 
/ شـــــركة أو د  عبـــــدالع ي  عبدا ســـــن 
الراشـــــد )اثلـــــث أ ـــــا األســـــعار( مببلـــــغ 

د.ك(    196,630/-امجــــــــا   ــــــــدره )
فقو مائة وستة وتسعون ال   وستمائة 

طــاب  للشــروه  وثالثــون دينــار   غــري ا 
 وا واص ات.

 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة     
علــى اثلــث أ ــا األســعار علــى / شــركة 

 أو د عبدالع ي   عبدا سن الراشد  
بعـــد اســـتبعاد شـــركة الشـــبكات الدوليـــة 
ـــــك  ـــــت لن )أ ـــــا األســـــعار( وشـــــركة جي
لالتصــــــــــا ت )اثين أ ــــــــــا  األســــــــــعار(  

 وذلك لعدم مطابقة ا واص ات ال نية
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21-02-2018 
ـــــــــة  ـــــــــا ت البنكي ـــــــــد الك  ـــــــــب  دي طل
للمنا صـــــني ا شـــــاركني ي نا صـــــة ر ـــــ  

   154/2012/2013وأ/
)ب( القيـــــام أبعمـــــاة صـــــيااة واصـــــالح 
وتركيبــــــات اضــــــافية  اظمــــــة مكافحــــــة 
وااـــذار احلريـــ  طبقـــا   تطلبـــات ا دارة 
العامـــة لالط ـــاء لمـــع ا عـــالم بشـــارب 

حلـــني ا اتهـــاء الســور  ـــده ثالثـــة اشــهر 
 من اجراءات التعا د

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
6 34  

28-02-2018 
ـــــــــة  ـــــــــا ت البنكي ـــــــــد الك  ـــــــــب  دي طل

-127للمنا صـــــــــــــــــــــــــة ر ـــــــــــــــــــــــــ  و أ 
)ب( توريــــد و تركيــــب   2011/2012

احبـــاة الشـــد لـــربج ا رســـاة التل  يـــوين 
 مبحطة ارساة فيلكا  دة ثالثة اشهر  

 ا : اطلع اجلهاز على الت- 
ـــــ    - ـــــدج ر  ـــــاب شـــــركة مســـــارت اول كت

 1/2/2018ا ــررخ مت  180/2018
 ا تضمن طلب  ا سراب يلتعا د 

ـــــوزارة ر ـــــ    - ـــــاب ال ـــــررخ مت  21كت ا 
ا تضــمن افــادهت  حــوة  19/2/2018

 ا ام اجراءات  التعا د
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 ديوان اخلدمة ا داية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 9148  

25-01-2018 
)اعيـد حبـث( طلـب إعـادة عـرض ترســية 

تـوفري  4/2016/2017ا نا صة ر ـ  
ردمـــة اقـــا  وتبـــادة معلومـــات اخلدمـــة 
ــة فيمــا بــني ديــوان اخلدمــة ا دايــة  ا داي
واجلهـات احلكوميـة مـن  رـالة الشــبكة 
الالســــــــــلكية علــــــــــى / شــــــــــركة مــــــــــدى 
لالتصـــا ت )اثين ا ـــا ا ســـعار( مببلـــغ 

ــــــدره  ) د.ك(  520,200/-إمجــــــا   
فقــو عســمائة وعشــرون الــ   ومــائ  
دينــــــــار   غــــــــري و ذلــــــــك بنــــــــاء علــــــــى  

 مالحظات ديوان ا اسبة .
مــازاة جملــس ادارة اجلهــاز عنــد  ــراره    

الســــــــــاب   الصــــــــــادر يجتمــــــــــاب ر ــــــــــ  
 ( ا نعقد  26/2017)

 التا  :  5/4/2017بتاري  
او  الغـــــــاء  ـــــــراره الســـــــاب  الصـــــــادر -

( بتــــــاري  18/2017يجتمــــــاب ر ــــــ  )
 ا تضمن :   8/3/2017

ــــوافر ا عتمــــاد  ــــة  لعــــدم ت عــــدم ا وافق
 ا ا   

اثايــــا : ا وافقــــة علــــى البســــية علــــى/ -
-شـــــــركة مـــــــدى لالتصـــــــا ت مببلـــــــغ )

 د.ك(520,200/
2 17361  

20-02-2018 
ـــــــــة  ـــــــــا ت البنكي ـــــــــد الك  ـــــــــب  دي طل

 4/2016/2017للمنا صــــــــــة ر ــــــــــ  
وتبــــادة  معلومــــات تــــوفري ردمــــة اقــــا 

ــة فيمــا بــني ديــوان اخلدمــة  اخلدمــة ا داي
ـــة مـــن رـــالة   ا دايـــة واجلهـــات احلكومي
الشــبكة الالســلكية  ــدة شــهرين وذلــك 

 لقرب ااتهائها.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
 اهليئة العامة للتعلي  التطبيقن والتدريب

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 2072  

22-02-2018 
طلـــب ترســـية ا نا صـــة ر ـــ  هــــ ب/ش أ 

توريـد تــراري   18/2017/2018م/
بــــرامج احلاســــب  اآل  اخلاصــــة بشــــركة 
مايكروســوفت للهيئــة علــى / شــركة زاك 
سلوشـــــــن   اظمـــــــة الكمبيـــــــوتر )أ ـــــــا  

-ا ســـــــــعار( مببلـــــــــغ امجـــــــــا   ـــــــــدره )
د.ك(  فقـــــــــــو ثالمثائـــــــــــة  379,000/

 وتسعة وسبعون ال   دينار  
 ا طاب  للشروه وا واص ات. غري 

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
 اللس الوطين للثقافه وال نون واآلداب

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1878  

19-02-2018 
طلب ترسية ا نا صـة ر ـ  م و   أ ا 

اســتئجار ســيارات  6/2016/2017/
للمجلـــــس وا دارات التابعـــــة لـــــه  ـــــدة 

ـــور كـــار ثـــال  ســـنوات  علـــى / شـــركة ي
لتـــ جري الســـيارات )اثين أ ـــا  ا ســـعار( 

 200/168,235مببلـــغ امجـــا   ـــدره)
د.ك(  فقـــو مائـــة ومثاايـــة وســـتون الـــ    
ــار  ومــائ   ــون دين ومــائتني وعســة وثالث
فلــــــــــس   غــــــــــري ا طــــــــــاب  للشــــــــــروه 

 وا واص ات.
 رر جملـس ادارة اجلهـاز أتجيـا البـت    

 يلقرار  جتماب  ادم  
 ارة الببيةوز 
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 201803034  

29-01-2018 
 طلب التا : 

أو :  ديد الك ا ت البنكية للمنا صة 
تن يـــذ  2016-47/2015ر ـــ  م ب/

اعمــــاة الصــــيااة  والبمــــي  و ا عمــــاة 
ا اشـــــــائية  ـــــــدارس و مبـــــــاين منطقــــــــة 

 ا محدي التعليمية )ا نطقة الثااية(. 
افــــاة الــــوزارة يلك الــــة األوليــــة اثايــــا: مو 

للمنـــــــا   ال ـــــــائ  / شـــــــركة العمـــــــاري 
للتجارة العامـة  وا قـاو ت حـ  يتسـىن 
هل  لاطبة ديوان ا اسبة ألرذ ا وافقـة 

 ا سبقة   ام إجراءات التعا د.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 201804281  
11-02-2018 

ـــــــــة ـــــــــا ت البنكي ـــــــــد الك  ـــــــــب  دي  طل
ــــــــــــــــــــــــــ  م ب  -10للمنا صــــــــــــــــــــــــــة ر 

تن يــذ اعمــاة الصــيااة  2016/2017
و البمـي  و ا عمــاة ا اشــائية  ــدارس 
ــة  ــارك الكبــري التعليمي و مبــاين منطقــة مب

 )ا نطقة  ا وىل(  دة ثالثة اشهر.
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  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

3 201803775  
07-02-2018 

ـــــــــة  ـــــــــا ت البنكي ـــــــــد الك  ـــــــــب  دي طل
للمنا صـــني ا شـــاركني ي نا صـــة ر ـــ  م 

تن يـــــــــــــــــــــــــــذ   54/2015/2016ب /
اعمــــــاة الصــــــيااة والبمــــــي  وا عمــــــاة 
ا اشــائية  ــدارس ومبــاين منطقــة مبــارك 

 الكبري  
 التعليمية )ا نطقة الثااية(. 

اطلـــع اجلهـــاز علـــى صـــورة مـــن كتــــاب  
( ا ـــررخ 201805470الـــوزارة ر ـــ  )

ا تضـــــــمن موافـــــــاة   28/2/2018 مت
 الوزارة يلك الة ا ولية السارية للشركة

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
 الرسائا الواردة و التظلمات -اجلهات احلكومية 

 وزارة الببية
ـــــــــاب  م ـــــــــ  الكت ر 

 ويراه
 ا وضوب اســـ  الشركة

1 200  
11-02-

2018 

الشــــركة الكويتيـــــة 
ـــة  لالعمـــاة  ا داي

 للتجارة العامة  
وا قــــــــــــاو ت  ذ. 

 م. م .

اعتــــــذار الشــــــركة عــــــن  ديــــــد 
الك الــة ا وليــة للمنا صــة ر ــ  

 م ب  
تن يــــــــذ  54/2015/2016/

اعمـــــــــاة الصـــــــــيااة والبمـــــــــي  
 وا عماة  

ا اشـــــــــائية  ـــــــــدارس ومبـــــــــاين 
منطقــة مبــارك الكبــري التعليميــة  

وذلـــك لعـــدم )ا نطقـــة الثاايـــة( 
ارطــاره  بتو يــع العقــد رــالة 
فــــــبة  ســــــراين العطــــــاء    ــــــرر 
جملــــــــس ادارة اجلهــــــــاز احالــــــــة 
الكتــــــــاب للجهــــــــة لالطــــــــالب 

 وا فادة.
 ا جراءات ا دارية ا ستثنائية للتعا دات احلكومية -اجلهات احلكومية 

 اهليئة العامة للتعلي  التطبيقن والتدريب
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1963  

21-02-2018 
طلـــــــب التمديـــــــد الثالـــــــث لعقـــــــد 
ا نا صــــــة ر ــــــ  هـــــــ ب / ش أ م / 

صـــــــــــــــــــــيااة  94/2011/2012
ــــــه  اجهــــــ ة  حاســــــب    وملحقات
ا ــربم مــع / شــركة الــداير ا تحــده 
للتجـــــاره وا قــــــاو ت  ـــــده ســــــتة 

ــارا مــن   1/3/2018شــهور  اعتب
مببلغ امجـا   31/8/2018ح  

د.ك(  608,820/- ـــــــــــــــــــدره )
ســــــــتمائة ومثاايــــــــة الـــــــــ   فقــــــــو  

ومثامنائــــة وعشــــرون دينــــار   غــــري 
حلني ا اتهاء مـن إجـراءات ترسـية  
ا نا صــة اجلديــدة ر ــ  هـــ ب/ش أ 

 2017-50/2016م/

 رر جملس ادارة اجلهاز أبغلبيـة    
اعضــــائه ا وافقــــة  وعــــدم موافقــــة 
عضو اجلهاز ا ركـ ي للمنا صـات 

 السيد/ حامد العلبان
2 1369  

07-02-2018 
طلـــب التمديـــد الثـــاين علـــى  يمـــة عقـــد 
أعمـــــاة الصــــــيااة الكهريئيـــــة الشــــــاملة 
لكافــة الكليــات ا راكــ   التابعــه للهيئــة 
ــــــة ا وىل( ا ــــــربم مــــــع / شــــــركة  )ا نطق
اخلنيين للتجارة العامـه وا قـاو ت   ـدة  

ـــارا مـــن  ـــة أشـــهر إعتب  1/4/2018مثااي
ــــــغ إمجــــــا   ــــــدره )  134.000/-مببل

ــة   ــون الــ  د.ك( فقــو مائ واربعــة وثالث
دينار  غري حلـني ا اتهـاء مـن اجـراءات 

 طرح ا نا صة اجلديدة ر    
11/2016-2017  
 اطلع اجلهاز على :  - 
( ا ــــررخ 1909كتــــاب اهليئــــة ر ــــ  )  -
ـــــــــــــبة  19/2/2018مت  ا تضـــــــــــــمن ف

 التمديد واس  الشركة 
( ا ــــررخ 2574كتــــاب اهليئــــة ر ــــ  )  -
 ا تضـــــــــــمن افـــــــــــادة 11/3/2018مت 

اهليئــة أبن التمديــد  ا وة مل يــت  تن يــذه 
 لعدم موافقة ديوان ا اسبة

 رر جملـس ادارة اجلهـاز أتجيـا البـت    
يلقــــرار  جتمــــاب  ــــادم  لعــــدم حضــــور 

 ا مثا ا خت 
 الديوان األمريي

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1659  

11-02-2018 
طلب التجديد الثاين لعقد ا مارسة ر    

اســــــتئجار ســــــيارات متنوعــــــة  24/م/دأ
خلدمات الديوان  بدون سائ  ا ـربم مـع 
/ شركة ا ال  ستئجار وأتجري ا ركبات 
وا كــــــــائن  ــــــــدة ســــــــنة اعتبــــــــارا  مــــــــن 

 31/3/2019حــــــــــــــــ   1/4/2018
 360,636/-مببلـــــغ امجـــــا  و ـــــدره )

ـــــــ   ـــــــة  وســـــــتون أل د.ك( فقـــــــو ثالمثائ
ـــون دينـــار   غـــري  وســـتمائة وســـتة وثالث

 اتهاء من اعداد ا ستندات  وحلني ا 
لطــــرح ممارســـــة جديــــدة تتضـــــمن مجيـــــع 

 احتياجات الديوان.
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة    

ـــ ام  بـــن س الشـــروه واألســـعار مـــع ا لت
أبحكــام  ــااون  ا نا صــات العامــة ر ــ  

    2016لسنة  49
2 2133  

20-02-2018 
ــــد ا وة لعقــــد ا مارســــة  طلــــب التجدي

ــــــــــــ  الشــــــــــــوراب  98ر ــــــــــــ  دأ/م/ تنظي
والســــــــــاحات الدارليــــــــــة  واخلارجيـــــــــــة 
وموا ــ  الســيارات ا يطــة مببــىن  صـــر 
بيــــان ا ــــربم مــــع / شــــركة جمموعـــــة داان  
وبريكلــن التجاريــة  ــدة ســنة اعتبــارا مــن 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 225            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
 31/5/2019حــــــــــــــــ   1/6/2018

ـــــدره  ) ـــــغ امجـــــا     151,200/-مببل
ـــة وواحدوعســـون الـــ  د.ك( فقـــو م ائ

ومـــــائ  دينـــــار  غـــــري بـــــن س الشـــــروه  
وا ســـــــعار وذلـــــــك لك ـــــــاءة ا عمـــــــاة 
ا قدمــة مــن الشــركة وحلــني ا اتهــاء مــن 
اعداد ا ستندات  لطرح ممارسة جديدة 

 تتضمن مجيع احتياجات الديوان.
 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافقــــــة    

ـــ ام  بـــن س الشـــروه واألســـعار مـــع ا لت
ــ ااون  ا نا صــات العامــة ر ــ  أبحكــام  

    2016لسنة  49
3 2424  

05-03-2018 
طلـــب التجديـــد اخلـــامس للعقـــد ر ـــ  د 

( ســـــــيارات 8صــــــيااة عــــــدد )  30أ/م/
رول رويس مصـ حة مـع  / شـركة الـ ايين 
ـــــــارا مـــــــن  ـــــــدة ســـــــنة اعتب للســـــــيارات  

 31/3/2019حــــــــــــــــ   1/4/2018
ــــــدره )  96,000/-مببلــــــغ  امجــــــا  و 
ـــار د.ك( فقـــو ســـتة وتســـع ـــ  دين ون أل

  غري
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

4 2425  
05-03-2018 

طلــب التجديــد اخلــامس لعقــد ر ــ  دأ / 
( ســــــــيارات 8صــــــــيااة عــــــــدد ) 31م / 

بنتلـــــن مصـــــ حة مـــــع /  شـــــركة الـــــ ايين 
ـــــــارا مـــــــن  ـــــــدة ســـــــنة اعتب للســـــــيارات  

 31/3/2019حــــــــــــــــ   1/4/2018
ــــــدره )  96,000/-مببلــــــغ امجــــــا   و 

ـــار د.ك( فقـــ ـــ  دين و ســـتة وتســـعون أل
  غري
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 ديوان اخلدمة ا داية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 9149  

25-01-2018 
طلــــب التمديــــد ا وة لعقــــد ا نا صــــة  

اخلــــــــــاص  2014/2015-12ر ــــــــــ  
بصــيااة ا اظمــة ا تكاملــة  ا ــربم مــع / 
شــركة جمموعــة بشــارة للتجــارة العامــة و 
ا قــاو ت  ــدة ســـتة اشــهر اعتبــارا مـــن  

 30/9/2018حــــــــــــــــ   1/4/2018
ـــــــــــــــــــــــدره ) ـــــــــــــــــــــــغ امجـــــــــــــــــــــــا    -مببل

د.ك( فقو اربعمائة وسـتة  496,320/
مثائة وعشـرون دينـار  وتسعون ال   وثال

 غــري وذلــك حلــني ا اتهــاء مــن اعــداد 
 وثيقة  

 ا نا صة اجلديدة.
ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز أتجيـــا البـــت   
يلقرار  جتماب  ادم  حلني التنسي  مع 

 وزارة  ا الية
2 13137  

08-02-2018 
طلب التجديد الثاين لعقد ا نا صة ر   

ــــــــوفري رــــــــدمات  2-2015/2016 ت
ــــديوان ا ــــربم مــــع/ النظافــــة  الالزمــــة  لل

شـــركة جلـــوية العصـــرية  دارة ا رافـــ  

حــــــــــــــ   1/4/2018اعتبــــــــــــــارا مــــــــــــــن 
-مببلــــغ امجــــا   ــــدره )31/3/2019
د.ك(  فقـــو ثالثـــة وســـتون  63,855/

الــ   ومثامنائــة  وعســة وعســون دينــار  
ـــن س الشـــروه وا ســـعار حلـــني   غـــري ب
ا اتهـــاء مـــن اجـــراءات طـــرح  ا ا صـــة 

 3/2017/2018   اجلديدة ر 
 رر جملس ادارة اجلهاز عـدم ا وافقـة    

ــــ  ) ــــن 19اســــتنادا حلكــــ  ا ــــادة ر  ( م
لسنة  49 ااون  ا نا صات العامة ر   

2016    
3 13136  

08-02-2018 
طلـــب التمديـــد الثالـــث لعقـــد ا نا صـــة 

ـــــــــ   ـــــــــوفري  3/2012/2013ر  )ب( ت
ـــة  رـــدمات ال ند ـــة وا راســـلني و البدال

لشـــــــركة ا تحـــــــدة  دارة ا ـــــــربم مـــــــع/ ا
حـــ   1/4/2018ا رافـــ  اعتبـــارا مـــن 

مببلــــــــغ امجــــــــا   ــــــــدره  30/9/2018
ـــــة  400/48,599) د.ك(  فقـــــو مثااي

واربعـــــــون الـــــــ    وعســـــــمائة وتســـــــعة 
وتســعون دينــار  واربعمائــة فلــس   غــري 
بن س الشروه وا سعار حلـني  ا اتهـاء 
ـــدة  مـــن اجـــراءات طـــرح ا نا صـــة اجلدي

 2017-1/2016ر   
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة بـن س   

الشــروه واألســعار مــع ا لتــ ام أبحكــام 
لسنة  49 ااون  ا نا صات العامة ر   

2016    
4 17094  

19-02-2018 
طلـــب التمديـــد الســـابع لعقـــد ا نا صـــة 

تــــوفري ردمــــة  2/2012/2013ر ــــ  
اقــا وتبــادة معلومــات  اخلدمــة ا دايــة 

واجلهات احلكومية من فيما بني الديوان 
رـــالة الشـــبكة الالســـلكية ا ـــربم مـــع /  
شــــركة مــــدى لالتصــــا ت اعتبــــارا مــــن 

 30/6/2018حــــــــــــــــ   1/4/2018
 42,330/ -مببلــــــغ امجــــــا    ــــــدره )

د.ك(  فقـــــــو اثناـــــــان واربعـــــــون الـــــــ   
ــن س  ــار   غــري  ب ــون دين وثالمثائــة وثالث
ـــــــك حلاجـــــــة  الشـــــــروه  وا ســـــــعار وذل

اخلـدمات حلـني  الديوان ا اسة  ستمرار
ا اتهــاء مــن اجــراءات ترســية  ا نا صــة 

 2016/2017-4ر   
 ــرر جملــس ادارة اجلهــاز ا وافقــة بــن س 
الشــروه واألســعار مــع ا لتــ ام أبحكــام 

لسنة  49 ااون  ا نا صات العامة ر   
2016    

5 13138  
08-02-2018 

ــــد األوة لعقــــد ا مارســــة  طلــــب التجدي
التقـارير صـيااة  7/2016/2017ر   

الذاتية ا ربم مع /  شـركة بيـت اخلـربات 
ـــــارا مـــــن  لالستشـــــارات  ـــــدة ســـــنة اعتب

   10/2/2019ح   11/2/2018
د.ك(   36,000/-مببلغ امجا   ـدره )



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 226            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
فقــو ســتة وثالثــون الــ   دينــار   غــري 

 بن س الشروه  وا سعار
 رر جملس ادارة اجلهاز عـدم ا وافقـة    

ــــن 19)اســــتنادا حلكــــ  ا ــــادة ر ــــ   ( م
لسنة  49 ااون  ا نا صات العامة ر   

2016    
 اللس الوطين للثقافه وال نون واآلداب

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 2200  

01-03-2018 
طلب اعادة النظـر بقـرار اجلهـاز السـاب  
وا ذن بتعــــــديا مــــــدة التمديــــــد الثــــــاين 
لالمــر التغيــريي  الثــاين للمنا صــة ر ــ  م 

 2012/2013/  5و   أ أ 
رـــدمات ا مـــن و احلراســـة ا ـــربم مـــع /  
الشــركة العا يــة لامــن واحلراســة ليصــب  

حـــــــــــــ   9/5/2017اعتبـــــــــــــارا مـــــــــــــن 
بــد  مــن  يريــ  الكتــاب  8/3/2018
 15/1/2018مت 
مــازاة جملــس ادارة اجلهــاز عنــد  ــراره    

الســـــــــــــــــاب   الصــــــــــــــــــادر  يجتمــــــــــــــــــاب 
ــــــــــــــــــاري  10/2018) ( ا نعقــــــــــــــــــد  بت
: موافقــة اعتبــارا ا تضــمن 5/2/2018

 15/1/2018من يري  الكتاب 
2 1839  

18-02-2018 
طلب التمديد الرابع لعقد ا نا صة ر ـ  

 2012/2013-5م و   أ أ 
رــــــــدمات ا مــــــــن و احلراســــــــة للمقــــــــر 
الرئيســـن للمجلـــس و ا دارات التابعـــة 
ـــة لالمـــن   ـــه ا ـــربم مـــع / الشـــركة العا ي ل
والســـالمة  ـــدة ســـتة اشـــهر اعتبـــارا مـــن 

 31/8/2018حـــــــــــــــــ   1/3/2018
  -مببلغ امجا   دره )

د.ك( فقـــو اربعـــة وســـبعون  74,592/
الـــ   وعســـمائة واثـــىن وتســـعون دينـــار  

  غري وذلك  
حلــــــني ا اتهــــــاء مــــــن اجــــــراءات ترســــــية 
ـــــــــــــــــــــدة م و   أ  ا نا صـــــــــــــــــــــة اجلدي

 2017-1/2016أ/
ــــــة     ــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافق ــــــرر جمل  

ـــ   ـــن س الشـــروه واألســـعار مـــع ا لت ام ب
أبحكــام  ــااون  ا نا صـــات العامــة ر ـــ  

    2016لسنة  49
 وزارة الببية

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 201805465  

28-02-2018 
طلـــــب اصـــــدار ا مـــــر التغيـــــريي الثـــــاين 
-بــــــــــــ ايده مبلــــــــــــغ امجــــــــــــا   ــــــــــــدره )

ـــــــــة  444,388/ د.ك( فقـــــــــو  اربعمائ
واربعـــة واربعـــون الـــ   وثالمثائـــة ومثاايـــة 
  5ومثااون دينار   غري ما يعادة اسـبة )

%(  علـــى  يمـــة عقـــد ا نا صـــة ر ـــ  م 
 ســــــــــــــتئجار  26/2016/2017.ب/

ــــــا طلبــــــة  ــــــع ســــــائقني  لنق حــــــافالت م
مـــــــدارس منطقـــــــة ال رواايـــــــة وطالبـــــــات 

والعاصــــمه وحــــو  التعليميــــة ومــــدارس 
الببيــة  اخلاصــة وا عاهــد الدينيــة وتــوفري 
مرافقــــــات ومــــــرافقني لطلبــــــة وطالبــــــات 
مدارس الببية اخلاصة  اثنـاء النقـا  ـربم 
مــــع / شــــركةاوتوماك للســــيارات وذلــــك 

 ( حافلة.20ل ايدة عدد )
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 201803691  
06-02-2018 

طلب التمديد ا وة لعقد ا نا صة ر   
اصــــــــــــالح  79/2013/2014م ب / 

ــــ   وتشــــغيا وصــــيااة  ومعــــدات التكيي
والتربيــــــد والتدفئــــــة والتهويــــــة مبـــــــدارس 
ـــــة  نطقـــــة حـــــو    ـــــاين الـــــوزارة التابع ومب
التعليميـــة )ا نطقـــة ا وىل( ا ـــربم مـــع / 

ـــان الغـــامن وأو  ده شـــركة علـــن حممـــد ثني
 7/2/2018للتجارة العامة اعتبارا من 

مببلـغ امجـا   ـدره  21/8/2018حـ  
د.ك( فقـــــــــــــو اثناـــــــــــــان   72,500/-)

وســبعون الـــ   وعســـمائة دينـــار  غـــري 
وذلــــك ل صــــا عقــــود صــــيااة التكييــــ  
ـــــود صـــــيااة وحـــــدات  ا ركـــــ ي عـــــن عق

 التكيي  ا  صا . 
 رر جملس ادارة اجلهـاز عـدم ا وافقـة    

ــــادة ر ــــ  )اســــتنادا حلكــــ   ( مــــن 19ا 
  ااون  

لســــــــنة  49ا نا صـــــــات العامــــــــة ر ــــــــ  
2016    

3 201803784  
07-02-2018 

طلــب تعــديا مــدة التجديــد الثــاين لعقــد 
ا نا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م ب / 

اصــــالح وصــــيااة   17/2011/2012
معــــــدات التكييــــــ  والتربيــــــد والتدفئــــــة 
والتهوية مبدارس ومبـاين يبعـة للـوزارة مت 

 -الرميثيـــة  -لســـا ية منطقـــة حـــو   ) ا
جنـــوب الســــرة ( ا ـــربم مــــع/  -ســـلوى 

شـــركة أاصـــار اخللـــيج الدوليـــة  للتجـــارة 
ـــارا مـــن  العامـــة وا قـــاو ت لتصـــب  إعتب

بـــــــــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــــــــن  1/11/2017
وذلــك  ل صــا عقــود  26/11/2017

صـــــيااة التكييـــــ  ا ركـــــ ي عـــــن عقـــــود 
صيااة وحدات التكيي  ا  صا  مازاة 

ره الســـاب   جملـــس ادارة اجلهـــاز عنـــد  ـــرا
 ا تضمن: : موافقة اعتبارا من يري   

 26/11/2017الكتاب 
 وزارة ا عالم

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 285  

10-12-2017 
)اعيــــد حبــــث( طلــــب التجديــــد الثالــــث 

-362/2014للممارســـــــــــة ر ـــــــــــ  وأ/
تشـــــــغيا مولـــــــدات  الكهـــــــريء  2015

ا حتياطيـــة مبجمـــع ا عـــالم و ا طـــات 
اخلارجية و حمطة ارساة كبد ا ـربم مـع /  
مرسسة مبـارك السـلطان للتجـارة العامـة 

 15/2/2018 ــــدة ســــنة اعتبــــارا مــــن 



 م 3/2018/ 25 -هـ  1439 رجب 8األحد                 227            والستون     الرابعةالسنة  1385 الكويت اليوم العدد
ــــــدره ) ــــــغ امجــــــا      94,000/-ومببل

فقـــو اربعـــة وتســـعون الـــ  دينـــار  د.ك(
 غريوذلك حلني ا اتهاء مـن  اجـراءات 
ـــة أعمـــاة  طـــرح ا نا صـــة ا وحـــدة لكاف

 الصيااة. 
اطلع اجلهاز على كتـاب الـوزارة ر ـ   - 
ا تضــــــمن  15/1/2018( بتـــــاري  8)

 العقود السابقه
 ـــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز أتجيــــا البــــت 
ع  يلقرار  جتماب  ادم  حلني التنسي  مـ

 وزارة  ا الية
2 26/20  

15-02-2018 
ــــد ا وة لعقــــد ا مارســــة  طلــــب التجدي

تقــدمي  2014-292/2013ر ــ  و أ/
ردمــة حجــ   ا ســتوديوهات بســواتلها 
للنقــا احلــن ورــدمات ارــرى مــن مو ــع 
احلد  من العواص  العا ية  للوزارة مـع 
/ مرسســــــــة احلـــــــــد  لالاتــــــــاج ال ـــــــــين 

عتبـارا مـن  والدعاية وا عالن  دة سـنة ا
-مببلـــــغ امجـــــا   ـــــدره ) 2/6/2018
$( حلاجـــــــــــة الـــــــــــوزارة  1,387,296/

 ي ستمرار بتقدمي  اخلدمة.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 األمااة العامة للمجلس األعلى للتخطيو و التنمية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 992  

28-02-2018 
ـــــر التغيـــــريي ا وة  ـــــب اصـــــدار ا م طل
-بتخ ـــــــــيض مبلـــــــــغ امجـــــــــا   ـــــــــدره )

د.ك(  فقــو  اثناعشــر الــ   12,000/
%( 12دينــار   غــري مــا يعــادة اســبة )
 علن  يمة عقد ا مارسة ر    

)ب( مشــــــــــــــــروب  30/2016-2017
ا ــــربم مــــع /  2017الــــدع  ا عالمــــن 

ــــــــة  ــــــــد اي ام ســــــــن  للدعاي شــــــــركة براا
مـة اعـالن مـن وا عالن وذلك  لغاء  ي

ــــــد ر ــــــ   مــــــن جــــــدوة ت اصــــــيا  2البن
 ا سعار  واخلاص ي عالانت اخلارجية

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
 ديوان مسو رئيس جملس الوزراء

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 4080  

18-02-2018 
طلـــب اصـــدار األمـــر التغيـــريي اخلـــامس 

 346/993بــ ايدة مبلــغ امجــا   ــدره )
ـــة وتســـعون  د.ك( فقـــو  تســـعمائة وثالث
دينـــــار وثالمثائـــــة وســـــتة واربعـــــون فلـــــس 

%( 0,48 غــــري  مــــا يعــــادة اســــبة  )
مــــــن  يمــــــة العقــــــد اســــــتئجار ســــــيارات 
للـــــــديوان ا ـــــــربم مـــــــع / شـــــــركة اعيـــــــان 
ـــــــــــارا مـــــــــــن  ـــــــــــت  للســـــــــــيارة اعتب الكوي

ـــــــة العقـــــــد مت 20/2/2018 حـــــــ  هناي
ـــــك ألضـــــافة عـــــدد  11/8/2018 وذل
 (  سيارة1)

 لس ادارة اجلهاز ا وافقة   رر جم   
 وزارة الصحة

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1564798  

05-03-2018 
ــــــــ   ــــــــد ر  ــــــــد األوة للعق ــــــــب التمدي طل

ــــــــــــربامج  1/2015/2016 ــــــــــــذ ال تن ي
ـــــة لصـــــحة ال ـــــ   و  ـــــة و العالجي الو ائي
األســــــنان لتالميــــــذ ا ــــــدارس ي نـــــــاط  
الصـــــحية ا ـــــربم مـــــع معهـــــد فورســـــايت 

ـــــــن األمريكـــــــن  ـــــــدة  ـــــــارا م ســـــــنة  اعتب
 31/3/2019حـــــــــــــــــ   1/4/2018

 6,661,086/-مببلـــغ امجـــا   ـــدره )
ـــــــني وســـــــتمائة  د.ك( فقـــــــو  ســـــــتة مالي
وواحد وستون أل  وستة ومثـااون دينـار 
  غـــري وذلـــك حـــ    تتو ـــ   اخلدمـــة 
والــذي ســـيرثر ســلبا حـــاة تو  هــا علـــى 

 شرحية كبرية من طالب ا دارس
اعضـائه    رر جملـس ادارة اجلهـاز أبغلبيـة

ا وافقــة بــن س الشــروه وا ســعار علــى 
أن  يكــون التمديــد ا رــري عــدم موافقــة 
عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة 

 السيد/ حممد اخلرامت
 الشركة الكويتية للصناعات الببولية ا تكاملة

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 88  

20-11-2017 
طلـــــب طـــــرح ا نا صـــــة ا ـــــدودة  ر ـــــ   

ITB# 1016191  رــــــدمات
هندســية و شــراء و ااشــاءات احتياطيــة 

 Standby شــروب مصــ اة الــ ور 
service contract for 

AL_Zour    
Refinery  دة عس سـنوات علـى 

الشـــــــركات حتـــــــت ال ئـــــــة التخصصـــــــية 
 ا ذكورة يلكش   ا رف     

ــ   *اطلــع اجلهــاز علــى كتــاب الشــركة ر 
ا تضــــــمن  10/1/2018بتــــــاري   18

 األسس وا عايري. 
 *بياانت ا نا صة: 

   تقبا التج ئة -
   تقبا عروض بديلة-
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 112  
14-12-2017 

)اعيـــــد حبـــــث( طلـــــب طـــــرح ا نا صـــــة 
 ITB# 1016186ا ــدودة ر ــ  

رـــــدمات ضـــــبو اجلـــــودة   ينـــــاء الـــــ ور 
Quality control 
services for AL-Zour 

Refinery  ــــــدة عــــــس  ســـــــنوات 
علــى الشــركات حتــت ال ئــة التخصصــية 
CAREGORY 6 - 

TYPE 23 -  SUBTYPE 
A1  الــــيت ي أتهيلهــــا واعتمادهــــا وفقــــا

  سس ومعايري ا رتيار والت هيا.  
* اطلع اجلهـاز علـى كتـاب شـركة الـن و 

ا تضـمن  7/2/2018بتاري   18ر   
ــــــى األســــــس   التعــــــديالت ــــــة عل ا طلوب
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 وا عايري. 

 *بياانت ا نا صة:  
   تقبا التج ئة  -
   تقبا عروض بديلة -
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 ديوان اخلدمة ا داية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 96316  

03-10-2017 
 - 7طلـــب طـــرح ا نا صـــة العامـــة ر ـــ  

تقــــــــــــدمي رــــــــــــدمات  2017/  2016
ـــــة لـــــدع   ـــــوان  اخلدم تشـــــغيا اظـــــام دي

 ا ست يدين 
 * بياانت ا نا صة:  
 شره اخلربة  تقا عن عس سنوات -
   تقبا التج ئة   -
   تقبا عروض بديلة -
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 وزارة ا عالم
 ا وضوب ويراهر   الكتاب  م
إفــادة اجلهــاز  اتهــاء الك ــا ت البنكيــة   1

للمنا صـــــني ا شـــــاركني ي نا صـــــة ر ـــــ  
ـــــــــــــــــــــد  2017 -254/2016وا/ توري

وتركيــب وتشــغيا وصــيااة وألديــد  ســ  
 ا رشي  الر من للوزارة

ــــــة      ــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافق ــــــرر جمل  
 على  ديد الك ا ت البنكية

2 26/28  
21-02-2018 

ب  ديــــــد فــــــبه دراســــــة عطــــــاءات طلــــــ
 256/2017/2018ا نا صــــــة ر ــــــ  

توريـــــد وتركيــــــب وفحـــــ   وتشــــــغيا و 
ــــــــــة ا رســــــــــاة  ضــــــــــمان رطــــــــــوه تغذي
واهلوائيــــــات واجهــــــ ة ارســــــاة تل  يــــــوين 
ارضـن ر مـن  )مشـروب البـث التل  يـوين 

ا رحلة  DVB-T2ا رضن الر من 
الثالثــة (  ــده اســبوعني ذلــك   حتـــواء 

 مور ال نية الد يقةا شروب لكثري من ا 
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 اهليئة العامة للمعلومات ا داية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1599  

19-02-2018 
طلـــــــب الغـــــــاء ا نا صـــــــة ر ـــــــ  هــــــــ م م 

ــــــــــــــــــــــــــــــد  8/2016/2017/ )ب( توري
وتركيــــب وصــــيااة لوحــــات الــــر    اآل  
وذلـــــك لعـــــدم تـــــوافر اعتمـــــادات ماليـــــة 
تغطـــن مبلـــغ التعا ـــد رـــالة مـــدة تن يـــذ 

 العقد.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 1393  
13-02-2018 

طلــــــــــب  ديــــــــــد الك ــــــــــا ت األوليــــــــــة 
للمنا صني ا شاركني ي نا صة ر   هـ م 

)ب( توريـــــــــــــــــــد   8/2016/2017م /
وتركيب وصيااة لوحات الر   اآل   دة 

 ثالثة أشهر.
  رر جملس ادارة اجلهاز عدم ا وافقة     

 التعا دات ا باشرة -طرح وترسية ا مارسات  -اجلهات احلكومية 
 وزارةا عالم

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 16  

11-02-2018 
إفادة الـوزارة بعـدم رضـوب طـرح ممارسـة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و  رارجي

تن يـــــذ جنـــــاح  566/2017/2018أ/
د   2020دولــــة الكويــــت مت أكســــبو 

العــــا ن حتــــت عنــــوان "تواصــــا العقــــوة 
...وصنع  ا ستقبا"    حكـام القـااون 

ــــــااون ا نا صــــــات لســــــنة 49) ( مــــــن  
و ئحتـــــه التن يذيــــــة  الصــــــادرة  2016

وذلــك  2017لســنة  30ي رســوم ر ــ  
 إستنادا لرأي إدارة ال توى والتشريع.  

 * اطلع اجلهاز على : 
ـــــوزارة ر ـــــ  )  - ـــــاب ال ـــــررخ مت 3كت ( ا 
 ا تضمن ا عتماد ا ا   4/1/2018
كتــاب إدارة ال تــوى والتشــريع بتــاري  -
5/2/2018  
ا ــــررخ مت  281كتــــاب الــــوزارة ر ــــ    -
 ا تضمن طرح ا مارسة 5/12/2017
 ادارة اجلهاز علما   احيو جملس   

2 40  
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طلــــــــــــــب التعا ــــــــــــــد ا باشــــــــــــــر ر ــــــــــــــ  
مـــع / مرسســـة  163/2017-2018

ال هـــــد لالاتـــــاج ال ـــــين للقيـــــام  بعـــــرض 
ـــوين )مـــع حصـــة  لـــ (  ا سلســـا التل  ي

حلقــــــــة( علــــــــى شاشــــــــات  30عــــــــدد )
تل  يــــون دولــــة  الكويــــت مببلــــغ امجــــا  

ـــــــــدره ) ـــــــــو  000 400/-  د.ك(  فق
 غـري وفقـا  لـن    اربعمائة ال   دينار

( مــن  ــااون ا نا صــات 18ا ــادة ر ــ  )
 2016لسنة  49العامة ر   

 ـــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز أبغلبيــــه ثلثــــن 
 ا عضاء ا وافقة شريطة عرض مشروب  
العقد علـى إدارة ال تـوى والتشـريع  بـا 

 تو يع العقد 
 عدم موافقة كا من: 

 عضو جملس ادارة اجلهاز/ حممد اخلرامت 
اهليئـــة العامــــة للقـــوى العاملــــة/ د.  ممثـــا

 مبارك العازمن
3 17  

12-02-2018 
طلب تعديا ا بلغ ا مجـا  للتعا ـد مـع 
ــــاج  / مركــــ  فروغــــن لالاتــــاج ال ــــين  ات
ــــــوين )واحــــــد مهــــــ (  ا سلســــــا  التل  ي

د.ك( فقـــــــو  379,980/-ليصـــــــب  )
ـــــــــــ     ـــــــــــة وتســـــــــــعة وســـــــــــبعون ال ثالمثائ
وتســعمائة ومثــااون دينــار   غــري ولـــيس 

ـــــــــــــى  380.000/-) ـــــــــــــاء عل د.ك( بن
 مالحظات ديوان  ا اسبة.

ــــــة     ــــــس ادارة اجلهــــــاز ا وافق ــــــرر جمل  
ـــــاب   ـــــواردة بكت ـــــاءعلى مالحظـــــات ال بن

 ديوان ا اسبة 
 31/1/2018بتاري   
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11-03-2018 
طلــــــــــــــب التعا ــــــــــــــد ا باشــــــــــــــر ر ــــــــــــــ  

ـــــــع / شـــــــركة  167/2017-2018 م
عدســـة العا يــــة للدعايـــة و  ا عــــالن و 
ـــــــاج ال ـــــــين لشـــــــراء حـــــــ  عـــــــرض  ا ات

 30ا سلسا التل  يـوين )روتـني( عـدد )
حلقــــة(  علــــى شاشــــات تل  يــــون دولــــة 
-الكويـــــــــت مببلـــــــــغ امجـــــــــا   ــــــــــدره )

ـــــــــة  000 350/ د.ك(   فقـــــــــو ثالمثائ
وعسون ال   دينـار   غـري وفقـا لـن  

( مــن  ــااون ا نا صــات 18ا ــادة ر ــ  )
 2016لسنة  49العامة ر    

ــــه   ــــرر جملــــس       إدارة اجلهــــاز أبغلبي
ـــن ا عضـــاء ا وافقـــة شـــريطة عـــرض  ثلث

 مشروب  
العقد علـى إدارة ال تـوى والتشـريع  بـا 

 تو يع العقد 
عدم موافقة كا من: عضـو جملـس ادارة 

 اجلهاز/ حممد اخلرامت 
ممثـــا اهليئـــة العامــــة للقـــوى العاملــــة/ د. 

 مبارك العازمن
5 38  

11-03-2018 
 ــــــــــــــ  طلــــــــــــــب التعا ــــــــــــــد ا باشــــــــــــــر ر 

مع / مرك  فـن  164/2017-2018
 الروان لالاتاج ال ين  

ا سرحن لشراء حقوق عـرض ا سلسـا 
ـــــروح( عـــــدد ) ـــــوين )عطـــــر ال  30التل  ي

حلقــــة( علــــى  شاشــــات تل  يــــون دولــــة 
-الكويـــــــــت مببلـــــــــغ امجـــــــــا   ــــــــــدره )

ـــــــــــة   000 350/ د.ك(  فقـــــــــــو ثالمثائ
وعسون ال   دينـار   غـري وفقـا لـن  

اون ا نا صــات ( مــن  ــا18ا ــادة ر ــ  )
 2016لسنة  49العامة ر    

 ـــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز أبغلبيــــه ثلثــــن 
 ا عضاء ا وافقة شريطة عرض مشروب  
العقد علـى إدارة ال تـوى والتشـريع  بـا 

 تو يع العقد 
عدم موافقة كا من: عضـو جملـس ادارة 

 اجلهاز/ حممد اخلرامت 
ممثـــا اهليئـــة العامــــة للقـــوى العاملــــة/ د. 

 العازمنمبارك 
6 26/31  

21-02-2018 
طلــــــــــــــب التعا ــــــــــــــد ا باشــــــــــــــر ر ــــــــــــــ  

لشـــراء حقـــوق  146/2017-2018
ـــــيب  ـــــوين  )حبي عـــــرض ا سلســـــا التل  ي

( حلقـــة مـــن/ مركـــ  30حيـــايت( بعـــدد )
 دوري لالاتــاج ال ــين وا ســرحن مببلـــغ  

د.ك(   280,000/-امجــــــــا   ــــــــدره )
فقو مـائتني ومثـااون الـ   دينـار   غـري 

( مـن  ـااون 18ادة ر ـ  )طبقا لن   ا 
( لســــــنة 49ا نا صـــــات العامــــــة ر ــــــ  )

2016  
 اطلع اجلهاز على :  
( ا ـــررخ مت 11كتـــاب الـــوزارة ر ـــ  )  -

1/2/2018  
( ا ـــررخ مت 18كتـــاب الـــوزارة ر ـــ  )  -

13/2/2018 
  رر جملس ادارة اجلهاز التا    

أو : إلغــاء القــرار الســاب  يجتمــاب ر ــ  
 5/10/2016( يريـــــــــ  69/2016)

 فيما ا  البند 
 اثايا :ا وافقة  

 اثايا : ا وافقة على التعا د
 اهليئة العامة للمعلومات ا داية

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1487  

15-02-2018 
 63طلـــب التعا ـــد يألمـــر ا باشـــر ر ـــ  

مــع / شــركة حممــد عبدا ســن اخلــرامت و 
( 2100000او ده شــــــــــــراء عــــــــــــدد )

منـــــــــــاذج اصــــــــــــدار البطا ــــــــــــة الذكيــــــــــــة 
SMART CARD   مببلغ امجا

د.ك(  فقــو  4,359,600/- ــدره  )
اربعـة ماليـني  وثالمثائـة وتسـعة وعسـون 
الـــ   وســـتمائة  دينـــار   غـــري علـــى أن 

ـــــ د علـــــى دفعـــــات تبـــــدأ مـــــن يـــــت  التوري
ح  إاتهاء السـنة  ا اليـة  1/4/2018
ـــــادة  31/3/2019مت  ـــــن  ا  ـــــا ل طبق

( من  ـااون ا نا صـات العامـة 18ر   )
 2016( لسنة 49ر    )

 ـرر جملـس ادارة اجلهــاز أتجيـا البــت    
يلقـــــرار  جتمـــــاب  ـــــادم  حلـــــني موافـــــاة 

 اجلهاز مبوافقة ادارة ال توى والتشريع
2 1488  

15-02-2018 
ــــر ا باشــــر ر ــــ     64طلــــب شــــراء ي م

( 2000000مســـــــــــتل مات طباعـــــــــــة )
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذج البطا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 HOLOGRAPHICالذكيـة)
OVERLAY مــن/ شــركة الــداير )

ا تحدة الوحيدة  وا تخصصـة مت تـوفري 
-هـــــــــــــذه ا ـــــــــــــادة مببلـــــــــــــغ امجـــــــــــــا  )

د.ك(  فقـــــــــو عســـــــــمائة  590,000/
وتسعون ال   دينـار   غـري طبقـا لـن  

( مــن  ــااون ا نا صــات 18ر ــ  ) ا ــادة
رـالة  2016( لسـنة 49العامة ر    )

حــــــــــــــ   1/4/2018ال ــــــــــــــبة مــــــــــــــن 
31/3/3019 
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 وزارة الشئون ا جتماعية والعما
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 4133  

15-02-2018 
طلــــب التعا ــــد ا باشــــر ر ــــ  وش ج ب 

ـــــد وتشـــــغيا ت 15/2017-2018 وري
وصــــيااة ا اظمــــة ا ليــــة لــــدع  أاشــــطة 
التعــــاون و ملحقاهتــــا )ا رحلــــة الثاايـــــة( 

ـــة   ـــة للســـنة ا الي -2017رطـــة التنمي
مع/شـــــــــركة الـــــــــدار لالاظمــــــــــة  2018

للتجارة العامة و ا قاو ت مببلغ امجـا  
د.ك(  فقـــــــــــو 619,718/ - ـــــــــــدره)
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ســــتمائة وتسعةعشــــر الــــ   وســــبعمائة 

غري  دة سنة و دة ومثاايةعشر دينار   
سنتني للصيااة وذلك لاسباب ا ذكورة 

 ( 18بكتاب الوزارة وفقا لن  ا ادة )
( 49من  ااون ا نا صـات العامـة ر ـ  )

   2016لسنة 
اطلــع اجلهــاز علــى كتــاب الــوزارة ر ــ   -

 20/2/2018ا ـــــــــــــــــــــررخ مت  4544
ا تضـــــمن موافقــــــة  وزارة ا اليــــــة وإدارة 

 ال توى والتشريع.
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

2 4134  
15-02-2018 

-9طلب التعا د ا باشـر ر ـ  و ش ج 
ــــــــــــــد تــــــــــــــراري   2017/2018 ألدي

مايكروســـــــوفت  ا ضـــــــافية مـــــــع ميـــــــ ة 
التحديث مع / شركة ايـبال  ستشـارات 
 -الكمبيــــــــوتر مببلــــــــغ امجــــــــا   ــــــــدره )

ــــــــــــو مائتــــــــــــان  222,590/ د.ك(  فق
ــــــان وعشــــــرون الــــــ   وعســــــم ائة واثنا

 وتسعون دينار   غري
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     

 اجلهاز ا رك ي لتكنولوجيا ا علومات
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 2395  

21-02-2018 
طلب ا مااة العامة للس الوزراء التـا  
او : دمــج اعمــاة العقــدين ار ــام )ج م 

( بشـــــــــــــ ن اجيـــــــــــــار 123و ج م  138
الربامج اخلاصة  جبهاز احلاسب الرئيسن 

IBM  وتقدمي ردمات الـدع  للجهـاز
 ا رك ي لتكنولوجيا  ا علومات 

اثايا: التعا د ا باشـر مـع/ شـركة اخلـرامت 
تقـــــــدمي رـــــــدمات للحاســـــــبات اآلليـــــــة ل

ا عماة اعاله بعـد الـدمج مببلـغ امجـا  
ـــــــــــدره ) ـــــــــــا  72/1,651,671  $( م

د.ك(   188/497,153يعـــــــــــــــــــــــادة )
 فقو  

ـــة  ـــة وســـبعة وتســـعون الـــ   ومائ اربعمائ
وثالثــــة وعســــون دينــــار  ومائــــة ومثاايــــة 
ومثــااون  فلــس   غــري وفقــا لــن  ا ــادة 

( من  ـااون ا نا صـات العامـة 18ر   )
 دة سنة اعتبـارا  2016لسنة  49ر   
وذلــــــــك بنــــــــاءاعلى  1/4/2018مــــــــن 

طلــــــــب اجلهــــــــاز ا ركــــــــ ي لتكنولوجيــــــــا  
ا علومات ولالسباب ا وضـحة يلكتـب 

 ا رفقة
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة     
 اهليئة العامة للتعلي  التطبيقن والتدريب

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1696  

14-02-2018 
-157 ــــــد ا باشــــــر ر ــــــ  طلــــــب التعا

مع/شــــــــــركة جلوبــــــــــا   2017/2018
ــــة للتجــــارة العامــــه و  ا قــــاو ت  الوطني
ــــــــة الشــــــــاملة  ألعمــــــــاة الصــــــــيااة ا داي
ــــه  ــــات و ا عاهــــد و ا راكــــ  التابع للكلي

   -للهيئة 
ا نطقـــة الثاايـــة  ــــده ســـتة اشـــهر مببلــــغ 

د.ك(  300,000/-امجــــــــا   ــــــــدره )
ك فقو ثالمثائـة الـ   دينـار   غـري وذلـ

لتعــــــذر /شــــــركة أرض اجل يــــــرة للتجــــــارة 
العامة من استالم ا و ع  باشرة  اعماة  
ا نا صــــــــــــــــــــة ر ـــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــ ب/ش أ 

    2017-31/2016م/
علـى أن اضـع التعا ـد ا باشـر لــن س -

شـــــروه العقـــــد الســـــاب  وذلـــــك للقيـــــام 
يألعمـــاة الطارئـــة  ولضـــمان إســـتمرارية 

 أعماة الصيااة.
البـــت  ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز أتجيـــا  

يلقــــرار  جتمــــاب  ــــادم  لعــــدم حضــــور 
 ا مثا  ا خت 

 األمااة العامة للس الوزراء
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 14191  

24-12-2017 
( 59طلــب طــرح ا مارســة العامــة ر ــ  )

بشــ ن حراســة ا بــاين التابعــة لالمااــة بــني 
 الشركات  

ا تخصصــــة  ــــدة ثــــال  ســــنوات وفقــــا 
( من  ااون ا نا صات 17لن  ا ادة )
  2016( لسنة 49العامة ر    )

اطلـع اجلهـاز علـى كتـاب األمااـة ر ـ   -
 25/1/2018( ا ـــــــــــــررخ مت 1097)

 ا تضمن جدوة  مشروب ا ي ااية  
 غري  ابلة للتج ئة - 

 رر جملس ادارة اجلهـاز ا وافقـة علـى    
جلهة صاحبة الشـ ن اجـراءات أن تتوىل ا

طـــــرح  األعمـــــاة مبمارســـــة عامـــــة وفّقــــــا 
مــن  ــااون ا نا صــات  17للمــادة ر ــ  
    2016لسنة   49العامة ر   

 
 

 الديوان األمريي
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 1595  

08-02-2018 
( 38طلــب التعا ــد ا باشــر ر ــ  )دا/ك/

-B747 طــع غيــار للطــائرة ا مرييــة )
( برغبة  الديوان ممثال بشركة اخلطـوه 8

ــــــــــــة مــــــــــــع الســــــــــــادة/  ــــــــــــة الكويتي اجلوي
ASTRONICS 

CUSTOM   
CONTROL 

CONCEPTS   ــــــــــغ امجــــــــــا مببل
د.ك( فقــــــو 210/184,703 ــــــدره )

ـــة  واربعـــة ومثـــااون الـــ   وســـبعمائة  مائ
ـــــة دينـــــار  ومـــــائتني وعشـــــر فلـــــس   وثالث

( مـــــن 18 غـــــري وفقـــــا لـــــن   ا ـــــادة )
( 49ة ر ـــــ  ) ـــــااون ا نا صـــــات العامـــــ

 2016لسنة 
 ـرر جملـس ادارة اجلهــاز أتجيـا البــت    
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يلقرار  جتماب  ادم  حلني التنسي  مـع 

 وزارة  ا الية
 بـا اخلتــام رحـب رئــيس جملـس اجلهــاز ا ركـ ي للمنا صــات العامـة بــدعوة الســادة 

 2018-03-14أعضاء اللـس حلضـور ا جتمـاب القـادم يـوم  ا ربعـاء ا وافـ  
 صباحا.   9/-الساعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (21/2018ا جتماب ر   )حمضر 
( 21/2018عقــد اجلهــاز ا ركــ ي للمنا صــات العامــة جلســته ر ــ  )

ه  1439مجادى ا ررة  26الساعة التاسعة من صباح يوم ا ربعاء 
 بقاعة ا جتماب مبقر اجلهاز. 2018 - 3 - 14ا واف  

 و د حضر ا جتماب السادة:
 رئيس اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة العبدالرزاقعبدهللا سعود  1
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة حممد انصر اخلرامت 2
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة حامد أمحد العلبان 3
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة عادة إبراهي  رريبو 4
 وزارة ا اليةعضو / ممثا  سامل ذايب العن ي 5
 عضو/ ممثا اهليئة العامة للقوى العاملة د.مبارك فهاد العازمن 6
ـــــة العامـــــة للمجلـــــس األعلـــــى  للتخطـــــيو  هي اء عبدالع ي  ا ض  7 عضـــــو/ ممثـــــا األماا

 والتنمية
 عضو ممثا/ ادارة ال توى والتشريع د.مرساة سعد ا اجدي 8
 ا رك ي للمنا صات العامةاألمني العام للجهاز  هيا أمحد الودعاين 9

 
 و د اعتذر عن عدم حضور ا جتماب السادة:

 انئب رئيس اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة د. ران عبدهللا ال ارس 1
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة بدر عبداللطي  الدويسان 2
 عضو اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة د. حممد عبدهللا العيسى 3

و ــد اســتعرض اجلهــاز ا واضــيع ا درجــة علــى جــدوة األعمــاة وايــذ 
 بش هنا القرارات ا ناسبة.

 فض العطاءات
 الوزارات وا دارات احلكومية

 وزارة ا واصالت
 موضوب ا نا صة ر   ا نا صة م
ب ب هـ  1

1/2017/2018 
تعمي  ا مر بني راس األرض وج يرة فيلكا تعمي  

 ا واصالت يجل يرة.ميناء 
 فتحت مظاري  ا نا صة

 ا دارة العامة لاط اء
( مبا 13( زوارق إاقاذ )6بناء وتوريد وضمان عدد ) 12/2017/2018 1

 وتوابعه  لادارة العامة لاط اء
 فتحت مظاري  ا نا صة

 بلدية الكويت
توفري  ليات وسيارات ومعدات وعمالة وسائقني  11/2017/2018 1

وتن يذ اعماة احل ر والردم والتسوية والنظافة للقبور 
ومجيع اخلدمات ا طلوبة جلميع ا قابر مت دولة 

 الكويت
 فتحت مظاري  ا نا صة

 توصيات اجلهات احلكومية
 الوزارات وا دارات احلكومية
 الرائسة العامة للحرس الوطين

 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 6724 

24-7-2017 
)اعيد حبث( طلب ترسية ا نا صة ر   

 ااشاء واجناز مشروب معسكر   12/2013/2014
سامل العلن السامل الصباح على/شركة األمحدية 
للتجارة العامة وا قاو ت )أ ا األسعار( مببلغ إمجا  

د.ك( مائتني واثنني  101/282,028,010 دره )
ري ومثااني مليوان ومثااية وعشرين ال ا وعشرة دانا

 ومائة وواحد فلس   غري شريطة تعديا التا :  
تسعري البنود اليت مل يت  تسعريها من األعماة -أ

 األساسية  
 استي اء مجيع ا الحظات ا بنية مت التقرير ال ين  -ب
 تقدمي رت  ملح  ا نا صة -ج
 تعديا جداوة الكميات )موازاة تثمينية( -د
مواد  ااون  علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما- 

 مت ش ن ا نا صات العامة 1964لسنة  37ر   
( 7195اطلع اجلهاز على كتاب الرائسة ر   )-

ا تضمن الرد على بعض  13/8/2017ا ررخ مت 
 ا الحظات  

ا ررخ مت  1749وكتاب الرائسة ر    -
 ا تضمن موافقة وزارة ا الية 28/2/2018

لقرار  جتماب  رر جملس إدارة اجلهاز أتجيا البت ي
  ادم

 مرسسة ا واائ الكويتية
1 1200 

18-2-2018 
طلب اعادة عرض ترسية ا نا صة ر   م م ك / 

أعماة صيااة ا نشات والطرق  17/2016/2017
وأعماة ا اشاءات الصغرية مبواين الشوي  والدوحة 
والشعيبة وا ناط  التخ ينية التابعة للمرسسة على / 

ا اشائية للمقاو ت العامة )ا ا شركة ا  ااي 
%( 65.90-ا سعار( بنسبة رص   درها )

ا طاب  للشروه وا واص ات بناء على مالحظات 
 ديوان ا اسبة

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار حلني 
ورود كتاب  ح   من اجلهة مع ألديد الك الة 

 البنكية
 ا دارة العامة لاط اء

1 1317 
1-2-2018 

 5/2017/2018طلب ترسية بنود ا نا صة ر   
توريد مالبس ولوازم لادارة  دة ثال  سنوات على 
الشركات ا ذكورة بكتاب ا دارة مببلغ امجا   دره 

د.ك( فقو مليواني  572 920 010/2)
وتسعمائة وعشرين ال ا وعسمائة واثنني وسبعني 
دينارا وعشرة فلوس     غري ا طابقني للشروه 

 وا واص ات  
  14  13  11إلغاء وإعادة طرح البنود ار ام )

( من  ااون 18( مبمارسة وفقا للمادة ر   )15
ا نا صات العامة لعدم مطابقة العروض ا قدمة 
للمواص ات ا طلوبة كما ااه مل يتقدم أحد للبند ر   

(15) 
  رر جملس ادارة اجلهاز التا :

ود ا ددة بكتاب أو : ا وافقة على ترسية البن
 ا دارة

  13  11اثايا: ا وافقة على إلغاء البنود ار ام )
 ( فقو15  14

اثلثا: أتجيا البت يلقرار  جتماب  ادم للبنود 
 ا رساة على شركة اخلرباء للسالمة واعماة

 احلري    دة أسبوعني حلني ألديد الك ا ت البنكية
2 1665 

12-2-2018 
ا ولية للمنا صة ر    طلب ألديد الك ا ت

توريد وسائا اقا برية )رافعة  12/2015-2016
شوكية الية اقا اليات )سطحة( الية براد ماء كرين 

طنا   ح ارة سكافيب ح ارة صغرية اسكدلودر  35
الية لسحب ال وارق لادارة وذلك حلني ا اتهاء من 

 عرض ا وضوب على ديوان ا اسبة 
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 

 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37ر   
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

3 2318 
27-2-2018 

 13/2017/2018طلب ترسية ا نا صة ر   
أتهيا جممع الورش لصيااة اآلليات وا عدات يلري 

وا قاو ت على/شركة  اسيون العا ية للتجارة العامة 
)ا ا ا سعار( مببلغ امجا   دره 
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د. ك( ا طاب  للشروه 530/196,062)

 وا واص ات شريطة: 
عما موازاة تسعريية جلدوة الكميات يتضمن  -1

 البنود غري ا سعرة يلعطاء ا قدم  
تعديا اخلط  احلسا  ا وجود جبدوة الكميات  -2

.ك( ما د 3,600/-اخلاص أبعماة الكهريء مببلغ )
 %( 1.8يعادة اسبة )

اطلع اجلهاز على كتاب ا دارة ر    - 
 14/3/2018( ا ررخ مت 2982/2018)

 وا تضمن تعديا مبلغ اخلط  احلسا 
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

4 2290 
27-2-2018 

 17/2017/2018طلب ترسية ا نا صة ر   
ألديد تراري  أوراكا مع ردمة الدع  ال ين 

(Metalink لادارة على/ الشركة العربية )
خلدمات الكمبيوتر )أ ا األسعار( مببلغ إمجا   دره 

د.ك( فقو واحد ومثااون أل  دينار  81,000/-)
   غري ا طاب  للشروه وا واص ات

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة
 وزارة ا واصالت

1 2498 
19-9-2017 

)اعيد حبث( طلب ترسية ا نا صة ر   ب ب هـ / 
توريد وتركيب وتشغيا اجه ة  9/2015/2016

الربو بني ا قاس  على / شركة اتكو للتجارة العامة 
)أ ا األسعار( مببلغ امجا  و دره 

د.ك( فقو ثالثة ماليني  299/3,549,908)
وعسمائة وتسعة وأربعون أل ا وتسعمائة ومثااية داناري 

ري ومائتان وتسعة وتسعون فلسا ا طاب  للشروه    غ
 وا واص ات  

ا ررخ  2663اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة ر    -
ا تضمن مشروب ا ي ااية للسنة  9/10/2017مت 

2017-2018  
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 

 مت ش ن ا نا صات العامة 1964لسنة  37ر   
رة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب  رر جملس ادا

  ادم   دة أسبوعني حلني التجديد  الك الة البنكية
 وزارة األشغاة العامة

1 650 
4-3-2018 

صيااة  359طلب إلغاء ا نا صة ر   ق ص / ه /
عامة وااشاء للطرق اخلارجية واحلدودية مت ا نطقة 
اجلنوبية بدولة الكويت ا رساة على / شركة ا قاولون 
العرب الكويتية وذلك لعدم ورود موافقة وزارة ا الية 
على إدراج ا نا صة ضمن مي ااية وزارة األشغاة مت 

  2017/2018ا  العام ا ا  احل
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون ر   -

 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37
 رر جملس ادارة اجلهاز التا  أو : إلغاء القرار 

( ا نعقد مت 23/2016الساب  يجتماب ر   )
 ا وافقة على ترسية ا نا صة 23/3/2016

 اثايا: ا وافقة على ا لغاء
2 587 

21-2-2018 
 

طلب الغاء ا نا صة ر   ا م 
توريد وتشغيا وصيااة معدة  1/4/2015/2016م/

كنور وذلك لعدم توفر ا بلغ ا طلوب مبي ااية العام 
( واعادة طرحها مت 2017/2018ا ا  احلا  )
 ا ي ااية القادمة 

علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 
 ش ن ا نا صات العامةمت 1964لسنة  37ر   

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة
 وزارة الدارلية

1 1075 
24-1-2018 

-1/2016طلب ترسية بنود ا نا صة ر   )
( اصدار تذاكر س ر منتظري ا بعاد لادارة 2017

العامة للمرسسات ا صالحية )ادارة ا بعاد( يلوزارة 
 على الشركات ا ذكورة بكتاب الوزارة  

علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 

 مت ش ن ا نا صات العامة 1964لسنة  37ر   
( 1799اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة ر   )- 

ا تضمن تعديا اخلط   6/2/2018ا ررخ يري  
 (45ا طبعن للبند ر   )

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
 أسبوعني حلني التجديد  الك الة البنكية ادم    دة 

2 6388 
3-4-2017 

( للمنا صة 3)اعيد حبث( طلب ترسية البند ر   )
)ب( توريد اجه ة كهريئية  46/2016/2017ر   

متنوعة  دارة ا خازن ي دارة العامة لامداد 
والتموين يلوزارة على / شركة ا حتاد التجارية )رابع 

د.ك(  8,500/-غ إمجا   دره )أ ا األسعار( مببل
 فقو مثااية   أ وعسمائة دينار   غري.

 رر جملس ادارة اجلهاز عدم ا وافقة  اتهاء ا هلة 
ا منوحة للشركة لتجديد الك الة البنكية ويطر 

الوزارة  عادة دراسة العروض اليت تليه وموافاة اجلهاز 
 يلتوصية

3 1451 
20-2-2018 

 طلب التا : 
أو :  ديد الك ا ت ا ولية للمنا صة ر   

)ب( توريد اجه ة كهريئية 46/2016/2017
متنوعة  دارة ا خازن ي دارة العامة لامداد 

 والتموين يلوزارة  
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون ر   -

 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37
قة   ديد الك ا ت  رر جملس ادارة اجلهاز ا واف
 البنكية

4 842 
18-1-2018 

 41/2016/2017طلب ترسية ا نا صة ر   
توريد وتركيب طابعات ملص  ا  امة ل وم ا دارة 

لادارة العامة لنظ   -العامة لشرون ا  امة 
يلوزارة على / شركة اخلرامت للحاسبات  -ا علومات 

 83,300/-)اثين ا ا ا سعار( مببلغ امجا   دره )
د.ك( فقو ثالثة ومثااون ال ا وثالمثائة دينار   غري 

 ا طاب  للشروه وا واص ات
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 

  ادم   دة أسبوعني حلني ألديد الك الة البنكية
 بلدية الكويت

1 3705 
27-2-2018 

 7/2017/2018طلب ترسية ا نا صة ر   
( سيارة دورية جيب بدون سائ  40عدد )استئجار 

ومع و ود على / شركة اجلهراء  عدات التنظي  
 322,560/-)ا ا ا سعار( مببلغ امجا   دره )

د.ك( فقو ثالمثائة واثنان وعشرون ال ا وعسمائة 
 وستون دينارا   غري ا طاب  للشروه وا واص ات

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة
2 1240 

21-1-2018 
)اعيد حبث( طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز وا وافقة 

ااشاء  10/2014/2015على ترسية ا نا صة ر   
واجناز وصيااة مبىن موظ ن ردم الن اايت على 
الدائري السابع اجلنو  على/شركة جمموعة ا رام 
اهلندسية للتجارة العامة وا قاو ت )ا ا ا سعار( 

د. ك( فقو 750/135,364) مببلغ امجا   دره
مائة وعسة وثالثون ال ا وثالمثائة واربعة وستون 
دينارا وسبعمائة وعسون فلسا   غري ا طاب  
 للشروه وا واص ات وذلك بعد توافر ا عتماد ا ا  

علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون ر   -
 مت ش ن ا نا صات العامة  1964لسنة  37

ادارة اجلهاز التا  أو : إلغاء  راره الساب    رر جملس
بتاري   78/2017الصادر يجتماب ر   

ا تضمن عدم ا وافقة لعدم توافر  25/10/2017
 ا عتماد ا ا 

 اثايا: ا وافقة على ترسية ا نا صة
 وزارة التجارة والصناعة

1 5363/2018 
22-2-2018 

-3/2015طلب اعادة عرض ترسية ا نا صة ر   
   adadتطوير غرفة التحك   2016
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retaec  ا رساة على/ مرسسة التقنيات احلديثة

لاجه ة الكهريئية وا لكبواية )رابع ا ا ا سعار( 
د.ك( فقو مائتان  258,899/-مببلغ امجا   دره )

را   ومثااية وعسون ال ا ومثامنائة وتسعة وتسعون دينا
 غري وذلك بناء على مالحظات ديوان ا اسبة 

علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 
 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37ر   

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم  مع  ديد الك الة البنكية

2 1429 
16-1-2018 

بقرار اجلهاز الساب   )اعيد حبث( طلب إعادة النظر
 2015-4/2014وا وافقة ببسية ا نا صة ر   

)ب( حراسة مباين ا راك  اخلارجية التابعة للوزارة  دة 
ثال  سنوات على/شركة الدروازة للخدمات 

/ -اللوجستية )رابع أ ا ا سعار( مببلغ إمجا   دره )
د.ك( فقو مائة وتسعة وعشرون ال ا  129,168
 ية وستون دينارا   غري وذلك لاسباب  ومائة ومثاا

 ا وضحة يلكتاب 
اطلع اجلهاز على كتاب شركة ال ري  ا منية -

ا ررخ مت  50/2018خلدمات ا دن ر   
 وا تضمن ا ستعجاة بتو يع العقد   7/1/2018
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 

 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37ر   
  رر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه التا :
/ 88أو : إلغاء  راره الساب  الصادر يجتماب ر   

 ا تضمن 29/11/2017بتاري   2017
 " عدم ا وافقة وترسى على ا ا ا سعار "

وافقة على ترسية ا نا صة على رابع أ ا اثايا: ا 
 ا سعار

 وعدم موافقة كا من :
عضو جملس إدارة اجلهاز ا رك ي/ حممد انصر 

 اخلرامت
ممثا اهليئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد 

 العازمن
 ممثا إدارة ال توى والتشريع/ د. مرساة ا اجدي

 وزارة الدفاب
1 272722005591 

22-2-2018 
طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز وا وافقة على ترسية 

أعماة ردمات غسيا  1762916ا نا صة ر   
والكن  عسكر عري جان مبرا بة لواء مبارك ا درب 

( على/شركة األبرق التجارية )أ ا األسعار( 15)
د.ك( فقو مائة 313,200/-مببلغ امجا   دره )

 واحدى  
 غري وذلك بعد توافر وثالثون ال ا ومائيت دينار  

 ا عتماد ا ا  
اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة ر    -
   8/2/2018( ا ررخ مت 272722004177)

 وا تضمن اعادة النظر وا وافقة على البسية
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم   دة أسبوعني حلني التجديد الك الة البنكية

2 272722006538 
6-3-2018 

طلب الوزارة  ديد الك ا ت البنكية للمنا صني 
صيااة  1852914ا شاركني ي نا صة ر   

واصالح الطرق والساحات الدارلية وموا   
السيارات اخلارجية  عسكر معهد التدريب 
التخصصن وموا   السيارات اخلارجية  عسكرات 

 19/6/2018منطقة صبحان العسكرية ح  يري  
 حلني ا اتهاء من إجراءات تو يع العقد

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم

 اهليئة العامة للصناعة
1 311 

22-2-2018 
افادة اهليئة  لغاء ا نا صة ر   هـ ب ص / 

توريد وتركيب وتشغيا  12/2013-2016
وتدريب وصيااة وضمان ا جه ة اخلاصة مبخترب 

القياس وا عايرة ا رساة على / شركة العيسى 
لاجه ة الطبية والعلمية لتجاوز  يمة العطاءات 
ا قدمة ي نا صة لقيمة البند ا ا  ا درج مبي ااية 

وطلب ا فراج عن  2014/2015ا الية اهليئة للسنة 
 الك ا ت ا ولية 

علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون - 
 مت ش ن ا نا صات العامة1964لسنة  37ر   

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار حلني 
 ورود كتاب  ح   من اجلهة

 وزارة الكهريء وا اء
1 6382 

27-2-2018 
طلب الوزارة  ديد الك الة األولية للمنا   ا شارك 

اعماة  50/2016/2017ي نا صة ر   و ك م /
غسيا وصيااة اخلطوه اهلوائية بدون جهد ح  

 دة ثالثة اشهر وذلك  DEADك.أ  400
 حلني احلصوة على موافقة ديوان ا اسبة

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة
 الرسائا الواردة والتظلمات -اجلهات احلكومية 

 الوزارات وا دارات احلكومية
 وزارة الدارلية

 ا وضوب اســـ  الشركة ر   الكتاب ويراه م
1 $1772/2017 

12-12-2017 
شركة هبوب 

 اخلليج
للتجارة العامة 
 وا قاو ت
 ذ م م

)اعيد حبث( طلب الشركة لاطبة الوزارة 
  ام دراسة وترسية ا نا صة ر   

توريد مالبس  13/2016/2017
للن  ء ي دارة العامة للمرسسات 
ا صالحية لادارة العامة لامداد 
والتموين )ادارة ا خازن( يلوزارة وذلك 
لتغري اسعار ا واد لدى ا صااع ووجود 

 تكل ة للتمديد 
ما أبن ا نا صة حتت اطاق عما عل- 

مت  1964لسنة  37مواد  ااون ر   
 ش ن ا نا صات العامة 

اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة ر    - 
 21/2/2018ا ررخ مت  3120

 ا تضمن أسباب الت رري
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت 

 يلقرار  جتماب  ادم
 وزارة الدفاب

1 180 
7-2-2018 

بري  شركة 
 ا ااع للتجارة
العامة 

 وا قاو ت
 ذ م م

طلب الشركة ا طالب والعل  بعدم 
استالم اسخة من عقد ا نا صة ر   

صيااة واصالح الطرق  1852914
والساحات الدارلية وموا   السيارات 
اخلارجية  عسكر معهد التدريب 
التخصصن وموا   السيارات اخلارجية 

العسكرية  عسكرات منطقة صبحان 
 ومازالت ألدد ك الة ا جناز

 رر جملس ادارة اجلهاز احالة الكتاب 
 للجهة لالطالب وا فادة

 احلكومية ا جراءات ا دارية ا ستثنائية للتعا دات -اجلهات احلكومية 
 الوزارات وا دارات احلكومية

 وزارة ا الية
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 2202180911 

22-2-2018 
طلب تعديا اصدار ا مر التغيريي الثاين على  يمة 

مشروب ااشاء  2015-2014/ 2عقد ا نا صة ر   
واجناز وصيااة ا و   الشر ن  بىن جممع الوزارات 
ا ربم مع/ شركة الموعة ا شبكة للمقاو ت ليصب  

 على النحو التا : 
ب ايدة مبلغ امجا   دره  -
د.ك( ما يعادة اسبة 900/1,097,369)
 465/1,207,235%( بد  من  )2.2062)

 %(  2,427د.ك( ما يعادة )
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د.ك( ما 069/1,416,259وي يض مبلغ ) -

%( بد  من  2.8473يعادة اسبة )
 3,393د.ك( ما يعادة ) 285/1,687,707)

  )% 
 وذلك بناء على مالحظات ديوان ا اسبة

اء على مالحظات  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن
 ديوان ا اسبة

 وزارة األشغاة العامة
1 4-1965 

28-2-2018 
 اهليئة العامة للطرق والنقا الربي 

طلب اصدار ا مر التغيريي الثاين ب ايدة مبلغ امجا  
د.ك(  فقو  مليون   033 169 562/1 دره )

ومائة وتسعة وستون ال ا  وثالثة وثالثون دينارا  
وعسمائة واثنان وستون فلسا وي يض مبلغ امجا  

د.ك( فقو مثااية واربعون ال ا   003/48,832 دره )
ينارا  وثالثة فلوس  من  يمة ومثامنائة  واثنان وثالثون د
ااشاء واجناز  وصيااة  189عقد ا نا صة ر   هـ ه/

الطري  الدائري  -تقاطعات على الطرق الرئيسية 
ا ردية اىل ا ناط   السكنية اجلديدة  -السادس 

 WPM( 56( )9مبنطقة غرب جليب الشيوخ ر   )
ا ربم مع / الشركة  الكويتية ا وىل للتجارة العامة 

( شهرا من يري   16وا قاو ت مع  ديد العقد  دة )
صدور امر ا باشرة لامر التغيريي وذلك لاسباب 
ا ذكورة بكتاب الوزارة بعد موافقة إدارة ال توى 

 والتشريع  
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 

  ادم
2 729-39-6 

12-3-2018 
طلب اعادة النظر بقرار اجلهاز الساب  للتمديد الثاين 

اخلدمات العامة  185لعقد ا نا صة ر   هـ ص/ص/
 P1الرئيسية و 99لتشغيا وصيااة حمطات الر عن و

الثااوية للصرأ الصحن وحمطات ا مطار وا ير 
العميقة وصيااة رطوه الطرد ا رتبطة مبحطيت الر عن 

ربم مع / الشركة الوطنية مت ا نطقة ا وىل ا  99و
لتطوير مشروعات البنية التحتية )شركة اخلرامت 
انشيوانة سابقا(  دة ستة أشهر اعتبارا من 

 372,000/-مببلغ إمجا   دره ) 1/4/2018
د.ك( فقو ثالمثائة واثنان وسبعون ال  دينار   غري 
وذلك حلني ا اتهاء  من اجراءات طرح ا نا صة ر   

   216هـ ص /
 132و 130*اطلع اجلهاز على كتب الوزارة أر ام 

 1/3/2018و 14/1/2018ا رررة مت  641و
ا تضمنة طلب التن يذ على حساب ا قاوة دون 

 سحب ا عماة
  رر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه ا وافقة

 وعدم موافقة
ممثا اهليئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد 

 العازمن
 إدارة ال توى والتشريع/ د.مرساة ا اجديممثا 

 
3 1427 

11-2-2018 
 اهليئة العامة للطرق والنقا الربي 

طلب اصدار ا مر التغيريي ا وة بتخ يض مبلغ 
د.ك(  فقو مائة واربعة وتسعون 860/194,051)

ال ا  اواحد وعسون دينارا ومثامنائة وستون فلسا    
 يمة عقد  %( من5.26غري ما يعادة  اسبة )
( تصمي  وااشاء واجناز 250ا نا صة ر   )هـ ه / 

وصيااة جسور مشاة مبناط  مت ر ة بدولة الكويت 
وموا   اقا عام )الموعة الثااية( ا ربم مع / شركة 
رالد علن اخلرامت وإروااه للمقاو ت ا اشائية وذلك 
 لغاء جسر ا شاة على طري  الدائري ا وة امام 

  صر العدة
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

 

 وزارة األو اأ والشئون ا سالمية
1 3156 

20-2-2018 
)اعيد حبث( طلب التمديد الثاين لعقد ا نا صة ر   

أعماة الصيااة الدورية  38/2013/2014أ.أ 
والبسيطة  وا ع  طاب شئون القر ن الكرمي والدراسات 
ا سالمية ومباين الوزارة ا ربم مع/ شركة الرابية 

 1/4/2018لااشاءات  دة تسعة أشهر اعتبارا من 
/ -   دره )مببلغ امجا 31/12/2018ح  

 د.ك( فقو ستمائة وعسة وسبعون أل     675,000
دينار   غري وذلك لاسباب ا ذكورة مبرفقات كتاب 

 الوزارة  
ا ررخ  1930اطلع اجلهاز على كتاب الوزارة ر    -
 وا تضمن طلب التجديد  دة سنة 30/1/2018مت 

 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 
 وا سعار

 اهليئة العامة للصناعة
1 274 

21-2-2018 
طلب التمديد األوة لعقد ا نا صة ر   هـ ب 

استئجار سيارات ردمية  2017-8/2015ص/
للهيئة ا ربم مع / شركة حممد انصر الشهري واو ده 

 20/4/2018للسيارات  دة ستة أشهر اعتبارا من 
/ -مببلغ امجا   دره ) 19/10/2018ح  

د.ك( فقو مائتان وإحدى عشر ال ا  211,212
ومائتان واثىن عشر دينارا   غري وذلك حلني ا اتهاء 

/  7من إجراءات ترسية ا نا صة )هـ ب ص / 
 11/3/2018( أ  لت مت 2018/2021

 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 
 وا سعار

2 280 
22-2-2018 

طلب ا حاطة والعل  بتعديا  يمة التمديد األوة لعقد 
 2017-15/2014ا نا صة ر   هـ ب ص/ خ  أ/

أعماة الصيااة للمنشات والطرق والبنية التحتية 
وا اشاءات الصغرية للهيئة ا ربم مع / شركة البحرة 
 العا ية للتجارة العامة وا قاو ت ليصب  مببلغ امجا   

د.ك( فقو مائة وستة 500/136,012 دره )
وثالثون ال ا  واثىن عشر دينارا  وعسمائة فلس   

د.ك( وذلك بناء موافقة 136,100/-غري بد  من )
 ديوان ا اسبة

 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بناء على موافقة  
 ديوان ا اسبة

 وزارة الدارلية
1 843 

18-1-2018 
طلب التجديد السادس لعقد ا نا صة ر   

تقدمي ردمة اقا ا علومات  15/2008/2009
لادارة العامة لنظ  ا علومات ا ربم مع/ شركة شبكة 

 1/2/2018اخلليج لالتصا ت  دة سنة اعتبارا من 
-مببلغ امجا   دره ) 31/1/2019ح  

د.ك( فقو مائتان وعسون ال ا  250,587/
ة ومثااون دينارا   غري وذلك لاسباب وعسمائة وسبع

ا وضحة بكتاب الوزارة وحلني ا اتهاء من اجراءات 
 . 2018-16/2017طرح ا نا صة اجلديدة ر   

مع األرذ ي عتبار إضافة مادة ببنود العقد تن   - 
على " حي  للوزارة إهناء العقد من طرأ الوزارة وذلك 

وترسية ا نا صة مت حالة ا اتهاء من إجراءات طرح 
 ا  مع طرحها وذلك ب بة إاذار مدهتا شهر

 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 
 وا سعار

 بلدية الكويت
1 3678 

27-2-2018 
-6طلب التمديد اخلامس لعقد ا نا صة ر   

)ب( تشغيا وصيااة واصالح 2013/2014
اخلدمات ال نية  باين البلدية وا راك  التابعة هلا ا ربم 
مع / شركة فدان للتجارة العامة وا قاو ت  دة ستة 

-مببلغ امجا   دره ) 18/3/2018أشهر اعتبارا من 
ال ا  ومثااية  د.ك(  فقو اربعة وتسعون94,008/ 

داناري    غري وذلك حلني ا اتهاء من اجراءات ترسية  
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( أ  لت 11/2016/2017ا نا صة ر  )

 28/11/2017مت
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 

 وا سعار
2 3704 

22-2-2018 
طلب التمديد السادس لعقد ا نا صة ر   

 تشغيا وصيااة واصالح اخلدمات   8/2012/2013
ال نية  باين البلدية مبحافظيت العاصمة واجلهراء ا ربم 
مع/شركة بدر ا ال وإروااه  دة شهرين اعتبارا من 

مببلغ امجا   دره  14/3/2018
د. ك( فقو ثالثة وسبعون ال ا 160/73,810)

ئة وعشرة داناري ومائة وستون فلسا   غري وذلك ومثامنا
-12حلني ا اتهاء من اجراءات ترسية ا نا صة ر   

2016/2017 
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 

 وا سعار
 وزارة الدفاب

1 272722005399 
21-2-2018 

 1402712طلب التمديد الرابع لعقد ا نا صة ر   
النظافة مبعسكر الدوحة ا ربم مع أعماة ردمات 

/شركة الرواد للخدمات البيئية  دة ستة أشهر اعتبارا 
مببلغ  19/10/2018ح   20/4/2018من 

د.ك( فقو سبعة ومثااون 87,840/-امجا   دره )
ال ا  ومثامنائة واربعون دينارا    غري وذلك حلني 
ا اتهاء من اجراءات ترسية ا نا صة ر   

(1412715) 
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 

 وا سعار
 ا دارة العامة لاط اء

1 2264 
22-2-2018 

طلب التمديد الثاين لعقد ا نا صة ر   
( سيارات 136استئجار عدد ) 4/2014/2015

( سلندر بدون سائ  لادارة ا ربم مع / 4صالون )
شركة مشاة اخلليج  دة شهرين اعتبارا من 

د.ك( 32,096/-مببلغ امجا   دره) 13/4/2018
فقو اثنان وثالثون ال ا  وستة  وتسعون دينارا    غري 
وذلك حلني ا اتهاء من إجراءات ترسية ا نا صة 

4/2017/2018 
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بن س الشروه 

 وا سعار
 األمااة العامة لاو اأ

1 2397 
4-3-2018 

الثالث لعقد استئجار مراسلني مع طلب التمديد 
السيارات لتوزيع بريد ا مااة ا ربم مع/شركة الرواد 
للخدمات البيئية  دة ثالثة اشهر اعتبارا من 

مببلغ امجا   دره     4/7/2018ح   5/4/2018
د.ك( فقو ثالثة وعشرون ال ا   23.580/-)

وعسمائة ومثااون دينارا    غري حلني ا اتهاء من 
تغيب عن  2018-3/2017جراءات طرح منا صة ا

حضور اجتماب جملس ا دارة ممثا اجلهة ا شرفة على 
 تن يذ ا عماة

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم  لعدم حضور ممثا اجلهة

 طرح ا نا صات -طرح الت هيا  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات وا دارات احلكومية

 وزارة الكهريء وا اء
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م
1 30749 

1-11-2017 
طلب طرح ا نا صة ا دودة ر   و ك م / 

 ااشاء رو مياه عذبة  طر   72/2016/2017
م  من الوفرة ح  الدائري السادس على  1200

 الشركات ا ذكورة بكتاب الوزارة. 
 *بياانت ا نا صة  
   تقبا عروض بديلة  -
   تقبا التج ئة  -
 %( 10اسبة ا وامر التغيريية ) -

 *شروه ا نا صة: 
شره الشركة ان تكون معتمدة من ادارة العامة  -

 لاط اء  عدات ااظمة مكافحة احلري  )ال ئة ا وىل( 
ذكر ا صااع ا وردة ا عتمدة لدى الوزارة كما ي ذكر -

ي ضافة اىل  OSIوا اركات وشهادات بلد ا نش  
 حتديد مبلغ التامني ا و  يلوثيقة

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم

2 37084 
28-12-2017 

طلب طرح ا نا صة ا دودة ر   و ك م / 
 ت ويد وتركيب معدات ا را بة  88/2016/2017

( حمطات التحويا الرئيسية 7والتحك  عدد )
 -سليا اجلهراء  -العقيلة  -ك.أ )بيان  132/11

جليب الشيوخ  - Fجليب الشيوخ  -جممع الوزارات 
ريطان( على الشركات ا ذكورة يلكش  ا رف   -

 يلكتاب 
 *بياانت ا نا صة  
   تقبا عروض بديلة -
 تقبا التج ئة   -
 %( 15يريية )اسبة ا وامر التغ -
 مرف  ا عدات ا عتمدة بكراسة الشروه  -
مرف  ا سس وا عايري  رتيار الشركات ا جنبية -

 والوكيا ا لن 
 مرف  تقرير  س  الت هيا -

 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
  ادم

3 37155 
28-12-2017 

طلب طرح ا نا صة العامة ر   و ك 
توريد مواد كيماوية  دارة ا عماة  7272/2017م/

 الكيماوية يلوزارة  
 *بياانت ا نا صة 

   تقبا عروض بديلة  -
  ابلة للتج ئة   -
 %( 10اسبة ا وامر التغيريية ) -

  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة
4 36905 

27-12-2017 
 نا صة صيااة حمطات التحويا الثااوي اتيجة الت هيا 

 مت ا افظات ا ختل ة 0.433/11
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 

  ادم
 مرسسة ا واائ الكويتية

1 7720 
21-12-2017 

-1طلب طرح ا نا صة العامة ر   م م ك 
 أتمني صحن )العالج( للموظ ني   2017/2018

وأسره  وإصايت العما والت مني على احلياة  وظ ن 
 ا رسسة بني الشركات ا تخصصة  

 اطلع اجلهاز على كتب ا رسسة  -
ا تضمن جداوة  1/3/2018بتاري   916ر   

ا تضمن  18/2/2018بتاري   1151ا سعار ر   
 البيان الدميغرامت  

 *بياانت ا نا صة  
   تقبا العروض البديلة -
  تقبا التج ئة  -
 %( 5ا وامر التغيريية )-

 *شروه ا نا صة: 
شهادة اخلربة عن ا عماة ا شاهبة اليت  ام هبا سواء -

 بدولة الكويت ام يخلارج وذلك عن عس سنوات  
شهادة حديثة ومعاصرة لتاري  تقدمي العطاء معتمدة -

من وكالة التصني  العا ية تثبت ان مقدم العطاء   
 ( Bصني ه ا اتماين عن )يقا ت

شهادة حديثة ومعاصرة لتاري  تقدمي العطاء معتمدة -
من وكالة التصني  العا ية تثبت ان مقدم العطاء   
يقا تصني ه ا اتماين لشركات معيدي التامني   يقا 

 (9عن )
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 
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  ادم

2 1502 
7-3-2018 

 ديد الك ا ت البنكية للمنا صني ا شاركني طلب 
 ستئجار  4/2016/2017ي نا صة ر   م م ك/

 4 طع حبرية للعما للخدمات ا الحية مبيناء الشوي  )
زورق ربو( التابع  2 -زورق إرشاد  2 - اطرات 

 للمرسسة  دة ثالثة أشهر
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

3 1503 
7-3-2018 

يد الك ا ت البنكية للمنا صني ا شاركني طلب  د
 ستئجار  5/2016/2017ي نا صة ر   م م ك/

 4 طع حبرية للعما للخدمات ا الحية مبيناء الشعيبة )
زورق ربو( التابعة  1 -زورق إرشاد  1 - اطرات 

 للمرسسة  دة ثالثة أشهر
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

 وتنمية ا شروعات الصغرية وا توسطةالصندوق الوطين لرعاية 
1 1111/2017 

14-11-2017 
/ 1طلب طرح ا نا صة العامة ر   ص و 

تقدمي ردمات مرا بة وإعداد   2017/2018
احلسايت اخلاصة للمشروعات الصغرية وا توسطة  دة 

 سنتني 
 *بياانت ا نا صة 

   تقبا التج ئة  -
   تقبا عروض بديلة -
 %( 25مر التغيريية )اسبة ا وا-

رأي  س  إصدار العطاءات: بناء على كتاب اجلهة 
ا ي ااية التجارية يت  أبمور فنية ي  اعماة 
الصندوق و  يضع  شراأ وزارة ا الية ويضع 

 لسلطة جملس ادارة الصندوق
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

 وزارة األو اأ والشئون ا سالمية
إفادة اجلهاز بقرب ااتهاء الك ا ت ا ولية للمنا صة  ----------- 1

هدم واعادة وإاشاء  51/2015/2016ر   ا.أ /
واجناز وصيااة مسجد /عمرو بن العاص منطقة 

  3 طعة  -الصباحية 
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  على  ديد الك ا ت 

 البنكية
افادة اجلهاز بقرب ااتهاء الك ا ت ا ولية للمنا صة  ----------- 2

توفري مراسلني خلدمة  20/2016/2017ر   أ.أ 
 القطاعات التابعة للوزارة 

 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  على  ديد الك ا ت 
 البنكية

 األمااة العامة لاو اأ
1 345/2018 

09-01-2018 
)اعيد حبث( طلب طرح ا نا صة العامة ر   

استئجار مراسلني مع السيارات  3/2017/2018
لتوزيع بريد ا مااة بني الشركات ا تخصصة  دة ثال  

 سنوات  
 *بياانت ا نا صة  
   تقبا عروض بديلة  -
   تقبا التج ئة  -
 %( 5اسبة ا وامر التغيريية ) -

 *شروه ا نا صة: 
 4كافة السيارات مع ا راسلني صالون ان تكون   -

سلندر/ فا اوتوماتيك /تكيي / موديا السيارة   يقا 
   2018عن 
سنوات  5ان يكون ا راسا لديه رربة   تقا عن -

 مت توزيع الربيد والباسا بني اجلهات احلكومية 
تغيب عن حضور اجتماب جملس ا دارة ممثا اجلهة  

 ا شرفة على تن يذ ا عماة
 رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار  جتماب 

  ادم  لعدم حضور ممثا  اجلهة
 وزارة الدفاب

1 272722005588 
22-02-2018 

طلب  ديد الك ا ت ا ولية للشركات ا شاركة 
تشغيا وصيااة واصالح  1562916ي نا صة ر   

اجه ة التكيي  والتهوية والتربيد مبعسكر لواء صاحل 
حلني  11/6/2018ح  يري   94ا مد ا  /

 ا اتهاء من اجراءات التعا د 
علما أبن ا نا صة حتت اطاق عما مواد  ااون ر   - 

 مت ش ن ا نا صات العامة 1964لسنة  37
 235*اطلع اجلهاز على كتاب شركة الربي  ر    

 5/3/2018 ا ررخ مت
  رر جملس ادارة اجلهاز عدم ا وافقة

 ا دارة العامة للطريان ا دين
1 2441 

11-02-2018 
افادة ا دارة يستبعاد / شركة حممد عبد ا سن اخلرامت 
وأو ده للتجارة وا قاو ت لت هيا مقاولني  شروب 
أعماة صيااة وترمي  ا باين وا عماة ا اشائية واية 
أعماة اررى مت موا ع لتل ة لادارة مت مطار الكويت 

 الدو  وذلك لاسباب ا ذكورة بكتاب ا دارة  
س ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار حلني ورود   رر جمل

كتاب  ح   من اجلهة يتضمن  أسباب استبعاد 
 الشركة

 
 التعا دات ا باشرة -طرح وترسية ا مارسات  -اجلهات احلكومية 
 الوزارات وا دارات احلكومية

 بلدية الكويت
 ا وضوب ر   الكتاب ويراه م

 31222 
21-12-2017 

-12/2016طلب طرح ا مارسة ا دودة ر   
 ستئجار  ليات ومعدات ومركبات وسائقني  2017

وعمالة للقيام أبعماة إزالة ا خال ات ا تعلقة أباظمة 
 وااني ولوائ  البلدية والتعدايت على أمالك الدولة 
 وا عالانت ا خال ة واقا لل اهتا بكافة مناط  دولة  

 شاركة ي نا صة ر   الكويت بني الشركات ا
 )ب(  1/2014-2015
 غري  ابلة للتج ئة  -
ا ررخ  3071اطلع اجلهاز على كتاب البلدية ر    -
 ا تضمن اوب ا مارسة ا دودة 15/2/2018مت 

  رر جملس ادارة اجلهاز عدم ا وافقة
 وزارة الكهريء وا اء

1 4563 
8-2-2018 

 2017/ 7270طلب التعا د ا باشر ر   و ك م/
 مع/ شركة ا طة التجارية وكالء  

NWM JIIPII9AOID, C9P9D 
)ا صنع األصلن( توريد  طع الغيار ا طلوبة  نطقة 
مارذ مياه البحر مت حمطة ال ور اجلنوبية لتوليد القوى 
الكهريئية وتقطري ا ياه  دة سنتان مببلغ إمجا   دره 

د.ك( فقو مليون وعسمائة أل   1,500,000/ -)
من  ااون  18دينار   غري استنادا للمادة ر   

 2016لسنة  49ا نا صات ر   
  رر جملس ادارة اجلهاز أبغلبية أعضائه ا وافقة

عدم موافقة اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة السيد/ 
 حامد العلبان

 وزارة التجارة والصناعة
1 4300 

13-2-2018 
جهاز محاية ا نافسة )إعادة حبث( طلب التعا د 
ا باشر مع/ شركة اخلرامت للحاسبات اآللية )وكيا 
حصري( لتوريد وتركيب اجه ة وبرامج جلهاز محاية 
ا نافسة  دة )ثال  سنوات مالية( مببلغ امجا   دره 

د.ك( مليون ومائة وسبعة ومثااون  1,187,525/ -)
ون دينارا استنادا للمادة ال ا وعسمائة وعسة وعشر 

( لسنة 49( من  ااون ا نا صات ر   )18ر   )
2016  

اطلع اجلهاز على كتاب شركة اهلندسة والتقنيات  - 
 8/3/2018( ا ررخ مت 294ا تعددة ر   )

وا تضمن طلب طرح ا وضوب مبنا صة ل ت  جماة 
 ا نافسة

ورود   رر جملس ادارة اجلهاز أتجيا البت يلقرار حلني 
كتاب  ح  من جهاز محاية ا نافسة وإحالة كتاب 
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شركة اهلندسة والتقنيات ا تعددة  للجهاز لالطالب 

 وا فادة
 وزارة الدفاب

1 2724118059 
20-2-2018 

طلب تعديا القيمة ا مجالية للتعا د ا باشر ر   
شراء تراري  برامج  170-215-10-2418

ايبال  ستشارات مايكروسوفت ا ربم مع / شركة 
د.ك( فقو  198,641/-الكمبيوتر ليصب  مببلغ )

مائة ومثااية وتسعون ال ا وستمائة وواحد واربعون دينارا 
د.ك( وذلك بناء  200,726/-  غري بد  من )

 على موافقة ديوان ا اسبة
 رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة  بناء على موافقة 

 ديوان ا اسبة
2 2724114084 

18-2-2018 
 94( ورق تصوير 1طلب تعديا شراء البند ر   )

-8-72170من أمر الشراء ا باشر ر    500شد 
لتوريد مواد  رطاسية وادوات مكتبية عن  2414

طري  دليا الشراء اجلماعن الصادر من وزارة ا الية 
 ليصب  على النحو التا : 

على / شركة هاش  الشخ  وشركاه للتجارة العامة  -
 د.ك(  71,900/-ا قاو ت مببلغ )و 
على / شركة جمموعة اجل يرة العا ية لالكبوايات  -

د.ك( وذلك لعدم ك اية  434/110,794مببلغ )
الكمية ا توفرة لدى شركة هاش  الشخ  للكمية 

 ا طلوبة
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

 ا دارة العامة لاط اء
1 2188 

21-2-2018 
( 3/2017/2018طلب التعا د ا باشر ر   )
( مبا اوب برواتو 90اصالح وصيااة سل  ااقاذ )

سكاي ل ت التابع لادارة مع / شركة حممد 
-عبدالرمحن البحر )وكيا حملن( مببلغ امجا   دره )

د.ك( فقو مائة وعشر ا أ  دينار  ة 110,000/
( من  ااون ا نا صات ر   18اغري وفقا للمادة )

  2016( لسنة 49)
( 1657اطلع اجلهاز على كتاب ا دارة ر   ) -  

ا تضمن النوا   ردا على   12/2/2018ا ررخ مت 
( ا ررخ يري  1426كتاب اجلهاز ر   )

6/2/2018 
  رر جملس ادارة اجلهاز ا وافقة

 با اخلتام رحب رئيس جملس اجلهاز ا رك ي للمنا صات العامة 
اللس حلضور ا جتماب القادم  يوم  ا ثنني  دعوة السادة أعضاء 

 صباحا 9الساعة  2018-03-19ا واف  
 

 بلدية الكويت
 33/2018إعالن ر   

 2016/2017/ 21عن ا مارسة ر    ب ك /أأ/
 12/2012/2013استكماة أعماة العقد ر   ب ك / أأ/

اخلاص  اشاء واجناز وصيااة مبىن موا   سيارات متعدد األدوار 
 على شارب عمر بن اخلطاب مبنطقة ا ر اب

تعلـن بـلدية الكويت عن طـرح ا مارسة  ر   ب ك / أأ / 
واخلاصة يستكماة أعماة العقد ر   ب ك  21/2016/2017
اخلاص  اشاء وإجناز وصيااة مبىن  2012/2013 - 12/أأ/

موا   سيارات متعدد األدوار علن شارب عمر بن اخلطاب مبنطقة 
واثئ   مت ةالوارد ةواخلاصـ ةطبقا للشـروه وا واص ات العام ا ر اب

ميكن احلصوة عليها من إدارة  اليتو  عالهة أا ذكور  ةا مارسـ
مبىن البلدية الرئيســــن )ا بىن  )مرا بة ا شبايت( ا نا صـــــات والعقود

الدور الرابع وذلك مقابـا )طوابع ماليـــة  ـ إيصاة  –األوسو ( 
فقو   غري( غري  د.ك ) أل  دينار 1000 ا اقدي ( بقيمـةحتصي

  ابا للرد.
علما  أباه سيت  عقد اجتماب  هيدي للسادة ا مارسني احلاصلني  

الساعة العاشرة  3/4/2018على وثيقة ا مارسة يوم الثالاثء ا واف  
 ( 1 طعة ) -رأس السا ية  -صباحا  مت إدارة ا اشاءات 

ا مارسة حمدودة علن الشركات الساب  أتهيلها ي نا صة هذه وأن 
اخلاصة  اشاء وإجناز وصيااة  12/2012/2013ر   ب ك /أأ/

مبىن موا   سيارات متعدد األدوار عل  شارب عمر بن اخلطاب 
 مبنطقة ا ر اب وبياهنا كالتا  :

 مرسسة اسيبة  قاو ت العامة للمباين. -1
 اخلصوصية ذ.م.م. شركة الغامن للمواد -2
 شركة طارق العيسن للتجارة العامة وا قاو ت -3
 شركة ا مناء العقارية ش م ك م. -4
 شركة رالد علن اخلرامت وإروااه للمقاو ت ا اشائية ش م ك م. -5
 شركة بيان الوطنية التجارية ذ.م.م -6
 شركة ا اشاء والتصنيع العقاري ش م ك م. -7
 ييت  دارة ا شاريع العقارية ش م ك م شركة ا دير الكو  -8
 شركة الدار للهندسة وا اشاءات ش م ك م -9

 شركة تشييد اخلليج للتجارة العامة وا قاو ت ذ م م. -10
ــــداب العطــــاءات متوأن  رــــر موعــــد   ا خصــــ   دارة صــــندوق  الي

هـو ا نا صات والعقود يلبلدية الرئيسية ـ مبـىن الـوزير ـ الـدور السـابع 
/  5/ 7    ا وافـا ثنـني   يـوم ن ظهـرمـة الثااية عشر  ة  ام الساع مت

العطاءات  دة  يوتسر   22496597لالست سار تلي ون  م 2018
 و  تقــااخلاصــة هبــا    ظاريـــ ا ( تســعني يومــا مــن يريــ  فــض 90)

ـــاأل ةالك الــ يمــة  مت % )اثنــان ي ائــة( مــن  يمــة العطــاء 2ة  عــن وليــــ
مصـــــدق ) مصــرمت( أو ك الــة مصرفيــــة ) رطــاب ضــمان صــورة شــيك 

بنكن( لصاحل بلدية الكويت سارية طواة مدة سراين العطاء علما  أبن 
 هذه ا مارسة غري  ابلة للتج ئة .

وعلـــى كافـــة الشـــركات ا تقدمـــة بعطـــاء مت ا مارســـة إي ـــاد مـــن ميثلهـــا 
ا مارســة حلضـور اجللسـة العلنيــة ل ـض مظـاري  العطــاءات ا قدمـة مت 

مبىن   -يلبلدية الرئيسية  7/5/2018وا دد هلا يوم ا ثنني ا واف  
B -  مع العلـ  أباـه مت حـاة عـدم ا لتـ ام يحلضـور   الدور اخلامس

 تتحما البلدية أيه مسئولية ألاه ذلك.
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 جامعة الكويت
 إعالن

    2019-2018رطة ا نا صات للسنة ا الية 
  2016لسنة 49 من  ااون ا نا صات العامة  33وفقا  للمادة    2019-2018تعلن جامعة الكويت عن رطة ا نا صات للسنة ا الية 

 وا نا صات  كاآليت : 
طريقة  ابذة ا وضوب كليات /ادارة ر  

 الشراء
 –كلية العلوم  1

 العمادة
اجه ة و أاظمة تنقية اهلواء صيااة 

 )وحدة السالمة ا ختربية (
صيااة ا جه ة ا ستخدمة مت تنقية اهلواء اخلارج من ا ختربات لضمان عدم حدو  

 تلو  كيميائن.
منا صة 
 عامة

 –كلية العلوم  2
 العمادة

توريد و تركيب و تشغيا أجه ة علمية 
)  جماهر ا لكبواية ( للمرك  العلمن 

 للنااوسكوب
 

جمهر ا لكبوين انفذ عا  الوضوخ جمهر تقين الكبوين لدراسة عينات علوم ا واد 
علن ا ستوى الذري و لدراسة و حتليا العينات فائقة الد ة من عينات العلوم احليوية 
و أيضا يقوم الهر قاصية الطرد ا رك ي ل صا العينات م ود بنظام دورات سريع 

  واد .ل صا ج يئات ا

منا صة 
 عامة

 س   –كلية العلوم  3
 علوم البحار

 

اهلدأ من شراء القوارب  واكبة التطور التكنولوجن مت العامل و توفري كا ما ادم   وارب( 2توريد معدات حبرية )عدد 
الطالب علميا  و اعداد رريج ذو جودة عالية متمي ة علميا    مرها مهنيا  ومواكبا  

 احلديث للعلوم والتكنولوجية . تطلبات العصر 

منا صة 
 عامة

مكتب انئب مدير  4
 اجلامعة للتخطيو

 DIGITALتوريد برامج 
MEASURES  

منا صة  شراء برامج راصة لقطاب التخطيو  شاريع ذات أتية يلغة جلامعة الكويت
 عامة

شراء برامج )اظام ا   سيريا  ادارة ا كتبات 5
"SIERRA) 

منا صة  للمكتبات لكا من ادارة ا كتبات ومكتبة الطالب . ي يد اظام سيريا
 عامة

توريد و تركيب و تشغيا اظام كامريات  ادارة ا كتبات 6
تصوير )شراء   ت و معدات 

 تكنولوجيا ا علومات ( .

شراء اظام كامريات تصوير متكاما يشما كامريات ا را بة و السريفرات وغريها من 
 بىن ا دارة و كتبيت كلية العلوم و اهلندسة يخلالدية وذلك  ا عدات األررى وذلك

 حلماية مقتنيات ا كتبة .

منا صة 
 عامة

جلنة تقيي  أجه ة و  7
أاظمة احلاسب اآل  

 كلية العلوم  –

توريد و تركيب و تشغيا أجه ة 
حاسب    وملحقاهتا )شراء   ت و 

 معدات تكنولوجيا ا علومات (

منا صة  كمبيوتر لكلية العلوم .توريد اجه ة  
 عامة

جلنة تقيي  أجه ة و  8
 أاظمة احلاسب اآل 

توريد و تركيب احبار )شراء مواد رام 
 متنوعة (

توريد احبار و مواد استهالكية  كتب مدير اجلامعة و مكاتب ا مااة العامة و عدد 
 ادارة التابعة هل  ولبعض كليات اجلامعة . 32

منا صة 
 عامة

نة تقيي  أجه ة و جل 9
 أاظمة احلاسب اآل 

ألديد وتوفري رر  برامج 
مايكروسوفت )صيااة برامج حاسب 

 ا   (.

MICROSOFT LIENCES :MS-OFFICE, 
VISION+PROJECT+ VISULA STUDIO 

WINDOW +SQL SERVER & OTHER LICENSE 
RENEWAL 

منا صة 
 عامة

جلنة تقيي  أجه ة و  10
 أاظمة احلاسب اآل 

ألديد و توفري رر  برانمج 
ADOBE   صيااة برامج حاسب(

 اآل  (.

ADOBE ACROPBATE & PHOTOSHOP 
RENEWAL 

منا صة 
 عامة

جلنة تقيي  أجه ة و  11
 أاظمة احلاسب اآل 

توريد أجه ة كمبيوتر حمموة )شراء 
 ا ت ومعدات تكنولوجيا ا علومات (

منا صة  ريس مت جامعة الكويت .شراء أجه ة كمبيوتر حمموة ألعضاء هيئة التد
 عامة

تقدمي ردمات استشارية لتطوير البوابة  كلية الببية 12
 ا لكبواية )استشارات(

منا صة  تقدمي ردمات استشارية لتطوير البوابة ا لكبواية  دة عامني .
 عامة

توفري مهندس مقي  لعقد صيااة أجه ة  كلية الببية 13
 )استشارات(طابعات كمبيوتر . 

منا صة  تقدمي ردمة استشارات مهندس مقي  لصيااة أجه ة الطابعات التابعة للكلية .
 عامة

كلية العلوم و  14
 هندسة احلاسوب

صــيااة أجهــ ة احلاســـب الشخصــن للمــوظ ني وأعضـــاء اهليئــة ا كادمييــة و ا كادمييـــة  صيااة أجه ة احلاسب اآل  .
 و الطابعات و السكاارات وأجه ة السريفر . ا ساادة و كذلك أجه ة ا ختربات

منا صة 
 عامة
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جلنة تقيي  أجه ة و  15

أاظمة احلاسب 
كلية اهلندسة   -اآل 

 و الببوة

توريد وتركيب و تشغيا أجه ة حاسب 
   )طابعات (  )شراء ا ت ومعدات 

 تكنولوجيا ا علومات (

سـنوات وحتتـاج ا   4مـن  ألديد اجه ة حاسب ا   للمختـربات ا وجـودة منـذ أكثـر
شراء طابعات  ستخدمها مت لتربات احلاسب ا   والطابعات احلالية  دميـة  -تطوير

. 

منا صة 
 عامة

توريد و تركيب و تشغيا أجه ة  مرك  العلوم الطبية 16
)شراء ا ت احلاسب    وملحقاته 

 ومعدات تكنولوجيا ا علومات (

للموظ ني وأعضاء اهليئة ا كادميية و ا كادميية شراء اجه ة حاسب ا  وملحقاته 
 ا ساادة و الطابعات والسكاارات

منا صة 
 عامة

توريد و تركيب و تشغيا أجه ة سريفر  مرك  العلوم الطبية 17
)شراء   ت أو رادم وملحقاته 

 ومعدات تكنولوجيا ا علومات (

منا صة  شراء اجه ة روادم و ملحقاته
 عامة

  

 بنك ا ئتمان الكوييت
 إعــالن

( قصوص 18-2019/2018يعلن بنك ا ئتمان الكوييت عن طرح ا مارسة ر   )
الواردة بواثئ  ا مارسة واليت  وا واص ات ألديد رطوه ال ايرب حسب الشروه

 الدور الثاين. –ا دارة ا الية  –ميكن احلصوة عليها مببىن البنك الرئيسن 
فعلى السادة الشركات الراغبة مت ا شباك مراجعة البنك مت األو ات التالية 

ظهرا(  ستالم كراسة  12:00صباحا وح  الساعة  8:00من الساعة )
د.ك.( عسة وسبعون دينارا  75/-الشروه وا واص ات مقابا رس   دره )

 -مصطحبني معه  ا ستندات التالية: -غري  ابا للرد  –كويتيا   غري 
 صورة عن السجا التجاري. .1
 صورة عن شهادة غرفة ألارة وصناعة الكويت..2
  رك ية.صورة عن إيصاة التسجيا لدى جلنة ا نا صات ا.3
صورة من شهادة حتديد اسب العمالة الوطنية الصادرة عن وزارة الشئون .4

 ا جتماعية والعما.
أن يكون له رربة سابقة مت تقدمي اخلدمة موضوب العطاء   تقا عن ثال  .5

 سنوات مت جهات حكومية مماثلة.
أن يقدم مقدم العطاء سجا م صا يألعماة اليت تو ها فيما هو مطلوب .6

 وذلك بشهادات موثقة من اجلهات ا عنية.منه  
إن يكون مسجال لدى اجلهاز ا رك ي لتكنولوجيا ا علومات وان يرف  .7

 بعطائه شهادة بذلك معتمدة ومعاصرة لتاري  طرح ا نا صة.
أن يكون لديه فري  عما مرها من ذوي اخلربة ا هنية والدراية الكاملة .8

 بطبيعة العما ا طلوب. 
مصدق أو كتاب اء ك الة بنكية غري مشروطة مت صورة شيك يرف  مع العط.9

ضمان من أحد البنوك ا عتمدة مت الكويت لصاحل بنك ا ئتمان الكوييت مببلغ 
على أن تكون صاحلة  دة ثالثة أشهر على  /أل ني دينار كوييت   غري"- 2000

 األ ا من يري   رر موعد  ستالم العطاءات و  تدفع عنها فوائد.
 .CDرف  اسخة من العطاءات على  رص ت.10
. تعنون العطاءات يلظرأ ا ختوم يس  السيد/ مدير عام بنك ا ئتمان 11

الكوييت وتودب بصندوق جلنة الشراء البنك ي دارة ا الية لبنك ا ئتمان 
 .2018/4/12 ظهرا من يوم اخلميس 1:00الكوييت مبوعد أ صاه الساعة 

 مالحظة:
 لغاء ا مارسة بدون ذكر األسباب.للبنك احل  مت إ 
 جيب أن تكون مجيع ا ستندات سارية الصالحية 
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 بنك الكويت ا رك ي
 كش  النقد ا تداوة

STATEMENT OF CURRENCY IN CIRCULATION 
 Amountا بلغ كما مت  ال ئــــــــــات

as in 
28th February 2018 

 Amount as inا بلغ كما مت 
31st January 2018 

Denominations 

 Value NOTES يمة /  Value يمة /  أوراق النـقــد
 KD    20 961,914,000.000 1,018,930,220.000 د.ك       20
 KD    10 514,331,320.000 527,684,830.000 د.ك       10

 KD      5 111,718,605.000 97,913,775.000 د.ك         5
 KD      1 35,633,572.000 35,827,085.000 د.ك         1

 KD    1/2 10,543,798.500 11,436,129.500 د.ك       1/2
 KD    1/4 8,796,533.000 9,164,148.250 د.ك       1/4

جمموب  ي  أوراق 
 النقد

1,700,956,187.750 1,642,937,828.500 TOTAL VALUE OF NOTES 

 COINS   ا سكــوكـــات
د.ك         2

 تذكارية
160,654.000 160,654.000 Comm. Coins KD 2 

 FILS    100 11,656,782.100 11,717,156.000 فلـس    100
 FILS      50 8,235,524.350 8,274,934.400 فلـس      50
 FILS      20 3,563,088.780 3,571,810.720 فلـس      20
 FILS      10 1,680,372.770 1,687,048.580 فلـس      10

 FILS        5 997,470.380 998,941.460 فلـس        5
 FILS        1 12,744.554 12,745.125 فلـس        1

جمموب  ي  
 ا سكوكات

26,423,290.285 26,306,636.934 TOTAL VALUE OF COINS 

أوراق جمموب  ي  
النقد 

 وا سكوكات

1,727,379,478.035 1,669,244,465.434 Total Value Of Notes And 
Coins 

فقـــــــو مليــــار وســـــبعمائة وســـبعة وعشـــــرون 
 مليـــــــون 

وثالمثائـة وتســعة وســبعون أل ـــا   وأربعمائـة ومثاايـة 
 ا    غري.فلس 35وسبعون دينـــارا  كـويتيـــا  و

ONLY ONE BILLION AND SEVEN HUNDRED 
TWENTY SEVEN MILLION, AND THREE HUNDRED 
SEVENTY NINE THOUSAND, AND FOUR HUNDRED 

SEVENTY EIGHT KUWAITI DINARS, 
 AND 35 FILS. 

 مدير
 إدارة األعماة ا صرفية

Manager 
of Banking Operations Department 
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 بيت ال كـاة
 إعـالن

 ( 10/2018م  -عن طرح ا مارسة ر   )ب ز 
مشروب اهلدية الرمضااية لشهر رمضان ا بارك 

 م( لبيت ال كاة 2018 -ه 1439)
يعلــن بيــت ال كـــاة عــن طـــرح ممارســة مشــروب اهلديـــة الرمضــااية لشـــهر 

 ال كاة.م لبيت  2018-هـ 1439رمضان ا بارك 
فعلـــى الشـــركات ا تخصصـــة مت هــــذا الـــاة والـــيت ترغـــب مت التقــــدم 

 -الدور األرضن  -للحصوة على واثئ  ا مارسة مراجعة بيت ال كاة 
أثنـــاء أو ـــات العمــا الرمسيـــة  ســـتالم شـــروه وواثئـــ   - ســ  اخل ينـــة 

د.ك( فقـــو عســـة وســـبعون  75ا مارســـة مقابـــا رســـ  مـــا  و ــــدره )
  غــري )غــري  ابــا للــرد( اعتبــارا  مــن يــوم األحــد ا وافــ  دينــارا كويتيــا 

25/3/2018 
علما  أبن  رر موعد لتلقن العطـاءات سـيكون السـاعة الواحـدة ظهـرا  

مبقـــر بيـــت ال كـــاة  2/4/2018( مـــن يـــوم ا ثنـــني ا وافـــ  01:00)
 -الــدور الرابــع  -منطقــة الــوزارات  -الرئيســن الكــائن جبنــوب الســرة 

 صندوق العطاءات.
الساعة  3/4/2018وسيكون فض العطاءات مت يوم الثالاثء ا واف  

( مت مبىن بيت ال كاة الكائن جبنوب 01:30الواحدة والنص  ظهرا  )
  اعة فض العطاءات. -الدور األوة  -منطقة الوزارات  -السرة 

علــى الشــركات الراغبــة حبضــور اجتمــاب فــض العطــاءات احلضــور  بــىن 
الــدور الرابـع  بـا موعــد فـض العطـاءات بيــوم  -بيـت ال كـاة الرئيسـن 

صورة من كتاب ا  وض  -مصطحبني معه  صورة من البطا ة ا داية 
ــــاب ا  ــــوض  ــــع ومت حــــاة حضــــور غــــري الشــــخ  ا عــــين بكت يلتو ي

لت ــويض مــن يــراه ا عتمــد تو يعــه  يلتو يــع جيــب إحضــار كتــاب رطــن
( يوما  90حضور ا جتماب  مدة سراين العطاءات هلذه ا مارسة هن )
د.ك(  500مــن يريــ  فــض العطــاءات  وتبلــغ  يمــة التــ مني األوىل ) 

مــن فقــو مــن  يمــة العطــاء مت صــورة شــيك مصــدق أو كتــاب ضــمان 
اين العطـــاء أحـــد البنـــوك ا ليـــة ا عتمـــدة يلكويـــت   صـــاحلا   ـــدة ســـر 

 وصادر يس  مقدم العطاء لصاحل بيت ال كاة.
إدارة  -جنـــوب الســـرة  جممـــع الـــوزارات  -لالست ســـار: بيـــت ال كـــاة 
 اهليئات وا شاريع ا لية.

 7260/ دارلن:  175مرك  ا تصاة:  
 

 معهــد الكــويت لاحبــا  العلميــة
 إعالن 

-103ارســة ر ــ  يعلــن معهــد الكويــت لاحبــا  العلميــة عــن طــرح مم
M-2017/2018  ردمــــة فنيــــة متخصصــــة لتطــــوير تقنيــــة راصــــة

وميكــن احلصــوة علــى واثئــ  ا مارســة مــن   يألعــالأ وإاتــاج العلــ  
  http://www.kisr.edu.kwمو ع ا عهد التا :

د.ك )فقــو  75/-ومت حــاة الرغبــة ي شــباك يــت  دفــع مبلــغ و ــدره 
أمااــة الصــندوق مبقــر ا عهــد  عســة وســبعون دينــارا كويتيــا   غــري( مت

 مبنطقة الشوي .
ظهـر يـوم األربعـاء  12علم ا أبن  رر موعد لتقدمي العطاءات السـاعة 

 .28/3/2018ا واف  
سعر  ا   اة الطرح

 الواثئ 
 مالحظات

 األربعاءوم ـاجتماب  هيدي ي د.ك 75 28/3/2018 18/2/2018
   ـا واف

 10.00الساعة  14/3/2018
 صباح ا

 ابلـــة وا مارســـة غـــري ت ا تخصصـــة وا مارســـة حمـــدودة علـــى الشـــركا
 للتج ئة.

 شركة النقا العام الكويتية
 إعالن

تعلـن شــركة النقــا العـام الكويتيــة عــن رغبتهــا مت طــرح ا نا صــة العامــة 
( اخلاصــة بصــيااة وإصــالح وتطــوير حمطــة ال حيحيــا 4/2018ر ــ  )

طبقـا  للشـروه وا واصـ ات العامــة التابعة لشركة النقا العـام الكويتيـة 
 واخلاصـة الواردة بكراسة شروه ا نا صة.

وميكـــن احلصـــوة علـــى كراســـة شـــروه ا نا صـــة مـــن صـــندوق الشـــركة 
الكائن مببىن ا دارة الرئيسن )ي ر اب( شارب عبد الع ي  محد الصـقر 

 الدور األرضن.-
 الك الة البنكية سعر كراسة الشروه ا  ـ ــاة الطرح

 يوما   90% صاحلة  دة 5 .ك75 4/2018/ 9 25/3/2018

( بتمــام 1/4/2018ا وافـ  )األحـد سيعقد ا جتماب التمهيدي يـوم 
( الســــــاعة احلاديــــــة عشــــــرة صــــــباحا  مببــــــىن ا دارة 00:11الســــــاعة )

 الرئيسن ي ر اب  دارة الشئون ا دارية.
( 9/4/2018ا ــواف  )( )ا ثنـني  رر موعد لتسـلي  العطــاءات يـــوم

( الكائن يلدور الرابع ي قر الرئيسن للشركة بتــمام 2يلصندوق ر   )
 ( الثااـية عشرة ظــهرا . 12:00الساعة )

  يـــد مـــن ا ست ســـار عـــن اجلااـــب ال ـــين يرجـــى ا تصـــاة علـــى أر ـــام 
 اهلوات  التالية:

 + 96522328617إدارة الشئون ا دارية مباشر  -
 +  96522328870فاكس 

  يد من ا ست سـار عـن اجلااـب القـااوين يرجـى ا تصـاة علـى أر ـام  
 اهلوات  التالية:

 + 96522328454إدارة ا نا صات والعقود مباشر  -
 +96522328870فاكس 

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 
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وزارة التجارة والصناعة 
 إدارة براءة االخرتاع والعالمات التجارية  

 
بيان رمسي : 

 يلفت وزير التجارة والصناعة نظر أصحاب الشأن على نصوص القانون رقم )4( لسنة 1962 م بشأن براءات االخرتاع والرسوم والنماذج 
الرسوم   بتسجيل  املتعلقة  القانون   هلذا  التنفيذية  والالئحة  م   2001 لسنة    )3( رقم  ابلقانون  واملعدل  املتكاملة  الدوائر  و  الصناعية 

والنماذج الصناعية والدوائر املتكاملة وبياانهتا كاآليت : 
مادة )39( من القانون 

 تعطي إدارة براءة االخرتاع والعالمات التجارية الطالب مبجرد التسجيل شهادة تشتمل على البياانت اآلتية:- 
أواًل:  الرقم املتتابع للطلب و اترخيه . 

 اثنيًا : عدد الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر املتكاملة اليت يشتمل عليها الطلب . 
 اثلثًا:  اسم الطالب ولقبه وجنسيته وحمل إقامته . 

 وتبدأ آاثر التسجيل من اتريخ تقدمي الطلب إذا كان مستوفيًا لالشرتاطات القانونية . 
يعلن التسجيل وفقًا لألوضاع اليت تقررها الالئحة التنفيذية هلذا القانون . 

 مادة )44(  من القانون 
 تقوم إدارة العالمات التجارية وبراءات االخرتاع بشطب التسجيل اخلاص ابسم شخص غري املالك احلقيقي للرسم أو النموذج أوالدائرة 

املتكاملة مىت قدم هلا حكم هنائي من احملكمة قاٍض هبذا الشطب . 
 مادة )68(  من الالئحة التنفيذية 

 يشهر التسجيل يف اجلريدة الرمسية ) الكويت اليوم ( 
الرقم املتتابع لتسجيل الرسم أو النموذج .. 1
 اتريخ تقدمي طلب التسجيل .. 2
 عدد الرسوم أو النماذج امللحقة ابلطلب وبيان املنتجات الصناعية املخصصة هلا .. 3
 اسم الطالب وجنسيته ومهنته  وعنوانه وإذا كان شركة أو هيئة فيذكر امسها أو عنواهنا وعنوان املركز الرئيسي والغرض من أتسيسها . . 4
 اسم الوكيل يف حالة وجوده وعنوانه . . 5
اسم الدولة األجنبية  اليت قدم إليها طلب تسجيل الرسم أو النموذج و اتريخ تقدميه إذا كان الطلب مقدمًا ابإلسناد إىل املادة 50 . 6

من القانون . 
وزير التجارة والصناعة 
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان: 

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

561
2016/10/31

32
شعار

1 
العامة  للتجارة  العاملية  الدريهم  شركة 

واملقاوالت. 
الكويت.

 , 6ب   +  16 املبىن   ,1 قطعة   , املرقاب 
مكتب رقم 4 ابلدور 12     دولة الكويت.

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:    

                       
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

564
2013/5/8

14
أداة تسجيل.

1 
كابوشيكي كايشا توشيبا / توشيبا كوربوريشن. 

ايابنية.
1-1شييورا -1 تشوم, ميناتو-  كو, طوكيو- 

الياابن.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
.0028870 - 2012

2012/11/27

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

                      
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

563
2013/5/8

14
أداة ختزين البياانت واملعلومات.

1 
كابوشيكي كايشا توشيبا / توشيبا كوربوريشن. 

ايابنية.
1-1شييورا -1 تشوم, ميناتو-  كو, طوكيو- 

الياابن.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
.000764 - 2013

2013/1/18

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:                           

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

565
2012/4/30

14
أجهزة معاجلة البياانت .

1 
كابوشيكي كايشا توشيبا / توشيبا كوربوريشن. 

ايابنية.
1-1شييورا -1 تشوم, ميناتو-  كو, طوكيو- 

الياابن.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
.2867702 - 2011

2011/9/9

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 

اتريخ األسبقية 

566
2008/5/12

3
تصميم اهلاتف.

1 
كريستيان ديور كوارتر. 

فرنسا.
130أفنيو مونتاجيين 75008 - ابريس.

جاسم أمحد الفهد.
 1245 -  الصفاة , الكويت

 433999801 رقم  شهادة  أوروبية  أولوية 
مودعة بتاريخ 18 مارس 2008.

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

 

568
2016/11/13

1
قنينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

 

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

                      
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

567
2008/7/3

6
األاثث املركب.

1 
بيرت . 

نروجيية.
أوسيو   , إن0164-  27إتش,  بيليسرتيديت 

النرويج.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
 20080014
2008/1/11

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

                   

569
2016/11/13

1
قنينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

570
2016/11/13

2
أدوات الزينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض 
, الدور العاشر دولة الكويتز

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

572
2016/11/13

1
قنينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

571
2016/11/13

2
أدوات الزينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

573
2016/11/13

2
العلب.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

574
2016/11/13

1
قنينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض 
, الدور العاشر دولة الكويتز

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:    

                       
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

576
2008/9/7

3
حاوية.

1 
فيتا- مكس كوربوريشن

أمريكا.
8615 بوشر رود, .كليفالند , أوهاايو44138, 

الوالايت املتحدة األمريكية.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
.29/3010833

2008/3/18

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 

العنوان:                           
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

575
2016/11/13

1
قنينة.

1 
مركز دار الطيب للعطور وأدوات التجميل. 

شرق , خلف جممع اجلمراء , برج مركز رايض , 
الدور العاشر دولة الكويتز

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:                           

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

577
2011/6/21

6
أدوات كتابية )قلم1(.

1 
إس يت دوبونت. 

فرنسا.
ابريس,  مونتبارانس,75014  دو  بوليفارد   93

فرنسا.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

                      
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

578
2011/6/21

6
أدوات كتابية )قلم2(.

1 
إس يت دوبونت. 

فرنسا.
92 بوليفارد دو مونتبارانس,75014 ابريس, 

فرنسا.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:    

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية

580
2011/5/15

12
قضبان الوقود.

1 
سيمنس أيه جي أوسرتيك. 

منساوية.
سيمنسرتاسي 121090 واين - النمسا.

جاسم أمحد الفهد.
 1245 -  الصفاة , الكويت

001756545
2010/11/15

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

                      
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

579
2011/6/21

6
أدوات كتابية )قلم3(.

1 
إس يت دوبونت. 

فرنسا.
ابريس,  مونتبارانس,75014  دو  بوليفارد   93

فرنسا.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:                           

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية :

581
2010/8/5

3
مفتاح كهرابئي.

1 
اليكرتيوم سيلز ليمتد. 

اململكة املتحدة.
ليكسايد بالزا, والكميل لني, إس 011, إكس 

إيه بريدجتاون كانننوك   اململكة املتخدة.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
.4014531

2010/2/11

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

                      
اسم الوكيل:  

عنوانه: 
رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

582
2010/10/31

1
حقيبة.

1 
سامسوانيت آي يب هولدينغز إس إيه آرإل.

أمريكا.
 , ال   , مونتريي  أفنيو   ,  20 لكسمبورغ 

2163 - لكسمبورغ.
جاسم أمحد الفهد.

 1245 -  الصفاة , الكويت
0001-001212852 أولوية أوروبية .

2010/4/29

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:    

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

605
2017/05/09

7,6
 ستاند 

1 
 أمحد خالد حممد  املطريي  

 الكويت.
 الفيحاء قطعة 8 شارع 83 قسيمة 1

رقم التسجيل : 
اتريخ تقدمي طلبات التسجيل: 

التصنيف/ الفئة: 
نوع املنتج:

عدد النماذج الصناعية: 
طالب التسجيل: 

جنسيته: 
العنوان:     

اسم الوكيل:  
عنوانه: 

رقم األسبقية: 
اتريخ األسبقية 

583
2011/9/18

6
أدوات كتابية )قلم(.

1 
إبتسام خليل شقرة. 

الكويت.
الساملية , قطعة 5 , الشارع اخلامس , املبىن 16 

– دولة الكويت.

نشرة الرسوم والنماذج الصناعية
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور
العنوان : شرق / قطعة 7 / مبىن 25 / حمل 35ب123-ج ارضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رمسة اتج ملكي مزخرف ومن اجلانبني رمسة غزال 
AL JAZEERA PERFUMES CHATEAU

رقم االيداع  : 234-2018
التاريخ : 2018/01/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق- ق -7 م -25 حمل 35 ب - 123 ج االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Hال حرف  شكل  على  الوقت  وبنفس  هالل  عن  عبارة   : العالمة 
DIWAN AL- ابللون األبيض و األسود  ديوان اهلالل للعطور

HELAL PERFUMES
رقم االيداع  : 1484-2018

التاريخ : 2018/03/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3
طالب التسجيل : شركة تراث العود للعطور و اهلدااي و الكماليات 

العنوان : القبلة / قطعة 7 / مبىن 000016 / حمل 13  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rالعالمة : حرف Rالعالمة : حرف R داخل دائرة على شكل ختم وجبانبها فنجان حيتوي 
على قهوه ساخنه يصعد منها اخبره 

رقم االيداع  : 1917-2018
التاريخ : 2018/03/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم ومقهى ذارجينت
العنوان : أبو احلصانيه ق10/ م276/ حمل 10االرضي  

اعلى ميني  pd ابللون األسود وكتب يف  العالمة : عبارة عن حرفني 
حرف p كلمه professional بطريقه رأسيه وابللون األبيض ويف 

development املقابل كتبت كلمه
رقم االيداع  : 966-2018

التاريخ : 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : شركة بروفيشنال ديفيلومبنت لالستشارات اإلدارية 
16818/ املبىن 16818/ املبىن 16818/ جممع العثمان  العنوان : حويل شارع ابن خلدون ق 3

التجاري مكتب 10 دور 1م  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل سفينة و اسم شركة احلور لتأجري و تنظيم 
الرحالت البحرية و الربية 

رقم االيداع  : 1474-2018
التاريخ : 2018/03/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة احلور لتأجري و تنظيم الرحالت البحرية 
61 مكتب  مبىن   3 جادة  املبارك  سامل  2 ش  ق  الساملية   : العنوان 

الدور 1 س  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن كلمة تفاحية ابللون األسود 
رقم االيداع  : 196080
التاريخ : 2017/12/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : القبلة - قطعة 6 - مبىن 59 - مكتب 24 - الدور االول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : اتج ملكي مزخرف بشكل هندسي مميز وعلى رسم قارورة عطر 
AL JAZEERA PERFUMES غزاليت   اجلانبني  ومن 

PALACE
رقم االيداع  : 233-2018

التاريخ : 2018/01/10
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العنوان : الشرق - ق 7 - مبىن 25 - حمل 35 ب - 123 ج - 
الدور االرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : هي عبارة عن رسم شكل اتج ملكي مرصع و مزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي ل غزالني 

مكتوب بداخلة al Jazeera perfumes ابألسفل 
AL-JAZEERA PERFUMES

CAMOUFLAGE  camouflage
رقم االيداع  : 195477
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق- ق -7 م -25 حمل 35 ب - 123 ج االرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم شكل اتج ملكي مرصع و مزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي ل غزالني 

مكتوب بداخله al Jazeera perfumes ابألسفل 
AL-JAZEERA PERFUMES BUBBLES

bubbles
رقم االيداع  : 195478
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق- ق -7 م -25 حمل 35 ب - 123 ج االرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم شكل اتج ملكي مرصع و مزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي ل غزالني 

مكتوب بداخله al Jazeera perfumes ابألسفل 
AL-JAZEERA PERFUMES SHADOW  

shadow
رقم االيداع  : 195479
التاريخ : 2017/11/15

العالمة : هي عبارة عن صورة بقرة ابللون األبيض واألسود وابألعلى 
مجلة )فحم أبو بقرة( وحتتها مباشرة شكل عشب ونبات وأسفل الصورة 
يوجد مجلة )فحم طبيعي درجة أوىل( وحتتها كلمة الوزن: ومقابلها تقريبا 

واملنشأ
رقم االيداع  : 195140
التاريخ : 2017/11/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4

طالب التسجيل : شركة درع الدوغة للتجارة العامة
العنوان : جليب الشيوخ - قطعة 7+8 - مبىن 25 أب - مكتب 

40 - ميزانني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مزخرف  و  مرصع  ملكي  اتج  شكل  رسم  عن  عبارة  هي   : العالمة 
بشكل هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي 
ل غزالني مكتوب بداخله al Jazeera perfumes ابألسفل 
poppies  AL-JAZEERA PERFUMES

  POPPIES
رقم االيداع  : 195475
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق ، قطعة 7 ، مبىن 25 ، حمل 35 ب ، 123 ج ، 

n الدور االرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم شكل اتج ملكي مرصع و مزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي ل غزالني 

tulips ابألسفل al Jazeera perfumes مكتوب بداخله
AL-JAZEERA PERFUMES TULIPS

رقم االيداع  : 195476
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور
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العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 
الدور )1م( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 196489
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 

الدور )1م( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 
ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 196491
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - الدور )1م( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
THO UBI العالمة : كلمة ثويب ابللغة اإلجنليزية ابللون األسود

رقم االيداع  : 112-2018
التاريخ : 2018/01/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة الذوق الرفيع العاملية للتجارة العامة 
العنوان : الشرق / قطعة 1 / مبىن 8 / حمل ابلكامل دور 18

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : داميوند مكتوب ابللغتني العربية و اإلجنليزية ابللون األسود 

DIAMOND
رقم االيداع  : 116-2018

التاريخ : 2018/01/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق- ق -7 م -25 حمل 35 ب - 123 ج االرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن رسم شكل اتج ملكي مرصع و مزخرف بشكل 
هندسي مميز على رسم لقارورة عطر وعلى جانيب القارورة رمي ل غزالني 

مكتوب بداخله al Jazeera perfumes ابألسفل  
AL-JAZEERA PERFUMES POINTS

points
رقم االيداع  : 195480
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة اجلزيرة للعطور 
العنوان : الشرق ، قطعة 7 ، مبىن 25 ، حمل 35 ب ، 123 ج ، 

n الدور االرضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 
ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 196486
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - الدور )1م( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 
ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 196487
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
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طالب التسجيل: ابندورا إيه/أس
العنوان: دامناركية / هوفيدفيجني 2، 2600 جلوسرتاب، الدامنارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : كلمة ارجانية ابللغة العربية واالجنليزية مع رسم وشكل مميز 

ابلونني االبيض واالسود 
رقم االيداع  : 188625
التاريخ : 2017/03/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة الدعم العقارية 
العنوان : حويل - قطعة 170 - جممع شريفة املال صاحل املال - رقم 

3 - السرداب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن  األزرق  ابللون  اإلجنليزي  و  ابلعريب  غالري  اتيلر  اسم   : العالمة 
اليمني اربع جنمات ابللون األزرق 

رقم االيداع  : 228-2018
التاريخ : 2018/01/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19

طالب التسجيل : شركة اتيل غالري 
العنوان : شويخ الصناعية الثانية / قطعة 1 / مبىن 92 / حمل 5 ارضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البين و األسود ومن اجلنب  العالمة : عبارة عن اسم الشركة ابللون 
االيسر يوجد مربع 

رقم االيداع  : 415-2018
التاريخ : 2018/01/17

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 19
طالب التسجيل : الشركة الكويتية لبناء املعامل و املقاوالت 

العنوان : شويخ الصناعية الثالثة / قطعة ب / مبىن 116اىل8 / حمل 
دور ابمليزانني مكتب كامل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن سنبلة قمح دائرية بداخلها ابيكري بلوك 

رقم االيداع  : 439-2018

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة السدى للتجارة العامة واملقاوالت
العنوان : الشويخ الصناعية االول / القطعه )د( املبىن 70 / مكتب 

ابلكامل ميزانني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة ثويب دوت كوم ابإلجنليزي ابللون األسود 
رقم االيداع  : 117-2018

التاريخ : 2018/01/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل : شركة الذوق الرفيع العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الشرق - قطعة )1( - مبىن )8( - املكتب )الدور 18 ابلكامل( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسود  ابللون  اإلجنليزية  و  العربية  ابللغتني  الشياكة   : العالمة 

ALSHIAKA
رقم االيداع  : 118-2018

التاريخ : 2018/01/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : شركة السدى للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : الشويخ األوىل / قطعة د / مبىن 70 / حمل ابلكامل ميزانني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة: ابندورا )ابلعربية(
رقم اإليداع: 176070

التاريخ: 23/12/2015
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة )35(

تويل  خدمات  األعمال؛  إدارة  خدمات  واإلعالن؛  الدعاية  خدمات 
املبيعات  املكتبية،  الوظائف  خدمات  األعمال؛  شؤون  وتسيري 
اإلنرتنت  عرب  املبيعات  ابجلملة،  البيع  خدمات  ابلتجزئة،  والعمليات 
واملساعدة  االستشارية  اخلدمات  يتعلق ابجملوهرات؛  فيما  ]اإلنرتنت[ 
االستشارات  تقدمي  خدمات  لبيع؛  ابلتجزئة  البيع  مراكز  إنشاء  يف 
واملساعدات ملاحني االمتياز فيما يتعلق إبدارة منشآت ممنوحة االمتياز، 

ومجيع اخلدمات األخرى، يف الفئة 35.
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العنوان : الشويخ الصناعية - قطعة )أ( - مبىن )128+127( - 
حمل )3( - الدور األرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
AK العالمة : عبارة عن شكل سلة كتب وبداخله حرفني ابللغة االجنليزيةAK العالمة : عبارة عن شكل سلة كتب وبداخله حرفني ابللغة االجنليزيةAK

رقم االيداع  : 949-2018
التاريخ : 2018/02/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 16

طالب التسجيل : مؤسسة أمحد مخيس للقرطاسية واألدوات املكتبية 
العنوان : القبلة - قطعة -11 مبىن -800485 حمل 242 االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيت  عبارة  منه كتابة  واسفل  مميز  ملنزل  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
األمازون ابللغتني العربية واالجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 1028-2018
التاريخ : 2018/02/13

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : بيت األمازون للمقاوالت العامة للمباين 
العنوان : خيطان القدمية - قطعة )45+46( - مبىن )1( - مكتب 

)1( - الدور األرضي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل ثالث دولفني ابللون األزرق املميز واسفل 
العالمة كلمة دولفني ابللغة العربية واإلجنليزية ابللون االزرق

رقم االيداع  : 1122-2018
التاريخ : 2018/02/14

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة جرين بالنت للتجارة العامة
العنوان : خيطان القدمية ق 16/ مبىن 17/ ش1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
green planet العالمة : عبارة عن اسم الشركة ابللغة اإلجنليزية
ابللون األخضر واعلى اسم الشركة توجد ورقيت شجرة ابللون األخضر 

رقم االيداع  : 1124-2018
التاريخ : 2018/02/14

التاريخ : 2018/01/17
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : مؤسسة عبدهللا خالد الغامن للتجارة العامة 

العنوان : الشرق /قطعة 0006 / مبىن 51 / حمل مكتب 54دور11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منه خبار وابملنتصف كتابة  يتصاعد  فنجان قهوة  : عبارة عن  العالمة 
عبارة قهوة جوى ابللغة العربية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 704-2018
التاريخ : 2018/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : لطيفة كافيه
احملل   -  )800005( مبىن   -  )8( قطعة   - الساملية   : العنوان 

)0GC01( - الدور األرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منه خبار وابملنتصف كتابة  يتصاعد  فنجان قهوة  : عبارة عن  العالمة 
jawa coffeeعبارة jawa coffeeعبارة jawa coffee ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 705-2018
التاريخ : 2018/01/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : لطيفة كافيه
احملل   -  )800005( مبىن   -  )8( قطعة   - الساملية   : العنوان 

)0GC01( - الدور األرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل لثالث مثلثات متالصقة على ميينها أربعة 
العربية  ابللغتني  الشركة  اسم  منها كتابة  واسفل   FSMC أحرف 
واالجنليزية شركة فورث دامينشن الطبية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 741-2018
التاريخ : 2018/01/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 10

طالب التسجيل : شركة فورث دامينشن الطبية 
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متييز  مع  االجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم   nordic star  : العالمة 
لالسم بشكل جنمة مع أول احلرف و أعلى االسم التجاري يوجد شكل 

جنمة مميزة ابللونني االمحر و االزرق الغامق
رقم االيداع  : 1781-2018

التاريخ : 2018/03/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة نوردك ستار للتجارة العامة

العنوان : القبلة - قطعة )9( - مبىن )12أ000( - مكتب )7( - 
دور )2( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللون  اكرب   Bite حتتها كلمة  البين  ابللون   Big : كلمة  العالمة 

األمحر حتتها كلمة RESTAURANT ابللون البين 
رقم االيداع  : 188337
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطاعم بيج ابيت 
العنوان : املهبولة - قطعة )2( - مبىن )436( - احملل )32( - الدور 

األرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : تصميم على شكل برتقالة يف دائرة كوكتيل اعالها شاليمو 
واسفلها املنعش اتمي 

رقم االيداع  : 191905
التاريخ : 2017/07/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة املنعش اتمي للعصائر 
العنوان : الساملية / قطعة 3 / مبىن 4 / حمل الوحيد ارضي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن احلرف األول من اسم الشركة )ز( مكرر بشكل دائري

رقم االيداع  : 195525
التاريخ : 2017/11/15

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركه جرين بالنت للتجارة العامة 
العنوان : خيطان القدمية ق16/ ش1 /مبىن 17 حمل مكتب 8 / الدور 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : حرف ال D ابللون األزرق وبداخلها عالمة صح بشكل مميز 
ابللون األخضر وحوله كلمة الدعاايت ابلعريب واإلجنليزي 

رقم االيداع  : 1176-2018
التاريخ : 2018/02/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة الدعاايت للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : املنقف - القطعة )54( - املبىن )5( - املكتب )17( - 
الدور االرضي, , 65151, , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مميز  بشكل  املعريف  االقتصاد  منتدى  عبارة عن كتابة مجلة   : العالمة 

ابللغتني العربية واالجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 1373-2018

التاريخ : 2018/02/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41
طالب التسجيل : شركة نولني لالستشارات وإدارة املشاريع 

العنوان : الشرق - قطعة )4( - مبىن )8أ( - مكتب )2( - الدور )5( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مميز  شعار  على  حيتوي  الربتقايل  ابللون  مربع  عن  عبارة   : العالمة 
HOBISS CONNECTING كتابة  يساره  وعلى 

HOMES
رقم االيداع  : 1374-2018

التاريخ : 2018/02/22
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42
طالب التسجيل : خالد عجيل فاحل حشاش

العنوان : السره - قطعة )3( - شارع )7( - مبىن )30( - شقة 
)5( - الدور )2( 
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واالجنليزية  العربية  ابللغتني  نوريز  كلمة  عن  عبارة   : العالمة 
NOREEZ ابللون االخضر

رقم االيداع  : 196079
التاريخ : 2017/12/06

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 31

طالب التسجيل : مؤسسة خالد سلطان للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : القبلة - قطعة 6 - مبىن 59 - مكتب 24 - الدور االول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عبارة عن شكل دائرة يتوسط كلمة النرية الذهبية مكتوبة 
بشكل مزخرف ابلعربية و اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 196132
التاريخ : 2017/12/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة النرية الذهبية لنقل  البضائع 
العنوان : املنقف / قطعة 54 / مبىن 1 / حمل مكتب 15 ميزانني  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربية  التكافلي ابللغتني  العالمة : عبارة عن كتابة مجلة عني لألمني 
االحتفاظ  مع  األخضر  ابللون  ملربع  شكل  وابملنتصف  واالجنليزية 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 196620
التاريخ : 2017/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة عني للتأمني التكافلي 
العنوان : القبلة - قطعة )15( - مبىن 28( - احملل )الدور )24( 

ابلكامل( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منه خيط  ينسدل  األمحر  ابللون  عبارة عن نصف طربوش   : العالمة 
االيسر كلمة  اخلفيف وجبانبه  الزييت  يكون على نصف عمامة ابللون 

سلطان لزت ابللغة الالتينية وحتتها ابللغة العربية ابللون األمحر 
رقم االيداع  : 166-2018

التاريخ : 2018/01/07

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة زمن العاملية للتجارة العامة

العنوان : القبلة - قطعة 8 - شارع أمحد اجلابر - مبىن 1 - مكتب 
29 دور 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشطره  والرمادي  األمحر  ابللون  دائري  شكل  عن  عبارة   : العالمة 
أسفله كلمة  األعلى  النصف  مع  متصل  األمحر  ابللون  خط  نصفني 

business women
رقم االيداع  : 195929
التاريخ : 2017/11/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : بزنس وومن للتجارة العامة
العنوان : حويل - ق -2 مبىن -17003 شارع ابن خلدون - حمل 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل امرأة جتلس ابللون األسود والكرسي عبارة 
املوف  ابللون  اإلجنليزية  ابللغة   women on top عن كلمة 

واالسود
رقم االيداع  : 195930
التاريخ : 2017/11/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 18

طالب التسجيل : بزنس وومن للتجارة العامة
العنوان : حويل - ق -2 مبىن -17003 شارع ابن خلدون - حمل 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن  عبارة  والكرسي  األسود  ابللون  امرأة جتلس  عبارة عن   : العالمة 
كلمة women on top ابللغة اإلجنليزية ابللون املوف واالسود

رقم االيداع  : 195931
التاريخ : 2017/11/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 14

طالب التسجيل : بزنس وومن للتجارة العامة
العنوان : حويل - ق -2 مبىن -17003 شارع ابن خلدون - حمل 2

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
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اإلجنليزية  ابللغة   coffe slab الدائرة كلمة  وفوق  األبيض  ابللون 
Kuwait العالمة كلمة ومها اسفل بعضها وابللون األمحر واسفل 

خبط صغري وابللون االبيض
رقم االيداع  : 863-2018

التاريخ : 2018/02/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة دايري ميلك للحلوايت واملعجنات ذ.م.م

احملل   -  )88( املبىن   -  )3( القطعة   - العرفية  العارضية   : العنوان 
)6( - الدور االرضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : اسم الشركة ابإلجنليزي ومن اسفله صالون ومن األعلى شكل 

رأس امرأه 
رقم االيداع  : 1245-2018

التاريخ : 2018/02/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركة صالون جالمورس بيويت لتجميل السيدات 

العنوان : اجلابرية / قطعة 1ب / مبىن 156 / حمل 3+4 دور 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : هي عباره عن كلمه )BIRYANI GATE( ابللغة 
اإلجنليزية بطريقه كتابه مميزه ابإلضافة اىل قبه فوق الكلمة وخط اسفل 

الكلمة كما موضح ابلشكل املرفق مع االلوان
رقم االيداع  : 1787-2018

التاريخ : 2018/03/07
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركه برايين جيت للتجهيزات الغذائية

العنوان : الساملية  1 جاده 1 قطعه -6 مبىن 12953 ملك حصه 
العليوه حمل الوحيد األرضي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 196484

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة اجلميزة إلدارة املطاعم
العنوان : القبلة- قطعة -13 مبىن -28 مكتب -3 الدور12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن شكل لرتس حيتوي على شكل ملثلث بلونني وعلى 
يساره ثالثة أسهم وعلى اليمني كلمة االراي ابللغتني العربية واالجنليزية 

مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 505-2018

التاريخ : 2018/01/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة االراي انرتانشوانل للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : حويل - قطعة )20( - مبىن )2( - مكتب )4( - الدور )4( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
BLAK العالمة : عبارة عن مربع ابللون األسود حيتوي على عبارة

CARBON ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 807-2018

التاريخ : 2018/02/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 4
طالب التسجيل : شركة فريماونت للتجارة العامة واملقاوالت 

العنوان : الشرق - قطعة )4( - مبىن )2( - مكتب )1( - الدور السابع  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : مطبخ ست الكل
رقم االيداع  : 818-2018

التاريخ : 2018/02/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة بروفيد للتجهيزات الغذائية

العنوان : شرق برج احلمراء ق8/ مبىن 14 /دور18  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن مربع ابللون األسود وهو خلفية العالمة وبداخلها 
القهوة  حبوب  من  حبتني  مع  هنايتها  متصل  بيضاء  حدود  ذو  دائرة 
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العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 
الدور )1م( 

العالمة : كتابة  ريتز للسياحة والسفر ابللغتني العربية واإلجنليزيه 
رقم االيداع  : 196630
التاريخ : 2017/12/25

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

طالب التسجيل : شركة ريتز للسياحة والسفر 
109 األرضي   العنوان :  حويل - ق -64 م -19 مكتب +108

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األسود  ابللون  اإلجنليزية  و  العربية  ابللغتني  جول  عالمة   : العالمة 

GOL واألمحرGOL واألمحرGOL
رقم االيداع  : 115-2018

التاريخ : 2018/01/04
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : شركة السدى للتجارة العامة و املقاوالت 

العنوان : الشويخ األوىل / قطعة د / مبىن 70 / حمل ابلكامل ميزانني  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : رقم 82 ابللون األزرق وحماط بدائرة زرقاء 
رقم االيداع  : 326-2018

التاريخ : 2018/01/15
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة اييت تو للدعاية و اإلعالن 

العنوان : غرب بو فطرية احلرفية / قطعة 1 / مبىن 206 / حمل 1 األرضي  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركة  شعار  يتوسطه  دائري  ختم  عن  عبارة  الشركة  ختم   : العالمة 
عباره عن جتويف ملعقة طعام حيوطها من اخلارج اطار لونه ازرق وأسفله 
دائرتني غري مكتملتني ومن خارج الدائرة اسم الشركة ابلعربية واالجنليزية

رقم االيداع  : 506-2018
التاريخ : 2018/01/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

التاريخ : 2017/12/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 

العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 
الدور )1م( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 

ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 196485
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 

الدور )1م( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 
ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 196488
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
العنوان : املنقف - قطعة )4( - مبىن )5411( - مكتب )27( - 

الدور )1م( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االحتفاظ  اإلجنليزية مع  ابللغة   trucky عبارة عن كلمة   : العالمة 
ابلشكل واللون 

رقم االيداع  : 196490
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة تراكي للتجارة العامة 
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ترسانة  لنصف  يعلوها رسم  الالتينية  ابللغة   tribla : كلمة  العالمة 
الربتغايل الغامق والنصف اآلخر نصف خوذه ابللون  الرمادي  ابللون 

triblA
رقم االيداع  : 660-2018

التاريخ : 2018/01/24
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
العامة  للمقاوالت  والراشد  القعود  اسطول  شركة   : التسجيل  طالب 

للمباين ومقاوالت الطرق واجملاري واجلسور
العنوان : الشرق - ق 5 - ش جابر املبارك - مبىن 50 - مكتب 

9 الدور 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكويت  مركز  اختصار   kic اجنليزيه  حروف   3 العالمة   : العالمة 
الصناعي احلروف ابللون األبيض االطار حول حرف الK اللون البين 

واالطار حول حرف ic اللون االوارنج كما هو موضح ابلشكل
رقم االيداع  : 764-2018

التاريخ : 2018/01/29
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 17
طالب التسجيل : شركه مركز الكويت الصناعي 

العنوان : صبحان الشمايل ق/10 شارع 3 / قسيمه 131/133
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
fatayer عبارة  وداخلها كتابة  اسود  إبطار  مميزة  عالمة   : العالمة 

station ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 1121-2018

التاريخ : 2018/02/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة مطعم فطاير ستيشن 

)الوحيد  احملل   -  )5021( مبىن   -  )7( قطعة   - حويل   : العنوان 
ابألرضي( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن قطع من الكيك على شكل دائرة

رقم االيداع  : 187924

الغذائية  الوجبات  لتحضري  الكويتية  دراية  شركة   : التسجيل  طالب 
اجلاهزة

العنوان : القبلة - قطعة -14مبىن -16 مكتب -41 دور 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن ختم بيضاوي الشكل يتوسطة شعار الشركة عبارة 
عن رأس سهم اصفر اللون وحييط به دائرة سوداء ومن اخلارج الدائرة 

البيضاوية اسم الشركة دراية للتجارة العامة 
رقم االيداع  : 507-2018

التاريخ : 2018/01/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة دراية للتجارة العامة

العنوان : القبلة- قطعة -14 مبىن -16 مكتب -42 دور 12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عباره عن جتويف ملعقة طعام حيوطها من اخلارج اطار لونه 
catering اسفله  ومكتوب  مكتملتني  غري  دائرتني  واسفله  ازرق 

and more ابالجنليزية
رقم االيداع  : 508-2018

التاريخ : 2018/01/21
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
الغذائية  الوجبات  لتحضري  الكويتية  دراية  شركة   : التسجيل  طالب 

اجلاهزة
العنوان : القبلة - قطعة -14مبىن -16 مكتب -41 دور 12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن رأس سهم اصفر اللون وحييط به دائرة سوداء

رقم االيداع  : 509-2018
التاريخ : 2018/01/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة دراية للتجارة العامة
العنوان : القبلة- قطعة -14 مبىن -16 مكتب -42 دور 12
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التاريخ : 2017/02/20
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة رد كرمي للتجارة العامة

العنوان : العارضية احلرفية-ق-1مبىن-13حمل-5 األرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن شكل دائري ملون بتدرج لأللوان من اللون االزرق 
بدرجاته اىل اللون الرتكوازي يتوسط حرف m ابللغة االجنليزية مكتوبة 
og money بشكل مميز ومذكور فيها اسم العالمة ابللون االسود
ابللغة االجنليزية حيث ان ال og تدل على اسم الشركة ون جلوابل 

حيث يشري حرف o كلمة ون وحرف g يشري اىل كلمة جلوابل 
رقم االيداع  : 188351
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

طالب التسجيل : شركة ون جلوابل سريفس للتجارة العامة 
العنوان : القبلة - ق -12 مبىن -13 مكتب ابلكامل - الدور 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : حرف T ابللغة االجنليزية مكتوب أسفل منه ابللغة االجنليزية 
ابللون  مكتوبة  التقدمية  األزرق وكلمة  ابللون  والعالمة كلها  التقدمية 

األبيض 
رقم االيداع  : 189798
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اإلدارة التقدمية التجارية 
العنوان : الشرق - قطعة )2( - مبىن )12( - مكتب )5( - الدور 

التاسع  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

THE BURGER THEORYالعالمة : كلمة THE BURGER THEORYالعالمة : كلمة THE BURGER THEORY مستطيلة 
الشكل وابللغة االجنليزية وابللون األسود واألبيض 

رقم االيداع  : 191396
التاريخ : 2017/06/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
طالب التسجيل : شركة الذوق الرفيع العاملية للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : الشرق - قطعة )1( - مبىن )8( - املكتب )الدور 18

ابلكامل( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قهوة  حبة  اسفله  يوجد  العربية  ابللغة  العاملية  الكنوز  : كلمة  العالمة 
الكنوز  كلمة  اسفله  ويوجد  خضراء  شجر  ورقة   + البين  ابللون 

انرتانشيوانل ابللغة االجنليزية
رقم االيداع  : 191965
التاريخ : 2017/07/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30

طالب التسجيل : شركة مطحنة الكنوز العاملية
العنوان : الفحيحيل-ق-4ش-2قسيمة152

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : عبارة عن زهور ونبااتت مع مراعاة األلوان وكلمة يف فريدي 

مكتوبة ابللغتني العربية واالجنليزية 
رقم االيداع  : 194938
التاريخ : 2017/10/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مقصف يف فريدي / فرع من شركة البساميه للتجارة 
العامة واملقاوالت 

العنوان : الشويخ الصناعية األوىل - قطعة )1( - مبىن )42(  احملل 
)55( - الدور األرضي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : تتضمن العالمة التجارية صورة منزل ضمن دائرة من كتابة 

OCEAN HOME أبلوان مجيلة وأشكال رائعة
رقم االيداع  : 195410
التاريخ : 2017/11/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : أوشن هوم للمقاوالت العامة
العنوان : اجلهراء الصناعية - قطعة 1 - مبىن 13 - حمل 6 - ميزانني 
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ورقتني  عن  عبارة  هي  و  اإلجنليزية  ابللغة  التجارية  العالمة   : العالمة 
شجر متداخلتني ذات لونني اخضر فاتح و اخضر داكن و يف وسط 
الورقة اخلضراء ذات اللون الداكن يوجد عالمة البيت ابللون األبيض و 
اسفل الورقة كتب االسم التجاري للعالمة ابألخضر الفاتح وابألحرف 

bio-clean الالتينية الكبرية
رقم االيداع  : 195730
التاريخ : 2017/11/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة ابيو كلني للتجارة العامة
العنوان : حويل - ق )218( - مبىن )25( - مكتب )8( - الدور 

االرضي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داخل  زهور  رسم  مع  واالجنليزية  ابلعربية  زهرة  قهوة  : كلمة  العالمة 
خلفية وردية مربع ابللون االبيض

رقم االيداع  : 195911
التاريخ : 2017/11/27

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة قهوة جممع زهرة 
العنوان : الساملية - ق -71 مبىن 1أ- حمل 1سرداب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتدراك

وقع خطأ مطبعي من قبل اجلهة الطالبة يف رقم فئة العالمة 194644
واليت نشرت يف عدد 1376 يف صفحة رقم 267 .

لذا لزم التنويه وإعادة النشر مرة اثنية 

العالمة : كتابة كارميل بلوك ابللغة الالتينيه 
رقم االيداع  : 194644
التاريخ : 2017/10/18

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركه دايري ميلك للحلوايت واملعجنات  
العنوان : العارضية احلرفية - ق-3 م -88 حمل 6 ارضي 

مربع  يعلوها  التينية  وأبحرف  العربية  ابللغة  اخلليجية  :كلمة  العالمة 
kابللون األمحر بداخله احلرف خ و

رقم االيداع  : 15-2018
التاريخ : 2018/01/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة االستثمارات الوطنية
حمل   -  28 مبىن   -  7 ق   - الشرق   : العنوان 

19+18+17+16+14+10+7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة اخلليجية ابللغة العربية واألحرف الالتينية مع رسم مربع 
ابللون األمحر بداخله حريف خ و k بشكل مميز

رقم االيداع  : 17-2018
التاريخ : 2018/01/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة االستثمارات الوطنية
حمل   -  28 مبىن   -  7 ق   - الشرق   : العنوان 

19+18+17+16+14+10+7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : كلمة اخلليجية ابللغة العربية واألحرف الالتينية مع رسم مربع 
ابللون األمحر بداخله حريف خ و k بشكل مميز

رقم االيداع  : 19-2018
التاريخ : 2018/01/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة االستثمارات الوطنية
حمل   -  28 مبىن   -  7 ق   - الشرق   : العنوان 

19+18+17+16+14+10+7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : عبارة عن اسم ابلعريب و اإلجنليزي و ورمسة خنلة الشعار ابللون 
البين الداكن و األخضر 

رقم االيداع  : 448-2018
التاريخ : 2018/01/18
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الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة درب العرب للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : الفروانية / قطعة الضجيج / مبىن 44 / حمل 18 ارضي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابللغة  مكتوب  وبداخلها  األسود  ابللون  دائرة  عن  عبارة   : العالمة 
VITALITY FITNESS املعهد  اسم  اإلجنليزية 

CENTER خبط مميز 
رقم االيداع  : 830-2018

التاريخ : 2018/02/05
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44
طالب التسجيل : شركة معهد فايتالييت فتنس سنرت الصحي

العنوان : الساملية - قطعة 7 - شارع سامل املبارك - املبىن 4101
- حمل 1+2 الدور 7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشركة  اسم  ميينه كتابة  وعلى  أسد  لرأس  شكل  عن  :عبارة  العالمة 

ابللغتني العربية واالجنليزية شركة فيدليت للخدمات اللوجستية 
رقم االيداع  : 951-2018

التاريخ : 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 45
طالب التسجيل : شركة فيدليت للخدمات اللوجستية 

العنوان : الشرق - قطعة )7( - مبىن )1( - مكتب )30( - الدور 
)29(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماط  والرسم  غرتة  يلبس  لرجل  تشبيهي  رسم  عن  عبارة   : العالمة 
dukkan العالمة كلمة  اسفل  الذهيب  ابللون  إبطار  محراء  بدائرة 

burger ابللغة اإلجنليزية ابللون االمحر
رقم االيداع  : 955-2018

التاريخ : 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة لو روايل جروب

العنوان : الساملية - القطعة )26( - املبىن )33( - املكتب )األرضي 
ابلكامل (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : دائري الشكل خلفية ابللون األمحر ابلنقش املميز بداخلها 

كلمة دكان بزة ابللون األبيض ابللغة العربية
رقم االيداع  : 956-2018

التاريخ : 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة لو روايل جروب

العنوان : القبلة - القطعة )4( - املبىن )33( - املكتب )2( - الدور 
االرضي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :العالمة عبارة عن رسم تشبيهي لرجل يلبس غرتة والرسم حماط 
بدائرة محراء إبطار ذهيب وأسفل العالمة كلمة دكان برجر ابللغة العربية 

ابللون األمحر 
رقم االيداع  : 958-2018

التاريخ : 2018/02/11
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43
طالب التسجيل : شركة لو روايل جروب

العنوان : الساملية - القطعة )26( - املبىن )33( - املكتب )األرضي 
ابلكامل (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع  خطوط  ثالثة  خيرتقها  األرضية  للكرة  شكل  عن  :عبارة  العالمة 

االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 1087-2018

التاريخ : 2018/02/13
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36
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طالب التسجيل : شركة أنظمة املشاريع للخدمات االستشارية 
العنوان : الشرق - قطعة )5( - مبىن )27( - مكتب )6( - السرداب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مع  اإلجنليزية  ابللغة   BRAVO عن كتابة كلمة  عبارة   : العالمة 

االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 1127-2018

التاريخ : 2018/02/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة لوروايل جروب 

العنوان : القبلة - قطعة )12( - مبىن )18( - مكتب )2( - الدور 
العاشر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة : العالمة عبارة عن كلمة BRAVO ابللغة اإلجنليزية ابللون 

البنفسجي واالبيض
رقم االيداع  : 1128-2018

التاريخ : 2018/02/14
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 30
طالب التسجيل : شركة لورايل جروب

العنوان : القبلة - قطعة -13 املبىن -18 مكتب 3 الدور العاشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :العالمة عبارة عن مربع خلفيته برتقايل غامق يتوسطها هاللني 
الربتقايل  ابللون  بيضاوي  شكل  يتوسطهم  األبيض  ابللون  متقابلني 
شكل  على  وامنا  مستقيمة  ليست  اضالعه  متوازي  منحرف  يتوسطه 

منحرف للداخل يتوسطه حرف ال M  ابللون االبيض
رقم االيداع  : 1475-2018

التاريخ : 2018/03/01
الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25
طالب التسجيل : شركة مرياين هوم للمالبس اجلاهزة و البشوت 
العنوان : حويل / قطعة 1 / مبىن 164129 / حمل 53 دور 1م

العالمة : عبارة عن حرف كيو على شكل دائرة حمددة ابللون األخضر 
اإلجنليزية  ابللغة   Qatami Agrico وبداخلها كلمة  الغامق 
وأيضا داخل دائرة صغرية ابللون األخضر الغامق وبداخلها وردة صغرية

رقم االيداع  : 192407
التاريخ : 2017/07/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 44

طالب التسجيل : شركة القطامي الزراعية 
18 اب - جممع  7+8 - مبىن  الشيوخ - قطعة  العنوان : جليب 

متعب عبيد راشد املطريي - مكتب 16 سرداب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : لون الرسم عنايب لون الكتابة شركة االستثمارات الوطنية 
الرمادي  ابللون  واالجنليزية  العربية  ابللغتني  الكتابية  .ع  .ك  .م  ش 

national Investments Company KSCP
رقم االيداع  : 193884
التاريخ : 2017/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة االستثمارات الوطنية ) ش م ك ع(
العنوان : الشرق - شارع املتنيب - قطعة 7 - قسيمة 28 - مبىن 

اخلليجية - األدوار 7 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
N حرف  وبداخله  مربع  الوطنية  االستثمارات  شركة  :رسم  العالمة 
ابللغة اإلجنليزية بشكل متدرج ووتري بعرض يبدأ حبجم اكرب مث يقل 
pantone Cool Gray تدرجييا حىت يصل اىل الزوااي ابللون

cvc 11  اللون العنايب
رقم االيداع  : 193885
التاريخ : 2017/09/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة االستثمارات الوطنية ) ش م ك ع(
العنوان : الشرق - شارع املتنيب - قطعة 7 - قسيمة 28 - مبىن 

اخلليجية - األدوار 7 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
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المة :كاستيلالعالمة :كاستيلالعالمة :كاستيل
castle

رقم االيداع  : 194221
التاريخ : 2017/10/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : شركة مصر املستقبل للتجارة العامة 
العنوان : خيطان القدمية - ق 16 - مبىن 15 - مكتب 10 الدور 

السادس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة : االشراف للمواد الغذائية 
AL ASHRAF FOOD STUFF

رقم االيداع  : 194794
التاريخ : 2017/10/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 29

طالب التسجيل : االشراف للمواد الغذائية 
العنوان : الشويخ الصناعية ق 1 قسيمه  85 - مبىن 44

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمقاوالت  الشركة – خليج دمسان  اسم  عبارة عن  :العالمة  العالمة 
الربتقايل مع شكل  للمباين مع متييز كلمة خليج دمسان ابللون  العامة 

ترس بداخله ثالث بناايت مع شكل رافعة ابللون االسود والربتقايل 
رقم االيداع  : 195107
التاريخ : 2017/11/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37

طالب التسجيل : مؤسسة خليج دمسان للمقاوالت العامة للمباين
العنوان : الشرق - قطعة 4 - املبىن 23 - مكتب 3 السادس

العالمة : صورة شخص يقوم بدفع ترس بداخله كرة ارضية
رقم االيداع  : 195416
التاريخ : 2017/11/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 2

طالب التسجيل : الشركة املتكاملة املتحدة لسحب وطالء املعادن 
العنوان : القبلة / قطعة 15 / مبىن م األول / /حمل ارضي 26

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :عبارة عن شكل مقوس ابللون األمحر حيتوي على كلمة فوزيك 

ابللغة العربية وابألعلى كلمة مؤسسة فوزيك
رقم االيداع  : 196197
التاريخ : 2017/12/12

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : مؤسسة فوزيك للمالبس اجلاهزة واهلدااي والكماليات 
العنوان : العقيلة - قطعة )5( - مبىن ) 23( - احملل )1( - ميزانني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
AH حرفني  على  حتتوي  سنبلة  حييطها  دائرة  عن  :عبارة  العالمة 

متداخلني ابللغة اإلجنليزية مع االحتفاظ ابلشكل واللون 
رقم االيداع  : 196543
التاريخ : 2017/12/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة الرمز أي اتش للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : املهبولة - قطعة )أ/1( - مبىن )194( - مكتب )15( 

- ميزانني

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 


