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 جملس الوزراء

 2017لسنة  190مرسوم رقم 

 املرسوم رقم أ( منمكرراً  2بتعديل الفقرة األوىل من املادة )

 يف شأن تكرمي الشهداء1991لسنة  38 

 الدستور،طالع على البعد ا -

يف شــــأن تكـــرمي الشــــهداء  1991لســـنة  38وعلـــى املرســـوم رقــــم  -

 ،واملراسيم املعدلة له

 الوزراء،وبناًء على عرض رئيس جملس  -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

مــن املرســوم رقــم  أ(مكــرراً  2ُيســتلدب بــنف الفقــرة األوىل مــن املــادة )

 التايل:املشار إليه النف  1991لسنة  38

ملكتــت تكــرمي الشــهداء مــدير عــام يبعــة ورســوم بدر ــة و يــل  ))يكــون

 األقل((.وزارة مساعد على 

 مادة اثنية

ــوزراء  ــوزراء وال ــه هــها  - ــل في ــا   ــه   -علــى رئــيس جملــس ال تنفي

 املرسوم ، ويع ل به من اتريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية 

 أمري الكويت

 صلاح األمحد اجلابر ال لاح

 الوزراء رئيس جملس

  ابر ملارك احل د ال لاح

 هـ 1438القعدة  يذ 25 يف:صدر بق ر السيف 

 م 2017أغسطــس  17 املوافـــــــــــــــــــق:          

 
 

 2017لسنة  191مرسوم رقم 

 بتجديد تعية و يل وزارة مساعد

 بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 الدستور،طالع على بعد اال -

يف شأن اخلدمة  1979لسنة  15وعلى املرسوم ابلقانون رقم  -

 له،املدنية والقوانة املعدلة 

هـ 1399من مجــادى األوىل ســنة  7وعلى املرسوم ال ادر يف   -

م يف شأن نظام اخلدمة املدنية 1979من إبريل سنة  4املوافــق 

 له،واملراسيم املعدلة 

 ئون اإلسالمية ،وبناًء على عرض وزير األوقاف والش -

 وبعد موافقة جملس الوزراء ، -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

بدر ة  –جيدد تعية / داود علد الوهاب علد الرمحن العسعوسي 

وذلك ملدة  اإلسالمية،و يل وزارة مساعد بوزارة األوقاف والشئون 

 .18/7/2017أربع سنوات اعتلاراً من 

 مادة اثنية

 املرســـوم،علـــى  ئـــت وزيـــر األوقـــاف والشـــئون اإلســـالمية تنفيـــه هـــها 

 الرمسية.وينشر يف اجلريدة 

 أمري الكويت 
 صلاح األمحد اجلابر ال لاح

 رئيس جملس الوزراء
  ابر ملارك احل د ال لاح

 وزير األوقاف والشئون اإلسالمية 
 حم د  صر علدهللا اجلربي   

 هـ  1438ة   القعد يذ 25 يف:صدر بق ر السيف 
 م 2017أغسطــس  17املوافق:                  
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 2017 لسنة 192رقم مرسوم 

 حوب مكافحة متويل اإلرهاب  ابملوافقة على مه رة تفاهم

 على الدستور ،  االطالعبعد  -

 وبناًء على عرض النائت األوب لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلار ية  ، -

 ،وبعد موافقة جملس الوزراء  -

 رمسنا ابآليت

 مادة أوىل

ــــــل اإلرهــــــاب  ــــــه رة التفــــــاهم حــــــوب مكافحــــــة متوي ــــــى م ــــــة عل املوافق

واملرافقــــــــة  2017مــــــــايو  21بتــــــــاريخ املوقعــــــــة يف مدينــــــــة الــــــــر ض 

 املرسوم.ن وصها هلها 

 مادة اثنية

وعلى رئيس  املرسوم،تنفيه هها  – ل في ا   ه   –على الوزراء 

ويع ل به من اتريخ نشره يف  األمة،جملس الوزراء إبالغه إىل جملس 

  الرمسية.اجلريدة 

 أمري الكويت

 صلاح األمحد اجلابر ال لاح

 

 رئيس جملس الوزراء

  ابر ملارك احل د ال لاح

 

 النائت األوب لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلار ية

 صلاح خالد احل د ال لاح

 

 هـ  1438القعدة  يذ 25صدر بق ر السيف يف : 

 م 2017أغسطــس  17املوافق :                  

 اإلرهاب متويل مكافحة حوب مه رة تفاهم
 أبرمت مه رة التفاهم ههه بة  ل من :

 مملكة اللحرين .1
 دولة الكويت .2
 سلطنة ع ان .3
 دولة قطر .4
 امل لكة العربية السعودية .5
 اإلمارات العربية املتحدة .6
 الوال ت املتحدة األمريكية .7

 ردين ب "املشارك " وجمت عة ب )املشار ة(ويشار إليهم منف
إقرارا ابلعالقات املتلادلة بة املشار ة ، والرغلة املشرت ة لتعزيز ههه 

 هود  ريئة واتر ية لز دة  بالعالقات ، هتدف ههه امله رة إىل به
التعاون وتقويته بة املشار ة ملكافحة متويل اإلرهاب وتشجيع اختاذ 

وتوصل  ت يف هها الشأن وفقا مللدأ املنفعة املشرت ة.مزيد من اإل راءا
 املشار ون إىل التفاهم التايل:

 1املادة 
 امللادئ واألهداف

املشار ة إلنشاء مر ز الستهداف متويل  ةتؤسس ههه امله رة ني 1.1
، تشرتك يف رائسته امل لكة العربية السعودية "وزارة  اإلرهاب

الداخلية" والوال ت املتحدة األمريكية " وزارة اخلزانة األمريكية" ، 
وذلك لغرض تسهيل التنسيق وتلادب املعلومات وبناء القدرات 
الستهداف شلكات متويل اإلرهاب واألنشطة األخرى ذات االهت ام 

 الوطين لدى املشار ة.املشرتك اليت هتدد األمن  
االستفادة من اخلربات املتاحة لدى املشار ة  ىيع ل املر ز عل 2.1

الستهداف شلكات متويل إرهاب حمددة ، و هلك حتديد الشر اء 
 والع ل على تزويدهم ابلقدرات اليت تحتا واها ملكافحة ةاإلقلي ي

 متويل اإلرهاب داخل حدودهم.
شكل من األشكاب على تلادب  ههه امله رة أبي رال تؤث 3.1

 املعلومات والعالقات الع لياتية القائ ة بشكل ثنائي بة املشار ة وال
يق د هبا حتويل أي موارد بعيدا عن تلادب املعلومات  حتل حملها . وال

 والعالقات الع لياتية القائ ة بشكل ثنائي بة املشار ة.
 2املادة 

 نطاق التعاون
 –من خالب مر ز استهداف متويل اإلرهاب  – يعتزم املشار ة 1. 2

 القيام وا يلي:
اإلرهاب  متويل حتديد وتعقت وتلادب املعلومات املتعلقة بشلكات –أ 

واألنشطة األخرى ذات االهت ام املشرتك ، وا فيها التهديدات ذات 
 ال لة اليت ت در من الدوب واملنظ ات اإلرهابية.
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املشرتك للعقوابت أو التدابري تنسيق اإل راءات  التحديد  –ب 
 األخرى ضد اإلرهابية وتفكيك شلكات متويلهم.

تقدمي الدعم املتخ ف لل شار ة الهين تحتا ون إىل املساعدة  –ج 
اإلرهاب، وا يف ذلك إقامة  متويل يف بناء القدرات ملوا هة هتديدات

ورش ع ل حوب أفضل امل ارسات وا يتفق مع معايري جم وعة الع ل 
 املايل.

 3املادة 
 آلية الع ل

يعلن املشار ون نيتهم الع ل سو  من خالب املر ز ملكافحة  1. 3
 متويل اإلرهاب.

يعتـــــــــزم املشـــــــــار ون ملـــــــــدئيا الع ــــــــــل معـــــــــا لـــــــــز دة تلــــــــــادب  2. 3
املعلومــــــــــات وتنســــــــــيق العقــــــــــوابت والتــــــــــدابري األخــــــــــرى لتفكيــــــــــك 
شــــلكات متويــــل اإلرهــــاب ، وذلــــك هبــــدف تنســــيق الع ــــل للت ــــدي 

ســـــرع ألتهديـــــدات ابللغـــــة اخلطـــــورة وز دة اإل ـــــراءات املشـــــرت ة يف ل
وقــــــت ممكــــــن ، مــــــع و ــــــود هــــــدف علــــــى املــــــدى الطويــــــل النتقــــــاب 

 خرباء إىل مدينة الر ض ابمل لكة العربية السعودية.
يعتزم املشار ون أن يستفيد املر ز من قدراهتم وقدرات الدوب  3. 3

ب ورش الع ل اإلقلي ية اإلقلي ية ملكافحة متويل اإلرهاب من خال
وغريها من امللتقيات اليت تر ز على تطوير القدرات اجل اعية ملكافحة 

 متويل اإلرهاب.
 4املادة 

 املدة والتعديل واإليقاف
التفاهم ههه  مه رة يعتزم املشار ون ملاشرة األنشطة الواردة يف 1.4
 التوقيع عليها.فور 
التفاهم ههه يتوقع أن يتفق عليه  حملتوى مفكرةأي تعديل  2.4

 املشار ون بشكل خطي ومتلادب .
يعتزم املشار ون التوصل إىل التفاصيل املالية والفنية حست  3. 4

الضرورة في ا بينهم . وتتوقف أنشطة  ل مشارك يف إطار ههه امله رة 
وختضع للقوانة واللوائح اليت  على توفر األمواب واملوارد األخرى

 .شارك حتكم  ل م
ههه امله رة ليست ملزمة من الناحية القانونية وليس املق ود  4.  4

أي حقوق أو التزامات وو ت القانون احمللي أو  تنشئمنها أن 
 الدويل.

يف الـــرأي تنشـــأ  اختالفـــاتيعتـــزم املشـــار ون التعامـــل مـــع أي   5.  4
 هم.بينهم في ا يتعلق بتفسري ههه امله رة من خالب التشاور الودي بين

مشــارك إيقــاف التعــاون وو ــت هــهه املــه رة يف أي  أليجيــوز  6.  4
شــعار خطــي مســلق إىل إوقــت ، وعليــه يف هــهه احلالــة الســعي لتقــدمي 

 التعاون. إيقافاملشار ة اآلخرين قلل ثالثة أشهر على األقل من 
وقعــت هــهه املــه رة يف مدينــة الــر ض، مــن ســلع نســخ أصــلية ابللغتــة العربيــة 

 2017 /21/5املوافق  ه 25/8/1438ليزية، بتاريخ واإلجن
 عن دولة الكويت       عن مملكة اللحرين                  

 عن دولة قطر      عن سلطنة ع ان                       
 العربية املتحدة  اإلماراتعن امل لكة العربية السعودية       عن   

 األمريكيةعن الوال ت املتحدة 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
ON 

COUNTERING THE FINANCING OF 
TERRORISM 

This Memorandum of Understanding (MoU) is 
entered into by and between: 
(1) The Kingdom of Bahrain, 
(2) The State of Kuwait, 
(3) The Sultanate of Oman, 
(4) The State Qatar, 
(5) The Kingdom of Saudi Arabia, 
(6) The United Arab Emirates, and 
(7) The United States of America. 
hereinafter each referred to individually as 
“Participant“ and collectively as “Participants.” 
In recognition of the strong relations 
existing among the Participants, and of the 
mutual desire to further these relations, the 
objective of this MoU is a bold and historic 
effort to expand and strengthen the 
cooperation among the Participants to 
counter the financing of terrorism, and to 
Spur further action in this regard, based 
upon the principle of mutual benefit. 
The Participants have reached the following 
understanding: 

Section 1: Principles and 
Aims 

1.1 This MoU between the Participants 
establishes the intent to create a Terrorist 
Financing Targeting Center (TFTC), to be 
chaired jointly by the Kingdom of Saudi Arabia 
(Ministry of Interior) and the United States of 
America (US. Department of the Treasury), for 
the purpose of facilitating coordination, 
information sharing, and Capacity-building to 
target terrorist financing networks and related 
activity of mutual concern that pose national 
security threats to the Participants. 
1.2 The "(FTC would work to leverage the 
Participants’ existing expertise to target specific 
terrorist finance networks, and also to identify 
and work to provide regional partners with the 
capacity they need to combat the financing of 
terrorism within their own borders. 
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1.3 This MoU does not replace or modify in any 

manner existing bilateral information sharing and 
operational relationships among the Participants. 
No resources are intended to be diverted from 
existing bilateral information sharing and 
operational relationships among the Participants. 

Section 2: Scope of Cooperation 
2.1 The Participants, through the TFTC, intend to: 

a) identify, track, and share information 
regarding terrorist financial networks and 
related activity of mutual concern, including 
related threats emanating from countries and 
terrorist organizations; 
b) Coordinate action, such as joint sanctions 
designations or other disruptions against 
terrorists and their financial networks; and 
c) Offer expert support to Participants that need 
assistance building capacity to counter terrorist 
finance threats, including establishing 
workshops on best practices in line with 
Financial Action Task Force (FATF) standards. 

Section 3: Working 
Mechanism 

3.1 The Participants declare their intent to work 
together through the TFTC on countering the 
financing of terrorism. 
3.2 Participants intend initially to work together 
to increase information sharing and coordinate 
sanctions and other disruptive actions against 
terrorist finance networks, 
with the goals of coordinating action. against 
the highest-level threats and increasing joint 
actions as quickly as possible, with a longer 
term goal of co-locating experts in Riyadh, 
Saudi Arabia. 
3.3 The Participants intend that the Hit: build 
upon their capacity and the capacity of regional 
countries to counter the financing of terrorism 
through regional workshops and other events 
focused on improving collective. capabilities to 
combat terrorist finance. 

Section 4: Duration, Revision, and 
Discontinuance 

4.1 The Participants intend to begin activities 
under this MoU Upon signature. 

4.2 Any revision to the content of this MoU 
is expected to be mutually decided Upon in 
writing by the Participants and be done in 
Writing by the Participants. 
4.3 Financial and other technical details are 
intended to he reached as necessary among the 
Participants. The activities of each Participant 
in connection with this MoU are contingent on 
the availability of funds and other resources, and 
subject to the laws and regulations that govern 
each Participant. 
4.4 This Mot) is not legally binding and is not 
intended to give rise to any rights or obligations 
under domestic or international law. 
4.5 The Participants intend to a ddress any 
differences of opinion arising among them in regard 
to the interpretation of the present MoU through 
friendly consultation among the Participants. 
4.6 Any Participant may discontinue cooperation 
under this MoU at any time, but in such case, 
should endeavor to give at least three months’ 
prior written notice of discontinuation of its 
cooperation to the other Participants. 
Signed in Riyadh, in Seven originals in the 
English and Arabic languages, on t] of May 2017 
corresponding to the 25“ of Shaban 1438. 

For                                        For 
The Kingdom of Bahrain     The State of Kuwait 

For                                               For 
The Sultanate of Oman           The State of Qatar 

For                                     For 
The Kingdom of Saudi Arabia   The United Arab Emirates 

For 
The United States of America 
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 2017لسنة  193مرسوم رقم 
 ابملوافقة على بروتو ولة بشأن تعديل املادتة

الدويل املوقعة  من اتفاقية الطريان املدين 56أ و 50
 2016أ توبر  6مونرت ب يف يف 

  الدستور،على  االطالعبعد  -
 7وعلـــــى اتفاقيـــــة الطـــــريان املـــــدين الـــــدويل احملـــــررة يف شـــــيكاغو يف  -

 وتعديالهتا، 1944ديس رب سنة 
وبنـــــاًء علـــــى عـــــرض النائـــــت األوب لـــــرئيس جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــر  -

 اخلار ية،
 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا ابآليت
 مادة أوىل

ــــــــــى بروتو ــــــــــولة بشــــــــــأن تعــــــــــديل املــــــــــادتة  أ  و  50املوافقــــــــــة عل
ـــــــــــــوقعة يف  56 ـــــــــــــدويل وامل ـــــــــــــة الطـــــــــــــريان املـــــــــــــدين ال مـــــــــــــن اتفاقي

واملرافقــــــــــــة ن وصــــــــــــه ا هلــــــــــــها  2016أ تــــــــــــوبر  6مــــــــــــونرت ب يف 
 املرسوم .   

 مادة اثنية
وعلــى رئــيس  املرســوم،تنفيــه هــها  – ــل في ــا   ــه   –علــى الــوزراء 

ويع ــل بــه مــن اتريــخ نشــره يف  األمــة،جملــس الــوزراء إبالغــه إىل جملــس 
  الرمسية.اجلريدة 

 أمري الكويت 
 صلاح األمحد اجلابر ال لاح

 
 رئيس جملس الوزراء 

  ابر ملارك احل د ال لاح 
 
 النائت األوب لرئيس جملس الوزراء

 ووزير اخلار ية           
 لاحصلاح خالد احل د ال    
 

 هـ  1438القعدة ي ذ 25 يف:صدر بق ر السيف 
 م 2017أغسطــس  17 املوافق:      

 

 بروتو وب
 الطريان املدين الدويل ةتعديل اتفاقي بشأن

 أ([ (50 املادة] 
 2016وب تشرين األ/ برا تو  6يف  باملوقع يف مونرت 

 بروتو وب
 أ( من (50 املادة تعديل
 الطريان املدين الدويل ةاتفاقي
 2016وب تشرين األ/ برا تو  6يف  باملوقع يف مونرت 

  املدين الدويلملنظ ة الطريان  الع ومية اجل عيةن إ
ـــة يف مـــونرت ب يف  التاســـعةيف دورهتـــا  ا ت عـــتذ إ  /ا تـــوبر 1والثالث

 ،2016وب تشرين األ
يف توســيع  الرغلــةمــن الــدوب املتعاقــدة لــديها  اً  لــري ن عــددا ً أوالحظــت 

فضـــل عـــن طريـــق ز دة متثيـــل أزن اعضـــوية ا لـــس وذلـــك لضـــ ان تـــو 
 ،الدوب املتعاقدة

 ةعضـــاء يف ا لـــس مـــن ســــتنـــه مـــن املالئـــم ز دة عــــدد األأاعتـــربت و 
  ؛ربعة عضواً أ اىل وثالثة عضواً 

 ةتعـدب اتفاقيــ أعـاله، أناملــه ور  الضـروري، للغـرضنـه مــن أواعتـربت 
يف شيكاغو يف اليـوم السـابع مـن ديسـ رب  املربمة لدويلاالطريان املدين 

 ؛1944وب  انون األ/
 أعــاله، املــه ورة االتفاقيــةمــن  )أ( 94املــادة  ألحكــام وفقــاً  تقــر،-1

 امله ورة: االتفاقيةالتايل على  املقرتحالتعديل 
 الثانيـــــــةجيـــــــت تعـــــــديل اجل لـــــــة  االتفاقيـــــــة،مـــــــن )أ(  50يف املـــــــادة "

 "."؛ ربعة" أابلعدد  " سته وثالثة " عن العدد ابالستعاضة
ومثان وعشرين عدد الدوب املتعاقدة اليت يلزم ت ديقها  ةوائ حتدد-2

 وذلــك وفقــاً  ،لكــي ي ــلح  فــهاً  أعــالهعلــى التعــديل املقــرتح املــه ور 
 امله ورة؛ االتفاقيةمن )أ(  94املادة  ألحكام

 إبعـداد الـدويلدين الطـريان املـ ملنظ ـة العامـة ينـةمن تقـوم األأ تقـرر-3
 وال ـــينية والروســـية واإلجنليزيـــة واإلســـلانية العربيـــة ابللغـــاتبروتو ـــوب 

التعــــديل املقــــرتح  احلجيــــة، متضــــ ناً ومجيعهــــا متســــاوية يف والفرنســــية، 
 أد ه:حكام الواردة األ ومتض ناً  أعالهامله ور 

  .مينها العام على الربوتو وبأو  الع ومية اجل عيةيوقع رئيس أ( 
يفــتح ابب الت ــديق علــى الربوتو ــوب مــن  انــت أي دولــة تكــون ب( 

و تكـون قـد أ ةالطـريان املـدين الـدويل املـه ور  ةقد صدقت علـى اتفاقيـ
 .انض ت اليها

 .منظ ة الطريان املدين الدويل ىتودع واثئق الت ديق لدج( 
للدوب اليت صدقت عليه يف اتريخ  ابلنسلة ي لح الربوتو وب  فهاً د( 
  .والعشرين والثامنة املائةالت ديق  ةقيداع وثيإ

يـداع  إبتـاريخ  ةمجيع الدوب املتعاقـد إبخطار مة العام فوراً يقوم األه( 
 . ل ت ديق على الربوتو وب
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 االتفاقيــةمجيــع الـدوب املتعاقــدة يف  إبخطــار مــة العــام فـوراً يقـوم األو( 
 النفاذ.امله ورة بتاريخ دخوب الربوتو وب حيز 

دولـة متعاقـدة ت ـدق عليـه  أليالربوتو ـوب ابلنسـلة  مفعوب ييسر ز( 
 ةت ديقها لـدى منظ ـ ةيداع وثيقإ أعاله، عندبعد التاريخ املشار اليه 
 .الطريان املدين الدويل

واملتخـــهة مـــن  أعـــاله املـــه ورة ابإل ـــراءات وع ـــالً ذلـــك، وبنـــاء علـــى 
 الع ومية، اجل عية انت 

 لل نظ ة.مة العام األ بواسطةعد هها الربوتو وب أ
 التاســـعة الـــدورةوقـــع علـــى هـــها الربوتو ـــوب رئـــيس تقـــدم، ملـــا  ثلـــااتً إو 

 العام،مينها أو  الدويلالطريان املدين  ةملنظ  الع ومية للج عيةوالثالثة 
 الع ومية. اجل عية انت  من املخولة هل ا ال الحيةوو ت 

وب مـن ين األتشر  /حرر يف مونرت ب يف اليوم السادس من شهر ا توبر
 واإلســـلانية العربيـــةغـــات لواحـــدة ابل ةعشـــر يف وثيقـــ ةســـنه الفـــة وســـت

 ة.ومجيعها متساوية يف احلجي والفرنسية، وال ينية والروسية واإلجنليزية
الطريان املدين الدويل  ةرشيف منظ أيف  وسيظل هها الربوتو وب مودعاً 

 لل نظ ـةمـة العـام األ ةوسوف حتاب النسخ امل دق عليها منه بواسط
الطــريان املــدين الــدويل احملــررة يف  ةمجيــع الــدوب املتعاقــدة يف اتفاقيــ اىل

 .1944وب ن األو  ان/شيكاغو يف اليوم السابع من شهر ديس رب 
 أ. علدالرمحن                                                   ف. ليو

 الع ومية         األمينة العامةرئيس الدورة التاسعة والثالثة للج عية 
ـــةابللغـــات  منف ـــلةيف طلعـــات  الوثيقـــةتنشـــر هـــهه   واإلســـلانية العربي
 والفرنسية. وال ينية والروسية واإلجنليزية

 منظ ه الطريان املدين الدويل
999 Robert-Bourassa Boulevard,Montreal,Quebec,Canada H3C 5H7 

الشــراء واالطــالع علــى للح ــوب علــى معلومــات عــن تقــدمي طللــات 
ـــع ـــع امســـاء و ـــالء اللي ـــايل الكتـــت،  وابئعـــي مجي ير ـــى ز رة املوقـــع الت
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 ICAO       االيكاو  
 بروتو وب

 الطريان املدين الدويل ةتعديل اتفاقي بشأن
 [56 املادة] 

 2016وب تشرين األ/ برا تو  6يف  باملوقع يف مونرت 
 بروتو وب

 من 56 املادة تعديل
 الطريان املدين الدويل ةاتفاقي
 2016وب تشرين األ/ برا تو  6يف  باملوقع يف مونرت 

  املدين الدويلملنظ ة الطريان  الع ومية اجل عيةن إ
ـــة يف مـــونرت ب يف  التاســـعةيف دورهتـــا  ا ت عـــتذ إ  /ا تـــوبر 1والثالث

 ،2016وب تشرين األ
يف توســيع  ةالرغلــمــن الــدوب املتعاقــدة لــديها  اً  لــري ن عــددا ً أوالحظــت 

 املالحة اجلوية، جلنة عضوية
من  املالحة اجلوية جلنةعضاء يف نه من املالئم ز دة عدد األأاعتربت و 

 تسعة عشر عضواً إىل واحد وعشرين عضوًا،  
 ةتعـدب اتفاقيــ أعـاله، أناملــه ور  الضـروري، للغـرضنـه مــن أواعتـربت 

يف شيكاغو يف اليـوم السـابع مـن ديسـ رب  املربمة الدويلالطريان املدين 
 ،1944وب  انون األ/
 أعــاله، املــه ورة االتفاقيــةمــن  )أ( 94املــادة  ألحكــام وفقــاً  تقــر،-1

 امله ورة: االتفاقيةالتايل على  املقرتحالتعديل 
حتل علارة " واحـد وعشـرين عضـوًا" حمـل  االتفاقية،من  56يف املادة "

 علارة " تسعة عشر عضوًا"؛
ومثان وعشرين عدد الدوب املتعاقدة اليت يلزم ت ديقها  ةوائ حتدد-2

 وذلــك وفقــاً  ،لكــي ي ــلح  فــهاً  أعــالهعلــى التعــديل املقــرتح املــه ور 
 امله ورة؛ االتفاقيةمن )أ(  94املادة  ألحكام

 إبعــداد الــدويلالطــريان املــدين  ملنظ ــة العــام ةمــقــوم األين أ تقــرر-3
 وال ـــينية والروســـية واإلجنليزيـــة واإلســـلانية العربيـــة ابللغـــاتبروتو ـــوب 

التعــــديل املقــــرتح  احلجيــــة، متضــــ ناً ومجيعهــــا متســــاوية يف والفرنســــية، 
 أد ه:حكام الواردة األ ومتض ناً  أعالهامله ور 

  .مينها العام على الربوتو وبأو  الع ومية اجل عيةيوقع رئيس أ( 
دولــة تكــون  يفــتح ابب الت ــديق علــى الربوتو ــوب مــن  انــت أيب( 

و تكـون قـد أ ةالطـريان املـدين الـدويل املـه ور  ةقد صدقت علـى اتفاقيـ
 .انض ت اليها

 .منظ ة الطريان املدين الدويل ىتودع واثئق الت ديق لدج( 
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للدوب اليت صدقت عليه يف اتريخ  ابلنسلة ي لح الربوتو وب  فهاً د( 
  .والعشرين والثامنة املائةالت ديق  ةيداع وثيقإ

يـداع  إبتـاريخ  ةمجيع الدوب املتعاقـد إبخطار مة العام فوراً قوم األيه( 
 . ل ت ديق على الربوتو وب

 االتفاقيــةمجيــع الـدوب املتعاقــدة يف  إبخطــار مــة العــام فـوراً يقـوم األو( 
 النفاذ.امله ورة بتاريخ دخوب الربوتو وب حيز 

دولـة متعاقـدة ت ـدق عليـه  أليمفعوب الربوتو ـوب ابلنسـلة  ييسر ز( 
 ةت ديقها لـدى منظ ـ ةيداع وثيقإ أعاله، عندبعد التاريخ املشار اليه 
 .الطريان املدين الدويل

واملتخـــهة مـــن  أعـــاله املـــه ورة ابإل ـــراءات وع ـــالً ذلـــك، وبنـــاء علـــى 
 الع ومية، اجل عية انت 

 لل نظ ة.مة العام األ بواسطةعد هها الربوتو وب أ
 التاســـعة الـــدورةوقـــع علـــى هـــها الربوتو ـــوب رئـــيس تقـــدم، ملـــا  ثلـــااتً إو 

 العام،مينها أو  الدويلالطريان املدين  ةملنظ  الع ومية للج عيةوالثالثة 
 الع ومية. اجل عية انت  من املخولة هل ا ال الحيةوو ت 

وب مـن تشرين األ /حرر يف مونرت ب يف اليوم السادس من شهر ا توبر
 واإلســـلانية العربيـــةغـــات لواحـــدة ابل ةعشـــر يف وثيقـــ ةســـنه الفـــة وســـت

 ة.احلجيـومجيعهـا متسـاوية يف  والفرنسـية، وال ـينية والروسية واإلجنليزية
الطـــريان املـــدين الـــدويل وســـوف  ةرشـــيف منظ ــأيف  وســيظل هـــها الربوتو ـــوب مودعـــاً 

مجيـــع الـــدوب  اىل لل نظ ـــةمـــة العـــام األ ةحتـــاب النســـخ امل ـــدق عليهـــا منـــه بواســـط
ــدويل احملــررة يف شــيكاغو يف اليــوم الســابع مــن  ةاملتعاقــدة يف اتفاقيــ الطــريان املــدين ال
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 ICAO       االيكاو  
 56و)أ(  50 تةبتعديل املاد الربوتو والن اخلاصاناملوضوع 

 يف مونرت ب املوقعة الدويل،الطريان املدين  ةمن اتفاقي
 6/10/2016يف 

 ة.الت ديق على الربوتو ول املطلوب:ء را اإل
والثالثــة الــيت  التاســعةلاليكــاو يف دورهتــا  الع وميــة اجل عيــة تاعت ــد

 2016-10-6اىل  2016-9-27مـــــن  الفـــــرتةيف مـــــونرت ب يف  انعقـــــدت
ــوايل، 56و )أ( 50 تةلتعــديل املــاد ةبروتو ــول ــ ،علــى الت  ةمــن اتفاقي

 الدويل. الطريان املدين 
)أ( بـز دة عضـوية الـدوب  50 الربوتو وب اخلـا  بتعـديل املـادة يتعلق

  عضوًا؛ 40عضواً إىل  36األعضاء يف ا لس من 
ــــدعو الربوتو ــــوب اخلــــا  بتعــــديل املــــادة  ز دة عــــدد  اىل 56بين ــــا ي

ومرفق  .عضواً  21اىل  عضواً  19من  اجلوية املالحة ةعضاء يف جلناأل
 الربوتو ــوالت،عليهــا هلــهه  اً صــل م ــدقهبــها الكتــاب نســخ طلــق األ

  الالزمة. ءاتار  الختاذ اإل وذلك
 7-39و 5- 39لاليكــاو يف قراريهـــا  الع وميـــة اجل عيــةوقــد حثـــت 

علــى  املدخلــةمجيــع الــدوب املتعاقــدة علــى الت ــديق علــى التعــديالت 
مــا  أبســرعوذلــك  االتفاقيــة،مــن التــوايل، علــى ، 56)أ( و 50املــادتة 

 .)أ( و )ب(ضافتة ميكن ويعاد سرد ههين القرارين يف اإل
مــــن الواثئــــق  ةهبــــها الكتــــاب جم وعــــو)د(  (ج)ن اضــــافتوتتضــــ ن اإل

ــة هــهه اال ــراءات  الت ــديق. وتــرد ةملســاعدة الــدوب يف ع ليــ اإلداري
 التايل:يضا على موقع االيكاو أدارية اإل
  www.icao.int – Treaty Collection 

 اإلضافات:
)أ(  50علــى بروتو ــوب تعــديل املــادة  : الت ــديق5-39 القــرار-)أ( 
 ".الطريان املدين الدويل ةاتفاقي"من 
مـن  56الت ديق على بروتو ـوب تعـديل املـادة  :7-39 القرار-)ب(

 الدويل".الطريان املدين  ةاتفاقي"
ابلت ديق على بروتو ـوب تعـديل املـادة  املتعلقة اإلدارية الوثيقة-)ج( 
  ".دين الدويلالطريان امل ةاتفاقي"من )أ(  50
ابلت ـديق علـى بروتو ـوب تعـديل املـادة  املتعلقـة اإلدارية الوثيقة-)د( 
  ".الطريان املدين الدويل ةاتفاقي"من  56

 املرفقات:
 الدويل" الطريان املدين ةاتفاقي"خب و  تعديل  بروتو وب-

 (.Doc 10077)أ([ ) 50 ]املادة
  الدويل" الطريان املدين ةاتفاقي"بروتو وب خب و  تعديل -
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 (.Doc 10076[ )56املادة ] 
 L E3/1.21-17/2  ، LE 3/1.20رقم املنظمة اإلضافة )أ( بكتاب

مـــ  )أ(  50علـــر ب ووو ـــول وعـــدي  املـــادة  : التصـــدي 5-39 القـــ ار
 ".الطريان املدين الدويل ةاوفاقي"
 العمومية: اجلمعيةن إ

شيكاغو للسـما   ةم  اوفاقي)أ(  50ملا  انت قد ق رت وعدي  املادة 
 ؛عضاء يف اجمللسبزايدة عدد األ
 أعــ  ن يــد   التعــدي  املــ  ور أنــم مــ  املستصــوب أوملـا  انــت وــ   
 ؛وقت ممك  أس عحيز النفاذ يف 

سـ ع وقـت أن وقـوم للتصـدي  يف مجيع الـدول املتعاقـدة أ ووصي- 1
  االوفاقية؛م  )أ(  50ممك  علر وعدي  املادة 

بتوجيم عناية الـدول املتعاقـدة اه هـ ا القـ ار  العامة ينةماأل وكلف-2
 .س ع وقت ممك أيف 

 L E3/1.21-17/2  ، LE 3/1.20 رقم املنظمةبكتاب )ب ) اإلضافة
مـــــ   56التصـــــدي  علـــــر الدووو ـــــول وعـــــدي  املـــــادة  7-39 رالقـــــ ا

 "الطريان املدين الدويل ةاوفاقي"
 العمومية: اجلمعيةن إ

الطـــريان املـــدين  ةاوفاقيـــ"مـــ   56قـــد قـــ رت وعـــدي  املـــادة  انـــت ملـــا  
 اجلوية؛ امل حةعضاء يف جلنم بزايدة عدد األ للسما  "الدويل

ن يــد   التعـدي  املــ  ور أ للغايـةنــم مـ  املستصــوب أوملـا  انــت وـ   
 ؛وقت ممك  أس عحيز النفاذ يف  أع  
ســ ع وقــت أوقــوم للتصــدي  يف  املتعاقــدة أنمجيــع الــدول  ووصــي-1

 "؛الطريان املدين الدويل ةاوفاقي"م   56ممك  علر وعدي  املادة 
الدول املتعاقدة اه ه ا الق ار  ةبتوجيم عناي العامة ينةموكلف األ- 2
  .س ع وقت ممك أيف 

 L E3/1.21-17/2  ، LE 3/1.20 رقم املنظمةبكتاب ) )ج اإلضافة
علر الدووو ول اخلاص بتعدي   للتصدي  املتعلقة اإلدارية الوثيقة

 )2016 (الدويلالطريان املدين  ةم  اوفاقي)أ(  50املادة 
 :الكام  الوثيقةاسم  (1

ـــ"ن وعـــدي  أب ووو ـــول ب ـــ ـــدويل"]املادةالطـــريان املـــدين  ةاوفاقي  50 ال
 .6/10/2016يف مونرتايل يف  )أ([، ح ر

Doc 10077)) 
  التارخيية: ةاخللفي( 2

اه  2016-9-27مـ   ،مـونرتايلوالث ثـون،  التاسـعة الـدورة-العموميـة اجلمعية
6-10-2016. 
 :املوجز( 3

ة الـدول زايدة عـدد عضـوي )أ( علر 50ينص التعدي  اخلامس للمادة 
ــــس مــــ   األعضــــاء ــــنص  عضــــوا . 40اه  عضــــوا   36يف اجملل و ــــان ال

 21لف اجمللـــس مـــ  أن يتـــأشـــيكاغو يـــنص علـــر  ةصـــلي يف اوفاقيـــاأل

 عضـوا   27عضـاء اه وقد مت وعدي  ولك املادة لزايدة عدد األ .عضوا  
يف  عضـوا   33واه  ،1971يف عام  عضوا   30واه  ،1961يف عام 
 .1990يف عام  عضوا   36واه ، 1974عام 
 
 :للتصدي  األساسيةالدوافع ( 4

 (االيكـاو)الطريان املدين الدويل  ةمنظمعضاء يف الروفاع عدد األ نظ ا  
 اتل قتصـاد للنسـةة تممهيأوووسع قطاع النق  اجلوي الدويل وازدايد 

يف  العضــــويةيضــــم  ووســـيع نطــــا   ،يف العديــــد مـــ  الةلــــدان الوطنيـــة
  .عضاءفض  م    ل وعزيز متثي  الدول األأ اجمللس ووازن  

الـــدول  5-39رهــا يف ق ا العموميـــة اجلمعيــةعــ  ذلـــك ووصــي  فضــ   
سـ ع وقـت ممكـ  علـر وعـدي  املـادة أن وقـوم للتصـدي  يف عضاء أاأل
 االوفاقية.م  )أ(  50
 النفاذ:الد ول حيز  (5

 اه الدول اليت صدقت عليم  للنسةةيد   الدووو ول حيز النفاذ 
مــــا أ املائــــة.والع ــــ ي  بعــــد  الثامنــــةالتصــــدي   ةيــــداع وثيقــــإيف اتريــــ  
نف علر الدووو ول بعد التاري  اآل املصدقةاه الدولة العضو  للنسةة

التصــدي   ةوثيقــ هايــداعإحيــز النفــاذ عنــد   ــريهــ ا األ الــ   ، يــد  
 .لد  االيكاو

 :التصدي  ةمعلومات ع  وثيق( 6
مــ  لغــات عمــ   التصــدي ، أي ةعــ  وثيقــ ةصــليأ ةيــداع نســ إجيــ  

ـــــة االيكـــــاو  ـــــة)ال مسي ـــــةو أ الع بي و أ الصـــــينيةو أ ال وســـــيةو أ اإلجنليزي
  اإلسةانية(.و أ الف نسية

 :يداعاإل ( جهة7
 العامة ينةماأل

 (.االيكاو)منظمم الطريان املدين الدويل 
 اخلارجيةوالع قات  القانونية ال ؤوندارة إ ة:عناي

999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montreal Canada 

H3C 5H7 
 امل فقات:

 علر الدووو ول للتصدي الصك النموذجي 

 LE3/1.21-17/2  ، LE 3/1.20 رقم املنظمةبكتاب ) )د اإلضافة
علر الدووو ول اخلاص بتعدي   للتصدي  املتعلقة اإلدارية الوثيقة

 )2016 (الدويلالطريان املدين  ةم  اوفاقي 56املادة 
 :الكام  الوثيقةاسم  (1

[، 56 الــدويل"]املادةالطــريان املــدين  ةاوفاقيــ"ن وعــدي  أب ووو ــول ب ــ
 .6/10/2016يف مونرتايل يف  ح ر
(10076 Doc.) 
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  التارخيية: ةاخللفي( 2
اه  2016-9-27مـ   ،مـونرتايلوالث ثـون،  التاسـعة الـدورة-العموميـة اجلمعية
6-10-2016 
 :املوجز( 3

 ة الدول زايدة عدد عضوي علر 56للمادة  الثالثينص التعدي  
و ـان  عضـوا . 21اه  عضـوا   19مـ   اجلويـة جلنة امل حةيف  األعضاء
لف جلنــة امل حــة اجلويــة أتــون أيــنص علــر  ةوفاقيــالصــلي يف االــنص األ

عضــاء اه وقــد مت وعــدي  ولــك املــادة لــزايدة عــدد األ .عضــوا   12مــ  
 .1989يف عام  عضوا   19واه  ،1971يف عام  عضوا   15
 :للتصدي  األساسيةالدوافع ( 4

 (االيكـاو)الطريان املدين الدويل  ةعضاء يف منظمالروفاع عدد األ نظ ا  
  العضوية يف جلنة امل حة اجلوية أن وعتمد اللجنـة طانع يووسيتضم  

علر اخلـدات والتجـارب مـ  املهـارات الت ـغيلية املتنوعـة واملع فـة مـ  
 الدول املتعاقدة.

الـــدول  7-39يف ق ارهــا  العموميـــة اجلمعيــةعــ  ذلـــك ووصــي  فضــ   
سـ ع وقـت ممكـ  علـر وعـدي  املـادة أن وقـوم للتصـدي  يف عضاء أاأل
 االوفاقية.م   56
 النفاذ:الد ول حيز  (5

اه الدول اليت صـدقت عليـم يف  للنسةةيد   الدووو ول حيز النفاذ 
 للنســةةمـا أ املائـة.والع ـ ي  بعـد  الثامنــةالتصـدي   ةيـداع وثيقـإاتريـ  

الـ   ، نف علر الدووو ول بعد التاري  اآل صدقةاملاه الدولة العضو 
التصـــدي  لـــد   ةوثيقـــ هايـــداعإحيـــز النفـــاذ عنـــد   ـــريهـــ ا األ يـــد  
 .االيكاو

 :التصدي  ةمعلومات ع  وثيق( 6
مــ  لغــات عمــ   التصــدي ، أي ةعــ  وثيقــ ةصــليأ ةيــداع نســ إجيــ  

ـــــة االيكـــــاو  ـــــة)ال مسي ـــــةو أ الع بي و أ الصـــــينيةو أ ال وســـــيةو أ اإلجنليزي
  اإلسةانية(.و أ الف نسية

 :يداعاإل ( جهة7
 العامة ينةماأل

 (.االيكاو)منظمم الطريان املدين الدويل 
 اخلارجيةوالع قات  القانونية ال ؤوندارة إ ة:عناي

999 Robert-Bourassa Boulevard 
Montreal Canada 

H3C 5H7 
 

 امل فقات:
 الصك النموذجي للتصدي  علر الدووو ول
C-2 

 لنموذجية للتصدي االوثيقة 
 م  قة 

 (اسم الدولة)
يف "اوفاقيـــة الطــريان املــدين الـــدويل"  طــ  ) الدولــة إن( اســمحيــث 

بعد  (،وفاقية""اال إليها بـ ( ي ار7/12/1944 املوقعة يف شيكاغو يف
 (؛نضمامالاتري  ا)أن انضمت إليها يف 

 قد مت وعديلها للدووو ول امل  ور أدن : آنفا  وفاقية امل  ورة االن إوحيث 
 50 ]املـادةالدووو ول اخلاص بتعدي  "اوفاقية الطريان املدين الـدويل" 

 ؛6/10/2016 املوقعة يف مونرتايل بتاري )أ([، 
ــــ   وإذ ــــة)مــــ  املستصــــوب أن وصــــة    و ــــا   (اســــم الدول يف هــــ ا  ط ف

 ؛"لدويلا الدووو ول اخلاص بتعدي  "اوفاقية الطريان املدين
وبعـــد النظــــ  يف  [،اســــم الدولـــة]ر ذلـــك أن حكومـــة لــــنـــاء عبأعلـــ  

ووتعهد للوفاء علر  وصد  علر الدووو ول   ،الدووو ول امل  ور أع
 حكام املنصوص عليها فيم.األفي  نأداء وو
 [.التصدي  علر]وقعت علر وثيقة  وقدم، وإثةاات  ملا
 التاري 

 ول ئيس الدولة أ األصليالتوقيــع )
 رئيس احلكومـة أو وزيــ  ال ـؤون

 (اخلارجية                                        
 األصلي[اخلتم ]

D-2 
 لنموذجية للتصدي االوثيقة 

 م  قة 
 (اسم الدولة)

يف "اوفاقيـــة الطــريان املــدين الـــدويل"  طــ  ) الدولــة إن( اســمحيــث 
بعد  (،وفاقية""اال إليها بـ ( ي ار7/12/1944 املوقعة يف شيكاغو يف
 (؛نضمامالاتري  ا)أن انضمت إليها يف 

 قد مت وعديلها للدووو ول امل  ور أدن : آنفا  وفاقية امل  ورة االن إوحيث 
 ]املـــادةالدووو ـــول اخلـــاص بتعـــدي  "اوفاقيـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل" 

 ؛6/10/2016 املوقعة يف مونرتايل بتاري [، 56
ــــ   وإذ ــــة)مــــ  املستصــــوب أن وصــــة    و ــــا   (اســــم الدول يف هــــ ا  ط ف

 ؛"الدويل الدووو ول اخلاص بتعدي  "اوفاقية الطريان املدين
وبعـــد النظــــ  يف  [،اســــم الدولـــة]ر ذلـــك أن حكومـــة لــــنـــاء عبأعلـــ  

ووتعهد للوفاء علر  وصد  علر الدووو ول   ،الدووو ول امل  ور أع
 ا فيم.حكام املنصوص عليهاألفي  نأداء وو
 [.التصدي  علر]وقعت علر وثيقة  وقدم، وإثةاات  ملا
 التاري 

 ل ئيس الدولة أو األصليالتوقيــع )
 رئيس احلكومـة أو وزيــ  ال ـؤون

 (اخلارجية              
 األصلي[اخلتم ]
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 2017لسنة  194 م سوم رقم

لملوافقة علر م   ة وفاهم للتعاون بني حكومة دولة 

 اجلمهورية الرت يةالكويت وحكومة 

 يف جمال ال ئون اإلس مية

  الدستور،علر  االط عبعد  -

 وبناء  علر ع ض النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء ووزي  اخلارجية   -

 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا لآليت

 مادة أوه

املوافقة علر م   ة وفاهم للتعاون بني حكومة دولة الكويت وحكومة 

املوقعة يف مدينة أنق ة  اإلس مية،اجلمهورية الرت ية يف جمال ال ئون 

 امل سوم.وامل افقة نصوصها هل ا  ،2017مارس  21بتاري  

 مادة اثنية

وعلر رئيس  امل سوم،ونفي  ه ا  –   فيما خيصم   –علر الوزراء 

ويعم  بم م  اتري  ن    يف  األمة،لوزراء إب غم إه جملس جملس ا

  ال مسية.اجل يدة 

 أمري الكويت                          

 صةا  األمحد اجلاب  الصةا                                   

  رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء

 ووزي  اخلارجية         

 صةا   الد احلمد الصةا   

 هـ  1438القعدة    ذي 25يف: صدر بقص  السيف 

 م 2017أغسطــس  17 املوافــــــــــــــــــــــــــــــ :        

م   ة وفاهم للتعاون بني حكومة دولة الكويت وحكومة اجلمهورية 
 يف جمال ال ؤون اإلس مية الرت ية

الكويت ممثلة بوزارة األوقا  وال ؤون اإلس مية  إن حكومة دولة
وحكومة اجلمهورية الرت ية ممثلة ب ائسة ال ؤون الدينية، امل ار إليهما 

 .فيما بعد بـ "الط فني"
انط قا  م  ال غةة امل   ة بني الةلدي  يف وعزيز التعاون اإلس مي  

  املستم  واملثم  بينهما.
الةلدي  ملواجهة القضااي واملستجدات يف وم  أج  وعمي  التعاون بني 

احلياة املعاص ة، ورغةة يف وضع اسرتاويجية فعالة يف ميدان التع يف 
لإلس م والدعوة إليم ون    لحلكمة واملوعظة احلسنة، واستلهاما  
ملنهج اإلس م يف ووثي  ع   ال وابط بني الط فني فيما ينةغي، ودعما  

عةني يف الواقع احمليط، ورغةة يف وعزيز للتضام  اإلس مي بني ال 
 هما.ينالتعاون الثقايف اإلس مي والصداقة واأل وة ب

 يلي:قد اوفقتا علر ما 
 املادة األوه

للطــــــ   امل تلفــــــة،  ميتعــــــاون الط فــــــان علــــــر ن ــــــ  اإلســــــ م وقيمــــــ
وإصــــــــدار ال ســــــــائ  يف هــــــــ ا الصــــــــدد، وإعــــــــداد الــــــــدامج، وعقــــــــد 

وةـــــــادل املعلومـــــــات واخلـــــــدات  النـــــــدوات، وإلقـــــــاء احملاضـــــــ ات مـــــــع
 والزايرات احملققة هل ا اهلد .

 املادة الثانية
ـــــاون الط فـــــان يف وةـــــادل التجـــــارب واخلـــــدات يف جمـــــال مواجهـــــة  يتع
ـــــــــ ي يهـــــــــدد أمـــــــــ  واســـــــــتق ار  التطـــــــــ   واإلرهـــــــــاب والتكفـــــــــري ال

 اجملتمعات املسلمة.
 املادة الثالثة

مفهــــــــوم يتةـــــــادل الط فـــــــان املطةوعـــــــات واإلصــــــــدارات الـــــــيت وعـــــــزز 
ارب الغلــــــو والتطــــــ  ، و ــــــ لك الة ــــــو  واجملــــــ ت الوســــــطية و ــــــ

ـــــة ولأل ـــــص فيمـــــا  ـــــيت ون ـــــ  فيهـــــا الدراســـــات واألحكـــــام الفقهي ال
ــــــــف وغريهــــــــا ــــــــ  للز ــــــــاة والوق ــــــــدوات الووصــــــــيات  و ــــــــ لك يتعل ن

 واملؤمت ات اليت وضطلع هبا مؤسساهتا املعنية.
 املادة ال ابعة

ج واألسس الفك ية الص ي ة اليت يعم  الط فان علر وةين واقرتا  الدام
التقدم  علرووض  مفاهيم الوسطية واالعتدال يف اإلس م، ووساعد 

وال قي لألمة يف خمتلف اجملاالت،  ما يتم وةادل املعلومات بينهما 
 وونسي  جهودمها حول ه   القضااي يف احملاف  واملنظمات الدولية.

 املادة اخلامسة
تعلقة لحلفاظ علر الق آن الك مي وطةاعتم يتةادل الط فان اخلدات امل

 ه ة.طون    وووزيعم، و  لك السنة النةوية امل
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 املادة السادسة
يقوم الط فان بتةين وو جيع الدامج اإلع مية الدينية )الةص ية 
والسمعية(  وسيلة م  وسائ  الدعوة إه اإلس م طةقا  ملعطيات 

 العص  احلديث.
 املادة السابعة

لط فان العناص  واملقومات اليت وتةع يف الةلدي  لقيام املسجد يتةادل ا
بدور  ال ي ع   بم يف صدر اإلس م  م  ز إشعاع ديين واجتماعي 

 مع.تومتكينم م  القيام بدور  العلمي يف اجمل
 املادة الثامنة

يتعاون الط فان يف ن   املادة العلمية للفقم اإلس مي م    ل 
ال ؤون اإلس مية وعلر وجم اخلصوص الفتاو  إصدارات مؤسسات 

واملوسوعة الفقهية علر صعيد املكتةات العامة واملنتدايت العلمية 
 والدينية والثقافية.

 املادة التاسعة
يتعاون الط فان علر وةادل اخلدات والدامج إلعداد الدورات 

قافة ئمة واخلطةاء وأتهي  الدعاة يف جماالت الدعوة والث التدريةية ل
 اإلس مية علر املستو  الدا لي واملستو  اخلارجي.

 املادة العاش ة
يتعاون الط فان يف جمال الة و  والدراسات املتعلقة حبفظ الرتا  
اإلس مي وإحيائم و قيقم ون   ،  ما يعم  اجلانةان علر ونظيم 
 لقاءات بني العلماء والةاحثني يف العلوم اإلس مية يف الةلدي  ملواجهة
خمتلف القضااي واملستجدات الفك ية يف ضوء معايري األصالة 

 واملعاص ة.
 املادة احلادية ع  ة

يتعاون الط فان يف ووجيم ال ةاب املتأث ي  لألفكار املتط فة وب ل 
 املساعي حنو   ي هم م  فك  التكفري والغلو والتط  .

 املادة الثانية ع  ة
 ت احلج إه بيت هللا احل ام يتةادل الط فان اخلدات يف وسيري مح

 ألداء مناسك احلج.
 املادة الثالثة ع  ة

يتةادل الط فان اخلدات بغية اإلسهام يف املؤسسات اإلس مية العاملية 
ويتفقان علر وفعي  دور وزراء األوقا  وال ؤون اإلس مية دا   
)منظمة املؤمت  اإلس مي( واحملاف  األ    يف ال ؤ  واملواقف ذات 

 الصلة امل رت ة.

 املادة ال ابعة ع  ة
يتةادل الط فان اخلدات يف العم  الدعوي امل رتك ورسم السياسات 
ال تيار أفض  العناص  لضمان ووظيف الكفاءات املمتازة للعم  يف 

 جمال الدعوة اإلس مية يف اخلارج.
 املادة اخلامسة ع  ة
واإلنسانية ووةادل اخلدات يتعاون الط فان يف جمال امل اريع اخلريية 

 يف ه ا الصدد.
 املادة السادسة ع  ة

ي جع الط فان وةادل الوفود علر خمتلف املستوايت وامل ار ة يف 
الندوات واملؤمت ات اإلس مية اليت وعقد يف    الةلدي  م  أج  

 وةادل التجارب واخلدات.
 املادة السابعة ع  ة

ه   ون أ جلنة م رت ة وتكون فاهم تم  أج  ضمان ونفي  م   ة ال
م  ممثلني ع  الط فني ملتابعة ونفي  مواد م   ة التفاهم ه   علر أن 

 يتم ذلك عد القنوات الدبلوماسية.
 املادة الثامنة ع  ة

ود   م   ة التفاهم ه   حيز النفاذ م  اتري  است م اإلشعار 
وعد األ ري ال ي خيط  فيم أحد الط فني الط   اآل    تابيا  

القنوات الدبلوماسية لستيفائم لكافة اإلج اءات القانونية والدستورية 
 ال زمة لنفاذها.

 املادة التاسعة ع  ة
جيوز وعدي  م   ة التفاهم ه   مبوافقة الط فني وود   التعدي ت 

 حيز النفاذ وفقا  لإلج اءات املنصوص عليها يف املادة السابقة.
 املادة الع  ي 

لتفاهم ه   سارية املفعول ملدة ث   سنوات وجتدد وظ  م   ة ا
ولقائيا  ملدد مماثلة ما مل خيط  أحد الط فني الط   اآل    تابة ب غةتم 
يف إهنائها وذلك قة  م ور ستة أشه  م  اتري  انتهاء املدة األولية أو 

 مدة الحقة. ةأي
، م  نس تني 2017مارس  21يف مدينة أنق ة بتاري   تح ر 

 لللغتني الع بية والرت ية، ولك منهما ذات احلجية. أصليتني
 ع                               ع                 

 حكومة اجلمهورية الرت ية         حكومة دولة الكويت       
 د حممد  ورماز أ.        صةا  اخلالد احلمد الصةا     
 النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء   رئيس ال ؤون الدينية 
 ووزي  اخلارجية      
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 2017لسنة  195م سوم رقم 
 بني حكومة دولة الكويت لملوافقة علر م   ة وفاهم
للتعاون يف جمال التعليم  وحكومة ب وني دار الس م

 العايل والة ث العلمي
  الدستور،علر  االط عبعد  -

وبنـــــاء  علـــــر عـــــ ض النائـــــ  األول لـــــ ئيس جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــ   -

 اخلارجية،

 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا لآليت

 مادة أوه

ـــة الكويـــت وحكومـــة  ـــني حكومـــة دول املوافقـــة علـــر مـــ   ة التفـــاهم ب

بــ وني دار الســ م للتعــاون يف جمــال التعلــيم العــايل والة ــث العلمــي 

وامل افقة  11/10/2016بتاري  سريي جبوان واملوقعة يف مدينة بندر 

 امل سوم.نصوصها هل ا 

 مادة اثنية

وعلــر رئــيس  امل ســوم،ونفيــ  هــ ا  – ــ  فيمــا خيصــم   –علــر الــوزراء 

ويعمــ  بــم مــ  اتريــ  ن ــ   يف  األمــة،جملــس الــوزراء إب غــم إه جملــس 

  ال مسية.اجل يدة 

 أمري الكويت                                              

 صةا  األمحد اجلاب  الصةا 

 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء

 ووزي  اخلارجية            

 صةا   الد احلمد الصةا    

 هـ  1438القعدة  ذي 25 يف:صدر بقص  السيف 

 م 2017أغسطــس  17 املـــــــــــــواف :              

 حكومة دولة الكويت وحكومة ب وني دار الس م بني م   ة وفاهم
 للتعاون يف جمال التعليم العايل والة ث العلمي

إن حكومــــــة دولــــــة الكويــــــت املمثلــــــة بــــــوزارة التعلــــــيم العــــــايل لدولــــــة 
ــــــــوزارة الرتبيــــــــة  ــــــــة ب ــــــــ وني دار الســــــــ م ممثل ــــــــة ب ــــــــت وحكوم الكوي

ــــدوني دار الســــ م، وامل ــــار إليه ـــــ  ا فيمــــامــــل ــــ د ب ــــد ب ــــك  منف بع
 "الط  " وب ك  مجاعي بـ"الط فني".

 ــوة والصــداقة والتعــاون يف ألرغةــة منهمــا يف وــدعيم وووثيــ  روابــط او 
 ،جمال التعليم العايل والة ث العلمي

  التايل:فقد ووص  إه التفاهم 
 (1فـق ة )

يتةـــادل الط فـــان ســـنواي  املـــن  الدراســـية علـــر مســـتو  التعلـــيم التقـــين 
ــــتم االوفــــا  بصــــفة م ــــرت ة علــــر وامل عــــداد املــــن  وجماالهتــــا إهــــين. ي

 وونفي ها م    ل االوفاقيات التنفي ية يف املستقة .
 (2فـق ة )

ـــــــني  ـــــــة ب ـــــــة والة ثي ي ـــــــجع الط فـــــــان التعـــــــاون يف اجملـــــــاالت التعليمي
اجلامعـــــات ومؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل وم ا ـــــز الة ـــــث العلمـــــي يف  

    الةلدي .
 (3فـق ة )

ويتةادل الط فان اخلدات واملطةوعات والدورايت واإلصدارات ي ارك 
 املتعلقة للتعليم العايل والة ث العلمي.
 (4فـق ة )

ـــادل زايرات مســـؤويل التعلـــيم العـــايل واأل ـــاد يني  ي ـــجع الط فـــان وة
والةاحثني والعلماء والوفود التعليميـة لتقويـة أواصـ  التعـاون الثنـائي يف 

 م امل رتك.اجملاالت ذات االهتما
 (5فـق ة )

يتةـــادل الط فـــان اخلطـــط التعليميـــة و ـــ  مـــا قـــد يســـت د  يف أنظمـــة 
 التعليم العايل واملعاهد والكليات التقنية.
 (6فـق ة )

يتةادل الط فان الةيانت واملعلومات املتعلقـة مبؤسسـات التعلـيم العـايل 
 وب اجمها املعتمدة.

 (7فـق ة )
وضــةط اجلــودة  األ ــاد ياالعتمــاد  يتةــادل الط فــان اخلــدات يف جمــال

 ملؤسسات التعليم العايل والدامج اال اد ية.
 (8فـق ة )

يعمــ  الط فـــان علـــر وطـــوي  االوصـــال املةاشـــ  بـــني مؤسســـات التعلـــيم 
 العايل ومؤسسات الة ث العلمي يف    الةلدي .

 (9فـق ة )
واحللقـــات ي ـــجع الط فـــان امل ـــار ة يف اللقـــاءات اال اد يـــة واملـــؤمت ات 

 النقاشية وورش العم  العلمية واملعارض احمللية والعاملية.
 (10فـق ة )

يتةــــــادل الط فــــــان زايرات الوفــــــود الط بيــــــة اجلــــــامعيني للم ــــــار ة يف 
 األن طة العلمية والثقافية وال ايضية اليت وقام يف    الةلدي .
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 (11فـق ة )
اللجنـة امل ـرت ة و ك  جلنة م ـرت ة وضـم ممثلـني عـ  الطـ فني. جتتمـع 

ــة  للتنــاوب يف دولــة الكويــت أو يف بــ وني دار الســ م، بصــفة متةادل
ودورية م ة    ث   سنوات أو علر بناء طل  أحد الط فني ملمارسة 

 اال تصاصات التالية:
 ، و. إب ام ب امج ونفي ية يف إطار م   ة التفاهم ه   – 1
 اهم ه  .مناق ة إد ال أي وعدي ت علر م   ة التف – 2

 (12فـق ة )
أي     قد ين ـأ فيمـا يتعلـ  بتنفيـ  أو وفسـري مـ   ة التفـاهم هـ   
يــتم وســويتم وداي  مــ   ــ ل امل ــاورات واملفاوضــات بــني الطــ فني عــد 

 أي ط   اثلث أو احملكمة. إهالقنوات الدبلوماسية، دون اإلشارة 
 (13فـق ة )

جعـــة أو وغيـــري أو يســـم  ألي مـــ  الطـــ فني أن يطلـــ   طيـــا  م ا – 1
 وعدي     أو جزء م  م   ة التفاهم ه  .

أي م اجعة أو وغيري أو وعدي  يواف  عليم الط فان سو  ي ك   – 2
 م  م   ة التفاهم ه  . أال يتجز جزءا  
ـــز  – 3 ـــا  وســـيد   حي أي م اجعـــة أو وغيـــري أو وعـــدي  ســـيكون  طي

ـــة النفـــاذ وفقـــا  لإلجـــ اءات املنصـــوص عليهـــا يف الفقـــ ة الف مـــ   1 عي
 م  ه   االوفاقية. 14الفق ة 

أي م اجعة أو وغيري أو وعدي  ل  يؤث  علر االلتزامات واحلقـو   – 4
ـــري أو  ـــ  أو  ـــ ل م اجعـــة أو وغي ـــواردة يف مـــ   ة التفـــاهم هـــ   قة ال

 وعدي  يط أ عليها.
 (14فـق ة )

شـــعار إلوـــد   مـــ   ة التفـــاهم حيـــز النفـــاذ مـــ  اتريـــ  اســـت م ا – 1
تابة وعد القنوات الدبلوماسية الـ ي خيطـ  فيـم أحـد الطـ فني األ ري  

 اآل   لستيفائم لكافة اإلج اءات الدا لية الدستورية ال زمة لنفاذها.
( سـنوات 5وظ  ه   م   ة التفاهم سارية املفعول ملـدة سـس ) – 2

وجتدد ولقائيا  ملدة مماثلة، ما مل يقم أحد الط فني إب طار الط   اآل    
ــ ( أشــه  مــ  6ة ب غةتــم يف إهنــاء مــ   ة التفــاهم هــ   قةــ  ســتة ) تاب

 اتري  إهناء أو انتهاء العم  أحكامها.
مبناســةة إهنــاء العمــ  مبــ   ة التفــاهم هــ  ، لــ  وتــأث  أي م ــاريع  – 3

ون اطات مت االلتزام هبا وفقا  مل   ة التفاهم ه  ، مـا مل يتفـ  الط فـان 
 علر     ذلك.
امل ولـــون مـــ  قةـــ  حكومتيهمـــا  املفوضـــون قـــام كلـــوإشـــهادا  علـــر ذ

 للتوقيع علر م   ة التفاهم ه  .
، مــ  2016أ تــوب   11حــ رت يف مدينــة بنــدر ســريي جبــوان بتــاري  

نســــ تني أصــــليتني لللغــــات اإلجنليزيــــة والع بيــــة، ولكــــ  منهمــــا ذات 
 النص اإلجنليزي.  احلجية. ويف حال اال ت   يف التفسري ي ج

 ع                                   ع  
 حكومة ب وني دار الس م               حكومة دولة الكويت  

 هبني داوو ليم جوك سينغ                                         
 وزي  يف مكت  رئيس الوزراء         صةا  اخلالد احلمد الصةا   

 الثاين لوزارة ال ؤونالوزي  و    النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء
 والتجارة اخلارجية                     ووزي  اخلارجية    

MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING 

BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE STATE 

OF KUWAITAND 
THE GOVERNMENT OF BRUNEI 
DARUSSALAM IN THE FIELD OF 

HIGHER EDUCATION AND 
SCIENTIFIC RESEARCH 

The Government of the State of Kuwait 
represented by the Ministry of Higher 
Education of the State of Kuwait and the 
Government of Brunei Darussalam represented 
by the Ministry of Education of Brunei 
Darussalam and hereinafter referred to 
singularly as "Participant" or collectively as 
“Participants”, 
Desiring to strengthen ties and bilateral 
relations, and cooperation in the field of higher 
education and scientific research, 
Have reached the following understanding: 

Paragraph 1 
The Participants will annually exchange academic 
scholarships, in both technical and professional 
education. Numbers and fields of studies will be 
mutually decided upon and implemented through 
future implementing agreements. 

Paragraph 2 
The Participants will encourage cooperation in. 
the fields of education, and research between 
the universities, higher education institutions, 
and scientific research centers in both countries. 

Paragraph 3 
The Participants will share and exchange 
experience, printed matters, periodicals, and 
publication related to higher education, and 
scientific research.  

Paragraph 4 
The Participants will encourage exchange visits 
of higher education officials, academic staff, 
researchers and scientists and educational 
delegations to strengthen bilateral cooperation 
in all fields of mutual interest. 

 
Paragraph 5 

The Participants will exchange educational 
plans and any updates that might occur on 
higher education system, institutions and 
technical colleges. 
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Paragraph 6 

The Participants will exchange data and 
information regarding higher education 
institutions and their accredited programs. 

Paragraph 7 
The Participants will exchange experiences in 
the field of academic accreditation and quality 
control of higher education institutions and 
academic programs. 

Paragraph 8 
The Participants will develop direct 
communications between higher education 
institutions and scientific research institutions in 
both countries. 

Paragraph 9 
The Participants will encourage participation in 
both local and international academic meetings, 
conferences, debates, educational and science 
workshops. 

Paragraph 10 
The Participants will exchange university 
student delegations to participate in education, 
cultural, and sporting activities that will take 
place in both countries. 

Paragraph 11 
A Joint Committee representing each 
Participant will be established. The Joint 
Committee will alternately and periodically 
meet in the State of Kuwait or in Brunei 
Darussalam, once in every three (3) years or at 
the request of one of the two Participants 
assuming the following responsibilities: 
l. signing executive programs within the frame 
of this Memorandum of Understanding; and 
2. Discussion of possible modifications or 
amendments to this Memorandum of 
Understanding. 

Paragraph 12 
Any dispute arising from the interpretation or 
implementation of this Memorandum of 
Understanding will be settled amicably by 
consultation and negotiation between the 
Participants through diplomatic channels, 
without referring to any other third Party or 
Tribunal. 

Paragraph 13 
1. Any of the Participants may request "in 
writing a revision, modification or amendments 
of all or part of this Memorandum of 
Understanding. 
2. Any revision, modification or amendments 

agreed to by the Participants will form an 
integral part of this Memorandum of 
Understanding. 
3. Such revision, modification or amendment 
will be made in writing and come into effect 
according to the procedures referred to in the 
sub-paragraph 1 of Paragraph 14. 
4. Any revision, modification or amendment 
will not prejudice the rights and obligations 
arising from or based on this Memorandum of 
Understanding before or up to the date of such 
revision, modification or amendments. 

Paragraph 14 
1. This Memorandum of Understanding will 
come into effect on the date of the receipt of the 
last written notification through diplomatic 
channels by which the Participants notify each 
other of the completion of their internal 
constitutional procedures required for its 
coming into effect. 
2. This Memorandum of Understanding will 
remain in effect for a period of five (5) years 
automatically renewed for periods of equal 
lengths, unless one of the Participants notifies 
the other in writing of its intention to terminate 
the Memorandum of Understanding at least six 
(6) months from the date of termination or 
expiration of term. 
3. In the event that this Memorandum of 
Understanding is terminated, it will not affect 
any ongoing projects and activities already 
undertaken pursuant to this Memorandum of 
Understanding, unless both Participants agree 
otherwise. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 
being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed this 
Memorandum of Understanding. 
Done at Bandar Seri Begawan on 11 October 2016. 
in two (2) original texts in the Arabic and English 
languages, all texts being equally authentic. In case 
of divergence in interpretation, the English 
language text will prevail. 
FOR THE GOVERNMENT OF     FOR THE GOVERNMENT OF 

THE STATE OF KUWAIT           BRUNEI DARUSSALAM 
SABAH KHALED                            PEHIN DATO 

        AL-HAMAD AL-SABAH                  LIM JOCK SENG 
                 FIRST DEPUTY                       MINISTER AT THE 
     PRIME MINISTER AND   PRIME MINISTER’S OFFICE AND 

MINISTER OF                  SECOND MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS     FOREIGN AFFAIRS AND TRADE 
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 2017لسنة  211م سوم رقم 

بتكليف النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء ووزي  

 القيام أعمال وزي  اإلع م للو الة  اخلارجية

  الدستور،علر  االط عبعد  -

بت ــــــــكي  الــــــــوزارة  2016لســــــــنة  312وعلــــــــر امل ســــــــوم رقــــــــم  -

 لم،وامل اسيم املعدلة 

 يف شأن اإلنلت الوزارية، 2016لسنة  318رقم وعلر امل سوم  -

 الوزراء،وبناء  علر ع ض رئيس جملس  -

 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا لآليت 

 مادة أوه

يُعهـــــــد إه صـــــــةا   الـــــــد احلمـــــــد الصـــــــةا  النائـــــــ  األول لـــــــ ئيس 

 القيـــــــام-إه عملـــــــم  لإلضـــــــافة-جملـــــــس الـــــــوزراء ووزيـــــــ  اخلارجيـــــــة 

ـــــة / حممـــــد أعمـــــال وزيـــــ  اإلعـــــ  املةـــــارك الصـــــةا   عةـــــد هللام للو ال

  غيابم.أثناء 

 مادة اثنية

ــــ  هـــ ا  وإب غـــم إه جملـــس  امل ســـوم،علـــر رئـــيس جملـــس الـــوزراء ونفيـ

  ال مسية.وين   يف اجل يدة  األمة،

 أمري الكويت

 صةا  األمحد اجلاب  الصةا 

 

 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 

 هـ  1438القعدة  يذ 30 يف:صدر بقص  السيف 

   م 2017أغسطــس  22 املواف :      

 2017لسنة  212م سوم رقم 

 بتعيني سفري غري مقيم

 علر الدستور،  االط عبعد  -

بنظـام السـلكني الدبلوماسـي  1962لسـنة  21وعلر القانون رقـم  -

 والقنصلي والقوانني املعدلة لم،

النائـــــ  األول لـــــ ئيس جملـــــس الـــــوزراء ووزيـــــ  وبنـــــاء  علـــــر عـــــ ض  -

 اخلارجية،

 وبعد موافقة جملس الوزراء،  -

 رمسنا لآليت

 مادة أوه

دولــــــة الكويــــــت لــــــد   ســــــفري -يُعـــــني / حممــــــد حســــــني الفيلكــــــاوي 

ســـــــفريا  لـــــــد  مجهوريـــــــة   -لإلضـــــــافة إه عملـــــــم  -مجهوريـــــــة غـــــــان 

  وت ديفوار.

 مادة اثنية

ـــــ   ــــة ونفيـ ـــــ  اخلارجي ــــوزراء ووزيــ ــــ ئيس جملــــس ال ــــ  األول ل علــــر النائ

وين ــــ  يف اجل يـــــدة  صــــدور ،ويعمــــ  بــــم مــــ  اتريــــ   امل ســــوم،هــــ ا 

 ال مسية.

 أمري الكويت

 صةا  األمحد اجلاب  الصةا 

 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 النائ  األول ل ئيس جملس الوزراء

 اخلارجيةووزي            

 صةا   الد احلمد الصةا    

 هـ  1438القعدة  يذ 30 يف:صدر بقص  السيف 

 م  2017أغسطــس  22 املواف :      
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 2017لسنة  213م سوم رقم 
 اجمللس األعلر للت طيط والتنمية بتعيني أعضاء يف

 الدستور،علر  االط عبعد  -
 التنموي،يف شأن الت طيط  2016لسنة  7وعلر القانون رقم  -
بت ــكي  اجمللــس األعلــر  2016لســنة  314وعلــر امل ســوم رقــم  -

 والتنمية،للت طيط 
 الوزراء،وبناء  علر ع ض رئيس جملس  -
 الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 رمسنا لآليت
 مادة أوه

  م :يُّعني عضوا  لجمللس األعلر للت طيط والتنمية    
 نئةا  لل ئيس .       صـــةا  األمحــــد الصـــةا   نصــ  - 1
 د. حممد صــةا  الســـامل الصــــةا  .  - 2
 نصــ  عةــدهللا م ـــاري ال وضـان .  - 3
 د. يوســـف حممــــد اإلب اهـــــــــيم .  - 4
 هانــــي عةـــد العزيـــز حســــــــني .  - 5
 إلب اهيم . عةد العزيز عةداللطيف ا - 6
 د. فهــد حممـــد فهــــد ال اشــــــــد .  - 7
 فهـــد عةــد ال محــــ  الة ــــــــــ  .  - 8
 د. روال عةـــد هللا دشـــــــــــــــــــيت .  - 9
 شي ـــة  ــــــالد عـــــــلي الة ـــ  .  - 10
  ــــــالد مهلهــــــــــ  املضــــــــــف .  - 11
 د. حممـــد عةــد هللا العةد اجلــادر .  - 12
 ســـــــار  حســـــــــني أ ــــــــــــــد .  - 13
 حممــــــــــــد الةــــــــدر .  فاطمــــــة - 14
  اخلــــــــالد.غســـــــان  غصـــــــــون - 15
   املطـــــريي.ســـــــــــ ور  عةـــــدهللا - 16

 اثنيةمادة 
ـــــوزراء  ـــــوزراء وال ـــــيس جملـــــس ال  ونفيـــــ -فيمـــــا خيصـــــم   ـــــ -علـــــر رئ
وين ـــــ  يف اجل يـــــدة  صـــــدور ،هـــــ ا امل ســـــوم ويعمـــــ  بـــــم مـــــ  اتريـــــ  

 ال مسية.
 أمري الكويت

 صةا  األمحد اجلاب  الصةا 
 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 
 هـ  1438القعدة  يذ 30يف: صدر بقص  السيف 

   م 2017أغسطــس  22ـــــــــــــــــــــــــــواف : املــ          

 2017 لسنة  1123رقم  ق ار

 إبعادة اجلنسية الكويتية

 جملــــس الــــــــــــوزراء 

( 15مــ  امل ســوم األمــريي رقــم ) (12)علــر املــادة  االطــ عبعــد  -

 لم،بقانون اجلنسية الكويتية والقوانني املعدلة  1959لسنة 

 الدا لية،وبناء  علر ع ض نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي   -

  الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 

  رــــــــــــــــــــــق

 مادة أوه

  م :إعادة اجلنسية الكويتية إه    

  العج ن.حممد أمحد علي  نور - 1

  السةيعي.مهدي مزع   بدرية- 2

 اهلاج ي.حممد فاحل ث ب  نورية- 3

 

 اثنيةمادة 

هـــ ا القـــ ار  الدا ليـــة ونفيـــــ علـــر نئـــ  رئـــيس جملـــس الـــوزراء ووزيـــ  

  ال مسية.وين   يف اجل يدة  صدور ،ويعم  بم م  اتري  

 

 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 

 هـ  1438القعدة    يذ 29 يف:صدر 

 م  2017أغسـطس  21 املواف :   
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 2017 لسنة  1124ق ار رقم 

 إبعادة اجلنسية الكويتية

 

 جملــــس الــــــــــــوزراء 

ـــة مـــ  املـــادة  االطـــ عبعـــد  - مـــ  امل ســـوم  (11)علـــر الفقـــ ة الثاني

بقــانون اجلنســية الكويتيــة والقــوانني  1959( لســنة 15األمــريي رقــم )

 لم،املعدلة 

 الدا لية،وبناء  علر ع ض نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي   -

  الوزراء،وبعد موافقة جملس  -

 

  رــــــــــــــــــــق

 مادة أوه

 مطل  ساج  العتييب. عةد هللاإعادة اجلنسية الكويتية إه رثعة حممد 

 

 مادة اثنية

هـــ ا القـــ ار  الدا ليـــة ونفيـــــ علـــر نئـــ  رئـــيس جملـــس الـــوزراء ووزيـــ  

  ال مسية.وين   يف اجل يدة  صدور ،ويعم  بم م  اتري  

 

 رئيس جملس الوزراء

 جاب  مةارك احلمد الصةا 

 

 هـ  1438القعدة  يذ 29 يف:صدر 

 م  2017أغسـطس  21 املواف : 

 

 

 

 وزارة التجارة والصناعة

 2017( لعام  515ق ار إداري رقم ) 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

 م ب أن 1964( لسنة 43علر امل سوم للقانون رقم ) االط عبعد

 االسترياد والئ تم التنفي ية.

( لسنة 10وعلر امل سوم للقانون رقم )م ب أن اإلش ا  1979

علر االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احل فية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل للقانون رقم )

إصدارم ب أن 1980( لسنة 68رقم ) وعلر امل سوم للقانون 

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.

( لسنة 62وعلر القانون رقم )م ب أن قمع الغش يف 2007

 املعام ت التجارية.

( لسنة 191وعلر امل سوم للقانون رقم )م يف شأن ونظيم 2015

 وزارة التجارة والصناعة.

( لسنة 216وعلر الق ار الوزاري رقم )م ب أن إصدار 2014

م الصادر 2013( لسنة 117ال ئ ة التنفي ية للقانون رقم )

م 1979( لسنة 10بتعدي  بعض أحكام امل سوم بقانون رقم )

 واألعمالب أن اإلش ا  علر االجتار يف السلع واخلدمات 

 احل فية و ديد أسعار بعضها ووعدي وم.

فويض و ي  ب أن و 2017( لسنة 497الق ار الوزاري رقم ) وعلر

 الوزارة بةعض اال تصاصات.

الق ار الصادر م  مدي  عام اهليئة العامة ل ئون الزراعة  وعلر

ب أن حظ   2016( لسنة 1504والث وة السمكية رقم )

الطيور احلية وبيض التف ي  والصيصان عم   أنواعاسترياد مجيع 

 يوم واحد للدجاج الةياض وال حم م  مجهورية النمسا.
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ار الصادر م  مدي  عام اهليئة العامة ل ئون الزراعة الق وعلر 

ب أن رفع احلظ   2017( لسنة 1059والث وة السمكية رقم )

الطيور احلية وبيض التف ي  والصيصان  أنواعع  استرياد مجيع 

 عم  يوم واحد للدجاج الةياض وال حم م  مجهورية النمسا.

 ومحاية املستهلك.وعلر ما ع ضم الو ي  املساعد ل ئون ال قابة 

.وبناء علر ما وقتضيم املصل ة العامة 

 

 ق ر

 مادة أوه

ي فع احلظ  ع  استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض التف ي   

والصيصان عم  يوم واحد للدجاج الةياض وال حم م  مجهورية 

 النمسا وذلك بسة   لوها م  م ض انفلونزا الطيور شديد الض اوة.

 

 مادة اثنية

ختضع مجيع اإلرساليات لإلج اءات الص ية الةيط ية اليت وصدرها 

 إدارة الص ة احليوانية لهليئة العامة ل ئون الزراعة والث وة السمكية.

 

 مادة اثلثة

ونفي  ه ا الق ار  –   فيما خيصم   -علر مجيع جهات اال تصاص  

 ويعم  بم م  اتري  صدور  وين   لجل يدة ال مسية.

 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة 

 

 ه 1438القعدة ي ذ 25صدر يف:

 م 2017أغسطس  17املواف  :

 

 2017لعام  (516)ق ار إداري رقم 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43علر امل سوم للقانون رقم ) االط عبعد  -

 ب أن االسترياد والئ تم التنفي ية.

م ب أن اإلش ا  1979( لسنة 10رقم )وعلر امل سوم للقانون  -

علر االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احل فية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل للقانون رقم )

صدار إم ب أن 1980( لسنة 68وعلر امل سوم للقانون رقم ) -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.

م ب أن قمع الغش يف 2007 ( لسنة62وعلر القانون رقم ) -

 املعام ت التجارية.

م يف شأن ونظيم 2015( لسنة 191وعلر امل سوم للقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.

م ب أن إصدار 2014( لسنة 216وعلر الق ار الوزاري رقم ) -

م الصادر بتعدي  2013( لسنة 117ال ئ ة التنفي ية للقانون رقم )

م ب أن 1979( لسنة 10وم بقانون رقم )بعض أحكام امل س

عمال احل فية و ديد اإلش ا  علر االجتار يف السلع واخلدمات واأل

 أسعار بعضها ووعدي وم.

ب أن وفويض  2017( لسنة 497الق ار الوزاري رقم ) روعل -

 و ي  الوزارة بةعض اال تصاصات.

الق ار الصادر م  مدي  عام اهليئة العامة ل ئون الزراعة  روعل -

ب أن حظ  استرياد مجيع  2017( لسنة 165والث وة السمكية رقم )

نواع الطيور احلية وبيض التف ي  والصيصان عم  يوم واحد للدجاج أ

 الةياض وال حم م  مجهورية الت يك.

 ئون الزراعة الق ار الصادر م  مدي  عام اهليئة العامة ل روعل -

ب أن رفع احلظ  ع   2017( لسنة 1058والث وة السمكية رقم )
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نواع الطيور احلية وبيض التف ي  والصيصان عم  يوم أاسترياد مجيع 

 واحد للدجاج الةياض وال حم م  مجهورية الت يك.

 وعلر ما ع ضم الو ي  املساعد ل ئون ال قابة ومحاية املستهلك.-

 م املصل ة العامة.وبناء علر ما وقتضي -

 

 ق ر

 مادة أوه

ي فع احلظ  ع  استرياد مجيع أنواع الطيور احلية وبيض التف ي   

والصيصان عم  يوم واحد للدجاج الةياض وال حم م  مجهورية 

 الت يك وذلك لسة   لوها م  م ض انفلونزا الطيور.

 

 مادة اثنية

 ختضع مجيع اإلرساليات لإلج اءات الص ية اليت وصدرها إدارة  

الشرتاطات املنظمة العاملية للص ة احليوانية  الص ة احليوانية وفقا  

(OIE)  الشرتاطات اوفاقية سايتس لتنظيم االجتار للكائنات  ، ووفقا

 املهددة لالنق اض. والنةاوية( )احليوانيةالدية 

 

 مادة اثلثة

ونفي  ه ا الق ار  –فيما خيصم    -جهات اال تصاص علر مجيع  

 ويعم  بم م  اتري  صدور  وين   لجل يدة ال مسية.

 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة 

 
 ه 1438ذي القعدة  25صدر يف: 

 م 2017أغسطس  17املواف :  
 
 
 

 2017لعام  (517)ق ار إداري رقم 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م  1964( لســـنة 43علـــر امل ســـوم للقـــانون رقـــم ) االطـــ عبعـــد  -

 ب أن االسترياد والئ تم التنفي ية.

م ب أن اإلشـ ا   1979( لسنة 10وعلر امل سوم للقانون رقم ) -

علـــر االجتـــار يف الســـلع واخلـــدمات واألعمـــال احل فيـــة و ديـــد أســـعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل للقانون رقم )

صــدار إم ب ــأن  1980( لســنة 68للقــانون رقــم )وعلــر امل ســوم  -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.

م ب ـــأن قمـــع الغـــش يف  2007( لســـنة 62وعلـــر القـــانون رقـــم ) -

 املعام ت التجارية.

م يف شأن ونظيم  2015( لسنة 191وعلر امل سوم للقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.

م ب ــأن إصــدار  2014( لســنة 216قــم )وعلــر القــ ار الــوزاري ر  -

م الصـــــادر  2013( لســـــنة 117ال ئ ـــــة التنفي يـــــة للقـــــانون رقـــــم )

م ب أن  1979( لسنة 10بتعدي  بعض أحكام امل سوم بقانون رقم )

عمـال احل فيـة و ديـد اإلش ا  علر االجتـار يف السـلع واخلـدمات واأل

 أسعار بعضها ووعدي وم.

ب ـــأن وفـــويض  2017( لســـنة 497)القـــ ار الـــوزاري رقـــم  روعلـــ -

 و ي  الوزارة بةعض اال تصاصات.

وعلــر الكتــاب الــوارد مــ  مــدي  عــام اهليئــة العامــة للغــ اء والتغ يــة  -

ب ـــــــأن ووصـــــــيات االجتمـــــــاع  31/7/2017بتـــــــاري   1155رقـــــــم 

( للجنـــــــة العليـــــــا لســــــــ مة األغ يـــــــة املنعقـــــــد بتــــــــاري  10/2017)

26/7/2017. 

 املساعد ل ئون ال قابة ومحاية املستهلك.وعلر ما ع ضم الو ي   -

 وبناء علر ما وقتضيم املصل ة العامة. -
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 ق ر

 مادة أوه

 بقار م  املن أت الدازيلية التالية:حيظ  استرياد حلوم األ

SIF 
Establishments name 

 اسم املن أة
NO 

4238 Marfrig Alimentos S/A 1 

49 JBS S/A 2 

3181   

421 Minerva S/A 3 

2051 Frisa Frigorifico Rio Doce S/A 4 

 

 مادة اثنية

بقـار مـ  املن ـأت الدازيليـة اسـترياد حلـوم األ يفعلر ال   ات ال اغةة 

ه هيئــة الغــ اء إبلديــة الكويــت و  هإن وتقــدم بطلــ  أعــ   أ ةاملــ  ور 

شــــهادة وفيــــد بصــــ حية املنتجــــات  علــــروالتغ يــــة وي ــــتم  الطلــــ  

ه شــهادة وفيــد لوةــاع املن ــأة إالغ ائيــة ل ســته ك األدمــي لإلضــافة 

مـــ  اجلهـــات  ة اجلـــودة ووكـــون ولـــك ال ـــهادات معتمـــدريلكافـــة معـــاي

 بسفارة دولة الكويت للدازي . ةال قابية الدازيلية ومصدق

 

 مادة اثلثة

ونفيـ  هـ ا القـ ار  –فيمـا خيصـم   ـ -علر مجيع جهات اال تصـاص 

 ويعم  بم م  اتري  صدور  وين   لجل يدة ال مسية.

 

 و ي  وزارة التجارة والصناعة

 

 ه 1438ذي القعدة  25صدر يف: 
 م 2017أغسطس  17املواف :  
 

 

 2017لعام  (518)ق ار إداري رقم 
 و ي  وزارة التجارة والصناعة:

م 1964( لسنة 43علر امل سوم للقانون رقم ) االط عبعد  -
 ب أن االسترياد والئ تم التنفي ية.

م ب أن اإلش ا  1979( لسنة 10وعلر امل سوم للقانون رقم ) -
علر االجتار يف السلع واخلدمات واألعمال احل فية و ديد أسعار 

 .2013( لسنة 117بعضها واملعدل للقانون رقم )
صدار إم ب أن 1980( لسنة 68انون رقم )وعلر امل سوم للق -

 قانون التجارة والقوانني املعدلة لم.
م ب أن قمع الغش يف 2007( لسنة 62وعلر القانون رقم )-

 املعام ت التجارية.
م يف شأن ونظيم 2015( لسنة 191وعلر امل سوم للقانون رقم ) -

 وزارة التجارة والصناعة.
م ب أن إصدار 2014لسنة  (216وعلر الق ار الوزاري رقم ) -

م الصادر بتعدي  2013( لسنة 117ال ئ ة التنفي ية للقانون رقم )
م ب أن 1979( لسنة 10بعض أحكام امل سوم بقانون رقم )

عمال احل فية و ديد اإلش ا  علر االجتار يف السلع واخلدمات واأل
 أسعار بعضها ووعدي وم.

ب أن وفويض  2017( لسنة 497الق ار الوزاري رقم ) روعل -
 و ي  الوزارة بةعض اال تصاصات.

وعلر الكتاب الوارد م  مدي  عام اهليئة العامة للغ اء والتغ ية رقم  -
( 10/2017ب أن ووصيات االجتماع ) 31/7/2017بتاري   1155

 .26/7/2017للجنة العليا لس مة األغ ية املنعقد بتاري  
 ال قابة ومحاية املستهلك.وعلر ما ع ضم الو ي  املساعد ل ئون  -
 وبناء علر ما وقتضيم املصل ة العامة. -

 ق ر
 مادة أوه

 –املددة  –استرياد مجيع أنواع حلوم الطيور )الطازجة  حيظ  مؤقتا   
فيما عدا املصنعة( بكافة أنواعها وم تقاهتا وبيض املائدة  –اجملمدة 

لو سمةورج وذلك بسة  درجة مئوية م  دولة  70املعاجلة ح اراي  علر 
 (.H5N8ظهور م ض انفلونزا الطيور شديد الض اوة )
 مادة اثنية

ونفي  ه ا الق ار  –فيما خيصم    -علر مجيع جهات اال تصاص  
 ويعم  بم م  اتري  صدور  وين   لجل يدة ال مسية.

 و ي  وزارة التجارة والصناعة 
 ه 1438ذي القعدة  25صدر يف: 

 م 2017أغسطس  17املواف :  
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 وزارة الدا لية
 (2017لسنة 1062)ق ار وزاري رقم

 ب أن: معاملـة قصـ 
 نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي  الدا لية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االط ع علر امل سوم األمريي رقم  -
 الكويتية والقوانني املعدلة لم.

اجلنسية واجلوازات رقم  وعلر  تاب و ي  الوزارة املساعد ل ئون -
 وم فقاوم. 23/7/2017املؤرخ  16158

 وبناء علر ع ض و ي  الوزارة . -
 

 قــــــــ ر
 (1مادة )

يعامـ  القص  اآليت أمساؤهم أبناء املواطنة/ إبتسام عةدهللا عةداحملس  
 -غري  وييت  –م  مطلقها/ صاحل  زع  حامد راشد  –سامل ف حان 

 بلوغهم س  ال شد وهـم: معاملة الكويتيني حلني
 م.28/1/1998.أمحد صاحل  زع  حامد راشد  مواليد الكويت يف 1
 .م29/4/1999مواليد الكويت يف      حممد صاحل  زع  حامد.2
 م.12/3/2001علي صاحل  زع  حامد راشد  مواليد الكويت يف .3
 م.19/8/2003الكويت يف  مواليد  أوراد صاحل  زع  حامد راشد.4
 م.18/6/2006يف  مواليدالكويت  صاحل  زع  حامد راشدمحد .5

 
 (2مادة )

عتةارا  م  اتري  اعلر م  يعنيهم األم  ونفي  ه ا الق ار ويعم  بم 
 جل يدة ال مسية .يف ان    
 

 نـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء
 الدا ليـــــــــــةووزيـــــــــــ                                           

  الــــــد اجلـــــ ا  الصةــــــا 
 

 ه1438القعدة  يذ 29صدر ىف:
 م2017غسطس أ 21املواف  :

 

 

 (2017لسنة 1063)ق ار وزاري رقم 

 ب أن: معاملـة قصـ 

 نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي  الدا لية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االط ع علر امل سوم األمريي رقم  -

 الكويتية والقوانني املعدلة لم.

وعلر  تاب و ي  الوزارة املساعد ل ئون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 وم فقاوم. 23/7/2017املؤرخ  16156

 وبناء علر ع ض و ي  الوزارة . -

 قــــــــ ر

 (1مادة )

يعامـ  القص  اآليت أمساؤهم أبناء املواطنة/ هند حزام علي نوار العتييب 

سعودي اجلنسية  –مطلقها/ سلطان معتاد علي النفيعي العتييب  م  –

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهم س  ال شد وهـم: -

مواليد الكويت يف  .ماجد سلطان معتاد علي النفيعي العتييب1

 م.30/5/2000

مواليد الكويت يف  .رغد سلطان معتاد علي النفيعي العتييب2

 م.10/12/2001

مواليد الكويت يف  علي النفيعي العتييب.فهد سلطان معتاد 3

 م.24/4/2006

 (2مادة )

عتةارا  م  اتري  اعلر م  يعنيهم األم  ونفي  ه ا الق ار ويعم  بم 

 جل يدة ال مسية .يف ان    

 نـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء
 ووزيـــــــــــ  الدا ليـــــــــــة                                          
  الــــــد اجلـــــ ا  الصةــــــا                                         

 ه1438القعدة ي ذ 29:صدر يف
 م2017غسطس أ 21املواف  :
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 (2017لسنة 1064)ق ار وزاري رقم 
 ب أن: معاملـة قصـ 

 .نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي  الدا لية

بقانون اجلنسية  15/59بعد االط ع علر امل سوم األمريي رقم  -

 الكويتية والقوانني املعدلة لم.

وعلر  تاب و ي  الوزارة املساعد ل ئون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 وم فقاوم. 23/7/2017املؤرخ  16153

 وبناء علر ع ض و ي  الوزارة . -

 
 قــــــــ ر
 (1مادة )

حملس  يعامـ  القص  اآليت أمساؤهم أبناء املواطنة/ مىن جاب  عةد ا

حب يين اجلنسية  –م  مطلقها/ ص   أمحد داود حممد   مي  –الفض  

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهم س  ال شد وهـم: -

 م.9/4/1999مواليد الكويت يف      فاطمة ص   أمحد داود حممد.1

 م.8/7/2001مواليد الكويت يف        علي ص   أمحد داود حممد.2

 م.9/8/2004مواليد الكويت يف  حممد   ميحسني ص   أمحد داود .3
 

 (2مادة )

عتةارا  م  اتري  اعلر م  يعنيهم األم  ونفي  ه ا الق ار ويعم  بم 

 ن    لجل يدة ال مسية .

 نـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء
 ووزيـــــــــــ  الدا ليـــــــــــة                                               
  الــــــد اجلـــــ ا  الصةــــــا                                             

 
 ه1438القعدة  يذ 29صدر ىف:
 م2017غسطس أ 21املواف  :

 
 

 

 2017لسنة  1065 ق ار وزاري رقم
 ب أن: معاملـة قصـ 

 :نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي  الدا لية

بقــانون اجلنســية  15/59رقــم بعــد االطــ ع علــر امل ســوم األمــريي  -

 الكويتية والقوانني املعدلة لم.

وعلر  تاب و يـ  الـوزارة املسـاعد ل ـئون اجلنسـية واجلـوازات رقـم  -

 وم فقاوم. 27/3/2017املؤرخ  6745

 وبناء علر ع ض و ي  الوزارة . -

 
 قــــــــ ر
 (1مادة )

ــم فــواز  ــة/ هناي ط ــاخ منكــ  يعامـــ  القصــ  اآليت أمســاؤهم أبنــاء املواطن

غـري  ـوييت  –/  لـف صـ اخ حممـد ال ـم ي العنزي م  زوجهـا املتـوىف

 معاملة الكويتيني حلني بلوغهم س  ال شد وهـم: -

 م.28/9/1998مواليد الكويت يف   بدر  لف ص اخ حممد  -1

 م.13/3/2000مواليد الكويت يف   محد  لف ص اخ حممدأ-2

 م.11/4/2001 مواليد الكويت يف  دالل  لف ص اخ حممد -3

 
 (2مادة )

عتةــارا  مــ  اتريــ  اعلــر مــ  يعنــيهم األمــ  ونفيــ  هــ ا القــ ار ويعمــ  بــم 

 ن    لجل يدة ال مسية .

 
 نـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــ  الدا ليـــــــــــة                                           
  الــــــد اجلـــــ ا  الصةــــــا                                          

 
 ه 1438القعدة  يذ 29 :صدر يف
 م 2017س ـــغسطأ  21   :ـــاملواف
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 (2017لسنة 1066رقم ي)ق ار وزار  
 ب أن: معاملـة  وييت

 .نئ  رئيس جملس الوزراء ووزي  الدا لية

بقانون اجلنسية  15/59رقم  يامل سوم األمري بعد االط ع علر  -

 الكويتية والقوانني املعدلة لم.

يف شأن حقو  األش اص ذوي  8/2010وعلر القانون رقم  -

 عاقة .اإل

وعلر  تاب و ي  الوزارة املساعد ل ئون اجلنسية واجلوازات رقم  -

 وم فقاوم. 5/6/2017املؤرخ  121014

 وبناء علر ع ض و ي  الوزارة. -

 

 قــــــــ ر

 (1مادة )

أب  املواطنة/  –يعام  املدعو/ عةدال مح  فهد عةرييد غايل املطريي 

معاملة الكويتيني مد  احلياة  –ريهام صةا  عةدهللا اجملهول املطريي 

 امل ار إليم.  8/2010( م  القانون رقم 3عم   بنص املادة )

 

 (2مادة )

عتةارا  م  اتري  اعلر م  يعنيهم األم  ونفي  ه ا الق ار ويعم  بم 

 ن    لجل يدة ال مسية .

 نـائـ  رئيـس جملـس الـــوزراء

 ووزيـــــــــــ  الدا ليـــــــــــة                                            

 ـــــ ا  الصةــــــا  الــــــد اجل                                            

 

 ه1438القعدة  يذ 29صدر ىف:
 م2017اغسطس  21املواف  :

 

 وزارة ال ئون االجتماعية والعم 
 2017( لسنة 18ق ار وزاري رقم )

ب أن إضافة رسوم مالية علر أص اب العم  للفئة الثانية 
 2017لسنة  647عليها للق ار اإلداري رقم  املنصوص
 االجتماعية والعم :وزي  ال ئون 

ب أن العم  يف قطاع األعمال  28/1969ط ع علر القانون رقم بعد اال-
 النفطية، ووعدي وم.

 .األهلي ووعدي ومب أن العم  للقطاع النفطي  6/2010وعلر القانون رقم -
 يف شأن اهليئة العامة للقو  العاملة. 2013لسنة  109وعلر القانون رقم -
ب أن وعدي  قيمة ال سوم العامة  1994لسنة  109وعلر الق ار الوزاري رقم -

است  اج وصاري  وأذونت العم  و  و   إبج اءاتعلر النماذج اخلاصة 
 احلاس  اآليل.

ب أن وعظيم قيمة ال سوم املالية  2016/أ لسنة 38وعلر الق ار الوزاري رقم -
  دام.لةعض اإلج اءات اخلاصة لالستقدام واالست

ب أن إضافة رسوم مالية جديدة  2016/أ لسنة 57وعلر الق ار الوزاري رقم -
 العم  للقطاعني األهلي والنفطي. أذونتعلر بعض اإلج اءات اخلاصة بت وي  

 يف شأن إصدار وصاري  العم . 2017لسنة  647وعلر الق ار اإلداري رقم -
 عاملة.وبعد ع ض املدي  العام للهيئة العامة للقو  ال-
 املصل ة العامة. وفتضيموبناء علر ما -

 قــــــــ ر
 مادة أوه

د.ك. ) فقط مائتان وسسني  250يتم  صي  رسم إضايف قدر  
% علر أن 25(، وذلك ع     وص ي  عم  يزيد علر نسةة ادينار 

% م  إمجايل عدد العمالة املقدرة علر الرت يص 50ال يتجاوز نسةة 
ة الثانية املنصوص عليها لملادة األوه م  ألص اب العم  م  الفئ

يف شأن إصدار وصاري   2017لسنة  647الق ار اإلداري رقم 
 العم .

 مادة اثنية
يعم  هب ا الق ار م  اتري  صدور ، وين   لجل يدة ال مسية، وعلر 

 جهات اال تصاص العلم وونفي  ما جاء فيم.
 والعم   االجتماعيةوزي  ال ئون 
 االقتصاديةة لل ئون ووزي  الدول

 هند صةي  ب اك الصةي  
 م1438ذي احلجة  2صدر يف:
 م2017أغسطس  24املواف :
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 م 2017 أ( لسنة/56القـــ ار الـــوزاري رقــم )
 إبشهار )ا اد املدات واجلمعيات اخلريية(

 وزي  ال ؤون االجتماعية والعم .
يف شأن األندية  1962( لسنة 24علر القانون رقم ) االط عبعد -

 ومجعيات النفع العام ووعدي وم.
إبصدار القانون  1980( لسنة 67وعلر امل سوم بقانون رقم )-

 املدين.
يف شأن وزارة ال ئون  2017( لسنة 50وعلر امل سوم رقم )-

 االجتماعية.
نظام يف شأن  1999( لسنة 74وعلر ق ار جملس الوزراء رقم )-

 املدات اخلريية.
إبصدار النظام  1999( لسنة 48وعلر الق ار الوزاري رقم )-

 األساسي النموذجي للمدات اخلريية.
ب أن إصدار النظام  2005( لسنة 61وعلر الق ار الوزاري رقم )-

 النموذجي جلمعيات النفع العام. األساسي
 اخلريية(.وعلر النظام األساسي )ال اد املدات واجلمعيات -
 وبعد ع ض و يـ  الوزارة. -
 تضيم املصل ة العامة.قوعلر ما و-
 

 " قـــــــ ر "
 (1)مــادة 

يــ ه  ا اد املدات واجلمعيات اخلريية ملدة غري حمدودة، وين   
 مل ص نظامم األساسي يف اجل يدة ال مسية.

 
 (2)مــادة 

ري  الن  ، وعلر ين   ه ا الق ار يف اجل يدة ال مسية ويعم  بم م  ات
 اجلهات واإلدارات امل تصة ونفي  ما ورد بم.

 وزي  ال ئون االجتماعية والعم 
 ووزي  دولة لل ئون االقتصادية
 هند صةي  ب اك الصةي 

 

 ه1438ذي القعدة  3صدر يف:
 م2017يوليو  26املواف :

 
 

 " مل ص النظام األساسي ال اد املدات واجلمعيات اخلريية "
مت بوزارة ال ئون االجتماعية وسجي  ا اد املدات واجلمعيات اخلريية 
ومق   دولة الكويت ملدة غري حمدودة وذلك هبد  متثي  مجيع أعضائم 
إزاء اهليئات ال مسية وغري ال مسية، احمللية والع بية والدولية، وقيادة 
 احل  ة اخلريية يف دولة الكويت والعمــ  علر و جيعها ومحايتها
والدفـاع ع  مصـاحل أعضائم املادية واملعنوية، ون ــ  الوعي اخلريي 
والتعــاون علر الةــ  والتقو  يف دولــة الكويت، وونمية العضوية يف 
احل  ة اخلريية، وونظيم احل  ة اخلريية والتنسي  بني ن اطات املدات 

عم  واجلمعيات اخلريية األعضاء و قي  االنسجام فيما بينهما، وال
علر رفــع  فاءة األداء يف املدات واجلمعيات اخلريية األعضاء مبا حيق  

فض  اخلدمات يف أوجم الد أأهدا  احل  ة اخلريية و كنها م  وقدمي 
 واخلري. 

 هم:واملؤسسون 
 العمــ  الصــاحل، و ثلها السيد /  ــالد عيسر الصــاحل. ة( مد 1
لسيد / عةد احملس  عةد هللا اآلل واألص اب، و ثلها ا ة( مد 2

 اخل ايف.
 أهــ  الكويت، و ثلها عةد اإللم عةد هللا العلي املطــوع. ة( مد 3
حممد رفيع حسني مع يف اخلريية، و ثلها السيد / عةد اإللم  ة( مد 4

 حممد رفيع مع يف.
اخلريية العاملية للتنمية والتطوي ، و ثلها السيد / عــادل  ة( اجلمعي5

  .الف 
عمـــال اخلريية، و ثلها السيد / هاشم عيسر سيد هاشم ألا ة( مد 6

 اهلامشي.
املتميزي  خلدمة الق آن الك مي والعلوم ال  عية، و ثلها  ة( مد 7

 السيد / يوسف سـامل الصميعي.
 اإلص   االجتماعي، و ثلها السيد / محــود ال ومــي. ة( مجعي8
عيسر اليوسفي، و ثلها السيد / عادل عيسر حسني  ة( مد 9

 اليوسفي.
 .التطوعية الةيئية، و ثلها السيد / وليد الفاض  ة( املد 10

أعضاء يتم ا تيارهم  ةويدي  شئون اال اد جملس إدارة مكون م  وسع
 ووةدأ السنة املالية يف األول م  نيمبع فة اجلمعية العمومية ملدة سنت

م وونتهي يف آ   ديسمد فيما عدا السنة األوه فتةدأ يناي  م     عا
 م  اتري  شه ها وونتهي يف آ   ديسمد م  العام التايل.
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 2017 لسنة / أ(  67ق ار وزاري رقم )
 إبشهار اجلمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األداء الدملاين

 والعم .وزي  ال ئون االجتماعية   
يف شأن األندية  1962( لسنة 24علر القانون رقم ) االط عبعد -

 ووعدي وم.ومجعيات النفع العام 
يف شأن وزارة ال ئون  2017( لسنة 50وعلر امل سوم رقم )-

 االجتماعية.
( املت   يف اجتماعم رقم 331وعلر ق ار جملس الوزراء رقم )-
ب أن االعتةارات  17/4/2014املنعقد بتاري   13-2/2014
 العام.نية إبشهار مجعيات النفع القانو 
الصادر بتاري   2005لسنة  61وعلر الق ار الوزاري رقم -
 إبصدار النظام النموذجي جلمعيات النفع العام. 5/4/2005
الطع   ب أن-التمييزوعلر ال هادة الصادرة م  إدارة  تاب حمكمة -

 .19/4/2017 املؤر ة-1/إداري-1720/13للتمييز رقم 
( بتاري  01إداري / 1720/13حمكمة التمييز رقم )وعلر حكم -
20/4/2017. 
وعلر حمض  اجتماع جلنة متابعة إشهار ووقييم وح  اجلمعيات -

 .26/7/2017املنعقد بتاري   20/2017األهلية رقم 
ن طل  إشهار أوعلر امل   ة امل فوعة للسيد و ي  الوزارة ب -

 الدملاين.داء وأتسيس اجلمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األ
وعلر النظام األساسي للجمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األداء -

 الدملاين.
 الوزارة.وبعد ع ض و ي  -
 

 قـــــ ر
 مادة أوه

غري  ملدة“الدملاين و هــ  " اجلمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األداء 
 ال مسية.حمددة وين   مل ص نظامهــا األساسي يف اجل يدة 

 
 مادة اثنية

يعم  أحكام ه ا الق ار م  اتري  ن    يف اجل يدة ال مسية وعلر 
  بم.اإلدارات امل تصة العلم وونفي  ما ورد 

 
 وزي  ال ئون االجتماعية والعم 
 ووزي  دولة لل ئون االقتصادية 

 هند صةي  ب اك الصةي                                       
 

 ه1438ذي احلجة  1صدر يف:
 م2017أغسطس  23املواف :

 مل ص النظام األساسي
 اجلمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األداء الدملاين

مت بوزارة ال ئون االجتماعية والعم  وسجي  مجعيــــــة نفع عام  ت 
اســـم " اجلمعية الكويتية ملتابعة ووقييم األداء الدملاين " طةقا ألحكام 

يف شأن األندية ومجعيات النفع العام  1962لسنة  24رقم نون القا
ووعدي وم ،  ومق ها دولة الكويت ملدة غري حمدودة و هتد  اجلمعية 

م حيث يتابع ن اط ئمبتابعة عم  اجمللس الت  يعي م    ل أعضا
اجمللس الدا لي واخلارجي ضم  حدود املؤسسة الدملانية املتعار  

انونية اليت و بطم للوط  وف ص مد  االلتزام للع قة الق ،عليها 
 ،واملواط  واجملتمع ووعزيز القيم الد ق اطية م  مساءلة وشفافية 
وع ض حصيلة ن اطها ب ك  دوري أمام املواط  ومؤسسات اجملتمع 
واإلسهام يف وفعي  الدور اجملتمعي م    ل الندوات واألن طة 

م الوحدة واإلصدارات اليت وقوم هبا اجلمعية يف ه ا ال أن مبا خيد
الوطنية ودمج مكونت اجملتمع م    ل وع يفها بدورها ال قايب 

وهتد  اجلمعية أيضا إه إشاعة  ،واحملاسيب لعم  املؤسسة الدملانية 
النقد ال ايت لألداء الدملاين واستنهاض اهلمم م  عضد العم  الدملاين 
اخل   م    ل متابعة ب امج األعضاء ووصوي  أ طاء التج بة 

وو سي  قيم احلوار الوطين والتعاون مع   ،الدملانية ومتابعتها الدورية 
تماعية للوصول لل ؤ  امل رت ة  افة األط ا  السياسية والقو  االج

 اليت وعزز قيم اجملتمع وحقوقم وح ايوم .  
 هم:واملؤسسون 

 . نص  رفاعي حممد ال ليمي  1
 . ماجد دا   مدعوس الفضلي2 
  .مةارك امحد مةارك اخلزمي ال م ي3
 .حممد عار  ثنيان ال م ي4
 .حممد رفاعي حممد ال ليمي5
 .حممد حسني حمس  املطريي6
 عوض عيد الدوي     .حمس 7
 .حممد جدعان عواد جدعان السعيد8
 دوشان ال م ي بعةد الوها.م شد 9
 .ماجد صاحل شقري الضفريي10
   .مطل  عةيسان احلميدي املطريي11
 الضفريي عةد هللا.مالك هاين 12
 .حممد مطل  حممد ال ليمي13
 .مط ب ع اك مط ب سعيدان14
 املطريي  ي.عوض دبيان عوض رويض15
 السعيد فعةد اللطيفهد  فعةد اللطي.16
 مط  حممد العارضي عةد هللا.17
 سند هنار املطريي عةد هللا.18
 .علي جاب  علي جوي  املسعود19
 .عادل مطيلج حممد العنزي20
 فهاد رشيد متع  زعةد العزي.21
 .عايد مسري عليوي الظفريي22
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 امل زو  العازمي  عةد هللازيد  عةد هللا.23
 حممد علي ف  و معةد ال حي.24
  مطل  حممد ال ليمي زعةد العزي.25
 فهاد رشيد متع  عةد هللا.26
 .امحد مطل  حممد ال ليمي27
 .امحد صلييب صليةان العنزي28
 .ب ري طعمم صاحل اخلالدي29
 .امحد ف ج ف اج احل يب30
 مزيد الدازي عةد هللا.بندر 31
 .امحد حممد سعيد امحد الفارسي32
 هللا املطريي  ضيف.اسنيان حممد 33
 عماش املطريي عةد هللا.فواز 34
 .فهد علي هداد احلسيين35
 .فيص  مزيد علي الصانع36
 .رشيد فهاد رشيد متع 37
 .فهد رفاعي حممد ال ليمي38
 .فهد نص  مطل  ال اج ي39
 .سيف محاد سيف الدوس ي40
 .بندر صاحل شقري الضفريي41
 .سعد ع اك مط ب ال م ي42
 رفاعي حممد ال ليمي. الد 43
 . الد حسني حمس  املطريي44
 . الد سعد شةي  العجمي45
 .فيص  حسني حمس  املطريي46 

  املطريي  عةد ال مح.نيف شلي  47
 .نص  جهيم غزاي املطريي48
  .سعد ه ل جةار  العنزي49
 .شقري سا ت شقري الضفريي50
 .في ان علر  مي  املطريي51
 فاحل املطريي عةد هللا.جني  52
 .اليف عطية منادي  لي  السعيدي53
 .ساب  دهام ح قان السعيدي54
 .سلطان مط  حممد العارضي55
 .درويش محاد سيف الدوس ي56
 .سعد مط  حممد العارضي57

 أعضاء ونت ةهمويدي  شئون اجلمعية جملس إدارة مكون م  سةعة 
للجمعية يف األول ووةدأ السنة املالية     سنتنياجلمعية العمومية م ة  

ووتكون اجلمعية  عام،ديسمد م      31يف  يناي  وونتهي م  شه 
مضوا يف عضوية اجلمعية ستة أالعمومية م  األعضاء العاملني ال ي  

يكونوا علر اتري  انعقاد اجلمعية العمومية وب  ط أن  أشه  سابقة
 اللتزاماهتم السنوية. مسددي 

 اهليئة العامة للةيئة
 2017( لسنة 12) ق ار رقم

إبصدار ال ئ ة التنفي ية حلماية الةيئة املائية 
 والساحلية م  التلو 

 42م  القانون رقم  99-94و92و90و88)املواد 
 إبصدار قانون محاية الةيئة(  2014لسنة 
 املدي  العام:

 :ربعد االط ع عل 
 يف شأن محاية الةيئة ووعدي وم 2014لسنة  42القانون رقم  -
ار جملس إدارة اهليئة العامة للةيئة الصادر يف اجتماعم رقم وق   -
لملوافقة علر ال ئ ة  2017/ 1/8( املنعقد بتاري  3/2017)

 التنفي ية حلماية الةيئة املائية والساحلية م  التلو .
 وبناء  علر مقتضيات مصل ة العم  والصاحل العام. -
 

 قـــــــــــــــــــ ر
 مادة أوه

أحكام ال ئ ة التنفي ية ب أن محاية الةيئة املائية والساحلية يُعم  
 42( م  القانون رقم 99-94و92و90و88م  التلو  )املواد 

 امل ار إليم، وامل افقة نصوصها هل ا الق ار. 2014لسنة 
 

 مادة اثنية
 يُلغر    حكم خيالف أحكام ه   ال ئ ة.

 
 مادة اثلثة

  مسية، ويُعم  بم اعتةارا م  اتري  ن   .يُن   ه ا الق ار لجل يدة ال
 

 املدي  العام –رئيس جملس اإلدارة 
 عةدهللا امحد احلمود الصةا 

 
 

 ه1438القعدة  يذ 29صدر ىف:
 م2017غسطس أ 21املواف  :
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 الف ع األول
 محاية الةيئة املائية م  التلو 
 )ميا  ال  ب وامليا  اجلوفية(
 أوال: س مة ميا  ال  ب

 (1)مادة
وطة  املعايري واالشرتاطات الةيئية بدولة الكويت لضمان س مة ميا  

 (.1ال  ب، واملةينة لجلداول امل افقة هل   ال ئ ة يف مل   )
مسؤوليات اجلهات امل تصة وآليات اإلش ا  وامل اقةة والتدقي  
 وش وط إنتاج ونق  وحفظ وف ص ووداول ووسوي  امليا  للدولة

 نطا  املسئولية
 (2ادة)م

 وكون مسئوليات اجلهات امل تصة التالية  ما يلي:
 وزارة الكه لء واملاء، ووكون مسئولة ع  امليا  اجلوفية. -
اهليئة العامة للصناعة واهليئة العامة للغ اء والتغ ية، ووكونن  -

 مسئولتني ع  امليا  املعةأة املنتجة حمليا.
واإلدارة العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت  -

 ووكون ث ثتها مسئولة ع  امليا  املعةأة املستوردة.
 املعايري

 ميا  ال  ب املعةأة
 (3)مادة

يتعني االلتزام مبعايري هيئة التقييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
 الع بية، يف شأن ميا  ال  ب املعةأة وامليا  املعدنية املعةأة.

 عةأةميا  ال  ب غري امل
 (4)مادة

يتعني االلتزام لملعايري اخلاصة مبيا  ال  ب غري املعةأة الواردة يف 
 ( امل اف  هل   ال ئ ة.2مل   )

 آليات اإلش ا  وامل اقةة والتدقي 
 (5)مادة

 ش وط إنتاج امليا  وش وط النق  واحلفظ والف ص والتداول والتسوي 
م  ه    2لملادة ولتزم    جهة م  اجلهات امل تصة امل  ورة 

 -   منها يف نطا  ا تصاصها ووف  اآلليات املطةقة هبا   -ال ئ ة 
لإلش ا  وامل اقةة والتدقي  علر جودة مجيع أنواع ميا  ال  ب 
املنتجة حمليا واملستوردة م  اخلارج، وعلر ش وط إنتاج ونق  وحفظ 

 وف ص ووداول ووسوي  امليا  يف دولة الكويت.

يا  ال  ب يف ال ةكات الدا لية والف ص الدوري يف احملافظة علر م
 املن آت احلكومية وضمان جودة امليا  يف اجلهات اخلاصة

 ال  وط
 (6)مادة

 -   منها يف نطا  ا تصاصها ومسئولياهتا   -ولتزم اجلهات املعنية 
للف ص املستم  مبعدل م وني )   ستة أشه ( يف العام، علر املواقع 

هلا الواقعة علر ال ةكات الدا لية للم افظة علر واملن آت التابعة 
ميا  ال  ب هبا، ويكون ه ا الف ص دوراي بواقع م وني يف العام )   

 شهور( وموثقا . 6
وولتزم اجلهات املسئولة ع  املؤسسات التعليمية )املدارس واملعاهد 
واجلامعات( بتقدمي وقاري  بيئية قة  بداية وهناية    عام دراسي إه 

 يئة العامة للةيئة.اهل
 ما ولتزم املؤسسات الص ية واهليئات األ    )املستوصفات 

بتقدمي وق ي  سنوي للهيئة العامة  واملست فيات واملواقع األ   (
 للةيئة.

 وينطة  حكم ه   املادة علر السك  االستثماري بكافة أشكالم. 
 املعايري
 (7)مادة
( امل اف  هل   2اردة يف املل   )وطة  املعايري الةيئية بدولة الكويت الو 

 م  قانون محاية الةيئة.  90ال ئ ة، مع االلتزام حبكم املادة 
 ص حية  زانت نق  امليا  الع بة )صهاريج النق (

 (8)مادة 
 اجلهة امل تصة واالشرتاطات  

وضع وزارة الكه لء واملاء ال  وط واملواصفات ال زم وواف ها لضمان 
نقـ  امليـا  الع بـة وفـ  املعـايري واالشـرتاطات العامليـة ص حية  زانت 

لضــمان احملافظــة علــر جــودة ميــا  ال ــ ب املنقولــة للمســتهلكني،  مــا 
 2وعم  علـر اإلشـ ا  علـر جـودة امليـا  مبواقـع وعةئتهـا، وفـ  مل ـ  

امل اف  هل   ال ئ ة، وختتص   لك بك  ما يتعل  للرتا يص ال زمـة 
 هل   الصهاريج.
 بيع ووداول ووسوي  املنتجات املتعلقة مبيا  ال  بش وط 

 االلتزام بتطةي  املعايري العاملية 
 (9)مادة

وطة  وزارة الكه لء واملاء املعايري العاملية العتماد امل ش ات والف و  
والدادات، وأي منتجات أ    وتعل  مبيا  ال  ب،  ما وطة  املعايري 

ــة الكويــت الــواردة  ( امل افــ  هلــ   ال ئ ــة، 2يف املل ــ  )الةيئيــة بدول
 م  قانون محاية الةيئة. 90لإلضافة إه االلتزام حبكم املادة 
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 املوافقات
 (10)مادة

جي  احلصول علر املوافقة املسةقة م  وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الكه لء واملاء، يف حالة وصنيع أو استرياد أو وسوي  امل ش ات، 

  دات وأي أجهزة أو منتجات أ    وتعل  مبيا  ال  ب.الف و ، الدا
اشرتاطات ومعايري ضمان احلفاظ علر ص حية ميا  ال  ب 

 ل سته ك اآلدمي
 (11)مادة
   منها يف حدود ا تصاصها   -ولتزم  افة اجلهات املعنية للدولة 

ومسئوليتها وفقا للقوانني واللوائ  والنظم والضوابط املعمول هبا 
للتأ د م  وواف  االشرتاطات واملعايري ال زمة  -ة لديها واملطةق

 لضمان احلفاظ علر ص حية ميا  ال  ب ل سته ك اآلدمي.
ووتوه اهليئة للتنسي  مع اجلهات امل تصة للدولة إج اء الف ص 
الدوري    ستة أشه  لل زانت والتوصي ت والدادات اخلاصة مبيا  

 ا.ال  ب، للتأ د م  ص حيته
وعلر اجلهات املسئولة ع  املؤسسات التعليمية )املدارس واملعاهد 
واجلامعات( وقدمي وقاري  بيئية للهيئة العامة للةيئة قة  بداية وهناية    

 دراسي. عام
وعلر املؤسسات الص ية واهليئات األ    )املستوصفات 

السك  االستثماري بكافة واملست فيات واملواقع األ   (، و  لك 
 كالم، عليها مجيعها وقدمي وق ي  بيئي سنوي للهيئة العامة للةيئة.أش
( امل اف  هل  2يف مجيع األحوال وطة  املعايري الواردة يف مل   )و 

ضمان احلفاظ علر ص حية ميا  ال  ب ل سته ك ال ئ ة، وذلك ل
 .اآلدمي

 اثنيا: محاية امليا  اجلوفية والسط ية
 اجلهات امل تصة واملسئولة

 (12)مادة
اجلهة امل تصة واملسئولة ب أن امليا  اجلوفية والسط ية هي وزارة  

 الكه لء واملاء.
إعداد قاعدة  -معهد الكويت لألحبا  العلمية مع  -ووتوه الوزارة 

بيانت  املة لكافة مناط  الكويت وةني أنواع امليا  اجلوفية 
ملواصفات لك  والسط ية، و افة اخلصائص الكيميائية واملعايري وا

 منها.
 االشرتاطات واملعايري

 (13)مادة
يكون التعام  مع جودة امليا  اجلوفية والسط ية وف  االشرتاطات 
اليت وضعها وزارة الكه لء واملاء حس  است دامات ه   امليا ، مع 

 ( امل افقني هل   ال ئ ة. 2( و)1االلتزام لملعايري الواردة يف املل قني )
 

 الثاينالف ع 
 محاية الةيئة الساحلية م  التلو 
 اجلهات املعنية واالشرتاطات واملعايري

أوال: قلع الص ور واحلصر وبناء املسنات وغريها م  األعمال 
 الساحلية

 أ( اجلهة املسئولة واجلهات املعنية والرتا يص
 اجلهة املسئولة واجلهات املعنية

 (14)مادة
ؤولة ع  م اقةة ومحاية الةيئة وكون بلدية الكويت هي اجلهة املس

الساحلية وال اطئية م   افة أنواع امل لفات وامللواثت والتعدايت 
والتجاوزات، وما يصاحةها م  ودهور للةيئة الساحلية وال اطئية، يف 
مجيع مواقع الةيئة ال اطئية والساحلية سواء املفتوحة أو اليت وقع 

مع اجلهة امل  فة  ضم  نطا  ن اط جهة معينة، وذلك للتنسي 
علر الن اط، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة العامة 

 للةيئة.
ووقوم بلدية الكويت مب اقةة وونظيم أعمال ومواقع األن طة واملن آت 
القائمة واجلديدة الواقعة يف الةيئة الساحلية وال اطئية، للتنسي  مع 

م بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة اجلهات املعنية للدولة، مع االلتزا
 العامة للةيئة.

 ما وتوه بلدية الكويت وكليف م اقةني خمتصني مب اقةة ومحاية وإزالة  
 افة أنواع امل لفات وامللواثت والتعدايت والتجاوزات، للتنسي  مع 
اجلهات التابع هلا    ن اط، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية 

 عامة للةيئة.للهيئة ال
 الرتا يص

 (15)مادة
علر مجيع اجلهات املعنية للدولة التنسي  مع بلدية الكويت إلصدار 
الرتا يص ال زمة لألن طة القائمة علر الةيئة الساحلية وال اطئية، 
ومع اهليئة العامة للةيئة وإعداد الدراسات الةيئية ال زمة بواسطة أحد 
يع املكاو  االست ارية املعتمدة لد  اهليئة العامة للةيئة، وعلر مج

 اجلهات امل تصة أ   املوافقات 
ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة وم  اجلهات املعنية األ    للدولة قة  

 إصدار أي و  يص أي ن اط علر الةيئة الساحلية وال اطئية.
 ب( االشرتاطات الفنية

 (16)مادة
حُيظ  قلع الص ور واحلصر أو أي أعمال ذات طةيعة م اهبة  -1

ة  ية والساحلية وال اطئية، بدون أ   املوافقات املكتوبة يف الةيئة ال
املسةقة ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة واجلهات امل تصة للدولة، 
ويتعني لل صول علر ه   املوافقات وقدمي الدراسات املطلوبة، وفقا 
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لنظام وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي يف دولة الكويت الصادر 
 .2015لسنة  2للق ار رقم 

حُيظ  إزالة ال مال ال اطئية أو أي نوع م  ال سوبيات الساحلية  -2
أو أي أعمال ذات طةيعة م اهبة يف الةيئة الة  ية والساحلية 
وال اطئية، بدون أ   املوافقات املكتوبة املسةقة ال زمة م  اهليئة 
 العامة للةيئة واجلهات امل تصة للدولة، ويتعني لل صول علر ه  
املوافقات وقدمي الدراسات املطلوبة وفقا لنظام وقييم امل دود الةيئي 

 .2015لسنة  2واالجتماعي يف دولة الكويت الصادر للق ار رقم 
حُيظ  القيام أعمال ال دم واحلف  علر الةيئة الساحلية وال اطئية  -3

والة  ية أو أي أعمال ذات طةيعة م اهبة يف الةيئة الة  ية 
وال اطئية، بدون أ   املوافقات ال زمة م  اهليئة العامة  والساحلية

للةيئة واجلهات امل تصة للدولة، ويتعني لل صول علر ه   
املوافقات وقدمي الدراسات املطلوبة وفقا لنظام وقييم امل دود الةيئي 

 .2015لسنة  2واالجتماعي يف دولة الكويت الصادر للق ار رقم 
أو إزالة أو القيام أي وعدي  أو أي أعمال حُيظ  بناء املسنات  -4

صيانة وو ميم للمسنات أو أي أعمال ذات طةيعة م اهبة يف الةيئة 
الة  ية والساحلية وال اطئية، بدون أ   املوافقات املكتوبة املسةقة 
ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة واجلهات امل تصة للدولة، ويتعني 

قدمي الدراسات املطلوبة وفقا لنظام لل صول علر ه   املوافقات و
وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي يف دولة الكويت الصادر للق ار رقم 

 .2015لسنة  2
حُيظ  إقامة  اس ات األمواج أو إزالة أو أي أعمال ذات طةيعة  -5

م اهبة يف الةيئة الة  ية والساحلية وال اطئية، بدون أ   املوافقات 
 ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة واجلهات امل تصة املكتوبة املسةقة 

للدولة، ويتعني لل صول علر ه   املوافقات وقدمي الدراسات 
املطلوبة وفقا لنظام وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي يف دولة الكويت 

 .2015لسنة  2الصادر للق ار رقم 
و أي أعمال حُيظ  إقامة احلوائط اإلمسنتية والص  ية أو إزالة أ -6

ذات طةيعة م اهبة يف الةيئة الة  ية والساحلية وال اطئية، بدون أ   
املوافقات املكتوبة املسةقة ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة واجلهات 
امل تصة للدولة، ويتعني لل صول علر ه   املوافقات وقدمي 

عي يف الدراسات املطلوبة وفقا لنظام وقييم امل دود الةيئي واالجتما
 .2015لسنة  2دولة الكويت الصادر للق ار رقم 

حُيظ  إلقاء أي نوع م  امل لفات سواء الناجتة ع  أعمال احلف   -7
أو غريها يف الة   أو الةيئة الساحلية وال اطئية، مع ض ورة االلتزام 
للتنسي  مع بلدية الكويت لت ديد املواقع امل صصة ل دمها، و ديد 

لنقلها أو ردمها أو إعادة است دامها أو معاجلتها،  ت  اآللية املناسةة
 اهليئة العامة للةيئة.   إش ا 

حُيظ  القيام أي أعمال حف  أو وعمي  أو إزالة مناط  حيوية أو  -8
ال دم يف املناط  اليت وقع يف احملميات الطةيعية ويف املناط  ذات 

لكويت واملناط  الةيئات احلساسة ومناط  املد واجلزر ومنطقة جون ا
احملظورة، مع ض ورة احل ص ال ديد فيما يتعل  مبنطقة املسط ات 
الطينية، ومواقع وواجد ال عاب امل جانية، وأشجار الق م، واأل وار، 
والسة ات، ومناط  وواجد الطيور، واملناط  الغنية لألحياء الة  ية، 

 واملناط  املع ضة للتآ   الساحلي.
الة  ية أو أي أعمال ذات طةيعة م اهبة  حُيظ  وضع احلواجز -9

بدون أ   املوافقات املكتوبة قة  الةدء يف عملية ال دم أو احلف ، 
املسةقة ال زمة م  اهليئة العامة للةيئة واجلهات امل تصة للدولة، 
ويتعني لل صول علر ه   املوافقات وقدمي الدراسات املطلوبة وفقا 

واالجتماعي يف دولة الكويت الصادر لنظام وقييم امل دود الةيئي 
 .2015لسنة  2للق ار رقم 

 اثنيا: ب ك التة ري يف حقول النفط
 أ( االشرتاطات

 (17)مادة
ولتزم ال   ات النفطية والةرتولية للت لص م  امليا  امللوثة املصاحةة 

 لإلنتاج يف حقول النفط، مبا يلي:
يتم وزويد اهليئة  االستغناء ع  حف  ب ك التة ري القائمة، وأن.1

العامة للةيئة خبطط ال   ات إلزالة احلف  وإعادة أتهيلها وف  جدول 
 زمين حمدد.

الةدء يف معاجلة حف  التة ري احلالية م    ل إعداد دراسة وقييم .2
الوضع الةيئي ال اه  هلا، متضمنة ط   املعاجلة والفرتات الزمنية 

تابعة لك  ش  ة عاملة يف ال زمة ملعاجلتها يف نطا  العمليات ال
 القطاع النفطي.

حظ  إن اء حف  ب ك وة ري جديدة آللر إنتاج النفط اجلديدة، .3
وااللتزام ل تيار أفض  الط   م    ل و  ي  وحدات ملعاجلة 
وإعادة ودوي  ولك امليا  يف املوقع، والت لص األمث  م  ولك امليا ، 

بعد املعاجلة، مع إعداد  وحس  االشرتاطات واملعايري الست دامها
دراسات وقييم امل دود الةيئي ومعاجلة امليا  املصاحةة لإلنتاج يف 

 حقول النفط، وم  مث الت لص منها.
الصادر لل ئ ة التنفي ية  2017( لسنة 2االلتزام للق ار رقم ).4

يف شأن االشرتاطات اهلندسية والةيئية للمن آت، فيما وضمنم م  
 قطاع النفط والغاز.اشرتاطات  اصة ب

 ب( املعايري
 (18)مادة

م  قانون محاية الةيئة،  88يتعني االلتزام لملعايري احملددة يف املادة 
 ( امل اف  هل   ال ئ ة.1ومل   رقم )
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اثلثا : حمطات وقطري امليا  وووليد الكه لء وغريها م  املن آت 
 الساحلية

 لياهتااالشرتاطات واجلهات امل تصة واملعنية ومسئو 
 أ( االشرتاطات

 (19)مادة
جي  عند إن اء حمطات وقطري امليا  وووليد الطاقة الكه لئية واملوانئ 
وامل افئ أو غريها م  املن آت الساحلية، احلصول علر املوافقات 

 الةيئية م  اهليئة العامة للةيئة والتصاري  ال زمة م  اجلهات 
( لسنة 2االلتزام للق ار رقم )امل تصة، ويتعني ملن  املوافقات 

ب أن نظام وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي يف دولة  2015
الكويت، مع االلتزام لالشرتاطات اخلاصة هب   املن آت الواردة يف 
 2ال ئ ة التنفي ية ل شرتاطات اهلندسية والةيئية الصادرة للق ار رقم 

 .2017لسنة 
 مسئولياهتاب( اجلهات امل تصة واملعنية و 

   منها يف نطا  ا تصاصها ووفقا للقواعد   -ولتزم اجلهات التالية 
 مبا يلي: -والضوابط واالشرتاطات احملددة يف قوانينها ونظمها 

ولتزم بلدية الكويت مب اقةة ومحاية الةيئة الساحلية وال اطئية م   .1
يصاحةها  افة أنواع امل لفات وامللواثت والتعدايت والتجاوزات وما 

م  ودهور للةيئة الساحلية وال اطئية، وذلك يف مجيع مواقع الةيئة 
ال اطئية والساحلية سواء املفتوحة أو اليت وقع ضم  نطا  ن اط 
جهة معينة، وذلك للتنسي  مع اجلهات امل  فة علر الن اط أو 
املاحنة للرت يص، ووتوه بلدية الكويت وكليف م اقةني خمتصني مب اقةة 

اية وإزالة  افة أنواع امل لفات وامللواثت والتعدايت والتجاوزات، ومح
للتنسي  مع اجلهات التابعة لك  ن اط، مع االلتزام بتقدمي وقاري  

 متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.
ولتزم اهليئة العامة ل ؤون الزراعة والث وة السمكية مب اقةة ومحاية .2

امل لفات وامللواثت والتعدايت  الةيئة الة  ية م   افة أنواع
والتجاوزات وما يصاحةها م  ودهور يف الةيئة الة  ية، وذلك يف مجيع 
مواقع الةيئة الة  ية سواء  املفتوحة أو اليت وقع ضم  نطا  ن اط 
جهة معينة، وذلك للتنسي  مع اجلهات امل  فة علر الن اط أو 

الزراعة والث وة السمكية  املاحنة للرت يص، ووتوه اهليئة العامة ل ؤون
وكليف م اقةني خمتصني مب اقةة ورصد وإزالة  افة أنواع امل لفات 
وامللواثت والتعدايت والتجاوزات، للتنسي  مع اجلهات التابعة لك  

 ن اط، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.
يئة الة  ية والساحلية وال اطئية ولتزم وزارة املالية مب اقةة ومحاية الة.3

وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الة  ية والساحلية وال اطئية، 
وذلك يف منطقة ال اليهات اليت وقع ضم  نطا  األراضي املسؤولة 

وامل  صة م  وزارة املالية، للتنسي  مع بلدية الكويت  إدارهتاع  
 واهليئة 

مكية واجلهات املعنية للدولة، مع العامة ل ؤون الزراعة والث وة الس
 االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.

يلتزم القطاع النفطي مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .4
وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الة  ية والساحلية 

اضي وامل اريع وال اطئية، وذلك يف املناط  الواقعة ضم  األر 
املسؤول ع  إدارهتا القطاع امل  ور وامل  ص هبا منم، وذلك للتنسي  
مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة والث وة السمكية 
واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة 

 العامة للةيئة. 
مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية  ولتزم اهليئة العامة للصناعة.5

وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الة  ية والساحلية 
وال اطئية، وذلك يف املناط  الواقعة ضم  األراضي واألن طة 

امل  ورة وامل  ص هبا منها، وذلك  وامل اريع املسؤولة عنها اهليئة
امة ل ؤون الزراعة والث وة للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة الع

السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة 
 دورية للهيئة العامة للةيئة.

ولتزم وزارة األشغال العامة مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .6
وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية وال اطئية، 

يف مجيع خمارج شةكة األمطار وأي ص   يتم ع  ط ي  ه    وذلك
امل  ورة  امل ارج، ومجيع املن آت علر الةيئة الساحلية التابعة للوزارة

وامل  ص هبا منها، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون 
الزراعة والث وة السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي 

   متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.وقاري
ولتزم وزارة الكه لء واملاء مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .7

وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية وال اطئية، 
امل  ورة وامل  ص  املن آت التابعة للوزارةوذلك يف مجيع األن طة و 
دية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة هبا منها، للتنسي  مع بل

والث وة السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  
 متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.

ولتزم مؤسسة املوانئ الكويتية مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية .8
والساحلية وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية 

املؤسسة مث  امل افئ واملوانئ وامل اسي وال اطئية، وذلك يف أن طة 
للمؤسسة امل  ورة والنقع واليدا  وغريها م  املن آت التابعة 

 وامل  ص هبا 
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ها، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة والث وة من
السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة 

 دورية للهيئة العامة للةيئة.
ولتزم وزارة الدفاع مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .9

الةيئة الساحلية وال اطئية، وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر 
وامل  ص هبا  يف  افة املن آت واألن طة التابعة للوزارة امل  ورة وذلك

منها، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة والث وة 
السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة 

 دورية للهيئة العامة للةيئة.
ولتزم وزارة الدا لية واإلدارة العامة خلف  السواح  مب اقةة ومحاية .10

الةيئة الة  ية والساحلية وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر 
 افة املن آت واألن طة التابعة الةيئة الساحلية وال اطئية، وذلك يف  

يئة امل  ورة وامل  ص هبا منها، للتنسي  مع بلدية الكويت واهل للوزارة
العامة ل ؤون الزراعة والث وة السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع 

 االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.
ولتزم وزارة املواص ت مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .11

وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية وال اطئية، 
وامل  ص هبا  افة املن آت واألن طة التابعة للوزارة امل  ورة   ذلك يفو 

منها، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة والث وة 
السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة 

 دورية للهيئة العامة للةيئة.
احية مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية ولتزم ش  ة امل  وعات السي.12

والساحلية وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية 

وال اطئية، وذلك يف  افة امل اريع السياحية التابعة لل   ة امل  ورة 

واألن طة التابعة هلا وامل  ص هبا منها، للتنسي  مع بلدية الكويت 

الث وة السمكية واجلهات املعنية واهليئة العامة ل ؤون الزراعة و 

 للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.

ولتزم وزارة التجارة مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية والساحلية .13
وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية وال اطئية، 

وامل  ص هبا م  قة  الوزارة  وذلك يف  افة امل اريع التجارية
امل  ورة، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة 

والث وة السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  
 متابعة دورية للهيئة العامة للةيئة.

ولتزم اجلهة املاحنة للرت يص مب اقةة ومحاية الةيئة الة  ية .14
والساحلية وال اطئية وما يصاحةها م  ودهور علر الةيئة الساحلية 
وال اطئية، وذلك يف  افة أنواع األن طة واملن آت التابعة لتلك 
اجلهة، للتنسي  مع بلدية الكويت واهليئة العامة ل ؤون الزراعة 
والث وة السمكية واجلهات املعنية للدولة، مع االلتزام بتقدمي وقاري  

 دورية للهيئة العامة للةيئة.متابعة 
 امل ح 

 (:1مل   رقم )-
 Seawater Quality(: معايري جودة ميا  الة   )1جدول )-

Guidelines) 
(: القيم اإلسرتشادية للمؤش ات الةكتريية يف ميا  2جدول )-

 Guidelines of bacterialال واطئ الرتفيهية )
indicators in Recreational coastal water) 

معايري امليا  املسمو  بص فها إه ميا  الة   الكويتية (: 3جدول )-
(Guidelines for Water Discharged into 

Kuwait Seawater) 
اجملاري  شةكة يا  املسمو  بص فها إهامل(: معايري 4جدول )-
(Guidelines for Water Discharged into 

Sewers) 
لست دامها ألغ اض ال ي يا  املسمو  امل(: معايري 5جدول )-
(Guidelines for Water Used for Irrigation) 
 ( ميا  ال  ب غري املعةأة:2مل   رقم )-
 جدول اخلصائص الطةيعية )الفيزايئية مليا  ال  ب غري املعةأة(-
جدول مستوايت املكونت غري العضوية اليت هلا أتثري علر الص ة -

 يف ميا  ال  ب غري املعةأة
مستوايت املكونت غري العضوية اليت وسة  شكو  جدول -

 املستهلك يف ميا  ال  ب غري املعةأة

جدول مستوايت املكونت العضوية اليت هلا أتثريات علر الص ة يف -

 ميا  ال  ب غري املعةأة
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 (1مل   )
 (: معايري جودة ميا  الة  1جدول )

Seawater Quality Guidelines 
 املعيار م

Parameter 
 ال مز

Symbol 
 الوحدة
Unit 

 قصراحلد األ
Max. 
Value 

 pH --- 6.5-8.5 األس اهليدروجيين 1
 Salinity ‰ 33-45 امللوحة 2
 Dissolved األ سجني امل اب 3

Oxygen (DO) 
mg/L >4 

 Total Suspended املواد العالقة الكلية 4
Solids(TSS) 

mg/L 30 

/Chlorophyll mg *  لوروفي  5
m3 

--- 

 ) Phosphate الفوسفات 6
PO4-P) 

µg/L 34 

 ) Ammonia نيرتوجني - ااألموني 7
NH3-N ) 

µg/L 60 

-Nitrate ( NO3 نيرتوجني -نرتات ال 8
N) 

µg/L 95 

 Nitrite (NO2-N) µg/L 35 نيرتوجني -النيرتيت 9
 Cadmium (Cd) µg/L 0.7  ادميوم 10
 Nickel (Ni) µg/L 20 نيك  11
 Mercury (Hg) µg/L 0.40 زئة  12
 Iron (Fe) µg/L 90 حديد 13
 Copper (Cu) µg/L 15 حناس 14
 Lead (Pb) µg/L 12 ال صاص 15
 Vanadium (V) µg/L 9 فانيديوم 16
 Silicate (SiO3-Si) µg/L 900 كاتيالسل 17
الك بون العضوي  18

 * الكلي
TOC)) Total 

Organic Carbon 
mg/L --- 

 اهليدرو  بونت 19
 الةرتولية الكلية

Total Petroleum 
Hydrocarbons 

mg/L 5 

 النتائج للةيانت اخلاصة هب   العناص  للسنوات السابقة ولنفس املواقع والظ و  امل اهبة.*وقارن 
 (: القيم اإلسرتشادية للمؤش ات الةكتريية يف ميا  ال واطئ الرتفيهية2جدول )

Guidelines of bacterial indicators in Recreational coastal water 
 احلد األقصر

Max.Value 
 الوحدة
Unit 

 املعيار
Parameter 

500 CFU/100ml الةكترياي القولونية الدازية 
Faecal Coliform Bacteria 

 
500 

 
CFU/100ml 

 بكترييـــــا االيكـــوالي
Escherichia coli 

200 CFU/100ml الةكترياي السة ية الدازية 
Faecal Streptococci 

Bacteria 

 CFU = Colony Forming Unit وحدة مكونة للمستعم ة الةكتريية 
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 (: معايري امليا  املسمو  بص فها إه ميا  الة   الكويتية3جدول )
Guidelines for Water Discharged into Kuwait Seawater 

 املعيار م
 Parameter 

 

 ال مز
Symbol 

 الوحدة
Unit 

 احلد األقصر       
Max.Value    

جون 1
 الكويت

 ميا  الة  

 العادمة2 
 املعاجلة

الت ت 3
 سط ية

حمطات 4
 لية امليا  
 والتديد

 pH pH - 6-9    ال قم اهليدروجيين    1
 Δ Temperature Δ T ΔºC 5 7 - 7      درجة احل ارةف     2
 Turbidity Turb NTU 20 75 75 50     العكارة    3
 Dissolved Oxygen       DO mg/L >4 >4 >4 >4 األ سجني امل اب )  د أدىن(  4
 Chlorine  Residual Cl2 mg/L 0.1 0.2 - 0.2      الكلور املتةقي   5
ال وزيد ع    Total Suspended Solids       TSS mg/L 10 10 10 املواد العالقة الكلية  6

% م  5
و  يز املواد 
العالقة الكلية 
 يف ميا  الة  

% م  و  يز املواد ال ائةة الكلية يف ميا  5ال وزيد ع   Total Dissolved Solids          TDS mg/L الكلية  ائةةاملواد ال  7
 الة  

 BOD5 (5 day, 20c) BOD5 mg/L 20 30 30 30        األ سجني احليوي     8
 COD(Dichromate)          COD mg/L 100 200 200 200 الكيماوي )داي   ومات( األ سجني  9
 Ammonia                                                         NH3-N mg/L 1 3 3 3 ااألموني  10
 Total KJeldahl Nitrogen TKN mg/L 5 10 10 5                        نيرتوجني  لدال الكلي  11
 Total Nitrogen TN mg/L 30 40 40 40                                             النيرتوجني الكلي  12
 Phosphate                                                     PO4-P)) mg/L 0.5 1 1 1 الفوسفات  13
 - - Phenol                                                              C6H6O mg/L 0.2 0.5الفينول  14
 - - Fluoride                                                         F mg/L 1 2 الفلوريد  15
 - Sulfide                                                                            S mg/L 0.2 1 0.5 الكديتيد  16
 Aluminum                                                           Al mg/L 3 10 5 10 األملنيوم  17
 Arsenic                                   As mg/L 0.05 0.1 0.1 0.1الزرني                            18
 Barium                                         Ba mg/L 1 2 2 2 الةاريوم  19
 Boron                                                              B mg/L 4 5 7 5 الةورون  20
 - - Beryllium                                                Be mg/L 0.1 0.1  برييليوم  21
 Cadmium                                                        Cd mg/L 0.005 0.01 - 0.01  ادميوم  22
 Cyanide CN- mg/L 0.05 0.1 0.1 0.1                                                       سيانيد  23
 Chromium (total) Cr mg/L 0.05 0.5 0.2 0.2                                    الك وم الكلي  24
 Nickel Ni mg/L 0.2 0.5 0.5 0.5                       نيك   25
 Mercury Hg mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001                    زئة    26
 Cobalt Co mg/L 0.05 0.2 0.2 0.2  الكوللت                    27
 Iron Fe mg/L 2 10 5 5                حديد         28
 Copper Cu mg/L 0.2 0.5 0.2 0.2                     حناس       29
 Manganese Mn mg/L 0.2 1 0.5 0.5                                       منجنيز  30
 Zinc Zn mg/L 2 5 3 3                       زنك   31
 Lead Pb mg/L 0.1 0.5 0.2 0.2 ال صاص       32
 Vanadium V mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1                                  فانيديوم  33
 Silver Ag mg/L 0.1 0.5 0.3 0.3                                 الفضة  34
 - - Pesticides - mg/L 0.05 0.05                       املةيدات أنواعها  35
 Oil / grease  mg/L 2 7 - 5 الزيوت وال  وم                            36
 - - Total Petroleum Hydrocarbons  TPH mg/L 0.1 0.5    اهليدرو  بونت النفطية الكلية  37
 - - Total Organic Carbon TOC mg/L 40 50                         الك بون العضوي الكلي  38
Faecal Coliform Bacteria F.C CFU/100m                   الةكترياي القولونية الدازية  39

L 
500 500 500 - 

Escherichia coli E.coli CFU/100m االيكـــواليبكترييـــــا   40
L 

500 500 500 - 

Faecal Streptococci Bacteria F.S CFU/100m الةكترياي السة يم الدازية  41
L 

200 200 200 - 
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 امل حظات: 
 انت ميا  صناعية أو ص   ص ي ميا  معاجلة يتم وص يفها يف جون الكويت سواء  امليا  املسمو  بص فها إه جون الكويت: يقصد هبا أي  -1

 معاجل أو ميا   ت سط ية أو ميا  نجتة ع  حمطات  لية امليا  وووليد الطاقة الكه لئية.
 يقصد هبا أي ميا  صناعية أو ميا  ص   ص ي معاجلة قة  وص يفها إه ميا  الة  . العادمة املعاجلة: -2
 سط  األرض م  ميا  معلقة أو ميا  جوفية املسمو  بص فها إه الة   وجودة  تامليقصد هبا مجيع أنواع امليا   الت ت سط ية: -3
 حمطات  لية امليا  والتديد: يقصد هبا امليا  الناجتة ع  حمطات/ وحدات  لية امليا  وحمطات التديد املسمو  بص فها إه الة  . -4
- ΔT   عند نقطيت د ول و  وج مليا  الة  .الف   يف درجة احل ارة بني امليا  الدا لة واخلارجة 
 يتم دراسة احلاالت الطارئة وف  دراسات وقييم امل دود الةيئي للم اريع التنموية والصناعية -
ماذج يتم  ديد بعد مواقع ص   امليا  العادمة املعاجلة للة   مبا يضم  وقلي  األاثر الةيئية الضارة علر املناط  الساحلية وف  نتائج الن -

 .اهليدروديناميكية ودراسات وقييم امل دود الةيئي واالجتماعي للم اريع التنموية والصناعية
 اجملاري شةكة يا  املسمو  بص فها إهامل(: معايري 4جدول )

Guidelines for Water Discharged into Sewers 

 املعيار م
Parameter 

 ال مز
Symbol 

 الوحدة
Unit 

 احلد األقصر
Max.Value 

 pH                                                           pH --- 6.5-8.0ال قم اهليدروجيين   1
 Electrical Conductivity                           EC mhos/comµ 2000 التوصي  الكه لئي  2
 BOD5 (5 day, 20c) BOD5 mg/L 500                             األ سجني احليوي       3
 COD (Dichromate)              COD mg/L 700 )داي   ومات( يائيالكيم األ سجني  4
 Total Suspended Solids                            TSS mg/L 300 املواد العالقة الكلية  5
 Ammonia NH3-N mg/L 55                                     )نيرتوجني(يا األمون  6
 Phosphate    (PO4 –P) mg/L 40                     الفوسفات                                 7
 Total KJeldahl Nitrogen  TKN mg/L 70            نيرتوجني  لدال الكلي  8
 Phenol                                                                     C6H6O mg/L 1 الفينول  9
 Fluoride  F mg/L 15                                                     يدالفلور   10
 Sulfide S mg/L 10                                                        الكديتيد  11
 Arsenic As mg/L 0.1                                     الزرني    12
 Cadmium Cd mg/L 0.1                                 ادميوم  13
 Cyanide CN- mg/L 0.1                               سيانيد  14
 Chromium Cr mg/L 1.0                     الك وم الكلي  15
 Nickel Ni mg/L 0.2                              نيك   16
 Mercury Hg mg/L 0.002                            زئة   17
 Copper Cu mg/L 0.5                                 حناس  18
 Zinc    Zn mg/L 2.0                                                                 زنك  19
 Lead       Pb mg/L 0.5     ال صاص                                                       20
 Silver                                                                        Ag mg/L 4.0 الفضة  21
  الية Tar & Tar Oil  mg/L                     القط ان )القار( والزيوت القط انية  22
 Floating Oil & Grease  mg/L 5         الزيوت الطافية وال  وم              23
 Emulsified Oil & Grease    mg/L 5        الزيوت املست لةة وال  وم       24
 Bacteria  Faecal Coliform F.C CFU/100mL 1000               الةكترياي القولونية الدازية  25
 Escherichia coli E.coli CFU/100mL 500                       بكترييـــــا االيكـــوالي  26
 Bacteria  Faecal Streptococci  F.S CFU/100mL 250           الةكترياي السة يم الدازية  27
  الية Egg Parasites  Ova/L عدد بويضات الطفيليات  28
  الية   Worm Parasites عدد الديدان الطفيلية  29

 
 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ذو احلجة 5 األحد                  28             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 

 يا  املسمو  لست دامها ألغ اض ال ياملمعايري (: 5جدول )
Guidelines for Water Used for Irrigation 

 املعيار امللواثت م
Parameter 

 ال مز
Symbol 

 الوحدة 
Unit 

 احلد األقصر
Max.Value 

 pH pH - 6.5 - 8.5                                                   ال قم اهليدروجيين 1
 BOD5 (5 day, 20c) BOD5 mg/L 20                                األ سجني احليوي      2
 COD (Dichromate)               COD mg/L 100 )داي   ومات( يائيالكيم األ سجني 3
 Dissolved Oxygen                        DO mg/L >2 األ سجني امل اب )  د أدىن( 4
 Chlorine Residual Cl2 mg/L 0.5 - 1.0                                         الكلور املتةقي 5
 Floatables  mg/L NIL                                          جسيمات عائمة            6
 Oil / grease                                                     mg/L 5الزيوت وال  وم 7
 Total Suspended Solids                             TSS mg/L 15 املواد العالقة الكلية 8
 Total Dissolved Solids  TDS mg/L 1500  املواد ال ائةة الكلية 9
 Phosphate                                                               PO4-P mg/L 30 الفوسفات 10
 Ammonia NH3-N mg/L 15      )نيرتوجني(يا األمون 11
 Total KJeldahl Nitrogen TKN mg/L 30                        نيرتوجني  لدال الكلي 12
 Total Nitrogen TN mg/L 65   النيرتوجني الكلي 13
 Phenol  C6H6O mg/L 1 الفينول 14
 Fluoride F mg/L 2  الفلوريد 15
 Sulfide S mg/L 0.1  الكديتيد 16
 Aluminum Al mg/L 5األملنيوم 17
 Arsenic As mg/L 0.1الزرني   18
 Barium Ba mg/L 2  الةاريوم 19
 Boron B mg/L 2 الةورون 20
 Cadmium Cd mg/L 0.01 ادميوم 21
 Chromium Cr mg/L 0.15الكليالك وم  22
 Nickel Ni mg/L 0.2  نيك  23
 Mercury Hg mg/L 0.001زئة  24
 Cobalt Co mg/L 0.2         الكوللت 25
 Iron Fe mg/L 5حديد 26
 Antimony Sb mg/L 1أنتيمون 27
 Copper Cu mg/L 0.2 حناس 28
 Manganese Mn mg/L 0.2منجنيز 29
 Zinc Zn mg/L 2.0   زنك 30
 Lead Pb mg/L     Lead 0.5    ال صاص 31
 Total Petroleum Hydrocarbons   TPH mg/L 5 الةرتولية الكلية اهليدرو  بونت 32
 Bacteria                  Faecal Coliform F.C CFU/100mL 100 الةكترياي القولونية الدازية 33
 Escherichia coli E.coli CFU/100mL 50بكترييـــــا االيكـــوالي 34
 Bacteria              Faecal Streptococci F.S CFU/100mL 50 الةكترياي السة يم الدازية 35
  الية   Egg Parasites                     عدد بويضات الطفيليات 36

 (2مل   )
 ميا  ال  ب غري املعةأة

Unbottled Drinking water 
ال ةكة العامة أو شةكة التوزيع احملدودة أو م  يلزم يف ميا  ال  ب غري املعةأة الصاحلة ل سته ك اآلدمي واليت يتزود هبا املستهلك ع  ط ي  

 اآللر أو الينابيع أو أي مصدر أ   م  مصادر امليا  املست دمة لل  ب أن يتواف  فيها اخلصائص التالية:
 أوال: اخلصائص الطةيعية:

ل ائ ة أو املظه ،  ما جي  أن ختلو متاما م  املواد جي  أال  توي ميا  ال  ب غري املعةأة علر أية مواد وؤث  عليها م  نحية اللون أو الطعم أو ا
يد احلد الغ يةة أو ال وائ  اليت  ك  م اهدهتا للعني اجمل دة سواء أ انت أو بة أو رماال أو  يوطا أو شعريات أو غريها م  ال وائ  وأال يز 

 األقصر املسمو  بم هل   اخلصائص ع  احلدود الواردة لجلـدول التايل:
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 صائص الطةيعية )الفيزايئية مليا  ال  ب غري املعةأة(جدول اخل
Physical Quality of Potable Water 

 اخلاصية
Properties 

 وحدة القياس
Units 

 احلد األقصر املسمو  بم
Max. Value 

 UNITS 15 وحدة TCU 15 وحدة لون حقيقي )مبقياس الكوبلت( الة ويين( Color اللون
 UNITS 5 وحدات NTU 5 وحدة جهاز قياس العكارة Turbidity العكارة
 Acceptable مقةول)مستساغ( - Taste الطعم
 Acceptable مقةول - Odor ال ائ ة

TCU  :  True  Color Unit. 
NTU  :  Nephelometric Turbidity Unit. 

 اثنيا: اخلصائص الكيميائية:
 جبودة ميا  ال  ب غري املعةأة  ما يلي:جي  أن وكون  صائص املكونت الكيميائية اخلاصة 

علر  صائص املكونت غري العضوية اليت هلا أتثري علر الص ة: جي  أال يزيد احلد األقصر املسمو  بم للمكونت غري العضوية اليت هلا أتثري .1
 الص ة ع  احلدود الواردة لجلدول التايل:

  علر الص ة يف ميا  ال  ب غري املعةأةجدول مستوايت املكونت غري العضوية اليت هلا أتثري
Guidelines for Health-Based Inorganic Chemical Constituents in Potable Water 

 Units الوحدات Constituents املكونت
 احلد األقصر املسمو  بم

Max. Value 
 mg/L 0.02 ملجم/لرت Antimony (Sb) األنتيمون
 mg/L 0.010 ملجم/لرت Arsenic (As) الزرني 
 mg/L 0.700 ملجم/لرت Barium (Ba) الةاريوم

 mg/L 2.4 ملجم/لرت Boron (B) ورونالة
 mg/L 0.003 ملجم/لرت Cadmium (Cd) الكادميوم
 mg/L 0.050 ملجم/لرت Chromium (Cr) الك وم
 mg/L 2 ملجم/لرت Copper (Cu) الن اس
 mg/L 0.070 ملجم/لرت Cyanide (CN-) السيانيد
 mg/L 1.500 ملجم/لرت Fluoride (F-) الفلوريد
 mg/L 0.010 ملجم/لرت Lead (Pb) ال صاص
 mg/L 0.006 ملجم/لرت Mercury (Hg) الزئة 
 mg/L 0.07 ملجم/لرت Nickel (Ni) النيك 
Nitrate (NO3 النيرتات

 mg/L 50 ملجم/لرت (-
Nitrite (NO2 النيرتيت

 mg/L 3 ملجم/لرت (-
 mg/L 0.04 ملجم/لرت Selenium (Se) السيلينيوم
Bromate (BrO3 الدومات

 µg /L 10 ميكجم/لرت (-

 صائص املكونت غري العضوية اليت وسة  شكو  املستهلك: جي  أال يزيد احلد األقصر املسمو  بم للمكونت غري العضوية اليت وسة  .2
 التايل:شكو  املستهلك ع  احلدود الواردة لجلدول 

 جدول مستوايت املكونت غري العضوية اليت وسة  شكو  املستهلك يف ميا  ال  ب غري املعةأة
Guidelines for Consumer Complaint Inorganic Chemical Constituents in Potable 

Water 
 احلد األقصر املسمو  بم Units الوحدات Constituents املكونت

Max. Value 
 mg/L     250 ملجم/لرت Chloride (Cl) الكلوريد
 mg/L 1 ملجم/لرت Copper (Cu) الن اس
 mg/L 0.300 ملجم/لرت Iron (Fe) احلديد
 mg/L 0.100 ملجم/لرت Manganese (Mn) املنجنيز

 PH -- -- 6.5 – 8.5 األس اهليدروجيين
 mg/L 200 ملجم/لرت Sodium (Na) الصوديوم
Sulphate (SO4 الكديتات

 mg/L 250 ملجم/لرت (2-
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 Units الوحدات Constituents املكونت
 احلد األقصر املسمو  بم

Max. Value 
 mg/L 1000 ملجم/لرت Total Dissolved Solids (TDS) املواد الصلةة ال ائةة الكلية

 mg/L 3 ملجم/لرت Zinc (Zn) اخلارصني
 mg/L 0.200 ملجم/لرت Aluminum (Al) األملنيوم

 mg/L * 200 ملجم/لرت Calcium (Ca) الكالسيوم
 mg/L ** 150 ملجم/لرت Magnesium (Mg) املاغنسيوم
 mg/L 10 ملجم/لرت Potassium (K) الةواتسيوم

 mg/L 500 ملجم/لرت Total Hardness (T.H) العس  الكلي
 mg/L 100 ملجم/لرت Total Alkalinity (T. Alk) القلوية الكلية

 mg/L 0.200 ملجم/لرت Anionic Detergents املنظفات األنيونية
Ammonium (NH4 األمونيا

 mg/L 0.500 ملجم/لرت (+
 mg/L 0.050 ملجم/لرت Hydrogen Sulphide (H2S)  ديتيد اهليدروجني

   الكلي.س*   جي  م اعاة نسةة الكالسيوم واملاغنيسيوم حبيث ال وتعد  النسةة احملددة للع
جزءا  يف املليون إذا قلت  150جزءا  يف املليون، وال يزيد علر  250جزءا  يف املليون يف حالة وجود  30** جي  أال يزيد و  يز املاغنيسيوم علر 

 نسةة الكديتات ع  ذلك.
ة يف  صائص املكونت العضوية اليت هلا أتثري علر الص ة: جي  أال يزيد احلد األقصر املسمو  بم للمكونت العضوية اليت هلا أتثري علر الص .3

 التايل:ميا  ال  ب املعةأة ع  الواردة لجلدول 
 جدول مستوايت املكونت العضوية اليت هلا أتثريات علر الص ة يف ميا  ال  ب غري املعةأة

Guidelines for Health-Based Organic Chemical Constituents in Potable Water 
 احلد األقصر املسمو  بم Units الوحدات Constituents املكونت

Max. Value 
 µg / L 30 لرتميكجم/ Dichloroethane-1.2 إيثانثنائي  لورو  2، 1
 µg / L 50 ميكجم/لرت Dichlirithene -1.2 ثنائي  لوروإيثني 2، 1

 µg / L 5 ميكجم/لرت Vinyl Choride  لوريد الفيني 
    : Pesticides املةيدات :

 µg / L 0.030 ميكجم/لرت Aldrin / Dieldrin الدري  وثنائي اإللدري 
 µg / L 2 ميكجم/لرت Lindane ليندان

 µg / L 20 ميكجم/لرت Methoxychlor ميثو سي  لور
 µg / L 30 ميكجم/لرت D – 4 .2 دي -4، 3

 µg / L 0.200 ميكجم/لرت Chlorodane  لورودان
 µg / L 0.030 ميكجم/لرت Heptachlor & Heptachlor Epoxide وميةتا لور أيةو سيد : ميةتا لور

 µg / L 1 ميكجم/لرت Hexachlorobenzene هكسا لوروبنزي 
 µg / L 2 ميكجم/لرت D.D.T دي. د.ي يت

    Aromatc Hydrocrbons اهليدرو  بونت العط ية :
 µg / L 10 ميكجم/لرت Benzene بنزي 

 µg / L 700 ميكجم/لرت Toleune طولوي 
 µg / L 500 ميكجم/لرت Xylene الزايلني

 µg / L 20 ميكجم/لرت Styrene االستريي 
 µg / L 300 ميكجم/لرت Ethykbenzene أيثي  الةنزي 
 µg / L 0.700 ميكجم/لرت Benzo (a) Pyrene بنزولي ي 

    Chlorinated Benzene الةنزي  املكلور :
 µg / L 300 ميكجم/لرت Monochlorobenzene أحادي  لورو الةنزي 

 µg / L 1000 ميكجم/لرت Dichlorobenzene 2 .1  لوروالةنزي ثنائي   2، 1
 µg / L 300 ميكجم/لرت Dichlorobenzene 4 .1 ثنائي  لوروالةنزي  4، 1

 µg / L 20 ميكجم/لرت Trichlorobenzenes (Total) ث ثي  لوروالةنزي 
 امل  ةات اهلالوجينية اهليدرو  بونية :

Halogenated Hydrocarbon Compounds : 
   

 µg / L 300 ميكجم/لرت Chloroform  لوروفورم
 µg / L 100 ميكجم/لرت Bromoform ب وموفورم

 µg / L 100 ميكجم/لرت Dibromochloromethane ثنائي ب ومو لوروميثان
 µg / L 60 ميكجم/لرت Bormodichlormethane ثنائي  لوروب وموميثان
    Phenolic Compounds امل  ةات الفينولية :
 µg / L 9 ميكجم/لرت Pentachlorophenol ساسي  لوروفينول

 µg / L 200 ميكجم/لرت Trichlorophenol-6 .4 .2 ث ثي  لوروفينول 2،4،6
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 Free Residual Chlorine اثلثا: الكلور احل  املتةقي:

(CI2)   

أن يكون و  يز الكلور احل  املتةقي يف ميا  ال  ب غري املعةأة  افيا  .1

لقت     امليك ولت هبا علر أن يرتاو  و  يز الكلور احل  املتةقي يف 

 0.5جزء يف املليون و  0.2ه   امليا  عند وصوهلا للمستهلك بني 

 جزء يف املليون.

االت اخلاصة طةقا .يزداد و  يز الكلور يف حاالت األوبئة أو يف احل2

 ملا وق ر  وزارة الص ة أو اجلهات امل تصة ب لك.

رابعا: يف حالة معاجلة امليا  لألوزون أو لألشعة فو  الةنفسجية أو 

أي وسيلة معاجلة أ   ، جي  أن وكون ه   املعاجلة  افية لقت  

امليك ولت وأن وكون امليا  املعاجلة مطابقة لل صائص 

 لميا  املعاجلة الواردة يف ه ا املل  .امليك وبيولوجية ل

 امسا: اخلصائص احليوية: جي  أن وكون ميا  ال  ب غري املعةأة 

 الية متاما م  الط ال  والفط ايت والطفيليات واحل  ات وم  

بويضاهتا أو ي قاهتا أو حويص هتا أو أجزائها م  احليوانت األولية اليت 

 م  ضمنها األميةا.

 امليك وبيولوجية: سادسا: اخلصائص

.جي  أن وكون ميا  ال  ب غري املعةأة  الية متاما م  امليك ولت 1

املسةةة لألم اض وم  امليك ولت الغائطية والفريوسات اليت قد 

 وسة  ض را  للص ة العامة.

.جي  أن وكـون ميـا  ال ـ ب غيـ  املعةـأة  اليـة م  بكترييـا القولـون 2

( E. coli or Thermotolerant bacteriaالغائطيـة )

 م  م  العينة امل تدة. 100يف أي 

 .ووزيع امليا  بواسطة ال ةكات:3

 امليا  املعاجلة الدا لة يف شةكة التوزيع: -أ 

 Totalأن وكون  الية م  جمموعة بكترياي القولون الكلية )-
Coliform م  م  العينة امل تدة. 100( يف أي 

 E. coli orاي القولون الغائطية )أن وكون  الية م  بكتري -
Thermotolerant bacteria م  م   100( يف أي

 العينة امل تدة.
 امليا  املعاجلة دا   شةكة التوزيع: -ب 
م  م   100أن وكون  الية م  جمموعة بكترياي القولون يف أي -

العينة امل تدة ويف حالة اإلمدادات اليت يتم فيها ف ص عدد  ا  
ت جي  أن وكون  الية م  جمموعة بكترياي القولون يف م  العينا
 م  العينات اليت يتم ف صها علر مدار العام. 95%

 E. coli orأن وكون  الية م  بكترياي القولون الغائطية )-
Thermotolerant bacteria م  م   100( يف أي

 العينة امل تدة.
 . ووزيع امليا  بدون ال ةكات:4
جمموعات /  10عة بكترياي القولون الكلية علر أال يزيد عدد جممو -

م  م  العينة امل تدة علر أال حيد  ذلك بصفة متك رة. وإذا  100
وك ر حدو  ذلك يف حالة عدم إمكانية  سني الوقاية الص ية 

 ملصدر امليا  جي  إجياد مصدر بدي  بقدر اإلمكان.
 E. coli orأن وكون  الية م  بكترياي القولون الغائطية )-

Thermotolerant bacteria م  م   100( يف أي
 العينة امل تدة.

 سادسا: اخلصائص اإلشعاعية:
أن وكون اخلصائص اإلشعاعية مليا  ال  ب طةقا للق ار الوزاري رقم -
واخلاص لملستو  اإلشعاعي املقةول يف املواد االسته  ية  5/1989

 ائ  املعةأة  التايل:بدولة الكويت وهي للنسةة مليا  ال  ب والسو 
 بيك ل / لرت     ملستو  اإلشعاع األقصر. 0.37جسيمات ألفا -

 بيك ل / لرت     ملستو  اإلشعاع األقصر. 3.7جيمات بيتا   -

 بيك ل / لرت. 0.185( ع  226ب  ط أال يزيد و  يز ال اديوم )-

 بيك ل / لرت.   1.85( ع  90وال يزيد و  يز االسرتان يوم )-

الت ديث املعايري السابقة وف  آ   اصدارات منظمة الص ة  يتم*  

 العاملية.
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 املال أسوا هيئة 
 2017( لسنة 123ق ار رقم )

طل  التـ  يص املقدم م  ش  ة أزاين  ابيتال ملزاولة أن طة  ب ـــــــــــــــــــــــــأن
أسوا  ب أن إن اء هيئة  2010( لسنة 7أورا  مالية وفقا  للقانون رقم )
 والئ تم التنفي ية ووعدي هتما املال وونظيم ن اط األورا  املالية

 بعد االط ع علر:
ب أن إن اء هيئة أسوا  املال  2010( لسنة 7القانون رقم ) -

 وونظيم ن اط األورا  املالية والئ تم التنفي ية ووعدي هتما؛
  طل  و  يص أن طة أورا  مالية املقدم م  قة  ش  ة أزاين -

  ابيتال؛
( لسنة 30ق ار جملس مفوضي هيئة أسوا  املال يف اجتماعم رقم ) -

 .02/08/2017املنعقد بتاري   2017
 

 ق ر ما يلي
 مادة أوه

ي  ص ل   ة أزاين  ابيتال وف  ه   املادة مبزاولة ن اط مدي  نظام 
 استثمار مجاعي.

 
 مادة اثنية

سنوات، وةدأ م  وكون مدة الرت يص لل   ة امل ار إليها ث   
اتري  إصدار شهادة و  يص اهليئة، وذلك بعد أداء ال سم الواج  
عنم عند الرت يص. وولتزم ال   ة امل  ورة أداء ال سم عند جتديد 

 2010لسنة  7الرت يص ألي فرتة أ    طةقا  ألحكام القانون رقم 
 والئ تم التنفي ية ووعدي هتما وق ارات ووعليمات اهليئة.

 
 اثلثةمادة 

علر اجلهات امل تصة ونفي  ه ا الق ار    فيما خيصم ويعم  بم 
 اعتةارا م  اتري  صدور  وين   يف اجل يدة ال مسية. 

 
 رئيس جملس مفوضي هيئة أسوا  املال

 د. نيف ف   مةارك احلج                                           
 .21/08/2017صدر بتاري :  
 

 2017لسنة ( 124ق ار رقم )
 جتديد و  يص أن طة أورا  مالية ل   ة ب ــأن

 الكويت وال    األوسط ل ستثمار املايل
 بعد االط ع علر:

 ب ـــأن إن ـــاء هيئـــة أســـوا  املـــال 2010( لســـنة 7القـــانون رقـــم ) -
 نظيم ن اط األورا  املالية والئ تم التنفي ية ووعدي هتما؛وو
ل ـــــ  ة الكويـــــت وال ـــــ   شـــــهادة وـــــ  يص أن ـــــطة أورا  ماليـــــة  -

( الصـــــادرة AP/2014/0003األوســـــط ل ســـــتثمار املـــــايل رقـــــم )
 ؛3/9/2014بتاري  

وبناء  علر طل  شـ  ة الكويـت وال ـ   األوسـط ل سـتثمار املـايل  -
 لتجديد و  يص أن طة أورا  مالية لد  اهليئة؛

( لسـنة 44وبناء  علر ق ار جملس مفوضي هيئـة أسـوا  املـال رقـم ) -
املنعقــــــــد بتــــــــاري   2015( لســــــــنة 18يف اجتماعــــــــم رقــــــــم ) 2015

 ب أن التفويض يف بعض ا تصاصات قطاع اإلش ا ؛ 3/6/2015
( 17-7وبنــاء علــر قــ ار جملــس مفوضــي هيئــة أســوا  املــال رقــم ) -

( املنعقــــــــد بتــــــــاري  17/2017يف اجتماعــــــــم رقــــــــم ) 2017لســــــــنة 
ب أن وفويض م  ينوب ع  رئيس قطاع اإلش ا  يف  25/4/2017

حال غيابم لختاذ ذات اال تصاصات الصادرة ل ئيس قطاع اإلشـ ا  
 .2015( لسنة 44والواردة يف الق ار رقم )

 ق ر ما يلي
 مادة أوه

وال ــ   األوســط  جتديــد وــ  يص أن ــطة أورا  ماليــة ل ــ  ة الكويــت
 ل ستثمار املايل لد  هيئة أسوا  املال ملزاولة األن طة التالية:

 مالية غري مسج  يف بورصة األورا  املالية.وسيط أورا   -
 مست ار استثمار. -
 مدي  حمفظة االستثمار. -
 مدي  نظام استثمار مجاعي. -

 وذلك ملدة ث   سنوات قابلة للتجديد بعد سداد ال سوم املق رة.
 مادة اثنية

ــ  هــ ا القــ ار  ــ  فيمــا خيصــم ويعمــ  بــم  علــر اجلهــات امل تصــة ونفي
 صدور  وين   يف اجل يدة ال مسية. اعتةارا  م  اتري 

 رئيس قطاع اإلش ا  للتكليف
 م 21/8/2017صدر بتاري : 
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 الكويت بلدية
 (2017 /371رقـم ) قـ ار إداري

ب أن قيد مكت  هندسي لسم مكت / أر ــــــــــان 
جميد  / حةي ست ارات اهلندسية لصاحةم املهندس ل

 العلي عةد ال ضا
 مدي  عام الةلدية                                 

 الكـويت.ب أن بلديـة 2016لسنـة 33طـ ع علر القانـون رقم البعـد ا -
إبصدار الئ ة مزاولة  193/2007وعلر الق ار الوزاري رقم  -

 ووعدي وم.ست اريـة الاملهنة للمكاو  اهلندسية والدور ا
ب أن ونظيم اجلهاز  363/2009وعلر الق ار الوزاري رقم  -

 لحملافظات.التنفي ي للةلدية وف وعها 
ب أن ونظيم أعمال  2009لسنة  206وعلر الق ار الوزاري رقم   -

 ووعدي وم . 30/4/2009الةناء واجلداول املل قة بم بتاري  
املؤرخ يف  2016لسنة  452وعلر الق ار الوزاري رقم  -
ب أن إعادة و كي  جلنة ونظيم مزاولة املهنة للمكاو   6/6/2016

 االست ارية.اهلندسية والدور 
ست ارية الوعلر  تاب جلنة مزاولة املهنة للمكاو  اهلندسية والدور ا -

 اهلندسي.ب أن فت  املكت   9/8/2017بتاري   (1209)رقم 
 ( املنعقدة16/2017وعلر ووصية اللجنة إبجتماعها رقم )  -

 ب أن فت  املكت  اهلندسي .  3/8/2017بتاري  
 ـ ر ــــقـ                                

 وهأمادة 
( بتاري   16/2017وعتمد ووصية اللجنة إبجتماعها رقم )   
لملوافقة علر قيد مكت  هندسي لسم مكت /  أر ـان  3/8/2017
 لصاحةم املهندس/  حةي  جميد عةدال ضاالعلي  ست ارات اهلندسية ل

منطقة  –مدين   [ ، الواقــع يف حمافظـــة العاصمة   –] ختصص    
 –( الدور ال ابع  6004( قسيمة رقـــــم  )  1قطعة رقم ) –امل قاب 

علر أن ينتهي الرت يص للمكت  اهلندسي  -(  3+  2مكت  رقم ) 
ستيفاء مجيع اش يطة  - ار  بعد سنتني م  اتري  صدور ه ا الق

شرتاطات الواردة بةنود الئ ة مزاولة املهنة  للمكاو  اهلندسية الا
(  193/2007   ست ارية الصادرة للق ار الوزاري رقمالوالدور ا

 ووعدي وم .
 مادة اثنية 

ويعم  بم م  اتري  ن    يف  الق ار،علر اجلهات امل تصة ونفي  ه ا 
 ال مسية.اجل يدة 

 مدي  عام الةلدية                                                        
 ه1438ذي القعدة  29صدر يف:
 م2017أغسطس  21املوافــ :

 (388/2017)رقـم  قـ ار إداري
 ل ست ارات أن قيد مكت  هندسي لسم مكت / مــدن   ب

 ععدنن إب اهيم املطو  / يوسفاملهندس اهلندسية لصاحةم
 الةلدية:مدي  عام 

 الكـويت.ب أن بلديـة 2016لسنـة  33علر القانـون رقم  االط عبعـد  -
إبصـــدار الئ ـــة مزاولـــة  193/2007وعلـــر القـــ ار الـــوزاري رقـــم  -

 .ووعدي وم االست اريةاملهنة للمكاو  اهلندسية والدور 
ــــوزاري رقــــم  - ب ــــأن ونظــــيم اجلهــــاز  363/2009وعلــــر القــــ ار ال

 لحملافظات.التنفي ي للةلدية وف وعها 
ب أن ونظيم أعمال  2009لسنة  206وعلر الق ار الوزاري رقم   -

 ووعدي وم . 30/4/2009الةناء واجلداول املل قة بم بتاري  
املــــــــؤرخ يف  2016لســــــــنة  452وعلـــــــر القــــــــ ار الــــــــوزاري رقــــــــم  -
ب أن إعادة و كي  جلنة ونظيم مزاولة املهنـة للمكاوـ   6/6/2016

 االست ارية.اهلندسية والدور 
ــة املهنــة للمكاوــ  اهلندســية والــدور ا - ست ــارية الوعلــر  تــاب جلنــة مزاول

 اهلندسي.فت  املكت   ب أن 9/8/2017بتاري   (1209)رقم 
ــــة ل - ــــر ووصــــية اللجن ــــم ) وعل  ( املنعقــــدة16/2017جتماعهــــا رق

 ب أن فت  املكت  اهلندسي .  3/8/2017بتاري  
  ر ــــــــــــــــــقــ

 وهأمادة 
( بتـــــــاري   16/2017رقــــــم )  لجتماعهــــــاوعتمــــــد ووصــــــية اللجنــــــة 

لملوافقة علر قيد مكتـ  هندسـي لسـم مكتـ / مـــدن  3/8/2017
اهلندســية   لصــاحةيم املهنــدس/  حممــد حامــد عةــدالعزيز  ل ست ــارات
مـدين [ ،  –ملهنـدس/ غـاج جـد عمـ ان الةنـوان ] ختصـص ال لفان وا

 -(  3قطعــة رقــم ) –منطقــة امل قــاب   –الواقــع يف حمافظــة العاصــمة 
علر  –(  B 3مكت  رقم )  –(  16( الدور رقم ) 3قسيمة رقم ) 

أن ينتهي الرت يص للمكت  اهلندسي بعد سنتني م  اتري  صدور ه ا 
شرتاطات الواردة بةنود الئ ة مزاولة الستيفاء مجيع ااش يطة  -الق ار 

ست ارية الصادرة للق ار الـوزاري الاملهنة  للمكاو  اهلندسية والدور ا
 ( ووعدي وم . 193/2007رقم ) 

 مادة اثنية
ويعم  بم م  اتريـ  ن ـ   يف  الق ار،علر اجلهات امل تصة ونفي  ه ا 

 ال مسية.اجل يدة 
 مدي  عام الةلدية

 ه1438القعدة ذي  29صدر يف:
 م2017أغسطس  21املوافــ :
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 يبنك الكويت امل  ز 
 2017/   ر-157 /1ق ار

 حمافظ بنك الكويت امل  زي
 1968( لسنة 32( م  القانـون رقـم )21بعد االط ع علر املادة )

فـي شأن النقد وبنك الكويت امل  زي وونظيم املهنة املص فية 
 ووعدي وم.

ب أن  1984( م  الق ار الوزاري لسنة 10) (،7وعلر املادوني )
 امل  زي.ا ضاع ش  ات الص افة ل قابة بنك الكويت 
ب أن  10/5/2017وبناء  علر  تاب ش  ة لولو للصريفة املؤرخ 

طل  وعدي  بيانت يف سج  ش  ات الص افة لد  بنك الكويت 
 امل  زي.

 
 ــ رـــقـ

 مـادة أولـر
بنك الكويت امل  زي للتعدي   يؤش  يف سج  ش  ات الص افة لد 

 للصريفة:التايل علر بيـانت ش  ة لولو 
دينار  وييت إه  56.733القانوين م   االحتياطيزايدة  -

 . وييتدينار   70.728
دينار  وييت إه  56.733م   اال تياري االحتياطيزايدة  -

  وييت.دينار   70.728
السنة املنتهية يف وذلك وفقا  للةيانت املالية لل   ة ع  

31/12/2016. 
 

 مـادة اثنيـة
ين   ه ا الق ار يف اجل يدة ال مسية، ويعم  بم اعتةارا  م  اتري  

 صدور .
 احملافظ                                                      

 د. حممد يوسف اهلاش 
 
 

 ه1438القعدة  ذي 18يف: صدر 
 م 2017 أغسطس 10املوافـــــــــــ : 

 

 

 2017/  ر-160/ 1 ق ار رقم

 حمافظ بنك الكويت امل  زي
 1968( لسنة 32( م  القانـون رقـم )21بعد االط ع علر املادة )

فـي شأن النقد وبنك الكويت امل  زي وونظيم املهنة املص فية 
 ووعدي وم.

ب أن  1984( م  الق ار الوزاري لسنة 10) (،7وعلر املادوني )

 امل  زي.ا ضاع ش  ات الص افة ل قابة بنك الكويت 

 11/6/2017وبناء  علر  تاب ش  ة السلطان للصريفة املؤرخ 

ب أن طل  وعدي  بيانت يف سج  ش  ات الص افة لد  بنك 

  امل  زي.الكويت 

 قـــ ر

 مـادة أولـر

بنك الكويت امل  زي للتعدي   يؤش  يف سج  ش  ات الص افة لد 

 للصريفة:التايل علر بيـانت ش  ة السلطان 

دينار  وييت إه  62.001القانوين م   االحتياطيزايدة  -

 . وييتدينار   86.472

 86.472دينار  وييت إه  62.001م   اال تياري االحتياطيزايدة 

  .دينار  وييت

سنة املنتهية يف وذلك وفقا  للةيانت املالية لل   ة ع  ال

31/12/2016. 

 مـادة اثنيـة

ين   ه ا الق ار يف اجل يدة ال مسية، ويعم  بم اعتةارا  م  اتري  

 صدور .

 احملافـــظ                                                      

 د. حممد يوسف اهلاش          

 ه1438القعدة  ذو 18يف: صدر 

 م 2017 أغسطـــــــس 10املوافـــــــــــ : 
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 جملس الوزراء

 إع ن

 ل   ات مت صصة (1)ع  ط   طل  أتهي  رقم 

ل حتفال لألعياد  وو  ي  الزينةيف جمال إعداد 

لألمانة العامة جمللس الوزراء  واملناسةات الوطنية

 واجلهات التابعة هلا

وعل  األمانة العامة جمللس الوزراء ع  ط     اسة أتهي  ش  ات 

ل حتفال لألعياد  وو  ي  الزينةة يف جمال إعداد مت صص

العامة جمللس الوزراء واجلهات التابعة هلا  واملناسةات الوطنية لألمانة

طةقا  للمواصفات وال  وط العامة الواردة يف واثئ  الك اسة واليت 

السيف  قص -ألمانة العامة جمللس الوزراء م  ا ك  احلصول عليها 

 وذلك أثناء مواعيد العم  ال مسية  (4)رقم  بوابة-العام  

 السع  اإلقفال آ   يوم بيع الك اسات الط  

 األحد

27/8/2017 

 االثنني

23/10/2017 

 اخلميس

26/10/2017 

 د.ك 500

 غري مسرتجعة

 التأهي :ي جر اصط اب املستندات التالية لل صول علر   اسة 

.شهادة التسجي  لد  اجلهاز امل  زي للمناقصات العامة سارية 1
  املفعول.

سارية  املدين(اجلهة  )رقم.شهادة م  اهليئة العامة للمعلومات املدنية 2
  املفعول.

  املفعول..شهادة استيفاء نسةة العمالة الوطنية سارية 3
 . تاب وفويض ونس ة م  الةطاقة املدنية ملندوب ال   ة ل  اء4

  الك اسة.
- 1800008 امل رتايت: بدالةل ستفسار ي جر االوصال مب اقةة 

  2116 / 3142 دا لي
 22221417فا س: وو س  االستفسارات علر 

 

 والصناعة وزارة التجارة
 إع ن

 وقدم:
 السيد/ الد جمة  علي فج ان

 هب   الوزارة: إدارة ال   اتبطل  إه 
بتاري   3213/2011 وي  الرت يص الف دي الصادر ب قم 

 ت االسم التجاري أج ة أورول اجلوال إه ش  ة  22/8/2011
 ذ.م. م.

يتقدم لإلدارة امل  ورة   ل سسة ع   أن اعرتاض  مم  لمر جي  
 م فقا بم سند املديونية طي  اإلع ن لعرتاضم  اتري  ن    يوما  
 .بعني االعتةار فل  يؤ  ال إو 

 وزارة الـعدل
 سيارات لملزاد العلين إع ن ع  بيع
 28/8/2017نــم يف يـوم االثنــني املوافــ  إوعلـ  إدارة ونفيــ  العاصـمة 

عصـ ا  سـو  وةـاع ( 4.00) واألايم الث ثة التالية واعتةارا  مـ  السـاعة
الســـيارات  ةللعارضـــيكتـــ  الةيـــوع احلكـــومي اجلديـــد مبلملـــزاد العلـــين 

  .التالية وذلك ونفي ا  لعدة أحكام
 احلاجز الط از النوع رقم السيارة لفرقم امل م

احملجوز 
 عليم

م  ز هوت  2015 لو ول 12348/13 13242208 1
اليت 
 العقاري

علر 
يعقوب 
 بولند
 

حممد مجال  2007 التيما 8236/2 16197863 2
 سعد حممد

حممد 
 يغاز 

و  ي 
 ال م ي
 

عةد الك مي  2010  اب س 12219/8 15226544 3
اثبت هزاع 
 ساي 

دار 
الوط  
للص ا
فة 

والطةاعة 
 والن  
 

ش  ة عةد  2015 سنرتا 31990/13 16056006 4
احملس  
عةد العزيز 
 الةابطني

ش  ة 
ماو  س 
 املت دة
 
 

وانيت  27899/9 17069359 5
 مشيف ولي

عةد العزيز  2003
زيد عةد 
هللا 

 احلجي ن

عدنن 
شا   
عةيد 
 سةاع
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 مشيف ولي 26577/2 16279244 6

 لومينا
ش  ة  2007

السور 
 للتموي 

عم ان 
أبو 
اليس  
 العم ي
 

ش  ة امل   2009 رينو 59792/2 14230802 7
 العاملية

ش  ة 
ماو  س 
 املت دة

ش  ة عةد  2015 سنرتا 31853/13 16056006 8
احملس  
عةد العزيز 
 الةابطني

ش  ة 
ماو  س 
 املت دة

 ميتسوبي ي 16388/14 12204915 9
نصف 
 شاحنة

املمث   2016
القانوين 
ل   ة 
امل اريع 
 الدونزية

املمث  
القانوين 
لل   ة 
الكويتية 
 األوه

ش  ة  2011  اب س 97033/3 15357893 10
التسهي ت 
 التجارية

ش  ة 
ماو  س 
 املت دة

وانيت  73303/7 16163205 11
 مشيف ولي

أنور عةد  1991
العزيز 
 الدوب

مجعية 
الدمسة 
وبنيد 
 القار

امحد اثم   2010 ميتسوبي ي 3754/46 16022805 12
 جاب 

ش  ة 
دار 
 الوط 

امحد اثم   2008 النس  6688/22 16022805 13
 جاب 

ش  ة 
دار 
 الوط 

امحد اثم   2008 جالنت 6503/21 16022805 14
 جاب 

ش  ة 
دار 
 الوط 

امحد اثم   2008 جالنت 7406/21 16022805 15
 جاب 

ش  ة 
دار 
 الوط 

أنور عةد  2007 وانيت 7889/4 16163205 16
العزيز 
 الدوب

مجعية 
الدمسة 
وبنيد 
 القار

بنك  1998 فورد 72461/8 15338387 17
الكويت 
 الوطين

عةد هللا 
سليمان 
 املسف 

عظمت  2002  وروال 49817/6 12113601 18
 ان 
 شعي 

ش  ة 
 يالفج
 العاملية

 ميتسوبي ي 24839/1 120760220 19
 روزا

املمث   2005
القانوين 
ل   ة 
النق  
وجتارة 
 املواشي

املمث  
القانوين 
ل   ة 
سو  
املرية 
 امل  زي

فعلــر الــ اغةني يف ال ــ اء احلضــور يف الزمــان واملكــان احملــددي  أعــ  ، 
وم  ي د االط ع علر أيـة وفاصـي  أ ـ   عليـم م اجعـة قسـم التنفيـ  

 ال مسي.إدارة التنفي  أثناء الدوام  –اجلدي 
 التنفي مأمور 
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 وزارة األشغــال العامــة 

 إعــالن

عـــز النتيجــــــة  والتـــد ي  الر ابـــةتعلـــــز وزارة األشغـــــال العامـــــة   ـــــا  

ـــــ العـــــروع الــــدم ألع ـــال االتفا يـــة االاتيـــارية ر ــــ  النهائيـــــة لتـييـ

شــراع علــف تنفيـا أع ــال ت ــوير ( درااــة وتيـ يـ واإ278/هــ //)أ

   والثالث وشار  دمي .ال ري  الدائري الثاين 

 التـييـ: نتائج-أوال

الكتب 
 االاتياري

نسبة 
التـييـ 
 الفين
70% 

نسبة تـييـ 
 الرئيالعرع 
10 % 

نسبة التـييـ 
 %20الايل 

النسبة النهائية 
 الرتتيب 100%

PROYAPI 59.11 8.2 20.0 87.307 1 
WSP/PB 52.34 9.13 18.163 79.637 2 

ECG 54.13 5.33 20.0 79.455 3 
INECO 53.32 7.26 16.867 77.446 4 
CDM 
Smith 52.59 8.52 16.208 77.315 5 
SMEC 51.99 6.56 17.850 76.399 6 

ضـــوا مـــا ورد  يفالكتـــب االاتيـــاري الفـــائال فع ـــال االتفا يـــة -اثنيـــا
 االسأعاله: 

لالاتيـــاراهل اسنداـــية  SSH/ مكتـــب PROYAPIتيـــاري/ 
 ( د.ك9,925,904.4) مببلغ إمجايل

ن نتــدم جباليـل اليكــر لل كاتـب االاتيـارية التـدمــة ولـــ أك ا نود 
 الفـوز وذلك علف مياركتها. يفتوفـ  

 رئيس اللجنة                                 
 الوكيل الساعد لـ ا  هنداة ال رق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ANNOUNCEMENT 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS 
AUDITING AND REVIEW SECTOR 

The Final Result of the Evaluation of the Agreement No. EF/R/278 (Upgrading of 2nd &  3rd 
Ring Road and Damascus Street) 

First: The Evaluation Results: 
Consultant Technical Evaluation 70% Presentation Evaluation 10% Financial Evaluation 

20% 
Total 100% Final Rank 

PROYAPI 59.11  8.2 20.0 87.307 1 
WSP/PB 52.34 9.13 18.163 79.637 2 

ECG 54.13 5.33 20.0 79.455 3 
INECO 53.32 7.26 16.867 77.446 4 

CDM SMITH 52.59 8.52 16.208 77.315 5 
SMEC 51.99 6.56 17.850 76.399 6 

Second: According to the previous result the Winner: (PROYAPI Consulting Engineers) 
We take this opportunity to express our thanks to those consulting Firms who have participated but 
failed to win. 

Approved                                                 
Head of committee Assistant Undersecretary 

Roads Engineering Sector                      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 االميةو اع واليئون اإوزارة األ 
 إعـالن

  2017/2018-51 : اراة ر ـالعز طرح  
توفري احتياجاهل إدارة الدراااهل اإاالمية مز 

 الكتب الدرااية
 م التالية.2017/2018-51 :تعلز وزارة األو اع عز طرح ال اراة ر ـ

موضو   م
 ال اراة

اجلهة 
 ال البة

 ي ــــــــة راــــــــوم  
كرااــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اليــــــــــــــــــــــــــرو/ 

 والواصفاهل

موعد ومكان فض  موعد اإغالق
 الع اااهل

1 
 

توفري 
احتياجاهل 

إدارة 
الدراااهل 

إدارة 
الدراااهل 
 اإاالمية

 م17/9/2017 د.ك 75
 

 م18/9/2017
الجت اعـــاهل ا اعـــة 

إبدارة اليـــــــــــــــــــــئون 
 (14الالية الدور)

اإاالمية 
مز 
 الكتب

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة 
 هراظ12:00

م 27/8/2017ال اراة اعتبارا مز يوم األحـد  فوميكز احليول عل
 مببـــى النا يـــاهل( )بـســــواألايم التاليـــة أءنـــاا الـــدوام الر ـــي وذلـــك 

( وآخــر موعــد لتـــد  16 الــدور Bالــوزارة الكــائز بــوأ التــوأم )بــرأ 
ظهــراو ولــز  (1)م الســاعة  17/9/2017الع ــاااهل هــو يــوم األحــد 

ترد بعد هاا الوعـد مـا العلــ أن الراـوم  اليتيتـ النظر يف الع اااهل 
 الاكورة غري  ابلة للرد.

وتوضا الع اااهل يف صندوق الع اااهل بـسـ النا ياهل ما تــد  ممـ  
%( مز الـي ـة اإمجاليـة يف صـورة خ ـاا ضـ ان أو 2أويل مببلغ و دره )

احملليــة بدولــة الكويــت وينبغــي أن شــيك ميــدق معت ــد مــز أحــد البنــوك 
 يوما. ( 90)يكون ااري الفعول طوال مدة اراين الع اا وهي 
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مجيــا اليــركاهل التـدمــة ةل اراــة مــدعوة حلاــور فــض الظــاري  يف 
 الوعد والكان احملدد ةجلدول أعاله. 

احب ال اراة لليركاهل التخيية يف هـاا ااـال شـري ة مالحظة: 
 ســـ النا يــاهل ةلــوزارة وذلــك مــز الســاعة  ىلــدأن تكــون مســجلة 

رهل التسجيل لعـام اظهراو ما إحاار ك (1)الساعة  وحىتصباحاو  (8)
 م. 2017

 

 وزارة التجارة واليناعة
 إعالن

 .السيد/ مرزوق حم د اعران العازمي تـدم
ــــل الرتخــــي  الفــــردي  ىل إدارة اليــــركاهل اــــاه الــــوزارة:إب لــــب  حتوي

حتـت  19/9/2013بتاريخ  3804/2013 :التجاري اليادر بر ـ
ىل إالوليد الدولية للتجارة العامـة والــاوالهل  /االاـ التجاري مؤاسة

 شركة ذ.م.م.
يومــاو مــز  (15)يتـــدم لــةدارة الــاكورة خــالل  اعــرتاعيرجــف  ــز لــ  

اتريخ نير اإعـالن ةعـرتاع خ ـي مرفــاو بـ  اـند الديونيـة وإال فلـز 
 يؤخا بع  االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

 تـدم : 
 مجيلة غلوم حس  علي
 علي فاضل حم د علي

 عبد العاليال عبد هللا احلبيب
 أصحاا شركة تسبيح للهدااي والك الياهل/ ذ م م

 ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه الوزارة: 
 تاامنية إىلحتويل الكيان الـانوين لليركة مز ذاهل مسؤولية حمدودة 

يوما مـز   ات يتـدم لةدارة الاكورة خالل  اعرتاع أنيرجف  ز ل  
وإال فلـز  الديونيـةاتريخ نير اإعـالن ةعـرتاع خ ـي مرفــاو بـ  اـند 

 .االعتباريؤخا بع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن
 .عبد هللاالسيد/ ميثـ شري  حم د  تـدم

ــــل الرتخــــي  الفــــردي  ىل إدارة اليــــركاهل اــــاه الــــوزارة:إب لــــب  حتوي
ــــر ـ ــــاريخ  4113/2005 :التجــــاري اليــــادر ب  19/11/2005بت

 فريج اخلري لل واد الغاائية اىل شركة ذ.م.م. /حتت االاـ التجاري مؤاسة
يومــاو مــز  (15)يتـــدم لــةدارة الــاكورة خــالل  اعــرتاعيرجــف  ــز لــ  

اتريخ نير اإعـالن ةعـرتاع خ ـي مرفــاو بـ  اـند الديونيـة وإال فلـز 
 يؤخا بع  االعتبار.

 إعالن
 تـدم:

 .زيد عبد هللا السهيل.1
 .مجال زيد السهيل.2
 .صباح زيد السهيل.3

 أصحاا شركة جم وعة/ شركاهل زيد السهيل للتجارة العامة والـاوالهل.
  ااه الوزارة: إدارة اليركاهلب لب إىل 

تعديل الكيـان الــانوين مـز شـركة تاـامنية إىل شـركة ذاهل مسـئولية  -
 حمدودة.

 د.ك. 25000د.ك إىل  117000 ختفيض رأس مال اليركة مز -
يوما مز  (60)خالل  لةدارة الاكورةاعرتاع يتـدم   ز ل ف جير 

فلز ال إو  مرفـا ب  اند الديونيةخ ي  اإعالن ةعرتاعاتريخ نير 
 .بع  االعتبار يؤخا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 تـدم:

 السيد/ ضاري عبدالعاليال حم د النامي
 إدارة اليركاهل ااه الوزارة: إىلب لب 

بتاريخ  3942/2015حتويل الرتخي  الفردي التجاري اليادر بر ـ 
 إىلحتت االاـ التجاري الفينا للحلوايهل والعجناهل  15/9/2015

 شركة ذ.م.م ما أطراع أخرى.
يتـدم لةدارة الاكورة خالل مخسة عير  اعرتاع أنيرجف  ز ل  

يوماو مز اتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو ب  اند الديونية 
 وإال فلز يؤخا بع  االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 تـدم:

 منيور مبارك منيور العج ي 
 مبارك منيور مبارك العج ي 

 صحاا شركة / هاي بروع للتجارة العامة والـاوالهل / توصية بسي ةأ
  الوزارة:دارة اليركاهل ااه إب لب اىل 

 الواحد.تعديل الكيان الـانوين مز توصية بسي ة اىل شركة اليخ  */* 
مز  الاكورة خالل ات  يوماو  لةدارة اعرتاع أن يتـدميرجف  ز ل  
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ال فلز إب  اند الديونية و  عالن ةعرتاع خ ي مرفـاو اإ اتريخ نير
  االعتبار.يؤخا بع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

  تـدم:
 يوا  الرومي    عبد هللا.يوا  1
 الرومي..ميعل جراح 2

 ذ.م.م -أصحاا شركة البتيل األول للتجارة العامة والـاوالهل
  الوزارة:دارة اليركاهل ااه إب لب اىل  

ذاهل مسئولية حمدودة اىل شركة  شركة ب لب تغيري الكيان الـانوين مز
 الواحد.اليخ  

 يوا  الرومي. عبد هللا اليريك يوا خروأ  -
 جراح يوا  الرومي. اىل ميعل% 100إعادة توزيا احلي   -

مز  او يوم 60خالل الاكورة  لةدارةيتـدم  اعرتاع أنيرجف  ز ل  
ال فلز إخ ي مرفـاو ب  اند الديونية و  ةعرتاععالن اتريخ نير اإ

 االعتبار.يؤخا بع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

 يعل عبد احملسز عبد احل يدالسيدة / االوديز تـدمت 
ــــل الرتخــــي  الــــوزارة:  اــــاهدارة اليــــركاهل إىل إب لــــب   الفــــرديحتوي

حتـــت االاــــ  28/3/2017بتـــاريخ  1318/2017 :اليـــادر بـــر ـ
 .ىل شركة ذ.م.مإللحلوايهل والعجناهل  يهاوس اوع جو  التجاري/

يومــا مــز  (15)الــاكورة خــالل  لــةدارةيرجــف  ــز لــ  اعــرتاع يتـــدم 
ال فلـز إعـالن ةعـرتاع خ ـف مرفــا بـ  اـند الديونيـة و اتريخ نير اإ

 يؤخا بع  االعتبار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعــــــــالن
 تـدم:

 الي ري  طاهر **عادل حم د
 **اعود عبدالكر  مدريب الكندري

 شركة/ واوان بروت  نيوترشز لل نتجاهل الغاائية أصحاا
 اليركاهل ااه الوزارة: إدارة إىلب لب 

 ذاهل شركة اليخ  الواحد إىلتعديل الكيان الـانوين مز تاامنية 
 ايوم 60يتـدم لةدارة الاكورة خالل ات   أن يرجف  ز ل  اعرتاع

ةعرتاع خ ي مرفـا ب  اند الديونية واال  اإعالنمز اتريخ نير 
 فلز يؤخا بع  االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــــالنإ

 تـدم:
 حم د الي ري  عادل-1
 مدريب الكندري عبد الكر  اعود-2

 مدريب الكندري عبد الكر اعود  خروأ:

 اكادميية واوان الرايضية شركة:
 دارة اليركاهل ااه الوزارة:إىل إب لب 

 .ىل ذاهل شركة اليخ  الواحدإتعديل الكيان الـانوين مز تاامنية 
 او يوم 60يتـدم لةدارة الاكورة خالل ات  أن يرجف  ز ل  اعرتاع 

ال إعالن ةعرتاع خ ي مرفـا ب  اند الديونية و إمز اتريخ نير ا
 فلز يؤخا بع  االعتبار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تـدم:
 .اامل شهاا الي ري.1
 .الي ري عبد العاليالبياير .2

 .أصحاا شركة انتظار اخلري للتجارة العامة
 الوزارة:ب لب اىل إدارة اليركاهل ااه 

 تعديل الكيان الـانوين لليركة مز تاامنية إىل ذاهل مسئولية حمدودة
مز  يوماو  30يتـدم لةدارة الاكورة خالل  أن اعرتاعيرجف  ز ل  

وإال فلز  الديونيةاتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو ب  اند 
 .االعتبارئسيؤخا بع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

  .السيد / حم د رفعت نع   تـدم:
 :الوزارةدارة اليركاهل ااه إب لب اىل 

بتاريخ  528/2017حتويل الرتخي  الفردي اليادر بر ـ 
حتت االاـ التجاري نع   لل يب والعود اىل شركة  7/2/2017

 .اليخ  الواحد
خالل مخسة عير  الاكورة لةدارةيتـدم  أن يرجف  ز ل  اعرتاع

 الديونيةب  اند  او خ ي مرفـ ةعرتاععالن مز اتريخ نير اإ او يوم
 ال فلز يؤخا بع  االعتبار إو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تـدم:
 .اليركة الكويتية لت وير اليروعاهل اليغرية

   .هاشـ طالب أمحد البغلي بيفت 
 الوزارة:ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه 

  .تيفية شركة هوم ربيري لل ـاوالهل العامة لل باين -
إمتام  العلي احملامي ميفياو  طارق  عبد الل يوتعي  األاتاذ/ 
 إجراااهل التيفية. 

يتـدم لةدارة الاكورة خالل مخسة عير أن يرجف  ز ل  اعرتاع 
ب  اند الديونية  او يوماو مز اتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـ

 االعتبار.وإال فلز يؤخا بع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـالنإ
 .احلريب عبد اسادي عبد هللا/ اني   تـدم: السيد
  الوزارة:دارة اليركاهل ااه إب لب اىل 
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بتاريخ  1993/  1415حتويل الرتخي  الفردي اليادر بر ـ 
حتت االاـ التجاري اا وعة احمللية الكويتية  11/03/1993

 أخرى.طراع أشركة ما  وحتولت اىلللتجارة العامة والـاوالهل 
الاكورة خالل مخسة عير  لةدارةيتـدم  أن يرجف  ز ل  اعرتاع

ب  انة الديونية  االعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو  نير مز اتريخ يوماو 
 االعتبار.ال فلز يؤخا بع  إو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عالنإ

  تـدم:
 /اليركاا

 .مجعة حمل اجليالان/ ااجد متعب جمعد ال ريي
 .شركة العبديل للتجارة العامة والـاوالهل
 ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه الوزارة: 

  .الـانوين مز توصية بسي ة اىل ذاهل مسؤولية حمدودة تعديل الكيان
مز  يوماو  60يتـدم لةدارة الاكورة خالل  أن اعرتاعيرجف  ز ل  

وإال فلز  الديونيةاتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو ب  اند 
 .االعتباريؤخا بع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 تـدم:
 ..منيف  ع ر مرزوق العنالي1
 ..أمحد ع ر مرزوق العنالي2

 .أصحاا شركة نور الكوءر للتجارة العامة والـاوالهل
 ب لب اىل إدارة اليركاهل ااه الوزارة:

الـانوين مز شركة ذاهل مسئولية حمدودة اىل شركة تعديل الكيان 
 .داليخ  الواح
 يوماو مز  يتـدم لةدارة الاكورة خالل ات أن اعرتاعيرجف  ز ل  

اتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو ب  اند الديونية وإال فلز 
 يؤخا بع  االعتبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

 تـدم: 
 .العتييب عبد العاليال عبد الرمحزخالد 

 .العتييب عبد الرمحزعبداالل  خالد 
 العامة.أصحاا شركة كواكو العت دة للتجارة 

 الوزارة:ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه 
 حمدودة.إىل ذاهل مسؤولية  بسي ةتغيري الكيان الـانوين مز توصية 

مز  يوماو  60يتـدم لةدارة الاكورة خالل  أن يرجف  ز ل  اعرتاع
ب  اند الديونية وإال فلز  اتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو 

 يؤخا بع  االعتبار.

 إعالن
 تـدم:

 محود فييل اليباح عبد هللا/  الييخ-1
 ا اعيل ال حان  أاامة-2

 أصحاا شركة تيجان العالية لل البس اجلاهالة واحلـائب والك الياهل
 :الوزارةىل إدارة اليركاهل ااه إب لب 

تعديل جنسية اليريك / أاامة ا اعيل ال حان مز اوري اجلنسية 
 .ىل اانت كيتس ونيفالإ

يتـدم لةدارة الاكورة خالل مخسة عير أن يرجف  ز ل  اعرتاع 
ب  اند الديونية  عالن ةعرتاع خ ي مرفـاو إمز اتريخ نير ا يوماو 

 ال فلز يؤخا بع  االعتبار.إو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالنإ
 تـدمت:

 مياعر يوا  جااـ الناعيالسيدة / 
 الوزارة:دارة اليركاهل ااه إ ىلإب لب 

 2771/2017حتويل الرتخي  الفردي اليادر بر ـ 
صالون بيسي الونج  التجاريحتت االاـ  10/7/2017بتاريخ

 م م. ىل شركة ذ.إلتج يل السيداهل 
الاكورة خالل مخسة عير  لةدارةتـدم ي أن يرجف  ز ل  اعرتاع

عالن ةعرتاع خ ف مرفـا ب  اند الديونية إريخ نير امز ات يوماو 
 ال فلز يؤخا بع  االعتبار.إو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن

 .تـدم السيد/ انصر فهد علي اجلف 
 :ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه الوزارة: حتويل الرتخي  الفردي بر ـ

 / دارحتـــت االاــــ التجـــاري 25/4/2017بتـــاريخ  1740/2017
 شركة اليخ  الواحد. للع ور إىلوحش 

مــز  ايومــ (15)يرجــف  ــز لــ  اعــرتاع يتـــدم لــةدارة الــاكورة خــالل 
اإعـالن ةعـرتاع خ ـي مرفــاو بـ  اـند الديونيـة وإال فلـز  اتريخ نير

 يؤخا بع  االعتبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تـدم : 

 اشكال عبد هللا خواع
 ب لب إىل إدارة اليركاهل ااه الوزارة: 

 ذاهل مسؤولية حمدودة  إىلتغيري  كيان اليركة   
يوما مز   15يتـدم لةدارة الاكورة خالل  اعرتاع أنيرجف  ز ل  

وإال فلز  الديونيةاتريخ نير اإعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو ب  اند 
 .االعتباريؤخا بع  
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 إعــــــــالن
 تـدم :

 عبد اايد فييل الدواري غازيالسيد/ 
 الوزارة: ااهدارة اليركاهل إىل إب لب 

 بتاريخ 2429/2017اليادر بر ـ  الفرديحتويل الرتخي  
 وحتولت إىل فيال فدن العـارية التجارياـ حتت اال 04/06/2017
 و ش. ش.

الاكورة خالل مخسة عير  لةدارةيتـدم أن يرجف  ز ل  اعرتاع 
عالن ةعرتاع خ ف مرفـا ب  اند الديونية إيوما مز اتريخ نير ا

 خا بع  االعتبار.ؤ ال فلز يإو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

 السيدة / هديل حم د الثنيب  تـدم:
 ال اعـ إدارةصاحبة شركة اورا العاص ة 

  الوزارة:ي لب اىل ادارة اليركاهل ااه 
حتت االاـ التجاري    2015/  2252ضـ الرتخي  الفردي ر ـ 

  .م عـ جوا التحدة اىل اليركة
الاكورة خالل مخسة عير  لةدارةيتـدم اىل  أن يرجف  ز ل  اعرتاع

ب  اند الديونية  مز اتريخ نير االعالن ةعرتاع خ ي مرفـاو  يوماو 
 ال فلز يؤخا بع  االعتبار إو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

  تـدم:
 عفتان ال ريي خالد- 1
 جاار عفتان ال ريي  – 2
 دانيش جوس هاجي اشاق علي  – 3
 صحاا شركة روتيسرت للتجارة العامة أ

  الوزارة: ااهدارة اليركاهل إىل إب لب 
ضــــ الرتخـــي  الفـــردي ةاــــ / جااـــر عفتـــان ع ـــيش ال ـــريي بـــر ـ 

ــــــــاريخ  2015/ 2264 حتــــــــت االاـــــــــ  13/5/2015اليــــــــادر بت
 أعاله. الاكورةالتجاري / م عـ برايين بوهل لياحل اليركة 

يومـا مـز  60الـاكورة خـالل  لـةدارةيتــدم  أن يرجف  ـز لـ  اعـرتاع
عـالن ةعـرتاع خ ـي مرفــا بـ  اـند الديونيـة وإال فلـز إاتريخ نير ا

 .يؤخا بع  االعتبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 مـفلة)كش.م.)والناولة شركة جااـ للنـلياهل 

حمار اجت ا  اجل عية الع ومية العادية األوىل للسنة 
 31/12/2016الالية النتهية يف 

يف متــــام الســــاعة العاشــــرة والنيــــ  مــــز صــــباح يــــوم اإءنــــ  الوافــــ  
جت ــا  اجل عيــة الع وميــة العاديــة للســنة انعـــاد ا، مت 03/07/2017

، ليـركة جااـــ للنـليـاهل والناولــة 31/12/2016الاليـة النتهيــة يف 

حباور كل مـز  2ش.م.ك.م ، يف مـر اسيئة العامة لليناعة  اعة ر ـ 
   :السادة السامه

عــز نفســ  وبيــفت   الربيــا احلاضــرالســيد / اــلي ان حم ــد شــاه  . 1
 اليركة.رئيس جملس إدارة 

 ثلـة ةلسـيد/ عـادل حم ـد  –شركة العالميـة إدارة اليـاريا ذ.م.م . 2
 إ اعيل كوهري مبوجب كتاا تفويض.

 ثلـة ةلسـيد/ عـادل  –شركة الوأ العاليـة إدارة اليـاريا ذ.م.م . 3
 إ اعيل كوهري مبوجب كتاا تفويض.حم د 

 ثلــة ةلســيد /عبــد العظــيـ  ــورة مبوجــب   –شــركة الســار التحــدة . 4
 كتاا تفويض.

 ثلـة ةلسـيد/ عبـد العظـيـ  ــورة  –شـركة بـودي التجاريـة احملـدودة . 5
 مبوجب كتاا تفويض.

 السيد/ عبد العاليال حسز العلي  ثل وزارة التجارة واليناعة  -
ــــــــب الســــــــادة / الســــــــيد / و  - ــــــــد هللا العيــــــــي ي مــــــــز مكت ــــــــد عب لي

ــــــان  ــــــب  أرنســــــتعاــــــو يف  والعيــــــي ي وشــــــركاهـالعيب ــــــغ مرا  ويون
 حساةهل اليركة

    لل ـاصة.السيد/ أمحد الردهان مز اليركة الكويتية  -
رئـــيس جملـــس اإدارة الســـيد/ اـــلي ان حم ـــد شـــاه   االجت ـــا تـــرأس 

مـز تـوفر كامـل  حلاضـريز علـف حاـورهـ، وبعـد الت كـداالربيا وشـكر 
الـاي  العادية،النياا الـانوين الالزم ليحة انعـاد اجل عية الع ومية 

فتــتح رئــيس جملــس اإدارة جلســة ا وكالــة(%، )أصــالة    100بلــغ 
ختـاذ الــراراهل التاليـة او جت ا  ومز مث متت منا ية جدول األع ال اال

 احلاور:إبمجا  
اليـــــــة النتهيـــــــة يف متـــــــت تـــــــالوة تـريـــــــر جملـــــــس اإدارة للســـــــنة ال( 1

 والياد ة علي . 31/12/2016
متــت تــالوة تـريــر مرا ــب حســاةهل اليــركة للســنة الاليــة النتهيــة ( 2

 والياد ة علي . 31/12/2016
للســـنة واحلســـاةهل اخلتاميـــة اا عـــة متــت منا يـــة البيـــاانهل الاليـــة ( 3

 والياد ة عليها. 31/12/2016الالية النتهية 
وزارة التجــارة واليــناعة بيــ ن الخالفــاهل، وهنــا متــت  ــا  تـريــر ( 4

اإشــارة مــز  بــل  ثــل الــوزارة إىل الخالفــة التاليــة الــاكورة يف التـريــر 
اليـــــــــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــــــــز وزارة التجـــــــــــــــــــــــارة واليـــــــــــــــــــــــناعة ر ــــــــــــــــــــــــ 

MOC_14001_2017   خمالفــة اليــركة  13/6/2017الــؤر
وعليـ   الالية،( مز الالئحة التنفياية يف تـد  البياانهل 6لن  الادة )

 تعهد رئيس جملس اإدارة بتاليف اليركة لتلك الخالفة مستـبالو.
متـــت الوافــــة علـــف العـــامالهل الـــيت متـــت مـــا أطـــراع ذاهل صـــلة ( 5

ــــة يف  ــــة النتهي وتفــــويض جملــــس اإدارة  31/12/2016للســــنة الالي
ةلتعامـل مـا األطــراع ذاهل اليـلة يف السـنة الاليــة التاليـة الـيت تنتهــي 

 .31/12/2017 يف
% مـــــــز 47أرةح نـديــــــة بنســــــبة  علــــــف توزيـــــــامتــــــت الوافـــــــة ( 6

ـــــــغ إمجـــــــايل  او فلســـــــ 47رأس مـــــــال اليـــــــركة ) للســـــــهـ الواحـــــــد( مببل
 ألـــــــــ ( دينــــــــار كـــــــــوييت  )اــــــــبعة ماليـــــــــ  ومخســــــــ 7,050,000

تُـــــوزى  علــــــف  31/12/2016وذلـــــك مـــــز األرةح اا عــــــة ك ـــــا يف 
ـــــخ الســـــادة الســـــامه  الســـــجل  يف اـــــجالهل اليـــــر  كة ك ـــــا يف اتري
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 .3/7/2017 انعـاد
الوافـة علف توصية جملس اإدارة بعـدم صـرع مكافـألهل ألعاـاا ( 7

 .31/12/2016جملس اإدارة عز السنة الالية النتهية يف 
حتيــاطي الـــانوين بنســبة حلســاا اال االاــتـ ا متــت الوافـــة علــف ( 8

النتهيــة يف  عــز الســنة الاليــة او كويتيــ  او دينــار  627,612% مببلــغ 10
31/12/2016. 
مت إبـــراا ذمـــة وإخـــالا طـــرع الســـادة أعاـــاا جملـــس اإدارة في ـــا ( 9

النتهيـة يتعل  بتيرفاهتـ الـانونية والالية اليت متت خالل السنة الالية 
31/12/2016. 
تـرر إعادة تعيـ  األاـتاذ / وليـد عبـد هللا العيـي ي مـز مكتـب ( 10

يف إرنســت ويونــغ   وشــركاهـ عاــو الســادة مكتــب العيبــان والعيــي ي
ــاريخ  ــة الـادمــة الــيت تنتهــي بت ك را ــب حلســاةهل اليــركة للســنة الالي

 وتفويض جملس اإدارة بتحديد أتعاب . 31/12/2017
شـــــــــكر الســـــــــيد اـــــــــلي ان الربيـــــــــا الســـــــــادة  االجت ـــــــــا ويف ختـــــــــام 

جت ــــــــا  يف متــــــــام احلاضـــــــريز علــــــــف ميــــــــاركتهـ، وُأ فــــــــل حماــــــــر اال
 .ةالساعة احلادية عير 

 االجت ا (رئيس جملس اإدارة )رئيس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ش.م.ك( مـفلة (الـاباةاليركة الكويتية االردنية 

حمار اجت ا  اجل عية الع ومية العادية عز السنة 
بتاريخ  31/12/2015 يفالالية النتهية 

2/7/2017 
عـدهل اجل عية الع ومية لسامهي اليركة الكويتية االردنية الـاباة 

 يفبيفتها العادية عز السنة الالية النتهية  التيفية(حتت ش.م.ك.م )
يف متام الساعة احلادية عيرة صباحاو مز يوم االحد  31/12/2015

جنوا السرة  –يف مـر اسيئة العامة لليناعة  2017يوليو  2الواف  
االجت ا  السيد / عدانن مساعد  و د ترأس، 1الرئيسية  الـاعة-

 الي ري.ارة واليناعة السيدة / مر  وحباور  ثل وزارة التج اخلرايف،
ن حتـ   ثل وزارة التجارة واليناعة مز اكت ال النياا أوبعد 

 30,000ا حاورالـانوين ليحة انعـاد اجل عية العامة العادية 
اهـ رأس أوكالة مز جم و   اهـ 11,080,800صالة وأاهـ 

 %،52.91اهـ أي بنسبة  21,000,000الال البالغ عددها 
 علفلسيد رئيس اجل عية الع ومية ةحلاور وبدأ االجت ا  رحب ا
 التايل:النحو 

.مت  ا  تـرير جلنة التيفية عز السنة الالية النتهية يف 1
 ومنا يت  والياد ة علي . 31/12/2015
.مت  ا  تـرير مرا ب حساةهل اليركة عز السنة الالية النتهية يف 2

 لي .ومنا ية والياد ة ع 31/12/2015
.متت منا ية البياانهل الالية لليركة عز السنة الالية النتهية يف 3

 والياد ة عليها. 31/12/2015
.مت إخالا طرع السادة جلنة التيفية وإبراا ذمتهـ عز كل ما يتعل  4

 .31/12/2015بتيرفاهتـ عز السنة الالية النتهية يف 

ع ال أف  إجناز .متت الوافـة علف االاتعانة مبستياريز وموظ5
التيفية  ةن جلنف تعااـ عل او أالتيفية بتحديد  ةالتيفية وتفويض جلن

 ع اسا.أنظري  تعاةو أ فال تتـاض
.متت الوافـة علف بيا األاهـ ال لوكة يف شركة البحر اليت 6

لالاتث اراهل السياحية والعـارية وتفويض جلنة التيفية ةلبيا ةلسعر 
 صايفاإجراااهل الالزمة لالك وحتويل  كافةواختاذ   تراه منااباو  الاي

 انتج البيا اىل مسامه  اليركة كل حسب نسبت .
.متت الوافـة علف بيا األاهـ ال لوكة يف شركة أموال انفست 7

 كافةواختاذ   تراه منااباو  الايوتفويض جلنة التيفية ةلبيا ةلسعر 
لبيا اىل مسامه  انتج ا صايفاإجراااهل الالزمة لالك وحتويل 

 اليركة كل حسب نسبت .
وشركاهـ ك را ب  والعيي ي.مت إعادة تعي  السادة/ العيبان 8

 31/12/2016حلساةهل اليركة وذلك عز السنة الالية النتهية يف 
 تعااـ.أوتفويض جلنة التيفية بتحديد 

   ئيس جلنة التيفيةر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة مستيفف السالم  ش.م.ك ) مـفلة(
اجل عية الع ومية غري العادية النعـدة يف  حمار اجت ا 

13/8/2017 
عـدهل اجل عية الع ومية غري العاديىة ليركة مستيفف السالم 

الساعة احلادية  13/8/2017الواف  ش.م.ك)مـفلة( يف يوم األحد 
جنوا السرة)  -عيرة صباحاو وذلك يف اسيئة العامة لليناعة

( برائاـة السيد 2رئيسية ر ـ)الـاعة ال -من ـة الوزاراهل -اليهداا(
/ عبداحملسز محد احل د )رئيس جملس اإدارة( وحباور  ثلة وزارة 

/ مر  الي ري، و ثل اليركة الكويتية  األاتاذةالتجارة واليناعة 
 لل ـاصة األاتاذ/ رمالي حم ود ماضي. 

 و ائا االجت ا 
  رحىب السيد / عبد احملسز احل د ةلسىادة احلاور مز مسامه

و ثىلي وزارة التجارة واليناعة، و ثلة اليركة الكويتية لل ـاصة 
اهـ مز إمجايل  118,785,523وأشار إىل أن نسبة احلاور هي 

اهـ بنسبة حاور بلغت   130,816,635أاهـ اليركة البالغة  
90.803.% 

 واات ذن احلاور بعرع جدول األع ال علف النحو التايل:
مواد النىظام األاااي لليركة وفـا ألحكام  الوافـة علف تعديل بعض

 والئحت  التنفياية وهاه الواد 2016لسنة  1 انون اليركاهل ر ـ 
 : كالتايل

 ( مز النظام األاااي كالتايل:  15. تعديل الادة ) 1
 ن  الادة  بل التعديل:

يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مكون مز مخسة أعااا، تنتخبهـ 
اجل عية العامة ةلتيويت السري، وجيوز لكل مساهـ اواا كان 
شخياو طبيعياو أو اعتباراي تعي   ثل  ل  يف جملس إدارة اليركة بنسبة 
ما ميلك  مز أاهـ فيها، ويستنالل عدد أعااا جملس اإدارة 

يـة مز جم و  أعااا جملس اإدارة الايز يتـ الختاريز ااه ال ر 
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انتخااـ، وال جيوز لل سامه  الايز سـ  ثل  يف جملس اإدارة 
االشرتاك ما السامه  اآلخريز يف انتخاا ة ي أعااا جملس 
اإدارة، إال يف حدود ما زاد عز النسبة الستخدمة يف تعي   ثلي  يف 

 ز السامه  أن يتحالفوا في ا بينهـجملس اإدارة، وجيوز ا وعة م
لتعي   ثل أو أكثر عنهـ يف جملس اإدارة وذلك بنسبة ملكيتهـ 
جمت عة، ويكون سؤالا ال ثل  ما لـألعااا النتخـب  مز احلـوق 
والواجباهل. ويكون الساهـ مسؤوال عز أع ال  ثلي  جتاه اليركة 

 ودائنيها ومسامهيها.
 جملس إدارة اليركة ض ز احلد األ يف لعدد وال تدخل العاوية يف

أكثر مز  إدارةالعاوايهل وجيوز لليخ  أن يكون رئيساو الس 
شركة مسامهة مـفلة ،  وجيوز لعاو جملس اإدارة التيرع يف أاه   
ةليركة أءناا عاويت  ةالس وذلك دون اإخالل بـيود التيرع يف 

  2016لسنة  1هل ر ـ األاهـ النيوص عليها يف  انون اليركا
 وتعديالت  والئحت  التنفياية.

 ن  الادة بعد التعديل:
يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مكون مز أربعة أعااا، تنتخبهـ 
اجل عية العامة ةلتيويت السري، وجيوز لكل مساهـ اواا كان 
شخياو طبيعياو أو اعتباراي تعي   ثل  ل  يف جملس إدارة اليركة بنسبة 

ا ميلك  مز أاهـ فيها، ويستنالل عدد أعااا جملس اإدارة م
الختاريز ااه ال ريـة مز جم و  أعااا جملس اإدارة الايز يتـ 
انتخااـ، وال جيوز لل سامه  الايز سـ  ثل  يف جملس اإدارة 
االشرتاك ما السامه  اآلخريز يف انتخاا ة ي أعااا جملس 

زاد عز النسبة الستخدمة يف تعي   ثلي  يف اإدارة، إال يف حدود ما 
جملس اإدارة، وجيوز ا وعة مز السامه  أن يتحالفوا في ا بينهـ 
لتعي   ثل أو أكثر عنهـ يف جملس اإدارة وذلك بنسبة ملكيتهـ 
جمت عة، ويكون سؤالا ال ثل  ما لـألعااا النتخـب  مز احلـوق 

سؤوال عز أع ال  ثلي  جتاه اليركة والواجباهل. ويكون الساهـ م
 ودائنيها ومسامهيها.

وال تدخل العاوية يف جملس إدارة اليركة ض ز احلد األ يف لعدد 
أكثر مز  إدارةالعاوايهل وجيوز لليخ  أن يكون رئيساو الس 

شركة مسامهة مـفلة ، وجيوز لعاو جملس اإدارة التيرع يف أاه   
س وذلك دون اإخالل بـيود التيرع يف ةليركة أءناا عاويت  ةال

  2016لسنة  1األاهـ النيوص عليها يف  انون اليركاهل ر ـ 
 وتعديالت  والئحت  التنفياية.

 بعد موافـة اجلهاهل الر ابية الختيـــة.-
 اإدارةرئيس  جملس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يركة الكويتية لل ـاصة العـارية ش.م.ك. حتت التيفيةلا

 حمار اجت ا  اجل عية الع ومية غري العادية
عـدهل اجل عية الع ومية غري العادية لليركة الكويتية لل ـاصة العـارية ش.م.ك. 

متام الساعة  يف 10/8/2017يوم اخل يس الواف   يف اجت اعها)حتت التيفية( 
 –وزارة التجارة واليناعة  –مبـر اسيئة العامة لليناعة  العاشرة والني  صباحاو 

 وذلك حباور السادة التايل ذكرهـ: 1الـاعة الرئيسة 
 اليفي. -حم د محد السل ان -

 %.38,146اسيئة العامة لالاتث ار، وميثلها السيد/ مياري السلـ، بنسبة -
 %.9,934شركة وفرة العـارية، وميثلها السيد/ انصر عدانن الروضان، بنسبة -
اليركة الكويتية لالاتث ار، وميثلها السيد/ أمحد حم د الفاراي، بنسبة -

36,821.% 
اليركة الكويتية لل ـاصة وميثلها السيد/ أمحد عدانن اليخ ، بنسبة -

10,066 .% 
 %.94,967وبلغ إمجايل نسبة احلاور 

  ثلة وزارة التجارة واليناعة. –د حارهل السيدة/ أبرار الكوهل و 
و د اعرتع  ثل السادة/ اليركة الكويتية لالاتث ار، السيد /أمحد الفاراي علف 

 مايلي :
  مخر ااتالم الدعوة لالجت ا  ،وطلب مجيل انعـاد اجل عية الع ومية ،و د

 26الكويتية لالاتث ار بتاريخ أفاد اليفي فن الدعوة  د وجهت إىل اليركة 
، و د مت ااتالم  مز  بل إدارة اليركة الكويتية لالاتث ار بتاريخ  2017يوليو 
،وبالك ااتوفت االلتالاماهل الـانونية جتاه الدعوة ،و د واف   2017يوليو  30

% ةاتك ال أع ال اجت ا  اجل عية الع ومية  58,146بـية احلاور وميثلون
 غري العادية.

احلاور علف إعادة تعي  السيد/ حم د محد السل ان، ميفياو لليركة لدة  د مت موافـةو 
فتعاا و درها  2018 /1/ 16حىت  2017 /7/ 17اتة أشهر أخرى بداية مز

 دينار كوييت. 11,000
% مز رأس 36.821 ثل اليركة الكويتية لالاتث ار، ميلك بنسبة  اعرتعو د 

% مز رأس 54.146الال علف هاا البند وواف  بـية احلاور وميثلون بنسبة 
 الال.

 اليفي لـ:                 
  اليركة الكويتية لل ـاصة العـارية )حتت التيفية(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )ش.م.ك( مـفلة كان الـاباةأر شركة 

 اجل عية العامة غري العاديةحمار اجت ا  
 08/08/2017النعـدة بتاريخ 

عـدهل اجل عية العامة غري العادية لسامهي شركة أركان الـاباة 
غري العادي يف متام الساعة  اجت اعها-)ش.م.ك.م( شركة  اباة 

، مبـر 08/08/2017احلادية عيرة مز صباح يوم الثالاثا الواف  
الرئيسية  الـاعة-مـرها جبنوا السرة  ئزالكا-اسيئة العامة لليناعة 

  (.2ر ـ )
مفوضاو مز  –و د ترأس جلسة االجت ا  السيد / ايار ع ر زالطي و 

 مز: ك ا حار االجت ا  كل -جملس اإدارة 
 / دالل السبحي.  االاتاذة-واليناعة  ثل وزارة التجارة  -
 البديوي./ فهد  السيد- ثل اليركة اخلليجية حلفظ األوراق الالية  -
مكتب  مز- ثل مرا ب حساةهل اليركة السيد / أمحد نوار  -

 وشركاهـ.الباليا 
مز إمجايل  وكالة،اهـ  49,499,000مسامهون ميلكون وميثلون  -

اهـ، لتيبح نسبة  50,000,000أاهـ رأس مال اليركة البالغ 
 %.99احلاور 

عــاد اجت ا  وبعد اإعالن عز توفـر النيـاا الـانوين ليحـة ان
 رئيس-السيد / ايار ع ر زالطي و  العاديـة افتتـحاجل عية العامـة غري 

االجت ا  مرحباو ةلسادة احلاور، مث بدأ ب رح البنود  جلسة-اجللسة 
الواردة علف جدول األع ال غري العادي، و د اختاهل اجل عية العامة 
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 غري العادية ةإمجا  الـراراهل التالية:
( مز النظام األاااي علف 1فـة علف تعديل الادة ).متت الوا1

 التايل:النحو 
 الن  العدل الن  األصلي

ماست اليركة طبـا ألحكام  انون اليركاهل 
وهاا النظام  15/1960التجارية ر ـ 

االاااي ب  مالكي االاهـ البينة أحكامها 
في ا بعد شركة مسامهة كويتية مـفلة 

شركة  تس ف-)ش.م.ك.م( شركة  اباة 
أركان الـاباة     شركة مسامهة كويتية مـفلة 

وعدل النظام   اباة، ( شركة)ش.م.ك.م
لتتواف  شركة أركان الـاباة )ش.م. ك. م( 

ما الراوم بـانون ر ـ   اباة،شركة 
إبصدار  انون اليركاهل والعدل  25/2012

والئحت   2013لسنة  97ةلـانون ر ـ 
ائح وتعلي اهل التنفياية وكل  راراهل ولو 

اجلهاهل الر ابية اليت ختاا سا اليركة حالياو 
 ومستـبال.

ماست اليركة طبـا ألحكام  انون 
وهاا  15/1960اليركاهل التجارية ر ـ 

النظام االاااي ب  مالكي االاهـ البينة 
أحكامها في ا بعد شركة مسامهة كويتية 

 تس ف-مـفلة )ش.م.ك.م( شركة  اباة 
باة     شركة مسامهة  شركة أركان الـا

  اباة، ( شركةكويتية مـفلة )ش.م.ك.م
وعدل النظام لتتواف  شركة أركان الـاباة 

ما  انون   اباة،)ش.م. ك. م( شركة 
والئحت   2016لسنة  1اليركاهل ر ـ 

وكافة  راراهل ولوائح وتعلي اهل  التنفياية،
اجلهاهل الر ابية والـوان  اليت ختاا سا 

 تـبالو.اليركة حالياو ومس
 
 
 

 ( مز النظام األاااي علف النحو التايل:12متت الوافـة علف تعديل الادة ).2
 الن  العدل الن  األصلي

ال جيوز زايدة رأس الال اليرح ب  إال إذا  
 كاملة،كانت األاهـ األصلية  د دفعت  

وجيوز للج عية العامة غري العادية أن تفوع 
علف  تنفياه،جملس اإدارة يف حتديد اتريخ 

أن  جيوز بـرار مز جملس إدارة اليركة زايدة 
رأس الال اليدر يف حدود رأس الال 
اليرح ب  علف ان يكون رأس الال اليدر 

وال جيوز إصدار  ةلكامل، د مت اداده 
 اال ية.األاهـ اجلديدة ف ل مز  ي تها 

إذا كانت  ي ة األاهـ األصلية  د دفعت 
رار ييدر مز اجل عية العامة ةلكامل. جيوز بـ

غري العادية بعد موافـة اجلهاهل الر ابية زايدة 
رأس مال اليركة اليرح ب  وذلك بناا علف 

مسبب مز جملس اإدارة وتـرير مز  ا رتاح
مرا ب احلساةهل يف هاا الي ن علف أن 
يتا ز الـرار اليادر بالايدة رأس الال 

 الالايدة.مـدار وطرق 
ومل ميارس  اليركة،رأس مال إذا تـرر زايدة 

يف  االكتتاابعض السامه  ح  أولوية 
أاهـ زايدة رأس الال يتـ ختيي  األاهـ 
غري الكتتب فيها لز يرغب يف ذلك مز 

فإن جتاوزهل طلباهل  اليركة،مسامهي 
عدد األاهـ ال روحة مت ختيييها  االكتتاا

 .اكتتبوهعلف الكتتب  بنسبة ما 
ويف مجيا األحوال اليت ال يتـ االكتتاا فيها 
يف كامل األاهـ اجلديدة جاز الس االدارة 
ان يـوم بتخيي  األاهـ غري الكتتب فيها 

وتعتو األاهـ اجلديدة غري  جدد،لسامه  
 الـانون.الكتتب فيها ملغاة بـوة 

وجيوز لليركة زايدة رأس الال عز طري  
النحو الب   العام وذلك علف االكتتاا

 2012لسنة  25بـانون اليركاهل ر ـ 
 التنفياية.وتعديالت  والئحت  

ولكل مساهـ األولوية يف االكتتاا حبية مز 
 أاه  ،األاهـ اجلديدة متناابة ما عدد 

ومتنح ل اراة ح  االولوية مخسة عير يوما 
وجيوز  لل سامه ،مز اتريخ نير الدعوة 

ال جيوز زايدة رأس الال اليرح ب  إال إذا  
 كاملة،كانت األاهـ األصلية  د دفعت  

ادية أن تفوع وجيوز للج عية العامة غري الع
علف  تنفياه،جملس اإدارة يف حتديد اتريخ 

أن  جيوز بـرار مز جملس إدارة اليركة زايدة 
رأس الال اليدر يف حدود رأس الال 
اليرح ب  علف ان يكون رأس الال اليدر 

وال جيوز إصدار  ةلكامل، د مت اداده 
 اال ية.األاهـ اجلديدة ف ل مز  ي تها 

ة األاهـ األصلية  د دفعت إذا كانت  ي 
ةلكامل. جيوز بـرار ييدر مز اجل عية 
العامة غري العادية بعد موافـة اجلهاهل 
الر ابية زايدة رأس مال اليركة اليرح ب  

مسبب مز جملس  ا رتاحوذلك بناا علف 
اإدارة وتـرير مز مرا ب احلساةهل يف هاا 
الي ن علف أن يتا ز الـرار اليادر بالايدة 

 الال مـدار وطرق الالايدة.رأس 
ومل ميارس  اليركة،إذا تـرر زايدة رأس مال 

يف  االكتتاابعض السامه  ح  أولوية 
أاهـ زايدة رأس الال يتـ ختيي  األاهـ 
غري الكتتب فيها لز يرغب يف ذلك مز 

فإن جتاوزهل طلباهل  اليركة،مسامهي 
عدد األاهـ ال روحة مت  االكتتاا

 اكتتبوه.كتتب  بنسبة ما ختيييها علف ال
ويف مجيا األحوال اليت ال يتـ االكتتاا فيها 
يف كامل األاهـ اجلديدة جاز الس االدارة 
ان يـوم بتخيي  األاهـ غري الكتتب 

وتعتو األاهـ اجلديدة  جدد،فيها لسامه  
 الـانون.غري الكتتب فيها ملغاة بـوة 

  وجيوز لليركة زايدة رأس الال عز طري
العام وذلك علف النحو الب   االكتتاا

 2016لسنة  1بـانون اليركاهل ر ـ 
 وتعديالت  الالحـة. التنفياية،والئحت  

ولكل مساهـ ح  األولوية يف االكتتاا 
حبية مز األاهـ اجلديدة متناابة ما عدد 

ومتنح ل اراة ح  االولوية مخسة  أاه  ،
عير يوما مز اتريخ نير الدعوة 

االولوية هـ يف تنازل السامه  مـدما عز حـ
  يد.يـيد هاا احل  في  أو

وت ب  أحكام زايدة رأس الال الواردة بـانون 
وتعديالت   25/2012اليركاهل ر ـ 

 ياكر.والئحت  التنفياية علف كل ما مل 

وجيوز تنازل السامه  مـدما  ،لل سامه 
يـيد هاا احل  في  االولوية أوعز حـهـ يف 

  يد.
وت ب  أحكام زايدة رأس الال الواردة 

 2016لسنة  1بـانون اليركاهل ر ـ 
  علف-وتعديالت  الالحـة  التنفياية،والئحت  

 كل ما مل ياكر.
 علف النحو التايل ( مز النظام األاااي13متت الوافـة علف تعديل الادة ).3

 الن  العدل الن  األصلي
يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مؤل         

يتـ انتخااـ  األ ل،مز ءالءة أعااا علف 
 السري.مز  بل السامه  ةلتيويت 

وإذا تعار انتخاا جملس إدارة جديد يف 
ات ر االس الـائـ يف االيعاد احملدد لالك 

إدارة اع ال اليركة حل  زوال األاباا 
 جديد.وانتخاا جملس إدارة 

وينتخب جملس اإدارة ةال رتا  السري 
رئيساو لل جلس وانئباو للرئيس وميثل رئيس 
جملس اإدارة اليركة يف عال اهتا ما الغري 
وأمام الـااا إىل جانب االختياصاهل 

ويعتو تو يع  كتو يا  ةلعـد،األخرى البينة 
وعلي   ةلغري،جملس اإدارة يف عال ة اليركة 

 بتوصيات ،تنفيا  راراهل االس وأن يتـيد 
 غياب ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند 

 اختياصات .أو  يام مانا لدي  مز  اراة 
وال تدخل العاوية يف جملس إدارة اليركة 

ز وجيو  العاوايهل،ض ز احلد األ يف لعدد 
لليخ  أن يكون رئيساو الس إدارة أكثر 

 مـفلة.مز شركة مسامهة 
وجيوز لعاو جملس اإدارة التيرع يف 

 االس،أاه   ةليركة أءناا عاويت  يف 
وذلك دون إخالل بـيود التيرع يف 
األاهـ النيوص عليها يف الراوم بـانون 

إبصدار  انون اليركاهل  25/2012ر ـ 
 2013لسنة  97ـ والعدل ةلـانون ر 

الت ايس والنظام  والئحت  التنفياية أو عـد
 لليركة.األاااي 

يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مؤل               
يتـ انتخااـ  األ ل،مز ءالءة أعااا علف 

 السري.مز  بل السامه  ةلتيويت 
جملس إدارة جديد يف  انتخااوإذا تعار 

االس الـائـ يف  اات راليعاد احملدد لالك 
إدارة اع ال اليركة حل  زوال األاباا 

 جديد.جملس إدارة  وانتخاا
وينتخب جملس اإدارة ةال رتا  السري 
رئيساو لل جلس وانئباو للرئيس وميثل رئيس 
جملس اإدارة اليركة يف عال اهتا ما الغري 

 االختياصاهلوأمام الـااا إىل جانب 
تو تو يع  كتو يا ويع ةلعـد،البينة  األخرى

وعلي   ةلغري،جملس اإدارة يف عال ة اليركة 
 بتوصيات ،تنفيا  راراهل االس وأن يتـيد 

 غياب ،وحيل انئب الرئيس حمل الرئيس عند 
 اختياصات .أو  يام مانا لدي  مز  اراة 

وال تدخل العاوية يف جملس إدارة اليركة 
وجيوز  العاوايهل،لعدد  األ يفض ز احلد 

يخ  أن يكون رئيساو الس إدارة أكثر لل
 مـفلة.مز شركة مسامهة 

وجيوز لعاو جملس اإدارة التيرع يف 
 االس،أاه   ةليركة أءناا عاويت  يف 

وذلك دون إخالل بـيود التيرع يف 
األاهـ النيوص عليها يف  انون اليركاهل   

 التنفياية،والئحت   2016لسنة  1ر ـ 
عـد الت ايس والنظام  وتعديالت  الالحـة أو

 األاااي لليركة.

 ( مز النظام األاااي علف النحو التايل:25متت الوافـة علف تعديل الادة ).4
 الن  العدل الن  األصلي

الس اإدارة أواا السل اهل إدارة 
اليركة والـيام جب يا األع ال اليت 
تـتايها إدارة اليركة وفـاو ألغراضها وال 

السل ة إال ما ن  علي  حيد مز هاه 
الـانون أو هاا النظام أو  راراهل اجل عية 
العامة، وجيوز الس اإدارة بيا عـاراهل 
اليركة أو رهنها أو إع اا الكفاالهل أو 
عـد الـروع بناا علف ما تـتاي  

 ميلحة اليركة.

الس اإدارة أواا السل اهل إدارة اليركة                 
ع ال اليت تـتايها إدارة والـيام جب يا األ

اليركة وفـاو ألغراضها وال حيد مز هاه السل ة 
إال ما ن  علي  الـانون أو هاا النظام أو 
 راراهل اجل عية العامة، وجيوز الس اإدارة بيا 
عـاراهل اليركة أو رهنها أو إع اا الكفاالهل 
أو عـد الـروع أو اليلح أو التحكيـ أو 

ما تـتاي  ميلحة التوعاهل وذلك بناا علف 
 اليركة.

  مز النظام األاااي علف النحو التايل: (51)متت الوافـة علف تعديل الادة .5
 الن  العدل الن  األصلي

تنـاي اليركة فحد األمور النيوص عليها 
إبصدار  25/2012يف الراوم بـانون ر ـ 

 97 انون اليركاهل والعدل ةلـانون ر ـ 
 التنفياية.وتعديالت  والئحت   2013لسنة 

تنـاي اليركة فحد األمور النيوص عليها 
، 2016لسنة  1يف  انون اليركاهل ر ـ 

و الـوان  والئحت  التنفياية والتعديالهل أ
الالحـة علي  وتعلي اهل اجلهاهل الر ابية يف 

 الي ن.هاا 
 مز النظام األاااي علف النحو التايل: (52)متت الوافـة علف تعديل الادة .6

 الن  العدل الن  األصلي
 النحو الب  يفجتري تيفية اليركة علف 

إبصدار  25/2012الراوم بـانون ر ـ 
جتري تيفية اليركة علف النحو الب  يف 

، 2016لسنة  1 انون اليركاهل ر ـ 
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 97 انون اليركاهل والعدل ةلـانون ر ـ 

 التنفياية.وتعديالت  والئحت   2013لسنة 
والئحت  التنفياية والتعديالهل أو الـوان  
الالحـة علي  وتعلي اهل اجلهاهل الر ابية يف 

 الي ن.هاا 
 
 
 

 مز النظام األاااي علف النحو التايل: (53)ة علف تعديل الادة متت الوافـ.7
 الن  العدل الن  األصلي

 25/2012ت ب  أحكام الراوم بـانون ر ـ 
إبصدار  انون اليركاهل والعدل ةلـانون ر ـ 

وتعديالت  والئحت   2013لسنة  97
يف كل ما مل يرد بي ن  ن  خاص  التنفياية،

يف عـد الت ايس أو يف هاا النظام وكالك 
 راراهل ولوائح وتعلي اهل اجلهاهل الر ابية يف 

 هاا الي ن.
وحتفظ نسخة أصلية مز هاا العـد مبركال 

ك ا حتفظ نسخة أصلية مز   الرئيسي.اليركة 
هاا العـد مبل  اليركة لدى اإدارة الختية 

 يناعة.بوزارة التجارة وال
ولكل شخ  يريد احليول علف نسخة 
م ابـة لألصل أن ي لبها مز اليركة مـابل 

 راـ مع  حتدده اليركة.

، 2016لسنة  1ت ب  أحكام الـانون ر ـ 
والئحت  التنفياية والتعديالهل أو الـوان  
الالحـة علي  وتعلي اهل اجلهاهل الر ابية، 
يف كل ما مل يرد بي ن  ن  خاص يف عـد 

يس أو يف هاا النظام وكالك  راراهل الت ا
ولوائح وتعلي اهل اجلهاهل الر ابية يف هاا 

 الي ن.
وحتفظ نسخة أصلية مز هاا العـد مبركال 

ك ا حتفظ نسخة أصلية   الرئيسي.اليركة 
مز هاا العـد مبل  اليركة لدى اإدارة 

 الختية بوزارة التجارة واليناعة.
ولكل شخ  يريد احليول علف نسخة 

ة لألصل أن ي لبها مز اليركة مـابل م ابـ
 راـ مع  حتدده اليركة.

 الختية.بعد موافـة اجلهاهل الر ابية 
اجللسة  رئيس-ويف ختام االجت ا  تـدم السيد / ايار ع ر زالطي و 

للسادة احلاور وأهنيت أع ال اجت ا  اجل عية العامة غري  ةليكر-
 اليوم.ي  مز صباح ذاهل العادية يف متام الساعة احلادية عيرة والن

  مفوع-رئيس اجللسة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 شركة أبياهل ميغااتور )ش.م.ك.م(
 غري العادية العامةحمار اجت ا  اجل عية 

ــاهل ميغااــتور  ــة العامــة غــري العاديــة لســامهي شــركة أبي عـــدهل اجل عي
يف متام الساعة الواحده  26/7/2017اجت اعها يوم األربعاا الواف  

الفوع مز  –السلـ  عبد العاليالظهراو حباور ورائاة السيد / فييل 
 بل اجل عية العامة غري العادية لل سامه ، ك ا حارهل مندوبـة وزارة 

 واليناعة السيدة/ أبرار الكوهل. التجارة
افتـــتح الســـيد رئـــيس اجللســـة االجت ـــا  مرحبـــاو ةحلاـــور حيـــث أعلـــز 

كت ــال النيــاا الـــانوين النعـــاد اجل عيــة العامــة غــري العاديــة حباــور ا 
ــة مــز جم ــو  أاــهـ اليــركة أ%  100مســامه  ميلكــون  صــالة ووكال

 :وداعياو لنا ية الواضيا الدرجة علف جدول األع ال
الوافـة علف توصية جملس إدارة اليركة يف اجت اع  النعـد أوال : 
بالايدة رأس مال اليركة اليرح ب  واليدر  30/3/2017بتاريخ 

 د.ك( اءين عير مليوانو  12,352,930والدفو  ةلكامل مز )
، إىل  ياو كويت  او  دينار  وتسع ائة وءالء او  الف  ومخس وءالمثائة واءن

  وأربع ائة ومخس وتسع د.ك( إءين عير مليوانو  12,495,060)
د.ك( مائة  142,130، أي بالايدة  درها )او كويتي  او دينار   اتو  او ألف

فلس(  100( بـي ة )او كويتي  او ومائة وءالءون دينار  او واءنان واربعون الف
وعلف دفعة واحدة ختي   للسهـ، علف أن تدفا هاه الالايدة نـداو 

ك ساهـ جديد يف اليركة حيث   –الرزوق  للسيد/ فواز خالد يوا 
تنازل ة ف السامه  احلالي  الـيديز يف اجالهل اليركة بتاريخ 

انعـاد اجل عية العامة غري العادية عز ح  االكتتاا يف زايدة رأس 
اخلاصة الال، وتفويض جملس اإدارة بوضا الاوابط واليرو/ 

 األاهـ إن وجدهل. اتدعاا زايدة رأس الال والتيرع يف كسورة
( مــز عـــد الت اــيس والــادة 6الوافـــة علــف تعــديل الــادة ر ـــ )اثنيــا: 
 وني : األاااي( مز النظام 5ر ـ )
 احلايل:الن  

 د.ك( اءين عير مليوانو  12,352,930"حدد رأ ال اليركة مببلغ )
 او ، موزعــيــاو كويت  او  دينــار  وتســع ائة وءالءــ  الفــاو   ومخســ وءالمثائــة واءنــ

 ز مليـــــــوانو ياـــــــهـ( مائـــــــة وءالءـــــــة وعيـــــــر  123,529,300علـــــــف )
 100ز الفـا وءالمثائـة اـهـ  ي ـة كـل اـهـ )يومخس ائة وتسعة وعيـر 

 فلس( ومجيا األاهـ نـدية".
 التعديل:الن  بعد 

د.ك( إءــــين عيــــر  12,495,060" حــــدد رأ ــــال اليــــركة مببلــــغ )
مـوز  علـف  يتيـاو،كو  او  دينـار  واـت او  ألفـ وأربع ائة ومخس وتسـع مليوانو 

وتســــع ائة  ز مليــــوانو ياــــهـ( مائــــة وأربــــا وعيــــر  124,950,600)
فلـــس( ومجيـــا  100واـــت ائة اـــهـ،  ي ـــة كـــل اـــهـ ) او  الفـــ ومخســـ

 األاهـ نـدية".
 بعد موافـة اجلهاهل الر ابية الختية.

و د أعلز السيد رئيس اجل عية العامة غري العادية انتهاا االجت ا  يف 
الني  ظهراو بعد أن شكر احلاور علف اهت امهـ الساعة الواحدة و 

 حاورهـ.التجارة واليناعة علف والسيدة مندوبة وزارة ومتابعتهـ 
 غري العادية الرئيس الفوع مز اجل عية العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 )ش م ك( مـفلة ة للخدماهل النف يةييركة الير ية الوطنال

 حمار اجت ا  اجل عية الع ومية غري العادية
عـدهل اجل عية الع ومية غري العادية لسامهي شـركة اا وعـة اليـر ية 
الوطنية للخدماهل النف ية، اجت اعها يف متام الساعة العاشرة والني  

، مبـر اسيئة العامة لليناعة 6/8/2017مز صباح يوم األحد الواف  
، و ــــد تــــرأس جلســـــة (3)الرئيســــية ر ـــــ  الـاعــــة-الســــرة  جنــــوا-

الــديز علــي رئــيس جملــس اإدارة، ك ــا  د/ خالــد ع ــاداالجت ــا  الســي
 مز:حار االجت ا  كل 

    إدريس. ثل وزارة التجارة واليناعة السيد/ خالد -
اـــهـ وكالـــة وميثلـــون مـــا  30,900,000مســـامهون حبـــوزهتـ عـــدد -

ـــــــــــالغ 88.29نســـــــــــبت   ـــــــــــز إمجـــــــــــايل أاـــــــــــهـ رأس الـــــــــــال الب % م
  اهـ. 35,000,000

ــــي ليـــحة انعــــاد اجت ـــا  وبعــــد اإعـــالن عـــز تـــوفر ال نيـــاا الـانون
اجل عية الع ومية غري العاديـة افتتح السيد / خالد ع اد الديز جلسـة 

و ـد  األع ال،نا ية جدول مب أاالجت ا  مرحبا ةلسادة احلاور مث بد
  اآليت:مت 

 كالتايل:( مز النظام األاااي لليركة  13تعديل الادة ) أوالو:
(  3ىل إدارة اليــركة جملــس إدارة مـــز ) يتـــو  : التعــديل  الــن   بــل-

أعااا فـط ينتخبهـ السامهون ةلتيويت السري وجيوز لكل مساهـ 
تعيــ   ثلــ  لــ  يف جملــس إدارة  اعتبــاراياــواا كــان شخيــاو طبيعيــاو أو 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  46             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 

اليـركة بنســبة مــا ميلكــ  مــز أاــهـ فيهــا ويســتنالل عــدد اعاــاا جملــس 
  أعااا جملـس اإدارة الـايز اإدارة الختاريز ااه ال ريـة مز جم و 

جيــوز لل ســامه  الــايز ســـ  ثلــ  مبجلــس اإدارة  ، وال انتخــااـيــتـ 
ة ــــي أعاــــاا جملــــس  انتخــــاامــــا الســــامه  اآلخــــريز يف  االشــــرتاك

اإدارة إال يف حـدود مـا زاد عـز النسـبة السـتخدمة يف تعيـ   ثليـ  يف 
جملس اإدارة ، وجيوز ا وعة مـز السـامه  ان يتحـالفوا يف مـا بيـنهـ 
لتعيــ   ثــل او أكثــر عــنهـ يف جملــس اإدارة ، وذلــك بنســبة ملكيــتهـ 

ـــا لألعاـــاا النت ـــ  مـــز احلــــوق جمت عـــة ويكـــون ســـؤالا ال ثلـــ  م خب
جتـــاه اليـــركة   والواجبـــاهل ويكـــون الســـاهـ مســـئوالو عـــز اع ـــال  ثليـــ

ودائنيهـــا ومســـامهيها، وجيـــوز لليـــخ  ان يكـــون رئيســـاو الـــس إدارة 
 أكثر مز شركة مسامهة مـفلة.

يتــوىل إدارة اليــركة جملــس إدارة مــز  : الــن  الـــرتح بعــد التعــديل -
لتيــويت الســري وجيــوز لكــل ( أعاــاا فـــط ينتخــبهـ الســامهون ة7)

تعيـ   ثلـ  لـ  يف جملـس  اعتبـارايمساهـ اواا كان شخياو طبيعياو أو 
إدارة اليــركة بنســبة مــا ميلكــ  مــز أاــهـ فيهــا ويســتنالل عــدد اعاــاا 
جملس اإدارة الختاريز ااه ال ريـة مز جم و  أعااا جملـس اإدارة 

ز ســـ  ثلــ  مبجلــس جيــوز لل ســامه  الــاي ، وال انتخــااـالــايز يــتـ 
ة ــــي أعاــــاا  انتخــــاامــــا الســــامه  اآلخــــريز يف  االشــــرتاكاإدارة 

جملـــس اإدارة إال يف حـــدود مـــا زاد عـــز النســـبة الســـتخدمة يف تعيـــ  
 ثلي  يف جملس اإدارة ، وجيـوز ا وعـة مـز السـامه  ان يتحـالفوا يف 

، وذلــك بنســبة مــا بيــنهـ لتعيــ   ثــل او أكثــر عــنهـ يف جملــس اإدارة 
ملكيـــتهـ جمت عـــة ويكـــون ســـؤالا ال ثلـــ  مـــا لألعاـــاا النتخبـــ  مـــز 
احلـــوق والواجبـــاهل ويكـــون الســاهـ مســـئوالو عـــز اع ــال  ثليـــة جتـــاه 
اليــركة ودائنيهــا ومســامهيها، وجيــوز لليــخ  ان يكــون رئيســاو الــس 

 إدارة أكثر مز شركة مسامهة مـفلة.
 وفـاو للن  الـرتح اجلديد.و د متت الوافـة علف التعديل 

الديز علي رئيس جملس  ويف ختام االجت ا  تـدم السيد / خالد ع اد
ــــة  ــــت أع ــــال اجت ــــا  اجل عي اإدارة ةليــــكر للســــادة احلاــــور وأهني

مـــز ظهـــر نفـــس  ةالع وميــــة غـــري العاديـــة يف متـــام الســـاعة الثانيـــة عيـــر 
 اليوم. 

 رئيس جملس اإدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )ش م ك( مـفلة ماهل النف يةشركة الير ية الوطنية للخد
 حمار اجت ا  اجل عية الع ومية العادية

عــــدهل اجل عيـــة الع وميـــة العاديـــة لســـامهي اليـــركة اليـــر ية الوطنيـــة 
 11:30يف متــام الســاعة  2016للخــدماهل النف يــة، اجت اعهــا لعــام 

 لليـناعة   ، مبـر اسيئة العامة6/8/2017صباحاو يوم األحد الواف  
، و ــــد تــــرأس جلســـــة (3الرئيســــية ر ـــــ ) الـاعــــة-الســــرة  جنــــوا-

رئيس جملس اإدارة، ك ا  –الديز علي  االجت ا  السيد/ خالد ع اد
 مز:حار االجت ا  كل 

    إدريس. ثل وزارة التجارة واليناعة السيد/ خالد -
ــة اليــرعية لليــركة-  مــز-الســي   عبــد هللاالســيد/   ثــل هيئــة الر اب

 شركة اليورة والراية لالاتياراهل الالية اإاالمية.  

جاما أدان مز مكتب  زعبد الرمحمرا ب حساةهل اليركة السيد/ -
  انونيون.العتيـي حماابون 

اـــهـ وكالـــة وميثلـــون مـــا  30,900,000مســـامهون حبـــوزهتـ عـــدد -
ـــــــــــالغ 88.29نســـــــــــبت   ـــــــــــز إمجـــــــــــايل أاـــــــــــهـ رأس الـــــــــــال الب % م

  اهـ. 35,000,000
ـــــاد  ـــــي ليــــحة انعـ ــــوفر النيــــاا الـانون وبعـــــد أن مت اإعــــالن عــــز ت

ـــة  ـــ ا  اجل عيــة الع وميــة العادي فتــتح الســيد/ خالــد ع ــاد الــديز ااجتـ
جلســة االجت ــا  مرحبــا ةلســادة احلاــور مث بــدأ بعــدها مبنا يــة علــي 

  اآليت:و د مت  العادية،البنود الواردة علف جدول أع ال اجل عية الع ومية 
ــــــة النتهيــــــة يف ( 1 ــــــر جملــــــس اإدارة عــــــز الســــــنة الالي مت  ــــــا  تـري

31/12/2016 . 
( مت  ــــا  تـريــــر مرا ــــب احلســــاةهل عــــز الســــنة الاليــــة النتهيــــة يف 2

31/12/2016. 
( مت  ا  تـرير هيئة الر ابة اليرعية عز أع ال اليركة للسنة الالية 3

 .31/12/2016النتهية يف 
( متــــت منا يــــة البيــــاانهل الاليــــة لليــــركة للســــنة الاليــــة النتهيــــة يف 4

 .واعت ادها 31/12/2016
ـــر الخالفـــاهل واجلـــالاااهل اليـــادر مـــز وزارة التجـــارة 5 ( مت  ـــا  تـري

  بياهنا:واليناعة الوج  لليركة والاي تا ز الخالفاهل التايل 
 .البياانهل الالية( مز الالئحة التنفياية يف تـد  6خمالفة الادة )-
( عدم كتابـة رأس الـال ور ــ السـجل التجـاري يف 22خمالفة الادة )-

 األوراق الر ية.
إىل جت يـــا البيـــاانهل الاليـــة لليـــركة اليـــر ية  ااـــتناداحتفـــظ الـــوزارة -

علف أااس معلوماهل معدة مـز  ةكستان-الوطنية للخدماهل النف ية 
  بل اإدارة.

معاجلة الالحظاهل االفة الاكر خالل السنة  ونوه  ثل الوزارة بارورة
رد رئيس اجللسة ةلـول فن اليركة ارتاعي هاا األمر  الـادمة،الالية 

 مستـبال.
 .التعامالهل اليت متت أو اتتـ ما األطراع ذاهل اليلة ( مت  ا  تـرير6
( متـــت الوافــــة علـــف توصـــية جملـــس اإدارة بعـــدم توزيـــا أرةح عـــز 7

 . 31/12/2016النتهية يف السنة الالية 
( متت الوافـة علف مـرتح جملـس اإدارة بعـدم مـنح مكافـ ة السـادة 8

 . 31/12/2016أعااا جملس اإدارة عز السنة الالية النتهية يف 
( مت إخالا طرع السادة أعااا جملس اإدارة وإبراا ذمتهـ عز كل 9

عز السنة الالية النتهية  ما يتعل  بتيرفاهتـ الـانونية والالية واإدارية
 .31/12/2016يف 
( متت الوافـة علف إعادة تعي  السيد/ براك عبد احملسـز العتيــي 10

العاليــة ك را ــب حلســاةهل اليــركة للســنة الاليــة  BKRالعاــو يف 
 وتفويض جملس اإدارة بتحديد أتعاب . 31/12/2017النتهية يف 

ــــة 11 ــــة العالي ــــ  شــــركة ر اب ــــف تعي  لالاتيــــاراهل( متــــت الوافـــــة عل
وتفــويض  31/12/2017اليــرعية لليــركة للســنة الاليــة النتهيــة يف 

 جملس اإدارة بتحديد أتعااا.
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الديز علي رئيس جملس  ويف ختام االجت ا  تـدم السيد / خالد ع اد
اجل عيـــــة اإدارة ةليـــــكر للســـــادة احلاـــــور وأهنيـــــت أع ـــــال اجت ـــــا  

 اليوم.الع وميـة العادية يف متام الساعة الثانية عيرة مز ظهر نفس 
 رئيس جملس اإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
شـركة انرجي ارفيسال خلدماهل ال ا ـة ـ شـركة 

 مسـامهة كويتيـة ) مـفلة ( 
 حمار اجت ا  اجل عية الع ومية غري العادية

 06/08/2017النعـد بتاريخ 
عــدهل اجل عية الع ومية غري العادية لسـامهي شـركة انرجي ارفيسال 
خلدماهل ال ا ـة ـ شـركة مسـامهة كويتيـة ) مـفلة ( اجت اعها غري 
العادي يف متام الساعة احلادية عيرة والربا مز صباح يوم األحد 

 بـاعة االجت اعاهل الرئيسية ر ـ  06/08/2017الواف  
 ة لليناعة الكائز يف من ـة جنوا السرة.( يف اسيئة العام 3) 

و د ترأس جلسة االجت ا  السيد/ خالد ع اد الديز علي ـ عاو 
جملس اإدارة والفوع مبوجب تفويض ةحلاور مو ا مز رئيس 
جملس إدارة اليركة السيد/ عبدالرمحز يوا  العليان وحباور كل 

  -مـز :
 د إدريس .    ثل وزارة التجارة واليناعة ـ السيد / خال-
اهـ أصالة ووكالة  138,266,668مسامهون حبوزهتـ عدد -

% مز إمجايل أاهـ رأس الال البالغ  92.363وميثلون ما نسبت  
 اهـ .  150,000,000

وبعـد اإعالن عز توفر النياا الـانونـي ليحة انعـاد اجت ا  
ديز اجل عية الع ومية غري العاديـة ـ افتتح السيد / خالد ع اد ال

جلسة االجت ا  مرحبا ةلسادة احلاور مث بدأ بعدها منا ية جدول 
  -األع ال ، و د مت اآليت :

 -( مز النظام األاااي لليركة كالتايل :13أوالو  : تعديل الادة )
 الن  )  بل التعديل (  -
( أعااا فـط ينتخبهـ  3يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مز )  -

السري وجيوز لكل مساهـ اواا كان شخياو طبيعياو السامهون ةلتيويت 
تعي   ثل  ل  يف جملس إدارة اليركة بنسبة ما ميلك  مز  اعتبارايأو 

جملس اإدارة الختاريز ااه ال ريـة مز  أعاااأاهـ فيها ويستنالل عدد 
، والجيوز لل سامه   انتخااـجم و  أعااا جملس اإدارة الايز يتـ 

ما السامه  اآلخريز يف  االشرتاكالايز سـ  ثل  مبجلس اإدارة 
ة ي أعااا جملس اإدارة إال يف حدود ما زاد عز النسبة  انتخاا

الستخدمة يف تعي   ثلي  يف جملس اإدارة ، وجيوز ا وعة مز السامه  
كثر عنهـ يف جملس اإدارة ، أ أويتحالفوا يف ما بينهـ لتعي   ثل  أن

وذلك بنسبة ملكيتهـ جمت عة ويكون سؤالا ال ثل  ما لألعااا النتخب  
 اجتاه ثلية  أع المز احلـوق والواجباهل ويكون الساهـ مسئوالو عز 

يكون رئيساو الس إدارة  أناليركة ودائنيها ومسامهيها ، وجيوز لليخ  
 أكثر مز شركة مسامهة مـفلة.

 الن  الـرتح ) بعد التعديل (  -
( أعااا فـط ينتخبهـ  7يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مز )  -

السامهون ةلتيويت السري وجيوز لكل مساهـ اواا كان شخياو 
تعي   ثل  ل  يف جملس إدارة اليركة بنسبة ما  اعتبارايطبيعياو أو 

دارة الختاريز جملس اإ أعاااميلك  مز أاهـ فيها ويستنالل عدد 
،  انتخااـااه ال ريـة مز جم و  أعااا جملس اإدارة الايز يتـ 

 والجيوز لل سامه  الايز سـ  ثل  
ة ي  انتخااما السامه  اآلخريز يف  االشرتاكمبجلس اإدارة 

أعااا جملس اإدارة إال يف حدود ما زاد عز النسبة الستخدمة يف 
 أندارة ، وجيوز ا وعة مز السامه  تعي   ثلي  يف جملس اإ

أكثر عنهـ يف جملس اإدارة ،  أويتحالفوا يف ما بينهـ لتعي   ثل 
وذلك بنسبة ملكيتهـ جمت عة ويكون سؤالا ال ثل  ما لألعااا 

 أع الالنتخب  مز احلـوق والواجباهل ويكون الساهـ مسئوالو عز 
يكون  أنيها ، وجيوز لليخ  اليركة ودائنيها ومسامه اجتاه ثلية 

 رئيساو الس إدارة أكثر مز شركة مسامهة مـفلة.
 و د متت الوافـة علف التعديل وفـاو للن  الـرتح اجلديد.

علي ـ عاو  زع ادا لديويف ختام االجت ا  تـدم السيد / خالد 
ةليكر مز السادة احلاور  االجت ا جملس اإدارة والفوع برتأس 

وأهنيت أع ال اجت ا  اجل عية الع وميـة غري العادية يف متام الساعة 
 احلادية عيرة والني   بل ظهر نفس اليوم .

 عاو جملس اإدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شــركة انرجي ارفيسال خلدماهل ال ا ـة ـ شـركة 
 )مـفلة( مسـامهة كويتيـة

الالية حمار اجت ا  اجل عية الع ومية العادية للسنة 
 2016/  12/  31النتهية يف 

 2017/ 06/08النعـد بتاريخ 
عـــدهل اجل ـعية الع ـومية العادية لسـامهـي شــركة انرجي ارفيسال 

اجت اعها العادي  )مـفلة( خلدماهل ال ا ـة ـ شـركة مسـامهة كويتيـة
 11:00يف متام الساعة  31/12/2016للسنة الالية النتهية يف 

الـاعة الرئيسية ر ـ  ،06/08/2017صباحاو مز يوم األحد الواف  
 السرة.مبـر اسيئة العامة لليناعة الكائز يف من ـة جنوا  (3)

علي ـ عاو  زع اد الديو د ترأس جلسة االجت ا  السيد/ خالد 
جملس اإدارة مبوجب تفويض مز رئيس جملس إدارة اليركة السيد/ 

  مـز:يوا  العليان وحباور كل  زبد الرمحع
  ثل وزارة التجارة واليناعة ـ السيد/ خالد إدريس.   -
السي  مز  عبد هللا ثل هيئة الر ابة اليرعية لليركة ـ السيد/  -

 شركة اليورة والراية لالاتياراهل الالية اإاالمية. 
مز  جاما أدان زعبد الرمحمرا ب حساةهل اليركة ـ السيد/ -

 مكتب العتيـي حماابون  انونيون.
أصالة ووكالة  او اه  138,266,668مسامهون حبوزهتـ عدد  -

% مز إمجايل أاهـ رأس الال البالغ 92.363وميثلون ما نسبت  
  اهـ. 150,000,000

فر النياا الـانونـي ليحة انعــاد اوبعـد أن مت اإعالن عز تو 
اجتــ ا  اجل عية الع ومية العاديـة ـ افتتح السيد/ خالد ع اد الديز 
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جلسة االجت ا  مرحبا ةلسادة احلاور مث بدأ بعدها ب رح -علي
البنود الواردة علف جدول أع ال اجل عية الع ومية العادية لل نا ية، 

  اآليت:و د مت 
س اإدارة عز السنة الالية النتهية يف ( مت  ا  تـرير جمل1

 والياد ة علي .  31/12/2016
( مت  ا  تـرير مرا ب احلساةهل عز السنة الالية النتهية يف 2

 والياد ة علي . 31/12/2016
( مت  ا  تـرير هيئة الر ابة اليرعية عز أع ال اليركة للسنة الالية 3

 علي .والياد ة  31/12/2016النتهية يف 
( متت منا ية البياانهل الالية لليركة للسنة الالية النتهية يف 4

في ا نوهت وزارة التجارة واليناعة  واعت ادها، 31/12/2016
بكتاا الوزارة الوج  لليركة والاي تا ز الخالفاهل ألحكام  انون 

  بياهنا:التايل  2016لسنة  1اليركاهل اليادر ةلراوم ةلـانون ر ـ 
مز الالئحة التنفياية يف تـد   (6)لفة اليركة لن  الادة خما-

 البياانهل الالية.
ونوهت الوزارة بارورة معاجلة الالحظة االفة الاكر خالل السنة 

وتعـيبا علف مالحظاهل الوزارة رد رئيس اجللسة ةلـول  الـادمة،الالية 
 فن اليركة ارتاعي ذلك مستـبال.

ة جملس اإدارة بعدم توزيا أرةح عز ( متت الوافـة علف توصي5
 . 31/12/2016السنة الالية النتهية يف 

( متت الوافـة علف مـرتح جملس اإدارة بعدم منح مكاف ة السادة 6
 .31/12/2016أعااا جملس اإدارة عز السنة الالية النتهية يف 

التعامالهل اليت متت أو اتتـ ما األطراع ذاهل  ( مت  ا  تـرير7
 ليلة.ا

( مت إخالا طرع السادة أعااا جملس اإدارة وإبراا ذمتهـ الالية 8
يتعل  بتيرفاهتـ الـانونية والالية واإدارية عز أع ال اليركة  يف ما

 . 31/12/2016ة النتهية يف يخالل السنة الال
متت الوافـة علف إعادة تعي  السيد/ براك عبد احملسز العتيـي  (9

العالية ك را ب حلساةهل اليركة للسنة الالية  BKRالعاو يف 
 وتفويض جملس اإدارة بتحديد أتعاب . 31/12/2017النتهية يف 

 لالاتياراهل( متت الوافـة علف تعي  شركة ر ابة العالية 10
وتفويض  31/12/2017اليرعية لليركة للسنة الالية النتهية يف 

 جملس اإدارة بتحديد أتعااـ.
ويف ختام االجت ا  تـدم السيد / خالد ع اد الديز علي ـ عاو 

للسادة احلاور وأهنيت  ةحلاور ةليكرجملس اإدارة الفوع 
أع ال اجت ا  اجل عية الع وميـة العادية يف متام الساعة احلادية عيرة 

 والربا ظهراو نفس اليوم.
 عاو جملس اإدارة-مبوجب تفويض ةحلاور

 

 ال العـارية ش.م.ك )مـفلة(شركة صرح كابيت
 اجل عية الع ومية غري العادية اجت ا حمار 

عـدهل اجل عية الع ومية لسامهي شركة صرح كابيتال العـارية_ شركة 
مسامهة كويتية مـفلة اجت اعها غري العادي، وذلك يف متام الساعة 

 2017اغس س  06الواف  حد والني  ظهراو يوم األ ةالثانية عير 
 (.2الـاعة الرئيسية ) –اسيئة العامة لليناعة  –جنوا السرة  يف

 –بز حيدر  عبد الكر و د ترأات جلسة االجت ا  السيدة/ منال 
 -مز: كل   االجت ا ك ا حار   اإدارة،رئيس جملس 

  ثل وزارة التجارة واليناعة.  السيد/ خالد الدريس-
 وراق الالية.فظ األ ثل اليركة اخلليجية حل السيد/ انصر النيا -
  ثل عز هيئة الفتوى والر ابة اليرعية  السيد/ حم د اليرفا -

 )شركة ر ابة العالية لالاتياراهل اليرعية(
 ثل عز مكتب ديلويت وتوش الوزان  السيد/ علي بدر الوزان-

 وشركاه. 
وكالة وميثلون ما  او اه  139,021,464ومسامهون حبوزهتـ عدد -

% مز أمجايل أاهـ رأس الال اليدر والدفو  84.26نسبت  
 اهـ. 165,000,000لليركة البالغ 

وبعـد أن مت اإعالن عز توفر النياا الـانوين ليحة انعـاد اجت ا  
بز  عبد الكر اجل عية الع ومية غري العادية افتتحت السيدة/ منال 

لسادة احلاور مث بدأهل بعدها ة مرحبةاالجت ا   جلسة-حيدر 
ب رح البنود الواردة علف جدول أع ال اجل عية الع ومية غري العادية 

 لل نا ية، و د مت اآليت: 
 اليركة: اوالو: زايدة رأس مال 

الوافـة علف زايدة رأس مال اليركة اليدر والدفو  مز مبلغ 
د.ك بـي ة  20,665,382د.ك إىل مبلغ  16,500,000

 41,653,820وذلك إبصدار عدد  او كويتي  او دينار  4,165,382
فلس كوييت لكل اهـ منها وبدون  100بـي ة  او جديد عادايو  او اه 

عالوة إصدار ومجيا األاهـ نـدية، لييبح رأس مال اليركة اليدر 
علف عدد  د.ك موزعاو  20,665,382والدفو  مبلغ 
الـائ ة  ، مز خالل حتويل جالا مز الديوناو اه  206,653,820

علف اليركة لياحل الدائن  مـابل اداد مديونياهتـ الستحـة علف 
اليركة ما تنازل السامه  احلالي  عز حـهـ يف األولوية يف 

 االكتتاا يف تلك األاهـ لياحل الدائن  االفي الاكر.
( مز 5( مز عـد الت ايس والادة ر ـ )6اثنياو: تعديل الادة ر ـ )

 :األااايالنظام 
 احلايل:الن  

 د.ك )فـط اتة عير 16,500,000حدد رأس مال اليركة مببلغ 
علف  ( موزعاو ال غريدينار كوييت  أل ومخس ائة  مليوانو  

 مليون اهـ(  ي ة كل  اهـ )مائة ومخسة وات165,000,000
 نـدية.فلس كوييت ومجيا األاهـ  100اهـ 
 اجلديد:الن  

ز يد.ك )فـط عير  20,665,382حدد رأس مال اليركة مببلغ 
 او كويتي  او  دينار   ومثان وءالمثائة واءن او  ألف وات ائة ومخسة وات مليوانو 
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 واتة  )مائت او اه  206,653,820علف عدد  ( موزعاو ال غري
(  ي ة كل او ز اه يومثامنائة وعير  او  الف مالي  وات ائة وءالءة ومخس

 نـدية.فلس كوييت ومجيا األاهـ  100اهـ 
 الختية.وذلك بعد موافـة اجلهاهل 

 –بز حيدر  عبد الكر ويف ختام االجت ا  تـدمت السيدة/ منال 
رئيس جملس اإدارة )رئيس اجللسة( ةليكر للسادة احلاور وأهنيت 
أع ال اجت ا  اجل عية الع ومية غري العادية يف متام الساعة الثانية 

 فس اليوم.  د يـة ظهراو مز ن عير ومخسة وأربع
 رئيس جملس اإدارة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 شركة الن ا الـاباة )ش.م.ك( مـفلة

 اجل عية الع ومية غري العادية اجت ا حمار 
اجت ا السادة  2017أغس س  13إن  يف يوم األحد الواف  

شركة مسامهة كويتية مـفلة برائاة  -السامهون بيركة الن ا الـاباة 
انئب رئيس جملس اإدارة  -السيد / الي ان عبدالعاليال اجلارهللا  

اجل عية الع ومية غري العادية، وذلك يف مـر اسيئة  اجت ا ورئيس 
اليهداا يف متام الساعة  – هلالوزارامن ـة جم ا  –العامة لليناعة 

 صباحاو. 11.45
 و د حار اجللسة ةإضافة إىل السامه  السادة:

السيد/ ماجد عبد اسادى عز مكتب هوروث الهنا وشركاه  لتد يـ  -
 يفاحلساةهل بيفت  مرا ب حساةهل اليركة عز السنة الالية النتهية 

 .2016ديس و  31
 دالل السبحي    ثلـــــة وزارة التجارة واليناعة.السيدة / -
 السيد  /  رمالي حم ود ماضي   عز اليركة الكويتية لل ـاصة .-

% مز رأس مال اليركة  92النياا حباور  اكت البعد الت كد مز 
أصالة ووكالة، افتتح السيد / رئيس اجل عيـة الع ومية غري العادية 

منا ية جدول  يفومز مث البدا  اجللسة مرحباو ةلسادة احلاور
األع ال للج عية الع ومية غري العادية الساب  توزيع  عليهـ وتـرر 

 :اآليت
( مز النظام 13.متت الوافـة علي تعديل ن  الادة ر ـ  )1

 األاااي لليركة لتيبح كاآليت: 
 الن  احلايل: 

ـ ( ءالءة أعااا ويت3يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مؤل  مز )-
 انتخااـ مز  بل اجل عية الع ومية ةلتيويت.

 الن  بعد التعديل: 
( أربا أعااا ويتـ 4يتوىل إدارة اليركة جملس إدارة مؤل  مز )-

 انتخااـ مز  بل اجل عية الع ومية ةلتيويت.
 ظهراو. ةو د انتهف االجت ا  يف متام الساعة الثانية عير 

 اإدارةانئب رئيس جملس 

 مـفلة(لت جري السياراهل ش.م.ك. ) شركة بيت أصول
 حمار اجت ا  اجل عية العامة العادية

 31/12/2016للسنة الالية النتهية يف 
ـــــ   - ـــــثالاثا الواف ـــــوم ال ـــــ  يف ي ـــــام الســـــاعة  يف 11/07/2017ان مت

ـــة  صـــباحاو  10:00 ـــة الع ومي ـــة يفعــــدهل اجل عي ـــة العامـــة  العادي اسيئ
ـــــ  ــــوا الســــرة  اعــــة ر  % مــــز 95وحباــــور نســــبة  1لليــــناعة جن

الســــامه  وحباـــــور  ثلـــــة وزارة التجــــارة واليـــــناعة الســـــيدة/ زينـــــب 
رئيس جملس اإدارة ةفتتاح اجل عية العامـة لنا يـة بنـود  الـالع وبدأ

  األع ال:جدول 
تـريــــــــر جملــــــــس اإدارة عــــــــز الســــــــنة الاليــــــــة النتهيــــــــة يف   ــــــــا -1

 والياد ة علي . 31/12/2016
تـريــر الســيد/مرا ب احلســاةهل عــز الســنة الاليــة النتهيــة يف   ــا -2

 والياد ة علي . 31/12/2016
ـــــــــاانهل-3 ـــــــــة يف  منا يـــــــــة البي ـــــــــة النتهي ـــــــــة عـــــــــز الفـــــــــرتة الالي الالي

 واعت ادها. 31/12/2016
ـــــــر  ـــــــا -4 الخالفـــــــاهل واجلـــــــالاااهل اليـــــــادرة مـــــــز اجلهـــــــاهل  تـري

 الر ابية وهي كالتايل:
مــ  اــر وتع ــل أعــدم وجــود  (191)خمالفــة اليــركة لــن  الــادة  -

 م  ار حسب  انون اليركاهل السامهة.أاليركة علف تعي  
 لعدم تعي  هيئة ر ابة شرعية  (15)خمالفة اليركة لن  الادة  -

ي ألف التـ جري التيـغيلي ولـيس لـديها اليركة تعت د بيكل أاااي ع
 متويلية.ني ة أ

ــــن  الــــادة  - ــــة تـريــــر جملــــس  (211)خمالفــــة اليــــركة ل لعــــدم ةولي
 اإدارة.

مراعــاة البنــد اخلــاص بتـريــر جملــس اإدارة يف الســنة الـادمــة علــف أن 
 (.211لن  الادة ) تفييال و طبـاو  أكثريكون 

ــــة نســــبة علــــف توصــــية جملــــس اإدارة بت الوافـــــة-5 ــــا أرةح نـدي وزي
د.ك عـــــز الســـــنة الاليـــــة  200,000% مـــــز رأس الـــــال مبلـــــغ 20

وذلـــــــــك لل ســـــــــامه  الســـــــــجل  يف  2016/ 31/12النتهيـــــــــة يف 
 اجالهل اليركة حىت اتريخ اجل عية الع ومية.

 د.ك 12,116% مبلـــغ 10الــــانوين نســـبة  لالحتيـــاطي االاـــتـ ا -6
 العل ي.م مز صايف الربح  بل حية الالكاة والتـد

تـريـــــر العـــــامالهل الـــــيت متـــــت أو اـــــتتـ مـــــا أطـــــراع ذاهل   ـــــا -7
 اليلة.

براا ذمتهـ مز كل ما إطرع السادة أعااا جملس اإدارة و  إخالا-8
يتعل  بتيرفاهتـ الـانونية والالية واإدارية عز السنة الالية النتهية يف 

31/12/2016. 
إعــــادة تعيــــ  مكتــــب الســــادة / رودل اليــــرق األواــــط بر ـــــان  -9
حمااــــــبون عــــــاليون علــــــي احلســــــاوي وشــــــركاه مرا ــــــب حســــــاةهل  –



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  50             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 

وتفــــــــــويض جملــــــــــس  31/12/2017للســــــــــنة الاليــــــــــة النتهيــــــــــة يف 
 اإدارة بتحديد أتعاب .

ليـــركة بيـــت أصـــول  العامـــة العاديـــةوعليـــ  اختت ـــت أع ـــال اجل عيـــة 
صـــباحاو مـــز يـــوم الـــثالاثا  10:30الســـاعة لتـــ جري الســـياراهل يف متـــام 

 .11/07/2017الواف  
 رئيس جملس اإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعــــالن 

الوزارة السادة الاكوريز أدانه طالب  حتويل الرتاخي   إىلـدم ت
 -أ اا أشخاص آخريز : إىلواحملالهل التجارية العائدة إليهـ 

االاـ  نو  الع ل التنازل ر ـ الرتخي 
 التجاري

مو ا 
 احملل

التنازل 
 إلي 

ورءة / علي  2200/1966
حم د حيدر 
علي وكيال 
عنهـ / هاين 

ي حم د عل
 حيدر علي

اسدااي 
 والك الياهل

مؤاسة ورءة / 
علي حم د 
حيدر علي 
للهدااي 

 والك الياهل

هاين علي  الـبلة
حم د 

 حيدر علي

بدور عدانن  3035/2016
انصر 
 العث ان

مـاوالهل 
 عامة لل باين

مؤاسة 
العث ان 
الياملة 

لل ـاوالهل 
 العامة لل باين

عبدهللا  الـبلة
مبارك اامل 
 الي ري

علي حم د  537/2016
مندين 
 الكنكوين

م عـ ومـهف  م عـ ومـهف
 ليالينا كالس

نوال  حويل
جااـ 
حس  
 الـناعي

موزة حم د  2409/2015
 خليفة راشد

تيليح 
األجهالة 
الكهرةئية 
 واإلكرتونية

مركال النجـ 
الواق لتيليح 

األجهالة 
الكهرةئية 
 واإلكرتونية

العارضية 
 احلرفية

يوا  
يعـوا 

حم د ايد 
 الرفاعي

الوى اامل  6863/1992
 فهاد

الستلالماهل 
الرايضية 

لعب وأدواهل 
 األطفال

مؤاسة جنوم 
 الرايضة

خي ان 
 الـدمية

عبدالعاليال 
حس  
 عبدالكر 

الوى اامل  2329/2012
 فهاد

مؤاسة العهد  اسوات 
السريا 
 للهوات 

عبدالعاليال  خي ان
حس  
 عبدالكر 

ورءة / بدح   4320/2009
بدر اني  

 احلجرع

م عـ نبا  م عـ
 اخلرياهل

اعد حم د  اجلهراا
اعد 
 احلجرع

الرتاخي  التجارية  إدارةيرجف  ز ل  اعرتاع علف ذلك مراجعة 
يـبل أي  عير يوماو مز اتريخ نير هاا اإعالن وال ةخالل مخس

مامل يكز مبنياو علف حكـ  اائي أو أمر والئي واجب النفاذ  اعرتاع
 . 

 وكيل وزارة التجارة واليناعة 

 وزارة الداخلية
 إعالن

 ةتعلز اإدارة العامة للجنسية وواثئ  السفر أن األشخاص الدرج
اـ  ةهـ أدانه يدعون فـدان شهاداهل جنسياهتـ الكويتية اخلاصؤ أ ا

اإدارة خالل  أي منها أن يسل ها إىل ف ز يعثر عل ففريج ،
وإال فست نح  ،الر ية  ةعالن ةجلريدأابوع  مز اتريخ نير هاا  اإ

 . ةحسب اإجراااهل التبع كويتية  ةشهاداهل جنسي سؤالا األشخاص
 ر ـ اجلنسية اإاــــــــــــــــ م
 105956816 نوري  حم د محود الفحيط احلريب 1
 101645535 عفرا علف فاضل حم د علف الري 2
 107256366 اارا حم د روضان غدانن روضان جوده 3
 120223767 حم د عبدالل ي  حم د يوا  مال هللا 4
 131416841 خالد فاحل اني  مبتل دويالن ال ريي 5
 139595342 فاط   عبدالل ي  يوا  يوا  عبدالرمحز السويلـ 6
 102575877 نوري  شجا  غازى صفيان العتييب 7
 137134573 غفران عبدهللا شري  فهد جابر اخلالدي 8
 123039057 نوع اعد عبدى حم د اعد السويفان 9
 104873691 اندر اويد عبداسادي انصر العج ي 10
 129626251 فاط   حم د روضان غدانن روضان جوده 11
 105476118 حمسز عوع حمسز انصر خلي  الع ريي 12
 129435644 وليد حم ود ابراهيـ عبدالراول اليتيـ 13
 122705410 حم د ماليد اجلفريهعايب مبارك اعدون  14
 118495967 اعود عيد اعود عبيد حم د البلح ي العازمي 15
 106609993 دان  دليهف معجب دليهف بز حارم اساجري 16
 121752061 خالد حم د جماهد اعيد خملد ال ريي 17
 106865383 ابرار فييل خريان ابراهيـ الالامل 18
 102925284 اجلفريهخالن  فهد  د ماليد  19
 105389246 جنود عبدهللا راشد الالعيب 20
 124019697 حم د عادل اعيد فايال حسز 21
 106506815 مروه عبدهللا حس  علف عبدهللا السبيعي 22
 105311772 عهود انصر راشد مفرح الاليد 23
 105145936 عبدهللا مهدى عبدهللا ضي  هللا ال ريي 24
 106159827 عبيد فرحانالعنود حجف  25
 105146345 ميلح  م ل  عباس درمييح العتييب 26
 107514788 ر  اديب حم د صاحل السويدان 27
 107512789 حم د اديب حم د صاحل السويدان 28
 101275027 كرمي  عبدالكر  اامل فرس 29
 104575609 مها راشد بز شديد بز عبدهللا الينيدح 30
 104866496 م ل  محود العتييبخالد حم د  31
 122806227 نوره انصر حم د عامر حس  اساجري 32
 102242156 حس  علف حس  خليف  ابوربيا 33
 143325022 روضان حم د روضان غدانن روضان جوده 34
 101562649 منريه جابر حالام حم د اساجري 35
 100536194 خالد اعد اثمر مك خ ال ريي 36
 117802851 انفال فييل عبداللك حيدر عبدهللا ا ز 37
 136682930 امل فهيد صاحل فهد احلريب 38

 مدير عام االدارة العامة للجنسية وواثئ  السفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 ةتعلز اإدارة العامة للجنسية وواثئ  السفر أن األشخاص الدرج

اـ   ةهـ أدانه يدعون فـدان جوازاهل افرهـ الكويتية اخلاصؤ أ ا
اإدارة خالل أابوع   أي منها أن يسل ها إىل ف ز يعثر عل ففريج
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وإال فست نح سؤالا  ،الر ية  ةمز اتريخ نير هاا اإعالن ةجلريد
 . ةحسب اإجراااهل التبع األشخاص جوازاهل افر كويتية

 الر ـ السلسل ر ـ اجلواز اإاــــــــــــــــ م

 3340918 151414912 تركف فهد غالاى الي ان ااجر احلريب 1
 3340926 155893172 طالل فهد عالاى الي ان احلريب 2
 3340705 191213063 ال ان فهد عالاى الي ان احلريب 3
 2894020 118976634 نواع غامن حواأ ذايا عبيد ميلح احلريب 4
 3896839 131457072 حم د علف ندى فهد الافريي 5
 2998101 120282948 ااره مبارك عبدهللا علف صنيدح العج ي 6
 4261617 106431035 شي اا حم د هالل راشد الي ايل 7
 3999319 101423953 ال انفوزي  عبدالعاليال حم د  8
 3958257 123692945 مجان  وليد خالد فهد رجا الويالري 9
 144790 20395552 (17ة   علف عباس ال ان )ماده 10
 4144880 102038013 منيور مهدي خرمي  منيور العج ي 11
 3930346 231174395 بدر حس  حم د ميب العازمي 12
 3930866 157852573 العازميحم د حس  حم د ميبح  13
 3930878 168895769 ارايم حس  حم د ميبح العازمي 14
 3930864 151407720 ااره حس  حم د ميبح العازمي 15
 3931379 207043013 خالد حس  حم د ميبح العازمي 16
 3423221 121721802 خالد انور يوا  عبدهللا حم د الي ي 17
 3186855 105707891 اكو خمييدندي عبدهللا علف  18
 4069694 151208569 حم د فهيد حم د فهيد العج ي 19
 3538277 198938681 شيخ  نواع يوا  حم د اجليعان 20
 2690057 104055604 وحيي  فهد اعود 21
 2965678 118479466 ابراهيـ بالل فرحان اعيد فرحان 22
 1384175 102515217 بدري  الي ان فاحل اامل العتييب 23
 3532865 102191077 عبدهللا معيوع ايد حم د السيد صاحل الرفاعي 24
 4150098 176348992 عبدالرمحز نواع يوا  حم د اجليعان 25
 3196542 210465884 وجدان خالد متعب اعود ال ريي 26
 4150097 153498124 ل يف  نواع يوا  حم د اجليعان 27
 3843667 105564211 محدان ضاحف الفاليصبحا ظاهر  28
 4012918 117778671 نور عواد  راين رغيان اعدان 29
 4366545 101985586 فوزي  مواف عيسف حيىي الفودري 30
 2553688 100088044 عباس عبدالنبىي حس  الويل 31
 1979924 121952598 دالل منري ااير الثبيىت العتييب 32
 3172326 164242838 انصر ابداح خالد اساجريمنريه خالد  33
 P05065491 149838975 اامل خالد مرزوق فريح العازمي 34
 4190380 129119130 عث ان ااعد اعود عبدالعاليال عبدهللا العـيل 35
 3446579 135805681 بندر اني  عبدهللا عاش  العنالي 36
 4114662 150372955 اامل اعد اعود زبز ال ريي 37
 403328 101803876 هيفاا امحد يوا  مبارك 38
 4252829 120289550 عبدالرمحز خال حس  زعالن جااـ اخلار 39
 3703134 102012752 رضي  حريىب عـيل 40
 86859 203672738 (17نواع خالد خليوى خل  ماده) 41
 3770027 101021440 حم د عبدالرمحز حم د العجريي 42
 3698879 106907996 عيد علف فرأ  حان السلي اينعلف  43
 3799092 107934524 ااره عبدهللا اعود حم د علف احلوال 44
 3808268 102512695 اعد حوفان راشد ءالا اساجري 45
 3392583 107767194 امحد حم د امحد حم د عبدالرمحز الـ ان 46
 4188347 107449439 عيسف انصر حم د ابراهيـ العلي 47
 P05057009 136689798 واكي  حم د حم د ك يخ صغري العج ي 48
 3225816 223908453 الي ان جااـ رضا مكف الرتوك 49
 656254 105045900 نوره حوران وراد صنيدح الرزوق 50
 3718248 106219644 محود هبيس عويض راضف ال ريى 51
 3990068 102133519 مجيل  حم د معالى عياده العازمي 52
 2678492 120104030 هند عامر عـل  صحز العالطي 53
 4214547 122037915 ااراا عبداحل يد حيدر حسز حم د الت ي ي 54
 4483266 217397268 طالل عبدهللا مساعد عبدهللا النجدي 55

 الر ـ السلسل ر ـ اجلواز اإاــــــــــــــــ م

 3932267 138711549 نوره عبدالعاليال صاحل راشد الي ان السلي ان 56
 3692341 101966582 حم د ب اح اعد العازميشيخ   57
 604053 102325574 انشف لعان انشف عبدهللا دحيل العج ي 58
 3481179 132529489 علف فايال محد ماجد حمسز الرشيدي 59
 3543834 127619424 م ره فايال اامل مفلح مفرح االصفر 60
 3424047 107035803 فييل كامل جمبل ضاحف محد العنالي 61
 3744187 118861337 فهد جااـ غفران فال عبدالرمحز 62
 3765687 123021996 يوا  عبدهللا شار  عبدهللا الرندي 63
 4138986 144378712 ر ي  ابراهيـ ا اعيل ابراهيـ ا اعيل 64
 3738268 105389246 جنود عبدهللا راشد الالعيب 65
 3414770 117811149 فجر  د راضف جمرن غياع الي ري 66
 3884886 132496568 عبدهللا ابراهيـ امحد حم ود حم د علف الفيلكاوي 67
 3631324 140085659 طيب  حم د اعجي ف صـر الرشيدي 68
 P05033717 137137692 عيد ميلح اي  مريز عيد ملوح العازمي 69
 3694440 119925199 مر  عبدالعاليال صاحل راشد الي ان السلي ان 70
 3972617 103015081 ءري  راشد صـر 71

 مدير عام االدارة العامة للجسية وواثئ  السفر 
 

 وزارة الدفا 
ر ـــ  طـرح ال اراةإعادة إعـــالن عز 
لالوم  / GMCلتوريد /  ا غيار  2411640170

 وزارة الدفا 
طــرح ال اراــة احملــدودة الــاكورة أعــاله إعــادة تعلــز وزارة الدفــــا  عــز 

ــــة الســــجلة واليــــنفة لــــدى إدارة علــــف  اليــــركاهل والؤاســــاهل احمللي
، وذلــــــك طبـــــــا لليــــــرو/  2017ةلــــــوزارة للعــــــام  يالتجهيــــــال احمللــــــ

والواصفاهل الواردة يف واثئ  ال اراة واليت ميكـز احليـول عليهـا مـز 
مرا بــة التجهيــالاهل الفنيــة وذلــك خــالل اــاعاهل  يإدارة التجهيــال احمللــ

مـابـل  28/08/2017يـوم االءنـ  الوافـ   الدوام الر ي اعتبارا مز
ال غيــر  ال تــرد  او د.ك( فـط مخسة و ابعون دينار  75/-راـ  دره )

ــة عيــر إ ، صــباح   ةن آخــر موعــد لتـــد  الع ــاااهل هــو الســاعة الثاني
علف أن تــدم مبــر تسـليـ الويـد  24/09/2017يوم األحد الواف  

جلنـــة  - 2ندوق ر ــــ صـــ 12و النا يـــاهل ةلــــرا مـــز البوابـــة ر ــــ 
النيــــاا الـي ــــي للجهــــاز الركــــالي لل نا يــــاهل  نمــــا دو  اليــــرتواهل

 العامة  بل موعد اإغالق. 
( يومــــا اعتبــــارا مــــز اتريــــخ فــــض 90الع ــــاااهل لــــدة ) وتســــريهــــاا 

مظــــــاري  الع ــــــاااهل ك ــــــا وتبلــــــغ الكفالــــــة األوليــــــة ســــــاه ال اراــــــة 
صــــاحلة  غــــري. وينبغــــي أن تكــــون % د.ك( فـــــط ال2)مبلــــغ و ــــدره 

 الع ـاا.مدة اراين  والط
 وييرت/ ةليركاهل اليت ترغب يف اليـاركة ةل اراة:

 يأن تكون اليركة مسـجلة لـدى وزارة الـدفا  / إدارة التجهيـال احمللـ. 1
 .2017للعام 

 فـط. k-netاداد الراوم الـررة ليراا واثئ  النا ية عز طري  . 2
ــراا . 3 ــ  واثئ  ال اراة.كتاا تفويض مز اليركة بيــ
أن تكــــون اليــــركة متخييــــة يف هــــاا ااــــال وميــــنفة لــــدى مرا بــــة . 4

 ةلوزارة.تيني  اليركاهل 
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ـــــدى اليـــــركاهل أن تــــــدم ال. 5 ـــــة ل ـــــة الوطني يـــــركة شـــــهادة دعــــــ الع ال
 غري احلكومية.

( فاكس: 113داخلي ) – 24820156 لالاتفسار: تليفون:
24893686  

 وزارة اليحة
 إعالن

/ 29تـعـلـــــــز وزارة اليـــــــحة عــــــز طـــــــرح ال اراــــــة ر ـــــــ: ص/ م س/ 
ب  اليركــــــــــــاهل التخييـة يف مل  مريض اليحة  2017/2018

هاا ااال  طبـا لليرو/ العامة واخلاصة الوضـحة يف واثئـ  ال اراـة 
 –الـدور األول  –اليت ميكز احليول عليها مز  جهاز اليئون الاليـة 

 سـ ال ارااهل الكائز مببى الوزارة  ةليليبخاهل  –هل إدارة اليرتاي
(  75وذلك خالل أو اهل الدوام الر ي وذلك مـــــابل دفـــــا مبلغ  )

 دينـارا كويتيا ال غري ال ترد.مخسة وابعون د.ك/فـط 
مــا ضــرورة إرفــاق كتــاب  عــز تـــد  الكرااــة األول مــز وزارة اليــئون 

لتالام بــانون دعــ الع الـة الوطنيـة طبــا االجت اعية والع ل يتا ز اال
ـــــــــ  ـــــــــ  2000لســــــــنة  19للـــــــــانون ر  ــــــــوزراا ر  ــــــــس ال ــــــــرار جمل و 

يف ش ن دعــ وتيـجيا الع الـة الوطنيـة  2008/خامسا لسنة 1104
 والثاين مز اجلهاز الركالي لتكنولوجيا العلوماهل.

عل ا فن آخر موعد لتــد  الع ـاااهل هـو السـاعة الواحـدة مـز ظهـر 
م يف صندوق الع اااهل ةلعنوان  2017/ 17/9الواف   د األحيوم 

( يومــا اعتبــارا مـــز 90الــاكور أعــاله ، ك ــا تســري الع ــاااهل لــدة )
%( فـــط اءنــان ةلائــة مـــز 2اتريــخ اإ فــال وتبلــغ الكفالــة األوليـــة )

  ي ة الع اا صاحلة طيلة  مدة اراين الع اا.
 وكيل وزارة اليحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

 تعلز وزارة اليحة )إدارة اسنداة ال بية( عز طرح ال ارااهل التالية:
 الراوم ـــــــــــ الوص ر ـ ال اراة م

اتريخ 
 اإ فــــال

 هـ./. 1
/229 

2018-2017 

(7TN229) 
أجهالة توريد 

VENTILATORS وملحـاهتا 
حلاجة جملس أ سام األطفال واألطفال 

اجلهراا/  سـ  اخلدأ )مستيفف
 األطفال(

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 2
/546 

2018-2017 

7TN546 
مستيفف –ENT توريد اجهالة لوحدة

 جابر االمحد

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 3

/575 

2018-2017 

7TN575 

 BLOODجهاز  توريد
CULTURE   و ملحـات 

ادارة خدماهل الختواهل ال بية حلاجة 
 مستيفف مبارك الكبري-

شهر مز  20

اتريخ 

 اإعالن

 هـ./. 4
/577 

2018-2017 

7TN577 
 FAST REALجهاز  توريد

PCR SYSTEM     و ملحـات 
-ال بية ادارة خدماهل الختواهل حلاجة 

 مركال الكويت لكافحة السرطان

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 5
/616 

2018-2017 

(7TN616) 
 توريد أجهالة 

THERMOREGULATORY  
DEVICES او ملحـاهت 

مركال صباح -حلاجة أ سام اليدري
 األمحد للـلب

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 6
/677 

2018-2017 

7TN677 
 توريد /مناظري لوحدة األمراع التنفسية

 مستيفف جابر االمحد-

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 7
/706 

2018-2017 

7TN706 
- سـ العيون –توريد اجهالة طبية 

 مستيفف جابر االمحد

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 8
/708 

2018-2017 

7TN708 
 ROBOTICجهاز  توريد

STORAGE AND 
DISPENSING SYSTEM 

 وملحـات 
 –حلاجة ادارة اخلدماهل الييدالنية 

 مستيفف العدان

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 9
/709 

2018-2017 

7TN709 
 AUTOMATEDتوريد 

NARCOTIC CABINETS 
 –حلاجة ادارة اخلدماهل الييدالنية 

 مستيفف العدان

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 10
/710 

2018-2017 

7TN710 
 CHEMOتوريد اجهالة 

ISOLATER 
MACHINEوملحـاهتا 

 –حلاجة ادارة اخلدماهل الييدالنية 
 KCCCمركال مكافحة السرطان

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 11
/712 

2018-2017 

7TN712 
ELECTROSURGICAL 

UNITS–مستيفف جابر االمحد 

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 12
/713 

2018-2017 

7TN713 
 االمحد مستيفف جابر–اجهالة توريد

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./ 13
/733 

2018-2017 

7TN733 
  WALLتوريد أجهالة 

MOUNTED BEDSIDE 
MONITORS  وملحـاهتا 

 حلاجة جملس أ سام اجلراحة
 مستيفف مبارك الكبري

شهر مز  20
اتريخ 
 اإعالن

ــة )ر ـــ  اسنداــةتوضــا الع ــاااهل يف صــندوق الع ــاااهل إبدارة  ال بي
يومــاو( مــز  90(، وعلــف أن تكــون الع ــاااهل اــارية الفعــول لــدة )2

%( مــز  2اتريــخ اإ فــال، ك ــا تبلــغ الكفالــة األوليــة ســاه ال اراــة )
الـي ــة اإمجاليــة للع ــاا الـــدم وينبغــي أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة 

 اراين الع اا.
 ة مايلي:وييرت/ ةليركاهل اليت ترغب يف الياركة ةل ارا

( أن تكــــــــون مـيــــــــورة علــــــــف اليــــــــركاهل الســــــــجلة لــــــــدى إدارة 1
 ال بية. اسنداة

( أن تكـــــون اليـــــركة متخييـــــة يف هـــــاا ااـــــال مـــــا إحاـــــار مـــــا 2
 يفيد ذلك.
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 ( اداد الراوم الـررة ليراا واثئ  ال اراة نـداو.3
 ( كتاا تفويض مز اليركة بيراا واثئ  ال اراة.4
 كة شهادة دعـ الع الة الوطنية.( أن تـدم اليركاهل اليار 5
ــــدة 6 ــــخ نيــــر ول ــــ  ال اراــــة مــــز اتري ــــف واثئ ( وميكــــز احليــــول عل

 يوماو فـط. 21

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

 تعلز وزارة اليحة )إدارة اسنداة ال بية( عز طرح ال ارااهل التالية :
اتريخ  الراوم ـــــــــــ الوص ر ـ ال اراة م

 األ فــــال

1 
 هـ./.

/362 
2018-2017 

7TN362 
-PORTABLE NONتوريد أجهالة

INVASIVE VENTILATION 
WITH NEBULIZER   وملحـاهتا 

 حلاجة جملس أ سام احلوادث 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

2 
 هـ./.

/364 
2018-2017 

7TN364 
 PATIENTتوريد أجهالة

RESUSCITATION 
TROLLY   وملحـاهتا 

 حلاجة جملس أ سام احلوادث
 مستيفف اليباح  

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

3 
 هـ./.

/366 
2018-2017 

7TN366 
 MINOR O.Tتوريد أجهالة

LIGHTING SYSTEM  
 وملحـاهتا

 حلاجة جملس أ سام احلوادث
 مستيفف مبارك 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

4 
 هـ./.

/367 
2018-2017 

 7TN367 
 MECHANICALتوريد أجهالة 

CHEST COMPRESSION  
 وملحـاهتا 

 حلاجة جملس أ سام احلوادث

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

5 
 هـ./.

/368 
2018-2017 

7TN368 
 MECHANICALتوريد أجهالة 

CPR MACHINE   وملحـاهتا 
 حلاجة جملس أ سام احلوادث

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

6 
 هـ./.

/482 
2018-2017 

7TN482 
 STIRRUPSجهاز  توريد 

AND PATENT 
TRANSFER BOARDS  

 وأدواهل طبية أخرى ملحـاهتا 
 - حلاجة جملس أ سام اجلراحة

 اجلهراامستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

7 
 هـ./.

/666 
2018-2017 

7TN666 
 AUTOMATIC توريد أجهالة

CAPSULE INSERTER 
MACHINE  وملحـاهتا 

 –حلاجة إدارة اخلدماهل الييدالنية 
 ال ب اإاالميمستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

8 
 هـ./.

/667 
2018-2017 

7TN667 
-SEMIتوريد أجهالة

AUTOMATIC CAPSULE 
FILLING MACHINE 

 وملحـاهتا 
 –حلاجة إدارة اخلدماهل الييدالنية 

 ال ب اإاالميمستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

 هـ./. 9
/668 

7TN668 
 SKIN GRAFTتوريد أجهالة 

شهر مز  20
اتريخ 

2018-2017 MESHERS  وملحـاهتا 
 - حلاجة جملس أ سام اجلراحة

مستيفف ابز اينا/جراحة احلروق 
 والتج يل

 اإعالن

10 
 هـ./.

/670 
2018-2017 

7TN670 
 ROTARYتوريد ملحـاهل جهاز

PRESS TABLET 
 –حلاجة إدارة اخلدماهل الييدالنية 

 ال ب اإاالميمستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

11 
 هـ./.

/671 
2018-2017 

7TN671 
توريد جهاز 

THROMBOELASTOGRAPHY  
 وملحـاهتا 

مركال  - أ سام اجلراحةحلاجة جملس 
 حامد العيسف لالراعة األعااا

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

12 
 هـ./.

/672 
2018-2017 

 7TN672 
 HEAVY- DUTY توريد أجهالة

CUTTING MILL  وملحـاهتا 
 –حلاجة إدارة اخلدماهل الييدالنية 

 ال ب اإاالميمستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

13 
 هـ./

/673 
2018-2017 

 7TN673 
 CROSS  توريد أجهالة

BEATER MILL  وملحـاهتا 
 –حلاجة إدارة اخلدماهل الييدالنية 

 ال ب اإاالميمستيفف 

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

14 
 هـ./

/703 
2018-2017 

(7TN703) 
 VERNIER توريد 

CLIPPER وأدواهل طبية أخرى و
 ملحـاهتا

حلاجة جملس ال ب ال بيعي   
 )مستيفف ال ب ال بيعي(

20 
شهر مز 
اتريخ 
 اإعالن

ــة )ر ـــ  اسنداــةتوضــا الع ــاااهل يف صــندوق الع ــاااهل إبدارة  ال بي
يومــا( مــز  90(، وعلــف أن تكــون الع ــاااهل اــارية الفعــول لــدة )2

%( مـز  2اتريخ اإ فال،  ك ـا تبلـغ الكفالـة األوليـة سـاه ال اراـة )
الـي ــة اإمجاليــة للع ــاا الـــدم وينبغــي أن تكــون صــاحلة طــوال مــدة 

 اراين الع اا.
 ة ما يلي:وييرت/ ةليركاهل اليت ترغب يف الياركة ةل ارا

( أن تكــــــــون مـيــــــــورة علــــــــف اليــــــــركاهل الســــــــجلة لــــــــدى إدارة 1
 ال بية. اسنداة

( أن تكـــــون اليـــــركة متخييـــــة يف هـــــاا ااـــــال مـــــا إحاـــــار مـــــا 2
 يفيد ذلك.

 ( اداد الراوم الـررة ليراا واثئ  ال اراة نـدا.3
 ( كتاا تفويض مز اليركة بيراا واثئ  ال اراة.4
 الياركة شهادة دعـ الع الة الوطنية.( أن تـدم اليركاهل 5
ــــدة 6 ــــخ نيــــر ول ــــ  ال اراــــة مــــز اتري ــــف واثئ ( وميكــــز احليــــول عل

 يوما فـط. 21
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعـالن
تعلز وزارة اليحة عز طرح ال اراة ر ــ ص/ م 

توريد فو/ ع لياهل خاراا و منيفة  –م  17/2017/2018س/
 عدة مـاااهل ، وذلك طبـا لليرو/ العامة واخلاصة الوضحة يف
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واثئ  ال اراة وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز جهاز اليئون 
الالية ـ إدارة اليرتايهل ـ  سـ ال ارااهل الكائز مببى الوزارة 

د.ك( عيرون ديناراو  20ةليليبخاهل ـ الدور األول ـ وذلك بـي ة )
كويتياو غري  ابلة للرد خالل أو اهل الدوام الر ي اعتبارا مز اتريخ 

اإعالن يف اجلريدة الر يـة )الكويـت الـيوم( ، ما ضرورة تـد    نير
كتاا عند ااتالم الكرااة مز وزارة اليئون االجت اعية والع ل 

 19يتا ز االلتالام بـانون دعـ الع الة الوطنية طبـا للـانون ر ـ 
/ خامسا لسنة  1104و رار جملس الوزراا ر ـ  2000لسنة 
 الع الة. يف ش ن دعـ وتيجيا 2008

وآخر موعد لتـد  الع اااهل هو الساعة الواحدة مز ظهر يوم األحد 
م ، يف صندوق الع اااهل بنفس العنوان  2017/ 9/ 3الواف  

( يوماو اعتبارا مز 90الاكور أعاله ، ك ا تسري الع اااهل لدة )
% ( فـط اءنان ةلائة 2اتريخ فض الظاري  وتبلغ الكفالة األولية ) 

  ة الع اا صاحلة طوال مدة اراين الع اا.مز  ي
 وكيـل وزارة اليحـة

 

 إعالن
/ 145تـعـلـز وزارة اليـحة عز طـرح ال اراة ر ـ ص/ م س/ 

  IP TELEPHONEت وير و صيانة نظام   2016/2017
إدارة نظـ العلوماهل ب  اليركـــــــــــاهل التخيية يف هاا ااال  
طبـا لليرو/ العامة واخلاصة الوضحة يف واثئ  ال اراة واليت ميكز 

إدارة  –الدور األول  –احليول عليها مز  جهاز اليئون الالية 
يبخاهل  ســــــــــــ ال ارااهل الكائز مببى الوزارة  ةليل –اليرتايهل 

 75و ذلك مـابل دفا مبلغ  )   وذلك خالل أو اهل الدوام الر ي
 د . ك ( فـط مبلغ مخسة و ابعون  ديناراو كويتياو ال غري ال ترد .

ما ضرورة إرفاق كتاب  عند تـد  الكرااة ،األول مز وزارة اليئون 
االجت اعية والع ل يتا ز االلتالام بـانون دعـ الع الة الوطنية طبـا 

و رار جملس الوزراا ر ـ  2000لسنة  19لـانون ر ـ ل
يف ش ن دعـ وتيجيا الع الة الوطنية  2008/خامسا لسنة 1104

 والثاين مز اجلهاز الركالي لتكنولوجيا العلوماهل.
عل ا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل هو الساعة الواحدة مز ظهر 

لع اااهل م يف صندوق ا 2017/ 19/9يوم الثالاثا  الواف    
( يوما اعتبارا 90ةلعنوان الاكور أعاله ، ك ا تسرى الع اااهل لدة )

%( فـط اءنان ةلائة مز 2مز اتريخ اإ فال وتبلغ الكفالة األولية )
  ي ة الع اا صاحلة طوال  مدة اراين الع اا .

 وكيل وزارة اليحة

 
 وزارة اليحة

 جلنة الواليد والوفياهل جبلستهاحمار اجت ا  
 12/7/2017النعـدة بتاريخ  43/2017ر ـ: 

فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث لل لباهل الـدمة بتعديل البياانهل بسجالهل الواليد والوفياهل  ررهل ةلتعديل الدرأ أدانه ةجلريدة الر ية )الكويت اليوم( 
هــاا اإعـالن فســيجرى التعـديل ةلسـجالهل وتيــدر شـهاداهل الــيالد أو الوفـاة طبـــا  اللجنـة أي اعـرتاع خــالل مخسـة عيــر يومـا مـز اتريــخ نيـر

 للتعديل اآليت:
 حمار اجت ا  جلنة الواليد والوفياهل جبلستها

 12/7/2017النعـدة بتاريخ  43/2017ر ـ: 
  124/2008لـرار الوزاري ر ـ واليكلة ة 36/69مز الـانون ر ـ  15اجت عت جلنة الواليد والوفياهل النيوص عليها ةلادة 

 عاوا        السيد / مدير إدارة السجل الركالي لل واليد والوفياهل           رئيسا                الدكتور/ رئيس االس ال يب العام           
 رئيس  سـ الـيد                              عاوا السيدة / رئيسة  سـ البحوث والرأي                              عاوا                السيد /

 عاوا            السيد / رئيس  سـ الوفياهل                                       عاوا                السيد / الباحث الـانوين                   
 عاوا                      السيد / رئيس  سـ السجالهل          

 مت فع ال اكراترية اللجنة السيدة / نورية عبد هللا.و ا
( ةلكيـ  الرفـ  واخلاصـة بتعـديل البيـاانهل يف اـجالهل الواليـد والوفيـاهل ب لبـاهل 3386إىل ر ــ ) (3359ونظرهل اللجنـة ال لبـاهل مـز ر ــ )

والستنداهل، تـرر اإعالن عز التعديالهل وال لباهل يف اجلريدة الر ية اوا ط  يد اليالد والوفاة فإن اللجنة بعد حبثها والت كد مز ااتيفاا الواثئ  
اع جتـرى )الكويت اليوم( يف عدديز متتالي  حتــف إذا ما انـات الدة الـانونية )مخسة عير يوما( مز اتريخ آخر إعالن ومل يتــدم أحـد في اعـرت 

 التعديالهل ةلدفاتر وتيدر شهاداهل اليالد والوفاة.
 البحوث والرأي          رئيس  سـ الـيد             رئيس  سـ الوفياهل                                         رئيس  سـ السجالهل رئيس  سـ

 لل واليدركالي الباحث الـانوين                      اكرتري اللجنة               رئيس االس ال يب العام                  مدير إدارة السجل ال
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 ر ـ

 ال لب
 ر ـ اليهادة
 وميدرها

الر ـ الدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88االاـ ال لوا تغيريه مبوجب الـانون ر ـ 
التعديل  جواز السفر

 يف ااـ
 إىل مز ااـ الولود

 100082498أ كوييت عبد هللا منيور عبد هللا اجلااـ عبد هللا منيور عبد هللا حنان الوالد حويل 995/59 3359
 100672826أ كوييت خالد دغيـ نومان اخلالدي خالد دغيـ نومان ل يف  الوالد الفروانية 4515/71 3360
 100454954أ كوييت عبد هللا عبد اسادي م ل  احلريب عبد هللا عبد اسادي م ل  مياري الوالد الركالي 1س 3577/1978 3361
 100661832أ كوييت فهد حم د انصر العج ي فهد حم د انصر خالد الوالد الفحيحيل 1س 99/78 3362
 100449274أ كوييت معجب ةرو  عجاا العتييب معجب ةرو  عجاا مااوي الوالد الفحيحيل2س1937/1977 3363
 286100101016أ كوييت علي صغري ديل العنالي علي صغري ديل خالد الوالد الفحيحيل1س1142/1986 3364
 1051995865أ كوييت مياري حس  اعد الياري العنرتي مياري حس  اعد الياري هاجر الوالد اجلهراا 2س 450/2005 3365
 105374853أ كوييت علي حسز عايد العج ي علي حسز عايد حم د الوالد اجلهراا 1س 601/1977 3366
 100956803أ كوييت ندومحسز غلوم حم د  حسز غلوم حم د هدى الوالد الركالي 2س 3807/78 3367
 105739899أ كوييت علي حم د حبيب اليافعي علي حم د حبيب ااره الوالد الفحيحيل 2س 1255/79 3368
 101765040أ كوييت عبد السالم اعد عيد ماليد العج ي عبد السالم اعد عيد ماليد حن   الوالد الفحيحيل2س1236/2005 3369
 101765040أ كوييت عبد السالم اعد عيد ماليد العج ي عبد السالم اعد عيد ماليد اعد الوالد الفحيحيل1س1508/1999 3370
 101765040أ كوييت عبد السالم اعد عيد ماليد العج ي عبد السالم اعد عيد ماليد شوق الوالد الفحيحيل2س2402/2001 3371
 283012501497ا م  كوييت ال ان فهد مبارك محاد مبارك غياا العازمي العازميفهد مبارك محاد مبارك غياا  براك الولود الركالي 1س 7903/2012 3373
 278070401471ا م  ايراين حس  براك حمسز ااودي براك حمسز ااودي عبد احملسز الولود الركالي 3س3072/2017 3374
 289052401535ا م  كوييت طالل مهدي حرفان شحاذ فهد العازمي جوري طالل مهدي حرفان شحاذ فهد العازمي فتيخ  الولودة اجلهراا 2س 1718/2012 3375
عبد الرمحز عبد هللا عبد الرمحز  كليوبرتا الولودة الركالي 2س 5900/2017 3376

 عبد الوهاا حم د حس  معريف
كليوةترا عبد الرمحز عبد هللا عبد 

 الرمحز عبد الوهاا حم د حس  معريف
 285091900013ا م  كوييت

 279082501327ا م  كوييت رغد رجا م ل  راجح اساجري رجا م ل  راجح اساجري خبوهل الولودة الركالي 2س 7957/2015 3377
 279060505503ا م  اوري لار منار عبد الع ي الرفاعي منار عبد الع ي الرفاعي ليا الولودة الركالي 4س 2872/2017 3378
 283050502909ا م  بنغالدييي تس ي  ام دي اشفاق حم ود حم د ةدار الديز ام دي اشفاق حم ود حم د ةدار الديز تس ي  كليـ الولودة الركالي 4س 2291/2017 3379
 279112101085ا م  كوييت شيخة عيد  ير مناور هديين الظفريي عيد  ير مناور هديين الظفريي ماراي الولودة الركالي2س 1082/2013 3380

 
 12/7/2017اتريخ االنعـاد:  مـدم ال لب ال لبر ـ 

طالبــا تســـجيل  اــامل  بيـــفت : أا /حم ــد أمحــد اـــيد مرتاــف اــيد علـــي اــيد محــالة  تـــدم ســاه الــوزارة الســـيد / 3381
 بسجالهل الواليد ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

والدة خارجيــــة الــــوالايهل التحــــدة  18/10/2013الولــــود بتــــاريخ :
 107297697أ -األمريكية 

طالبــا تســجيل  بســجالهل الواليــد انيــ   بيــفت : أا /عبــد هللا انيــ  شــعيب الفاـلي  تــدم ســاه الــوزارة الســيد / 3382
 ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

أ –والدة خارجيــــــــــة الــــــــــي ز  16/10/2015الولــــــــــود بتــــــــــاريخ :
102222889 

طالبا تسجيل  بسـجالهل الوفيـاهل ف ـز حم د  : أ  /اثمر مرزوق حم د السحيب بيفت  تـدم ساه الوزارة السيد / 3383
 ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

 101713630أ –وفاة الكويت  15/7/2005التوىف بتاريخ :

ف ـز لـ   طالبـا تسـجيل  بسـجالهل الوفيـاهلامحـد  : ابـز /طـالل امحـد اـامل الهنـا بيـفت  تـدم ساه الوزارة السـيد / 3384
 اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

أ -حكـــــ حمك ــــة–وفــــاة الكويــــت  16/5/2017التــــوىف بتــــاريخ :
236120100584 

طالبـا تسـجيل  بسـجالهل الوفيـاهل ف ـز لـ  فييل  : اا /امحد خالد امحد الالاير بيفت  تـدم ساه الوزارة السيد / 3385
 اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

أ –وفــــــــــــــــــاة الكويـــــــــــــــــــت  20/1/2011:التــــــــــــــــــوىف بتـــــــــــــــــــاريخ 
31012180168 

طالبـــا تســـجيلها فاط ـــة اـــي  هـــادي  : ابـــز /محـــود حســـ  مفـــرأ العج ـــي بيـــفت  تــــدم ســـاه الـــوزارة الســـيد / 3386
 بسجالهل الوفياهل ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.

ــــــــــــــــاريخ : ــــــــــــــــاة بت ــــــــــــــــت  11/12/2014التوف ــــــــــــــــاة الكوي أ –وف
103038338 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الواليد والوفياهل جبلستها حمار اجت ا  جلنة
 17/7/2017النعـدة  44/2017ر ـ 

فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث لل لباهل الـدمة بتعديل البياانهل بسجالهل الواليد والوفياهل  ررهل ةلتعديل الدرأ أدانه ةجلريدة الر ية )الكويت اليوم( 
فســيجرى التعـديل ةلسـجالهل وتيــدر شـهاداهل الــيالد أو الوفـاة طبـــا  اللجنـة أي اعـرتاع خــالل مخسـة عيــر يومـا مـز اتريــخ نيـر هــاا اإعـالن

 للتعديل اآليت:
 حمار اجت ا  جلنة الواليد والوفياهل جبلستها

 44/2017جلنة  17/7/2017النعـدة بتاريخ 
  124/2008ري ر ـ واليكلة ةلـرار الوزا 36/69مز الـانون ر ـ  15اجت عت جلنة الواليد والوفياهل النيوص عليها ةلادة 

 عاوا        السيد / مدير إدارة السجل الركالي لل واليد والوفياهل           رئيسا                الدكتور/ رئيس االس ال يب العام           
 ـيد                              عاواالسيدة / رئيسة  سـ البحوث والرأي                              عاوا                السيد / رئيس  سـ ال

 عاوا            السيد / رئيس  سـ الوفياهل                                       عاوا                السيد / الباحث الـانوين                   
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 عاوا                          السيد / رئيس  سـ السجالهل          
 ل اكراترية اللجنة السيدة / نورية حسز عبد هللاو امت فع ا

(( ةلكيــ  الرفــ  واخلاصــة بتعــديل البيــاانهل يف اــجالهل الواليــد والوفيــاهل 3406إىل ر ـــ )) (((3387ونظــرهل اللجنــة ال لبــاهل مــز ر ـــ)))
هل، تـــرر اإعــالن عــز التعــديالهل وال لبــاهل يف ب لبــاهل اــوا ط  يــد الــيالد والوفــاة فــإن اللجنــة بعــد حبثهــا والت كــد مــز ااــتيفاا الواثئــ  والســتندا

ـدم أحد في اجلريدة الر ية )الكويت اليوم( يف عدديز متتالي  حتــف إذا ما انـات الدة الـانونية )مخسة عير يوما( مز اتريخ آخر إعالن ومل يت
 اعرتاع جترى التعديالهل ةلدفاتر وتيدر شهاداهل اليالد والوفاة 

 الرأي          رئيس  سـ الـيد             رئيس  سـ الوفياهل                                         رئيس  سـ السجالهلرئيس  سـ البحوث و 
 ركالي لل واليدالباحث الـانوين                      اكرتري اللجنة               رئيس االس ال يب العام                  مدير إدارة السجل ال

 ر ـ
 ال لب

 ر ـ اليهادة
 وميدرها

الر ـ الدين او اجلنسية او  اجلنسية 988/88االاـ ال لوا تغيريه مبوجب الـانون ر ـ 
التعديل  جواز السفر

 يف ااـ
 إيل مز ااـ الولود

 100562728أ كوييت مرزوق اعود طوريف العازمي مرزوق اعود طوريف فالح الوالد االمحدي 121/73 3387
 100577592أ كوييت صـر راشد  حييان اشتيلي صـر راشد  حييان فييل الوالد اجلهراا 1966/1966 3388
 101415613أ كوييت اامل مرزوق عبدهللا احلاريي العازمي اامل مرزوق عبدهللا احلاريي فهد الوالد الركالي 1س 1640/95 3389
 100077985أ كوييت عبدهللا عبدالعاليال حس  النيور حس عبدهللا عبدالعاليال  نورة الوالد الـبل  719/61 3390
 100819969أ كوييت اامل لالام غريب وطيل اامل لالام غريب  غدير الوالد الركالي 2س 3415/81 3391
 106095688أ كوييت حم د رشيد م ر رشيد احلريب حم د رشيد م ر رشيد حن  الوالد الركالي 2س 8435/2004 3392
 101285937أ كوييت ماحي م ر ءويبت برجس العنالي ماحي م ر ءويبت برجس بدر الوالد الركالي 1س 3332/76 3393
 100595994أ كوييت م ين غابان مهنا الفالي م ين غابان مهنا الفالف اعاد  الوالد الـبل  7867/1971 3394
 100742095أ كوييت مثيب العازمي عبود ردعان عبود ردعان مثيب أمحد الوالد الفححيل 1س 2554/77 3395
 276012801099ا م  كوييت أمل انجا حم د شويرا عسكر العج ي انجا حم د شويرا عسكر العج ي نوره الولوده الركالي 2س 589/2014 3396

3397 
كويب دريك  الولود الفرواني  2س 1818/2017

 برونو
 285092904382ا م  فلبيين برونو كويب دريك جاافرجيان كاارتو جاافرجيان كاارتو برونو

 283082401774ا م  هندي اليل بريانديتا جويل انتوين فرانندس جويل انتوين فرانندس الئيا بريانديتا الولوده الركالي 4س 2796/2017 3398
 278072401678ا م  كوييت العج يالاليز فييل مسفر مهدي علي  فييل مسفر مهدي علي العج ي ال ان  الولوده الفحيحيل 2س 1657/2016 3399
 278072401678ا م  كوييت حال فييل مسفر مهدي علي العج ي فييل مسفر مهدي علي العج ي بلـيس الولوده الفحيحيل 2س 729/2014 3400
 273012500997ا م  كوييت انصر امحد شباا  ايفان عوع الويالري امحد شباا  ايفان عوع الويالري مبارك الولود الركالي 1س 6247/2017 3401
 278050114539ا م  ميري نورا  هيثـ حم د أمحد حم د السوداين هيثـ حم د أمحد حم د السوداين ءورا  الولوده الركالي 4س 2998/2017 3402

 
 17/7/2017اتريخ االنعـاد :  مـدم ال لب ر ـ ال لب
 خالد بيفت  : االا  /     عادل امحد خليل ابراهيـ             تـدم ساه الوزارة السيد / 3403

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد////// ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة
 09/08/2011الولود/  بتاريخ :
 A15419043أ -والده الكويت 

 حم د بيفت  : االا  /     خالد اعد عبدهللا فاحل حم د اساجري             تـدم ساه الوزارة السيد / 3404  
 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد////// ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة

 21/10/2015الولود/  بتاريخ :
 280041801233أ -والده خارجي  بري انيا 

كــوروش  ــرةن زراتأ   بيــفتها : االخــت الوكيــل  /هــدى  ــرةن زراتأ  بجــاق       تـــدم ســاه الــوزارة الســيدة / 3405    
  بجاق   

 طالبا تسجيل  بسجالهل الوفياهل////// ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة .          

  23/06/2015التوفي /  بتاريخ :
 276092900168أ -وفاة الكويت 

 موضي عبدهللا عايال راشد زهي يل   بيفت  : اال   /فهد عبدهللا عايال ال ريي      تـدم ساه الوزارة السيد / 3406
 طالبا تسجيل  بسجالهل الوفياهل////// ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة .             

 08/11/1996التوفي /  بتاريخ :
 106199814أ -وفاة خارجي  لندن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 والوفياهل جبلستهاحمار اجت ا  جلنة الواليد 

 19/7/2017النعـدة  45/2017ر ـ 
فـإذا مل تتلـ  وبعد حبث لل لباهل الـدمة بتعديل البياانهل بسجالهل الواليد والوفياهل  ررهل ةلتعديل الدرأ أدانه ةجلريدة الر ية )الكويت اليوم( 

تعـديل ةلسـجالهل وتيــدر شـهاداهل الــيالد أو الوفـاة طبـــا اللجنـة أي اعـرتاع خــالل مخسـة عيــر يومـا مـز اتريــخ نيـر هــاا اإعـالن فســيجرى ال
 للتعديل اآليت:

 حمار اجت ا  جلنة الواليد والوفياهل جبلستها
 45/2017جلنة  19/7/2017النعـدة بتاريخ 

  124/2008واليكلة ةلـرار الوزاري ر ـ  36/69مز الـانون ر ـ  15اجت عت جلنة الواليد والوفياهل النيوص عليها ةلادة 
 عاوا        السيد / مدير إدارة السجل الركالي لل واليد والوفياهل           رئيسا                الدكتور/ رئيس االس ال يب العام           

 عاوا                       السيدة / رئيسة  سـ البحوث والرأي                              عاوا                السيد / رئيس  سـ الـيد       
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 عاوا            السيد / رئيس  سـ الوفياهل                                       عاوا                السيد / الباحث الـانوين                   
 عاوا                       السيد / رئيس  سـ السجالهل         

 جنة السيدة / نورية عبد هللاو امت فع ال اكراترية الل
(( ةلكيــ  الرفــ  واخلاصــة بتعــديل البيــاانهل يف اــجالهل الواليــد والوفيــاهل 3427إىل ر ـــ )) (((3407ونظــرهل اللجنــة ال لبــاهل مــز ر ـــ)))

اهل يف ب لبــاهل اــوا ط  يــد الــيالد والوفــاة فــإن اللجنــة بعــد حبثهــا والت كــد مــز ااــتيفاا الواثئــ  والســتنداهل، تـــرر اإعــالن عــز التعــديالهل وال لبــ
الي  حتــف إذا ما انـات الدة الـانونية )مخسة عير يوما( مز اتريخ آخر إعالن ومل يتـدم أحد في اجلريدة الر ية )الكويت اليوم( يف عدديز متت

 اعرتاع جترى التعديالهل ةلدفاتر وتيدر شهاداهل اليالد والوفاة 
 رئيس  سـ السجالهل               رئيس  سـ البحوث والرأي          رئيس  سـ الـيد             رئيس  سـ الوفياهل                          

 ركالي لل واليدالباحث الـانوين                      اكرتري اللجنة               رئيس االس ال يب العام                  مدير إدارة السجل ال
 ر ـ

 ال لب
 ر ـ اليهادة
 وميدرها

الر ـ الدين أو اجلنسية أو  اجلنسية 988/88االاـ ال لوا تغيريه مبوجب الـانون ر ـ 
التعديل  جواز السفر

 يف ااـ
 إىل مز ااـ الولود

 102137050أ كوييت أمحد عيفور حم د العيفور  امحد عيفور حم د أمل  الوالد الفيحاا 828/63 3407
 2س 1057/1977 3408

 الفحيحيل
 100287299أ كوييت انصر شبيب اليباك الرشيدي انصر شبيب اليباك هيا الوالد

 294040401136أ كوييت عجيل داود الي ان شعيل عجيل داود الي ان اميان الوالد الركالي 2س 945/77 3409
 100744628أ كوييت ذو ان غيز شتيوي الافريي ذو ان غيز شتيوي حامد الوالد الركالي 1س 906/81 3410
 100657014أ كوييت خل  مرزوق ال رييمفلح  مفلح خل  مرزوق نوره الوالد الـبلة 2650/1966 3411
 100048690أ كوييت صـر فهد انصر البسام صـر فهد انصر بسام أمحد الوالد ق د ان 707/62 3412
 102522605أ كوييت راشد جليل رشدان الباايل راشد جليل رشدان م ره الوالد الـبلة 1970/68 3413
 286101101595أ كوييت عبد العاليال صالح فهد ال ان العيسف العاليال صالح فهد ال انعبد  يوا  الوالد الركالي 1س 1540/2012 3414
 282090800674أ كوييت عبد اخلار رماان حم د حسز عبد اخلار رماان حم د فاط   الوالد الركالي 2س 3519/82 3415
 276050607502ا م  ميري حم ود أمحد بدرحم ود عيام  عيام حم ود أمحد بدر حم ود بدر الولود الفحيحيل 3س 1131/2017 3416
كويب   الولود الركالي 3س 2747/2017 3417

 كليادوا
 277030805215ا م  فلبيين كويب ماريو جابرايان كوالدو ماريو جابرايان كوالدو

 285100202111م  ا ايراين زينب حم د درويش ةيند حميب حم د درويش ةيند حميب حن  الولودة الركالي 4س 2576/2017 3418
 285100202111ا م  ايراين حوراا حم د درويش ةيند حميب حم د درويش ةيند حميب بياير الولودة الركالي 4س 2577/2017 3419
فواز مهلهل حم د ابراهيـ  ااره الولودة الركالي 2س 1574/2017 3420

 الا 
 281102900011ا م  كوييت جازي فواز مهلهل حم د ابراهيـ الا 

 274040204612ا م  فلبيين كريا ليليان روالند رامرييال بينيديكتو روالند رامرييال بينيديكتو كياري ليل  الولودة الركالي 4س 3106/2017 3421
 
 

 19/7/2017اتريخ االنعـاد:  مـدم ال لب ر ـ ال لب
 معاذ بيفت : االا /  ع ر خليف  حم د محد الياجيي      تـدم ساه الوزارة السيد / 3422

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد    / ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة.  
  11/02/2012الولود/ بتاريخ :

 102349687أ -والدة خارجي  السعودية 
 حم د بيفت : االا /    حسز ملفوع فهد فهاد   تـدم ساه الوزارة السيد / 3423

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد /   ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة. 
 22/07/2015الولود/ بتاريخ :

 105925217أ -والدة خارجي  السعودية 
اـح ي خالـد اـح ي حم ـد اـح ي  بيـفت : الوكيـل /  فهد اـح ي حم ـد اسـاجري    تـدم ساه الوزارة السيد / 3424

 تسجيل  بسجالهل الواليد /   ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة هنار اساجري طالبا
  12/12/2015الولود/ بتاريخ :

 294011201031أ -والدة خارجي  امريكا 
عبـد العاليــال طـراد كليــب مــريان  اال  /-بيــفت : الوكيــل   حم ــد طـراد كليــب العنـالي    تــدم ســاه الـوزارة الســيد / 3425

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد    /    ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارةشحاذه العنالي 
 28/05/2008الولود/ بتاريخ :

 101788629أ -والدة خارجي  السعودية 
عبــد الــرمحز طـراد كليــب مــريان  اال  /-بيــفت : الوكيـل  حم ــد طــراد كليـب العنــالي    تــدم ســاه الــوزارة السـيد / 3426

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد / ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارة. شحاذه العنالي 
 01/06/2014الولود/ بتاريخ :

 101788629أ -والدة خارجي  السعودية 
حامـــد طـــراد كليـــب مـــريان  اال  /-بيـــفت : الوكيـــل  حم ـــد طـــراد كليـــب العنـــالي      تــــدم ســـاه الـــوزارة الســـيد / 3427

 طالبا تسجيل  بسجالهل الواليد        / ف ز ل  اعرتاع يتـدم ب  ساه الوزارةشحاذه العنالي 
  03/05/2011الولود/ بتاريخ :

 101788629أ -والدة خارجي  السعودية 
 

 وزارة الـعدل
 شـركـة فيدليت للخدماهل اللوجستية

 مسامهة كويتية مـفلةشركة 
 عـد الت ايس

 ميالدي  21/8/2017ان  يف يوم االءن  الواف  : 
 لدى أان : منرية علي إبراهيـ               الوءـة 

 حاـــر :  
/ كــوييت اجلنســية ب ا ــة مدنيــة  عبــدالوهاا عبــدالرمحز عبــدهللا ال ــو أوالو  : 

 ============طرع أول.273022500034ر ـ 
عائيــــة رعــــد عبــــدالكر  النع ــــة / كويتيــــة اجلنســــية ب ا ــــة مدنيــــة ر ـــــ : اثنيــــاو 

 =================طرع اثن. 288111700881
/ كـــوييت اجلنســـية  عبـــدالوهاا عبـــدالرمحز ال ـــو اثلثـــاو  : عبـــدالعاليال 

ب ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 =================طرع اثلث.315111100136
كوييت اجلنسية ب ا ة مدنية ر ـ رابعاو  : الي ان زيد الي ان السلـ /  

 ===============طرع رابا.284020900476
خامساو : فييل صاحل عبدهللا مدوه / كوييت اجلنسية ب ا ة مدنية ر ــ 

 ==============طرع خامس.282022501787
يـر الؤاسون فهليتهـ الـانونية لت ايس شركة مسـامهة كويتيـة مـفلـة 

واعــد الـــررة لت ايســها طبـــاو ألحكــام  ــانون في ــا بيــنهـ والتــالامهـ ةلـ
 وتعديالت  والئحت  التنفياية. 2016لسنة  1اليركاهل ر ـ 

ك ا يـرون أياا ةلتالامهـ بكافة الـواعد الـررة لت ايس اليركة وفـاو 
 -ألحكام الواد اآلتية:

 (1مــادة )
 يعتو الت هيد الساب  جالااو ال يتجالأ مز هاا العـد.

 (2مــادة )
يــــر الؤاســـون فن اليـــركة ماســـت طبــــا ألحكـــام الراـــوم بــــانون 

وتعديالتــ  والئحتــ  التنفيايــة وأحكــام  2016لســنة  1اليــركاهل ر ـــ 
 هاا العـد.

 وتت تا اليركة ةليخيية االعتبارية اعتباراو مز اتريخ اليهر.
وال جيوز سا مالاولة نياطها إال مز اتريخ اليهر وموافـة كافـة اجلهـاهل 

 ابية علف مالاولتها للنيا/.الر 
 (3مــادة )

وعنواهنـا التجــاري  شـركــة فيــدليت للخـدماهل اللوجســتيةااــ اليــركة : 
 الكويت شركة مسامهة كويتية مـفلة )ش.م.ك.مـفلة(.

 (4مـادة )
يــا مركـال اليـركة الرئيسـي يف دولــة الكويـت وموطنهـا الكويـت وجيــوز 

ري داخل دولة الكويت،  لليركاا نـل الركال الرئيسي إىل أي جهة آخ
 وفتح فرو  ووكاالهل لليركة داخل وخارأ دولة الكويت.

ويعتـــــو مــــــر اليـــــركة هـــــو الـــــوطز الــــــانوين ســـــا الـــــاي يعتـــــد بـــــ  يف 
ـــــ  يف  توجيـــــ  الرااـــــالهل واإعـــــالانهل الـاـــــائية إليهـــــا وتثبيـــــت بياانت
الســـــجل التجـــــاري،  وال يعتـــــد بتغيـــــري هـــــاا الــــــر إال بعـــــد  يـــــده يف 

 اري.السجل التج
 (5مـادة )

 مدة اليركة غري حمددة تبدأ مز اتريخ اليهر.
 (6مـادة )

 1/2016مــا عــدم اإخــالل فحكــام الراــوم بـــانون اليــركاهل ر ـــ 
إبصدار  انون اليركاهل وتعديالتـ  والئحتـ  التنفيايـة،  فـإن األغـراع 

 -اليت أاست  مز أجلها اليركة هي :
إ امة الخازن جب يا أشكاسا ) خمازن مودة ، خمازن جمففة( إنياا  -1

 مناط  ومساحاهل لتخاليز الباائا والسلا والواد األولية 
والواد اخلام بكافة أنواعها مبا فيها ااحاهل ختاليز السـياراهل وغريهـا -

 مز العداهل الثـيلة .
الـيــــام فع ــــال تفتـــــيش وإصــــالح وتنظيـــــ  وفحــــ  احلـــــاوايهل  -2
 خلاصة ةليحز وإصدار شهاداهل احلالة .ا

إدارة الخــــازن وصــــيانتها واإشــــراع علــــف محايــــة الخــــالون فيهــــا  -3
وتــــوفري وتـــــد  أع ــــال التعبئــــة والتغليــــ  والتج ــــا لل ــــواد والســــلا 

 والباائا الراد تسويـها .
مجري الخازن ومتلك ومجري وااتئجار احلاوايهل وإدارة الخـالون  -4

 للغري .
يز كافــة أنــوا  الباــائا حبســب نظــام اإيــدا  حتــت اإشــراع ختــال  -5

ـــة أو خارجهـــا ومالاولـــة مجيـــا أنيـــ ة  اجل ركـــي داخـــل النـــاط  اجل ركي
 الناولة اجل ركية. ) مو وع مز اإدارة العامة للج ارك (

ختــاليز احلــاوايهل وجتهيــال الخــازن ةلرتكيبــاهل والواــائل والرافعــاهل  -6
يكها داخل من ـة الخازن وإ امة ومجـري الالزمة لرتتيب الباائا وحتر 

 الباين الالزمة ألغراع اليركة. 
إدارة الخــــالون الراكــــد والتــــــادم ةلبيــــا لكافـــــة أنــــوا  الخـــــالون  –7

الســــلعي داخـــــل وخــــارأ دولـــــة الكويـــــت وترتيــــب الـــــالاداهل اخلاصـــــة 
 للتخل  من  وتنسي  الباائا داخل احلاوايهل .

إلكرتونيــة واألنيــ ة الســاندة ســا  اراــة مجيــا أنيــ ة التجــارة ا -8
 طبـا لنيا/ اليركة .

الـيـــام فع ـــال احلااـــب اآليل مـــز تيـــ يـ الـــنظـ الختلفـــة طبــــا  -9
 لنيا/ اليركة .

متلــك النـــوالهل والعـــاراهل الالزمــة لباشــرة نيــاطها يف احلــدود  -10
 الس وح اا وفـا للـانون .

ــــدي اليــــركة عــــز طريــــ  -11 ــــة التــــوفرة ل ااــــتغالل الفــــوائض الالي
 تدار مز  بل شركاهل وجهاهل متخيية.مالية ااتث ارها يف حمافظ 

ويكــون لليـــركة مباشــرة تلـــك األع ــال يف دولـــة الكويــت ويف اخلـــارأ 
 بيفة أصلية أو ةلوكالة.

ـــة أو الزمـــة أو مرتب ـــة  وجيـــوز ســـا أن متـــارس أع ـــاالو ميـــااة أو مك ل
 فغراضها الاكورة.

 (7مـادة )
تبـدأ الســنة الاليــة لليــركة مــز أول ينــاير وتنتهــي يف آخــر ديســ و مــز  
كــل عــام ويســتثى مــز ذلــك الســنة الاليــة األوىل فتبــدأ مــز اتريــخ  يــد 
اليركة يف السجل التجاري وتنتهي يف آخر ديسـ و مـز السـنة الاليـة 

 التالية.
 (8مـادة )

د.ك( ) مليــــون  1,000,000بـــ  مببلـــغ )حـــدد رأس الـــال اليــــرح 
 دينار كوييت ال غري ( .

د.ك( ) مليون دينار كوييت  1,000,000ورأس الال اليدر مببلغ )
 ال غري (

د.ك( وهـو عيـرة آالع دينـار  10,000ورأس الـال الـدفو  مببلـغ )
 كوييت ال غري .

 اآليت :  ويتكون رأس مال اليركة اليدر مز أاهـ نـدية موزعة علف النحو
د.ك( ) مليون دينار كوييت ال غري ( نـدا مت ادادها  1,000,000)

 مبعرفة السامه  .
 (9مـادة )

اكتتب الؤاسون الو عون علف هاا العـد يف كامل رأس مال اليـركة 
 -علف الوج  اآليت:
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  ي تها ةلدينار الكوييت عدد األاهـ ااــ صـاحب احليـة

 د.ك 960,000 اهـ9,600,000 عبدهللا ال و عبدالوهاا عبدالرمحز  -1
 د.ك 10,000 اهـ100,000 عائية رعد عبدالكر  النع ة -2
 د.ك 10,000 اهـ100,000 عبدالعاليال عبدالوهاا عبدالرمحز ال و  -3
 د.ك 10,000 اهـ100,000 الي ان زيد الي ان السلـ-4
 د.ك 10,000 اهـ100,000 فييل صاحل عبدهللا مدوه-5
 د.ك 1,000,000 اهـ10,000,000 اا و    

ويـــر الؤاســون فهنـــ  ــاموا إبيــدا   ي ــة رأس الــال النـــدي لليــركة 
% مز  ي ة 1% مز  ي ة رأس الال النـدي لليركة بنسبة 1بنسبة 

كل منهـ بنسبة اكتتاب    1,000,000األاهـ اليت اكتتبوا اا و درها 
دة اليـــادرة مـــز البنــــك لـــدى بنـــك الكويـــت الـــوطين مبوجـــب اليـــها

 والرفـة فصل هاا العـد. 2017-8-15الاكور والؤرخة يف 
د.ك يلتالم كل طرع  990,000والبا ي مز رأس مال اليركة و دره 

بسداد حيت  البا ية خالل مدة أ ياها مخس انواهل مز اتريـخ  يـد 
 اليركة ةلسجل التجاري ويف الواعيد الىت حيددها جملس اإدارة

 (10)مـادة 
اليروفاهل والنفـاهل واألجور والتكالي  اليت التالمت اليركة آبدائهـا 

( وفـاو للبيان الرف  فصـل هـاا  -بسبب مايسها هي مبلغ و دره ) 
 العـد ختيـ مز حساا اليروفاهل العامة.

 (11مـادة )
يتعهـد الؤاســون الو عــون علـف هــاا العـــد ةلـيـام جب يــا اإجــراااهل 

ــــاهل الالزمــــة إمتــــام  ماــــيس اليــــركة ويلتالمــــون ةاــــتبعاد وإلغــــاا طلب
 االكتتاا الومهية والكررة واختاذ اإجراااهل الالزمة لتحـي  ذلك.

وســاا الغــرع وكلــوا عــنهـ الســيد / عبــدالوهاا عبــدالرمحز عبــدهللا  
ال ـــو  يف اختـــاذ اإجـــراااهل الـانونيــــة وااـــتيفاا الســـتنداهل الالزمــــة 

اجلهاهل الر ية ضرورة إدخاسـا يف العــد وإدخال التعديالهل اليت تري 
 أو يف النظام األاااي الرف  ب .

ــــــة اشــــــهر مــــــز اتريــــــخ االنتهــــــاا مــــــز  وعلــــــف الؤاســــــ  خــــــالل ءالء
ــــــدموا لــــــوزارة  ــــــل اجت ــــــا  اجل عيــــــة الت ايســــــية أن يـ ــــــاا و ب االكتت
التجــــــارة واليــــــناعة بيــــــاان بعــــــدد األاــــــهـ الــــــيت أكتتــــــب فيهــــــا كــــــل 

/ الواجـــــــب دفعهـــــــا وأ ـــــــائهـ مؤاـــــــس وبـيـــــــامهـ بـــــــدفا األ ســـــــا
 وعناوينهـ و ي ة السهـ وما دفا مز  ي ت .

 (12مـادة )
يس ل مؤاسو اليركة ةلتاامز في ا بينهـ عز تعويض الارر الاي 
يييب اليركة أو مسامهيها أو الغري بسبب ب الن عـد اليركة. 

 (13مـادة )
ــــا نســــخ كــــل نســــخة تتكــــون مــــز  ــــد مــــز أصــــل وأرب حتــــرر هــــاا العـ

ـــ  النظـــام األاااـــي لليـــركة الكـــون مـــز أربعـــة  10 صـــفحة ومرفـــ  ب
  73صــــــفحة ويتاــــــ ز عــــــدد  33نســــــخ كــــــل نســــــخة تتكــــــون مــــــز 

 مادة بال ش ب أو إضافة.
ــتـ االحتفــاس بنســخة أصــلية مــز عـــد اليــركة يف مركالهــا الرئيســي  وي
وعلف مو عها اإلكرتوين ك ا حتفظ نسخة أصلية مز هاا العـد مبلـ  

ـــدي اإدار  ـــوزارة التجـــارة واليـــناعة ولكـــل مـــز اليـــركة ل ة الختيـــة ب
يرغب يف احليول علف نسـخة م ابــة لألصـل أن ي لبهـا مـز اليـركة 

 مـابل راـ مع  حتدده اليركة.

 (10مـادة )
حـــــرر هـــــاا العــــــد بنـــــاا علـــــف كتـــــاا وزارة التجـــــارة واليـــــناعة ر ــــــ 

والســـــــــــــجل بـــــــــــــر ـ   16/08/2017بتــــــــــــاريخ  18655/2017
 م 21/8/2017بتاريخ  3416400آيل 

 ال رع األول              ال رع الثاين                ال رع الثالث
 ال رع اخلامس              الراباال رع 

 ومبا ذكر حترر هاا العـد وبعد تالوت  علف احلاضريز و عوه. 
 

 شركة فيدليت للخدماهل اللوجستيةـ
 شركة مسامهة كويتية مـفلة )ش.م.ك.مـفلة(

 األااايالنظام 
 مايس اليركة

 عناصر مايس اليركة-أ
 (1مـادة )

 1/2016ماســــت اليــــركة طبـــــا ألحكــــام  ــــانون اليــــركاهل ر ـــــ 
وتعديالت  والئحت  التنفياية وهاا النظام األاااي ب  مـالكي األاـهـ 
البينــة أحكامهــا في ــا بعــد شــركة مســامهة كويتيــة مـفلــة تســ ف شــركة 

 .ركة مسامهة كويتية مـفلةفيدليت للخدماهل  اللوجستية / ش
 (2مـادة )

ــــانوين يف دولــــة الكويــــت الكــــائز  مركــــال اليــــركة الرئيســــي وحملهــــا الـ
ةلكويت وهو الوطز الاى يعتد بـ  يف توجيـ  الرااـالهل واإعـالانهل 
الـاــائية وال يعتــد بتغيــري هــاا الــوطز إال اذا مت  يــد التغيــري ةلســجل 

 التجاري.
ينيي سا فروعا أو توكيالهل أو مكاتب بدولـة وجيوز الس اإدارة أن 

 الكويت أو ةخلارأ.
 (3مـادة )

مدة هاه اليركة غري حمددة وتبدأ مز اتريخ اليـهر )جيـوز حتديـد مـدة 
 لليركة(.

 (4مـادة )
إبصــدار  1/2016مــا عــدم اإخــالل فحكــام  ــانون اليــركاهل ر ـــ 

اع الــــيت  ــــانون اليــــركاهل وتعديالتــــ  والئحتــــ  التنفيايــــة فــــإن األغــــر 
 -أاست  مز أجلها اليركة هي :

إ امـــة الخـــازن جب يـــا أشـــكاسا ) خمـــازن مـــودة ، خمـــازن جمففـــة(  1-1
ـــة  ـــاط  ومســـاحاهل لتخـــاليز الباـــائا والســـلا والـــواد األولي إنيـــاا من
والـواد اخلـام بكافـة أنواعهـا مبـا فيهـا اـاحاهل ختـاليز السـياراهل وغريهــا 

 مز العداهل الثـيلة .
الـيــــام فع ــــال تفتـــــيش وإصــــالح وتنظيـــــ  وفحــــ  احلـــــاوايهل  -2

 اخلاصة ةليحز وإصدار شهاداهل احلالة .
إدارة الخــــازن وصــــيانتها واإشــــراع علــــف محايــــة الخــــالون فيهــــا  -3

وتــــوفري وتـــــد  أع ــــال التعبئــــة والتغليــــ  والتج ــــا لل ــــواد والســــلا 
 والباائا الراد تسويـها .

ري وااتئجار احلاوايهل وإدارة الخـالون مجري الخازن ومتلك ومج -4
 للغري .
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ختــاليز كافــة أنــوا  الباــائا حبســب نظــام اإيــدا  حتــت اإشــراع  -5
ـــة أو خارجهـــا ومالاولـــة مجيـــا أنيـــ ة  اجل ركـــي داخـــل النـــاط  اجل ركي

 الناولة اجل ركية. ) مو وع مز اإدارة العامة للج ارك (
بــاهل والواــائل والرافعــاهل ختــاليز احلــاوايهل وجتهيــال الخــازن ةلرتكي -6

الالزمة لرتتيب الباائا وحتريكها داخل من ـة الخازن وإ امة ومجـري 
 الباين الالزمة ألغراع اليركة. 

إدارة الخــــالون الراكــــد والتــــــادم ةلبيــــا لكافـــــة أنــــوا  الخـــــالون  –7
الســــلعي داخـــــل وخــــارأ دولـــــة الكويـــــت وترتيــــب الـــــالاداهل اخلاصـــــة 

 ائا داخل احلاوايهل .للتخل  من  وتنسي  البا
 اراــة مجيــا أنيــ ة التجــارة اإلكرتونيــة واألنيــ ة الســاندة ســا  -8

 طبـا لنيا/ اليركة .
الـيـــام فع ـــال احلااـــب اآليل مـــز تيـــ يـ الـــنظـ الختلفـــة طبــــا  -9

 لنيا/ اليركة .
متلــك النـــوالهل والعـــاراهل الالزمــة لباشــرة نيــاطها يف احلــدود  -10

 للـانون .الس وح اا وفـا 
ااــــتغالل الفــــوائض الاليــــة التــــوفرة لــــدى اليــــركة عــــز طريــــ   -11

 تدار مز  بل شركاهل وجهاهل متخيية مالية ااتث ارها يف حمافظ 
ويكــون لليـــركة مباشــرة تلـــك األع ــال يف دولـــة الكويــت ويف اخلـــارأ 

 بيفة أصلية أو ةلوكالة.
ـــة أو الزمـــة أو مرتب ـــة  وجيـــوز ســـا أن متـــارس أع ـــاالو ميـــااة أو مك ل

 فغراضها الاكورة.
 رأس الال وطرق زايدت  -ا

 (5مــادة )
( د.ك ) مليــون  1,000,000حــدد رأس الــال اليــرح بــ  مببلــغ ) 

 دينار كوييت ( 
 ( د.ك )مليون دينار كوييت ( 1,000,000ورأس الال اليدر مببلغ ) 
  وهو عيرة آالع دينار كوييت 10,000ورأس الال الدفو  مببلغ 

 ويتكون رأ ال اليركة اليدر مز أاهـ نـدية  موزعة علف النحو اآليت :
( د.ك ) مليون دينار كوييت ( نـدا مت ادادها  1,000,000مبلغ ) 

 مبعرفة السامه  
 (6مــادة )

أاهـ اليركة ا ية )جيوز( لغري الكويتي  متلكها وفـا ألحكام الـانون 
 لالك.والـراراهل الوزارية النظ ة 

 (7مــادة )
ال جيـــــوز زايدة رأس الـــــال اليـــــرح بـــــ  إال إذا كانـــــت  ي ـــــة األاـــــهـ 
األصـــــلية  ـــــد دفعـــــت كاملـــــة، وجيـــــوز للج عيـــــة العامـــــة غـــــري العاديـــــة 
ــــخ تنفيــــاه،  علــــف أن جيــــوز  ــــوع جملــــس اإدارة يف حتديــــد اتري أن تف
بــــــــــرار مـــــــــز جملـــــــــس إدارة اليـــــــــركة زايدة رأس الـــــــــال اليـــــــــدر يف 

اليــــرح بــــ  علــــف أن يكــــون رأس الــــال اليـــــدر  حــــدود رأس الــــال
  د مت اداده ةلكامل.

 وال جيوز إصدار األاهـ اجلديدة ف ل مز  ي تها اال ية.
 
 (8مــادة )

إذا كانـــت  ي ـــة األاـــهـ األصـــلية  ـــد دفعـــت ةلكامـــل . جيـــوز بــــرار 

ييــدر مــز اجل عيــة العامــة غــري العاديــة بعــد موافـــة اجلهــاهل الر ابيــة 
مال اليركة اليرح ب  وذلك بناا علـف ا ـرتاح مسـبب مـز  زايدة رأس

ــر مــز مرا ــب احلســاةهل يف هــاا اليــ ن علــف أن  جملــس اإدارة وتـري
 يتا ز الـرار اليادر بالايدة رأس الال مـدار وطرق الالايدة.

 (9مــادة )
إذا تـرر زايدة رأس مال اليركة ومل ميارس بعض السـامه  حـ  أولويـة 

ـ زايدة رأس الال يتـ ختيي  األاهـ غري الكتتـب االكتتاا يف أاه
فيهــا لــز يرغــب يف ذلــك مــز مســامهي اليــركة، فــإن جتــاوزهل طلبــاهل 
االكتتاا عدد األاهـ ال روحة مت ختيييها علف الكتتب  بنسـبة مـا 

 اكتتبوا ب .
ــــيت ال يــــتـ االكتتــــاا فيهــــا يف كامــــل  األاــــهـ  ويف مجيــــا األحــــوال ال

إدارة أن يــوم بتخيـي  األاـهـ غـري الكتتـب اجلديدة جـاز الـس ا
فيها لسامه  جدد،  وتعتو األاهـ اجلديدة غري الكتتب فيهـا ملغـاة 

 بـوة الـانون.
 (10مــادة )

جيــوز لليــركة زايدة رأس الــال عــز طريــ  االكتتــاا العــام وذلــك علــف 
 2016لسـنة  1مـز  ـانون اليـركاهل ر ــ   242النحو الب  ةلادة 

 ت  والئحت   التنفياية.تعديال
 (11مــادة )

 -يـيد ح  الساهـ يف التيرع يف أاه   ةلـيد التايل :
 اشرتا/ موافـة جملس اإدارة علف ميرتي األاهـ. -

ــد التيــرفاهل اليــار إليهــا ةلــادة ) ( مــز 172ويســتثى مــز هــاا الـي
  انون اليركاهل.

 (12مــادة )
اا اليــركة ألاــه ها يتعـــ  مــا عــدم اإخــالل ةألحكــام اخلاصــة بيــر 

علـــف جملـــس اإدارة يف حالـــة رفاـــ  ليـــخ  اليـــرتي شـــراا األاـــهـ 
حلســاا اليـــركة خــالل عيـــرة أايم مــز اتريـــخ إخ ــار االـــس ب لـــب 
الوافــة ويـتـ اليـراا يف هـاه احلالــة ةلسـعر الـاي اتفـ  السـاهـ علــف 

 بيا أاه   ب .
 االكتتــــــــــاا

 (13مــادة )
ن الو عـــون علـــف عــــد الت اـــيس يف كامـــل رأس مـــال اكتتـــب الؤاســـو 

اــهـ( )عيــر مليــون  10,000,000اليــركة فاــهـ يبلــغ عــددها )
دينـــار كـــوييت( )مليـــون دينـــار   1,000,000اـــهـ(  ي تهـــا اال يـــة )

 كوييت( موزعة في ا بينهـ 
 10,000كــل بنســبة اكتتابــ  البينــة يف عـــد الت اــيس و ــد مت دفــا )

دينــار كــوييت( )عيــرة آالع دينــار كــوييت( مــز الـي ــة اإ يــة لألاــهـ 
الــيت اكتتبــوا اــا لــدى بنــك )الكويــت الــوطين( وذلــك مبوجــب شــهادة 

م، ويسدد اجلالا البـا ي مـز 15/08/2017البنك الرفـة الؤرخة يف 
مدة أ ياها مخس انواهل مز اتريـخ  يـد اليـركة  ي ة األاهـ خالل 

يف السجل التجاري ويف الواعيد اليت حيددها جملس اإدارة وإذا مخر 
السـاهـ عـز الوفـاا ةلـسـط السـتح  علـف األاـهـ يف موعـده وجــب 
علف اليركة بعـد ماـي مخسـة عيـر يومـاو مـز اتريـخ إنـااره أن تعـرع 

ويف اليركة مز مثز بيا األاهـ أاه   للبيا علف ة ي السامه  وتست
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ةألولويـــة علـــف مجيــــا دائـــين الســــاهـ  ي ـــة األ ســــا/ الـــيت مل تســــدد 
والفائدة وما تكون  د حت لت  اليركة مز نفـاهل ويرد البا ي لل ساهـ 
فإذا مل يك  مثز بيا األاهـ رجعت اليـركة علـف السـاهـ ةلبـا ي يف 

 أموال  اخلاصة.
 (14مــادة )

ملكية السهـ  بول الساهـ عــد الت اـيس وأحكـام  يرتتب حت او علف
 النظام األاااي لليركة و راراهل مجعياهتا العامة.

 (15مــادة )
كل اهـ خيول صاحب  احل  يف حيـة معادلـة حليـة غـريه بـال متييـال يف 

 ملكية موجوداهل اليركة ويف األرةح الـتس ة.
 (16مــادة )

اصـة وتـيـد فيـ  أ ـاا يكون لليركة اجل خاص حيفـظ لـدى وكالـة مـ
الســـامه  وجنســـياهتـ ومـــوطنهـ وعـــدد األاـــهـ ال لوكـــة لكـــل مـــنهـ 

 ونوعها والـي ة الدفوعة عز كل اهـ.
ـــتـ الت شـــري يف اـــجل الســـامه  ةي تغيـــرياهل ت ـــرا علـــف البيـــاانهل  وي
الســـجلة فيـــ  وفــــا لـــا تتلــــاه اليـــركة أو وكالـــة الـاصـــة مـــز بيـــاانهل،  

مز اليركة أو وكالة الـاصة تالويده ببياانهل  ولكل ذي ش ن أن ي لب
 مز هاا السجل.

 اجل عية الت ايسية
 (17مــادة )

ــة اشــهر مــز اتريــخ االنتهــاا مــز االكتتــاا  علــف الؤاســ  خــالل ءالء
و بــل اجت ــا  اجل عيــة الت ايســية أن يـــدموا لــوزارة التجــارة واليــناعة 

تبــ  بــدفا األ ســا/ بيــاان بعــدد األاــهـ الــيت  اكتتــب اــا وبـيــام الكت
الواجب دفعها وف اا الكتتب  وعناوينهـ وعدد األاهـ اليت اكتتـب 

 اا كل منهـ و ي ة السهـ وما دفا مز  ي ت .  
 (18مــادة )

علــف الؤاســ  دعــوة اجل عيــة الت ايســية لالنعـــاد خــالل ءالءــة أشــهر 
تعـد  مز اتريخ االنتهاا مز االكتتاا فإذا انـات هاه الدة دون أن

اجل عيــة  امــت وزارة التجــارة واليــناعة خــالل مخســة عيــر يومــا مــز 
 اتريخ انـااا الدة الاكورة بدعوة اجل عية الت ايسية لالنعـاد.

 (19مــادة )
توجــ  الــدعوة إىل حاــور اجت ــا  اجل عيــة الت ايســية متاــ نة جــدول 

 -األع ال وزمان ومكان انعـاد االجت ا  فحد ال رق التالية :
خ ـــاةهل مســـجلة تراـــل إىل مجيـــا الكتتبـــ   بـــل الوعـــد احملـــدد  -1

 النعـاد االجت ا  فابوع  علف األ ل.
اإعــالن، وجيــب أن حييــل اإعــالن مــرت  علــف أن يــتـ اإعــالن  -2

يف الــرة الثانيــة بعــد ماــف مــدة ال تـــل عــز اــبعة أايم مــز اتريــخ نيــر 
 م علف األ ل.اإعالن األول و بل انعـاد االجت ا  بسبعة أاي

تسليـ الدعوة ةليد إىل السامه  أو مـز ينـوا عـنهـ  ـانوان  بـل  -3
موعـد االجت ـا  بيـوم علــف األ ـل ويؤشـر علـف صــورة الـدعوة مبـا يفيــد 

 االاتالم.
أي واـــيلة أخـــرى مـــز واـــائل االتيـــال احلديثـــة البينـــة ةلالئحـــة  -4

 التنفياية لـانون اليركاهل.
ــــــا جبــــــدول األع ــــــال  وجيــــــب إخ ــــــار وزارة التجــــــارة واليــــــناعة كتابي

ـــــل  ـــــف األ  ـــــاده بســـــبعة أايم عل ـــــل انعـ ومبيعـــــاد ومكـــــان االجت ـــــا   ب
 وذلك حلاور  ثلها.

 يرتأس اجت ا  اجل عية الت ايسية مز تنتخب  اجل عية ساا الغرع.
 (20مــادة )

مسـامهون ال يكون اجت ا  اجل عية الت ايسية صـحيحا إال اذا حاـره 
سـ ح  التيويت ميثلون اكثر مز نيـ  عـدد األاـهـ الكتتـب اـا . 
فإذا مل يتوفر هاا النياا وجب دعوة اجل عية إىل اجت ا  اثن لـااهل 
جدول األع ال يعــد خـالل مـدة ال تــل عـز اـبعة أايم وال تاليـد عـز 
ءالءــــ  يومــــا مــــز اتريــــخ االجت ــــا  األول،  ويكــــون االجت ــــا  الثــــاين 

  كان عدد احلاضريز.صحيحا أاي
وجيوز أال توج  دعوة جديدة لالجت ا  الثاين إذا كـان  ـد حـدد اترخيـ  

 يف الدعوة إىل االجت ا  األول. 
 وتيدر الـراراهل ةألغلبية ال لـة لالاهـ احلاضرة يف االجت ا .

 (21مـــادة )
يـــــدم الؤاســــون إىل اجل عيــــة الت ايســــية تـريــــراو يتاــــ ز معلومــــاهل 

مجيــــــا ع ليــــــاهل الت اــــــيس والبــــــالغ الــــــيت أنفـــــــت مــــــا وافيــــــة عــــــز 
ــــر يف مكــــان حيــــدده  ــــالك ويوضــــا هــــاا التـري ــــدة  ل الســــتنداهل الؤي
الؤاســـــون الطـــــال  الكتتبـــــ  عليـــــ  وذلـــــك  بـــــل اجت ـــــا  اجل عيـــــة 
بســـــــبعة أايم علـــــــف األ ـــــــل وييــــــــار إىل ذلـــــــك يف دعـــــــوة الكتتبــــــــ  

 حلاور االجت ا . 
 (22مــادة )

 -ية ةلسائل اآلتية :ختت  اجل عية الت ايس
الوافـة علف إجـراااهل ماـيس اليـركة بعـد التثبيـت مـز صـحتها  -1

 وموافـتها ألحكام  انون اليركاهل ولعـد اليركة.
الوافــــة علـــف تــــو  احليـــ  العينيـــة إن وجـــدهل،  وذلـــك علـــف  -2

 ( مز  انون اليركاهل.11النحو الوارد ةلادة )
 ول.انتخاا أعااا جملس اإدارة األ -3
 اختيار مرا ب احلساةهل وحتديد أتعاب . -4
تعيــــ  أعاــــاا هيئــــة الر ابــــة اليــــرعية اذا كانــــت اليــــركة تــــالاول  -5

 نياطها وفـا ألحكام اليريعة اإاالمية.
 إعالن مايس اليركة هنائياو. -6

وتراـل صـورة مـز حماـر اجت ـا  اجل عيـة الت ايسـية إىل وزارة التجــارة 
 هل اليت اختاهل.واليناعة متا نة الـرارا

وعلـــــف جملـــــس اإدارة األول أن جيـــــري نيـــــر عــــــد اليـــــركة و يـــــدها 
ــــخ إعــــالن ماــــيس  ــــ  يومــــا مــــز اتري ةلســــجل التجــــاري خــــالل ءالء

 اليركة هنائيا.
 حـوق والتالاماهل السامه 

 (23مــادة )
 -يت تا العاو يف اليركة بوج  خاص ةحلـوق التالية :

 النحة اليت يتـرر توزيعها. بض األرةح واحليول علف ااهـ  -1
اليـــاركة يف إدارة اليـــركة عـــز طريـــ  العاـــوية يف جملـــس اإدارة  -2

وحاور اجل عياهل العامة واالشرتاك يف مداوالهتا وذلـك طبــا ألحكـام 
 ــانون اليــركاهل وهــاا النظــام ، ويـــا ةطــال أي اتفــاق علــف خــالع 

 ذلك.
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م علـف األ ـل علـف احليول  بل اجت ا  اجل عية العامة بسـبعة أاي -3
البيـــاانهل الاليـــة لليـــركة عـــز الفـــرتة احملااـــبية النـاـــية وتـريـــر جملـــس 

 اإدارة  وتـرير مرا ب احلساةهل. 
التيــرع يف األاــهـ ال لوكــة لــ  واألولويــة يف االكتتــاا ةألاــهـ  -4

 اجلديدة.
احليــول علــف نيــيب مــز موجــوداهل اليــركة عنــد التيــفية بعــد  -5

 ز ديون.الوفاا مبا عليها م
 ( 24مــادة ) 

 -يلتالم العاو يف اليركة بوج  خاص مبا يلي :
تسديد األ سا/ السـتحـة علـف مـا ميلكـ  مـز ااـهـ عنـد حلـول  -1

 مواعيد االاتحـاق ودفا التعويض عز الت خري يف السداد.
دفــا النفـــاهل الــيت تكــون اليــركة  ــد حت لتهــا يف اــبيل ااــتيفاا  -2

ـــف األ ســـا/ غـــري الدفوعـــة مـــز  ـــا عل  ي ـــة أاـــه  ،  ولليـــركة التنفي
 األاهـ ااتيفاا حلـو ها.

 تنفيا الـراراهل اليت تيدرها اجل عية العامة لليركة. -3
االمتنـــــا  عــــــز أي ع ـــــل يــــــؤدي إىل اإضـــــرار ةليــــــاحل الاليــــــة  -4

أو األدبيــــــة لليــــــركة وااللتــــــالام بتعــــــويض اإضــــــرار الــــــيت تنيــــــ  عــــــز 
 خمالفة ذلك.

 (25مــادة )
 -ج عية العامة لل سامه  الـيام مبا يلي :ال جيوز لل

 زايدة أعباا الساهـ الالية أو زايدة  ي ة السهـ األ ية. -1
انـاص النسـبة الئويـة الواجـب توزيعهـا مـز األرةح اليـافية علـف  -2

 السامه  واحملددة يف عـد اليركة.
فــرع شــرو/ جديــدة غــري اليــرو/ الــاكورة يف عـــد الت اــيس أو -3

النظـــــام تتعلـــــ  فحـيـــــة الســـــاهـ يف حاـــــور اجل عيـــــاهل العامـــــة هـــــاا 
 والتيويت فيها.

وجيـــوز اخلـــروأ علـــف هـــاه األحكـــام بـبـــول مجيـــا الســـامه  كتابيـــاو أو 
بتيــويت إمجــاعي ييــرتك فيــ  مجيــا الســامه ،  وااــتيفاا اإجــراااهل 

 الالزمة لتعديل عـد اليركة.
 إدارة اليركة

 جملس اإدارة –أ 
 (26مــادة )

يتـــوىل إدارة اليـــركة جملـــس إدارة  مكـــون مـــز  عـــدد أربعـــة أعاـــاا ، 
 وتكون مدة العاوية ءالث انواهل  ابلة للتجديد.

وإذا تعار انتخاا جملس إدارة  جديد يف اليعـاد احملـدد لـالك ااـت ر 
االــس الـــائـ يف إدارة أع ــال اليــركة حلــ  زوال األاــباا وانتخــاا 

 جملس إدارة جديدة.
 (27)مــادة 

ينتخب السامهون أعااا جملس اإدارة ةلتيويت السري، وجيـوز أن 
ييــرت/ يف عـــد اليــركة انتخــاا عــدد ال جيــاوز نيــ  أعاــاا جملــس 

 اإدارة األول مز ب  مؤاسي اليركة.
 (28مــادة )

ينتخب جملس اإدارة ةال رتا  السري رئيساو لل جلـس وانئبـا للـرئيس 
يركة يف عال اهتـا مـا الغـري وأمـام الـاـاا وميثل رئيس جملس اإدارة ال

إىل جانب االختياصاهل األخرى البينة ةلعـد،  ويعتو تو يع  كتو يا 
جملــس اإدارة يف عال ــة اليــركة ةلغــري،  وعليــ  تنفيــا  ــراراهل االــس 
وأن يتـيد بتوصيات  ، وحيـل انئـب الـرئيس حمـل الـرئيس عنـد غيابـ ، أو 

 اختياصات . يام مانا لدي  مز  اراة 
 (29مــادة )

جيــوز أن يكــون لليــركة رئيســاو تنفيــااي يعينــ  جملــس اإدارة مــز أعاــاا 
االــس أو مــز غــريهـ ينــا/ بــ  إدارة اليــركة وحيــدد االــس خمييــات  

 وصالحيات  يف التو يا عز اليركة.
 (30مــادة )

الس اإدارة أن يوز  الع ل ب  أعاائ  وفــا ل بيعـة أع ـال اليـركة 
ك ا جيوز لل جلس أن يفوع احد أعاائ  أو جلنـة مـز بـ  أعاـائ    ،

أو أحدا مز الغري يف الـيام بع ل مع  أو اكثر أو اإشراع علف وج  
مــــــــز وجــــــــوه نيــــــــا/ اليــــــــركة أويف  اراــــــــة بعــــــــض الســــــــل اهل أو 

 االختياصاهل النوطة ةالس.   
 (31مــادة )

اعتباراي تعيـ   ثلـ  لـ  جيوز لكل مساهـ اواا كان شخيا طبيعيا أو 
يف جملس إدارة ةليركة بنسبة ما ميلك  مز ااـهـ فيهـا ويسـتنالل عـدد 
أعااا جملس اإدارة الختاريز ااه  ال ريـة مز جم و  أعااا جملس 
اإدارة الايز يتـ انتخااـ ، وال جيوز لل سـامه  الـايز ســ  ثلـون يف 

خريز يف انتخاا بـية أعااا جملس اإدارة االشرتاك ما السامه  األ
جملـــس اإدارة إال يف حـــدود مـــا زاد عـــز النســـبة الســـتخدمة يف تعيـــ  
 ثليـــة يف جملـــس اإدارة،  وجيـــوز ا وعـــة مـــز الســـامه  أن يتحـــالفوا 
في ــا بيــنهـ لتعيــ   ثــل أو اكثــر عــنهـ يف جملــس اإدارة وذلــك بنســبة 

 ملكيتهـ جمت عة.
ألعاـاا النتخبـ  مـز احلــوق والواجبـاهل،  ويكون سؤالا ال ثل  مـا ل

ويكــــون الســــاهـ مســــؤوال عــــز أع ــــال  ثليــــة جتــــاه اليــــركة ودائنيهــــا 
 ومسامهيها. 

 (32مــادة )
ال يكــون اجت ــا  جملــس اإدارة صــحيحا إال اذا حاــره نيــ  عــدد 
األعااا علف أال يـل عدد احلاضريز عز ءالءة،  وجيوز االتفـاق علـف 

واالجت ــا  ةاــتخدام واــائل االتيــال احلديثــة   نســبة أو عــدد اكــو، 
 واختاذ  راراهل ةلت رير مبوافـة مجيا أعااا االس. 

وجيــب أن جيت ــا جملــس اإدارة اــت مــراهل علــف األ ــل خــالل الســنة 
 الواحدة ،وجيوز االتفاق علف عدد مراهل اكثر. 

 (33مــادة )
اا تــــدون حماضــــر اجت اعــــاهل جملــــس اإدارة وتو ــــا مــــز  بــــل األعاــــ

احلاضريز وأم  ار االس،  وللعاو الاى مل يواف  علـف  ـرار اختـاه 
 االس أن يثبت اعرتاض ،  يف حمار االجت ا . 

 (34مــادة )
اذا شغر مركال عاو يف جملس اإدارة ، خلف  في  مز كـان حـائالا علـف 

 اكثر األصواهل مز السامه  الايز مل  يفوزوا بعاوية جملس
مــانا لديــ  خلفــ  مــز يليــ ،  ويك ــل العاــو اجلديــد اإدارة، واذا  ــام 
 مدة الف  فـط. 

أمــــا اذا بلغــــت الراكــــال اليــــاغرة ربــــا الراكــــال األصــــلية،  فإنــــ  يتعــــ  
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علــــف جملــــس اإدارة دعـــــوة اجل عيــــة العامـــــة لل ســــامه  لتجت ـــــا يف 
ميعـــــاد شـــــهريز مـــــز اتريـــــخ شـــــغر أخـــــر مركـــــال،  وتنتخـــــب مـــــز ميـــــأل 

 الراكال الياغرة.  
 (35مــادة )

 -جيب أن تتوافر يف مز يرشح لعاوية جملس اإدارة اليرو/ التالية :
 أن يكون مت تعا فهلية التيرع.  -1
أال يكون  د اب  احلكـ علي  يف جنايـة بعـوبـة مـيـدة للحريـة أو  -2

يف جرميـــة إفـــالس ةلتـيـــري أو التـــدليس أو جرميـــة خملـــة  ةليـــرع أو 
بســبب خمالفتــ  ألحكــام هــاا الـــانون األمانــة أو بعـوبــة مـيــدة للحريــة 

 مامل يكز  د رد ل  اعتباره.
أن يكــون مالكــا بيــفة شخيــية أو اليــخ  الــاي ميثلهــا لعــدد  -3

 مز ااهـ اليركة.
واذا فــــد عاـــو جملـــس اإدارة أاي مـــز اليـــرو/ التـدمـــة زالـــت عنـــ   

 صفة العاوية.
 (36مــادة )

ال تــدخل العاــوية يف جملــس إدارة اليــركة ضــ ز احلــد األ يــف لعــدد 
 مز  انون اليركاهل.  194العاوايهل اليار اليها ةلادة 

وجيوز لليخ  أن يكون رئيس جملس إدارة ألكثر مـز شـركة مسـامهة 
 مـفلة.

 (37مــادة )
ال جيوز لرئيس أو عاو جملس اإدارة،  ولو كان  ثال ليخ  طبيعي 

ــ  حبكـــ منيــبة يف أو اعتبــا ري أن يســتغل العلومــاهل الــيت وصــلت إلي
 احليول علف فائدة لنفس  أو لغريه. 

وجيوز لعاو جملس اإدارة التيرع يف أاـه   ةليـركة أءنـاا عاـويت  
ةالـــس وذلـــك دون اإخـــالل بـيـــود التيـــرع يف األاـــهـ النيـــوص 

 عليها يف  انون اليركاهل أو عـد اليركة أو هاا النظام. 
 (38ــادة)م

ــــس اإدارة أن يفيــــحوا إىل الســــامه  يف غــــري  ال جيــــوز ألعاــــاا جمل
اجت اعـــاهل اجل عيـــة العامـــة أو إىل الغـــري ع ـــا و فـــو عليـــ  مـــز أاـــرار 
اليـــركة بســـبب مباشـــرهتـ إدارهتـــا واال وجـــب عـــالسـ ومســـائلتهـ عـــز 

 تعويض األضرار الناجتة عز الخالفة. 
 (39مــادة )

دارة أو ألي مــز أعاــاا االــس،  أن جي ــا ال جيــوز لــرئيس جملــس اإ
بــــ  عاــــوية جملــــس إدارة شــــركت  متنافســــت ،  أو أن ييــــرتك يف أي 
ع ل مز ش ن  منافسة اليركة أو أن يتجر حلساب  أو حلساا غريه يف 
ـــ   ـــ  اليـــركة،  واال كـــان ســـا أن ت الب ـــاى تالاول احـــد فـــرو  النيـــا/ ال

ا حلساب  ك هنا أجريت حلساا ةلتعويض أو ةعتبار الع لياهل اليت زاوس
 اليركة ،ما مل يكز ذلك مبوافـة اجل عية العامة العادية. 

 (40مــادة )
ال جيوز تـدير جم و  مكافئاهل رئيس وأعااا جملس اإدارة فكثر مز 
عيرة ةلائة مز الربح اليايف بعد ااـتنالال االاـتهالك واالحتياطيـاهل 

ز راس الــال علــف الســامه  وتوزيــا ربــح ال يـــل عــز مخســة ةلائــة مــ
 )وجيوز االتفاق علف نسبة اعلف(.

وجيـــوز توزيـــا مكافـــ ة اـــنوية لـــرئيس جملـــس اإدارة ولكـــل عاـــو مـــز 

أعااا هاا االس مز اتريخ مايس اليركة حلـ  حتـيـ  األرةح الـيت 
تس ح سا بتوزيا الكافألهل وفـا لا نيت علي  الفـرة السـابـة  وجيـوز 

جل عيــة العامـة لليــركة ااــتثناا عاــو جملــس اإدارة بــرار ييــدر عــز ا
الســـتـل مـــز احلـــد األعلـــف لل كافـــألهل الـــاكورة )إذا كـــان يف اليـــركة 

 أعااا مستـلون(.
ويلتــالم جملــس اإدارة بتـــد  تـريــر اــنوي يعــرع علــف اجل عيــة العامــة 
العاديــة لليــركة لل وافـــة عليــ  علــف أن يتاــ ز علــف جــ  د يــ  بيــاان 

بالغ والنافا والالااي الـيت حيـل عليهـا جملـس اإدارة أاي  مفيال عز ال
 كانت طبيعتها ومس اها.

 (41مــادة )
ـــ   ثـــل يف جملـــس اإدارة أو لـــرئيس أو أحـــد  ال جيـــوز أن يكـــون لـــز ل
أعااا جملس اإدارة أو أحد أعااا اإدارة التنفيايـة أو أزواجهــ أو 

ري مباشــرة يف العـــود أ ــاراـ مــز الدرجــة الثانيــة ميــلحة مباشــرة أو غــ
والتيرفاهل اليت توم ما اليركة أو حلسااا إال إذا كان ذلك برتخي  

 ييدر عز اجل عية العامة العادية.
 (42مــادة )

ال جيــــوز لليــــركة أن تـــــرع احــــد أعاــــاا جملــــس إدارهتــــا أو الــــرئيس 
التنفيـــاي أو أزواجهــــ أو أ ـــاراـ حـــىت الدرجـــة الثانيـــة أو اليـــركاهل 

، مامل يكز هناك تفويض مز اجل عية العامة العادية لليـركة،  التابعة سـ
وكل تيرع يتـ ةلخالفـة لـالك ال ينفـا يف مواجهـة اليـركة،  وذلـك 

 دون إخالل حبـوق الغري حسز النية.
 )ال يسري هاا احلكـ علف اليركاهل اليت جيوز سا اإ راع( 

 (43مــادة )
اليركة والسامه  والغري رئيس جملس اإدارة وأعااؤه مسؤولون جتاه 

عــز مجيــا أع ــال الغــش وإاــااة ااــتع ال الســل ة، وعــز كــل خمالفــة 
 للـانون أو لعـد اليركة،  وعز اخل   يف اإدارة.

وال حيول دون إ امة دعوى السـؤولية ا ـرتا  مـز اجل عيـة العامـة إببـراا 
ذمـــــة جملـــــس اإدارة وال جيـــــوز ألعاـــــاا جملـــــس اإدارة االشـــــرتاك يف 

ويت علــــي  ــــراراهل اجل عيــــة العامــــة اخلاصــــة إببــــراا ذمــــتهـ مــــز التيــــ
السؤولية عز إدارهتـ أو اليت تتعل  مبنفعة خاصـة ســ أو ألزواجهــ أو 

 أ اراـ مز الدرجة األوىل أو خبالع  ائـ بينهـ وب  اليركة.
 (44مــادة )

تكــــون الســــؤولية النيــــوص عليهــــا يف الــــادة الســــابـة إمــــا مســــؤولية 
ح  عاوا ةلـااهل،  وأمـا ميـرتكة في ـا بـ  أعاـاا جملـس شخيية تل

اإدارة مجيعا ،ويف احلالة األخرية يكون األعااا مسـؤول  مجيعـا علـف 
وجــ  التاــامز فداا التعــويض،  مــز اعــرتع علــف الـــرار الــاى رتــب 

 السؤولية واءبت اعرتاض  علف احملار. 
 (45مــادة )

اــاا جملــس اإدارة بســبب لليــركة أن ترفــا دعــوى الســؤولية علــف أع
األخ ــاا الــيت تنيــ  عنهــا أضــرار لليــركة فــإذا كانــت اليــركة يف دور 

 التيفية توىل اليفف رفا الدعوي. 
 (46مــادة )

ــة عــز اليــركة يف  لكــل مســاهـ أن يرفــا دعــوى الســؤولية منفــرداو نياب
حالة عدم  يام اليركة برفعها،  ويف هاه احلالة جيـب اختيـام اليـركة 
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ســا ةلتعـويض إن كــان لـ  مـــتض. وجيـوز لل ســاهـ رفـا دعــواه لـيحكـ 
اليخيية ةلتعويض إذا كان اخل    د أحل  ب  ضرراو. ويـا ةطـال كـل 

 اتفاق يـتاي بغري ذلك.
 اجل عية العامة -ا

 (47مــادة )
ـــاا علـــي دعـــوة مـــز جملـــس  ـــة الســـنوية بن ـــة العامـــة العادي تنعــــد اجل عي
اإدارة خــــالل األشــــهر الثالءــــة التاليــــة النتهــــاا الســــنة الاليــــة وذلــــك 
يف الالمـــــان والكـــــان الـــــايز يعينه ـــــا جملـــــس اإدارة،  ولل جلـــــس أن 
ــــــالك  ــــــة العامــــــة لالجت ــــــا  كل ــــــا دعــــــت الاــــــرورة ل ــــــدعو اجل عي ي

دعــــوة اجل عيــــة لالجت ــــا  بنــــاا علــــف  وعلــــف جملــــس اإدارة أن يوجــــ 
طلــــب مســــبب مــــز عــــدد مــــز الســــامه  ميلكــــون عيــــرة ةلائــــة مــــز 
راس مــــــــال اليــــــــركة،  أو بنــــــــاا علــــــــف طلــــــــب مرا ــــــــب احلســــــــاةهل 
ــــــخ ال لــــــب،  وتعــــــد  ،وذلــــــك خــــــالل مخســــــة عيــــــر يومــــــا مــــــز اتري

 جدول األع ال اجلهة اليت تدعو إىل االجت ا . 
عامـــــة ونيـــــاا احلاـــــور ويســـــري علـــــف إجـــــراااهل دعـــــوة اجل عيـــــة ال

والتيــــويت األحكــــام اخلاصــــة ةجل عيــــة الت ايســــية النيــــوص عليهــــا 
 وتعديالت .    2016لسنة  1بـانون اليركاهل ر ـ 

 (48مــادة )
لكل مساهـ أاي كان عدد أاه   ح  حاـور اجل عيـة العامـة، ويكـون 
ل  عدد مز األصواهل يساوى عدد األصـواهل الــررة لـااهل الفئـة مـز 

وال جيـــوز لل ســـاهـ التيـــويت عـــز نفســـ  أو ع ـــز ميثلـــ  يف األاـــهـ ،
السائل اليت تتعل  مبنفعة خاصة ل ، أو خبالع  ائـ بينة وب  اليركة،  
ويـا ةطال كل شر/ أو  رار خيال  ذلك،  وجيـوز لل سـاهـ أن يوكـل 
غــريه يف احلاــور عنــ   وذلــك مبـتاــف توكيــل خــاص أو تفــويض تعــده 

 اليركة ساا الغرع.
ز لز يدعي حـا علف األاهـ يتعارع ما مـا هـو اثبـت يف اـجل وجيو 

مســامهي اليــركة أن يتـــدم إىل  اضــف األمــور الو تيــة الاتيــدار امــر 
علف عرياة حبرمان األاهـ التناز  عليهـا مـز التيـويت لـدة حيـددها 
الـاضـــي األمـــر أو حلـــ  الفيـــل يف موضـــو  النـــالا  مـــز  بـــل احملك ـــة 

ــة الختيــة وذلــك وفـــا لةجــ راااهل الـــررة يف  ــانون الرافعــاهل الدني
 والتجارية.

 (49مــادة )
ـــ  أو مـــز  ـــيس جملـــس اإدارة أو انئب ـــة العامـــة رئ ـــرأس اجت ـــا  اجل عي ي
ينتدبـ  جملـس اإدارة لــالك الغـرع أو مــز تنتخبـ  اجل عيــة العامـة مــز 

 السامه  أو مز غريهـ. 
 (50مــادة )
اجل عيـة العامـة العاديـة يف اجت اعهـا مـا مراعـاة أحكـام الــانون ختـت  

الســنوي ةختــاذ  ــراراهل يف الســائل الــيت تــدخل يف اختياصــاهتا وعلــي 
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 حملاابة الدولية.   وتعرع األطراع ذاهل اليلة طبـا لبادئ ا
 (51مــادة )

جيـــوز بــــرار ييـــدر عـــز اجل عيـــة العامـــة العاديـــة لليـــركة إ الـــة رئـــيس 
أو عاـــــــو أو  اكثـــــــر مـــــــز أعاـــــــاا جملـــــــس اإدارة أو حـــــــل جملـــــــس 
ــــــاا علــــــي ا ــــــرتاح  إدارة اليــــــركة انتخــــــاا جملــــــس جديــــــد وذلــــــك بن
يـــــدم بــــالك مــــز عــــدد مــــز الســــامه  ميلكــــون مــــاال يـــــل عــــز ربــــا 

 ركة اليدر.رأس مال الي
وعنــد صــدور  ــرار حبــل جملــس اإدارة،  وتعــار انتخــاا جملــس جديــد 
يف ذاهل االجت ا  يكون للج عية أن تــرر إمـا أن يسـت ر هـاا االـس 
يف تسيري أمور اليـركة إىل حـ  انتخـاا االـس اجلديـد أو تعيـ  جلنـة 
إداريــة مؤ تــ  تكــون مه تهــا األاااــية دعــوة اجل عيــة العامــة النتخــاا 

 االس اجلديد، وذلك خالل شهر مز تعيينها.
 (52مــادة )

ال جيـــوز للج عيـــة العامـــة العاديـــة منا يـــة موضـــوعاهل غـــري مدرجـــة يف 
جـــدول األع ـــال إال إذا كانـــت مـــز األمـــور العاجلـــة الـــيت طـــرأهل بعـــد 
إعــداد اجلــدول أو تكيــفت يف أءنــاا االجت ــا ،  أو إذا طلبــت ذلــك 

ب احلســاةهل أو عــدد مــز الســامه  احــدى اجلهــاهل الر ابيــة أو مرا ــ
ميلكــون مخســة ةلائــة مــز رأس مــال اليــركة ، وإذا تبــ  أءنــاا النا يــة 
عــدم كفايــة العلومــاهل التعلـــة بــبعض الســائل العروضــة، تعــ  مجيــل 
االجت ا  مدة ال تاليـد عـز عيـرة أايم ع ـل إذا طلـب ذلـك عـدد مـز 

ـــا أاـــهـ رأس الـــال اليـــ در، وينعــــد االجت ـــا  الســـامه  ميثلـــون رب
 الؤجل دون احلاجة إىل إجراااهل جديدة للدعوة.

 (53مــادة )
علــــف جملــــس اإدارة تنفيــــا  ــــرارهل اجل عيــــة العامــــة مــــامل تكــــز تلــــك 

 الـراراهل خمالفة للـانون أو عـد الت ايس أو هاا النظام.
ـــة  وعلـــف جملـــس اإدارة إعـــادة عـــرع الــــراراهل الخالفـــة علـــف اجل عي

 جت ا  يتـ الدعوة ل  لنا ية أوج  الخالفة. العامة يف ا
 (54مــادة )

تســـري علـــف اجل عيـــة العامـــة غـــري العاديـــة األحكـــام التعلــــة ةجل عيـــة 
 العامة العادية ما مراعاة األحكام النيوص عليها يف الواد التالية. 

 (55مـــادة )
جتت ا اجل عية العامة غري العادية بناا علف دعوة مز جملـس اإدارة أو 
بنــاا علــف طلــب مســبب مــز مســامه  ميثلــون مخســة عيــر ةلائــة مــز 
راس مال اليركة اليدر أو مز وزارة التجارة واليناعة،  وجيب علف 
جملــس اإدارة أن يــدعو اجل عيــة العامــة غــري العاديــة لالجت ــا  خــالل 
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 ا مز اتريخ تـد  ال لب. ءالء  يوم
وإذا مل يــ جملس اإدارة بدعوة اجل عية العامة خالل الدة النيـوص 
عليها ةلفـرة السابـة تـوم الوزارة ةلدعوة لالجت ا  خالل مدة مخسة 

 عير يوما مز اتريخ انتهاا الدة اليار إليها يف الفـرة السابـة. 
 (56مــادة )

لعامـــة غـــري العاديـــة صـــحيحا مـــا مل حياـــره ال يكـــون اجت ـــا  اجل عيـــة ا
مسامه   ميثلون ءالءة أرة  راس مال اليركة اليـدر ،فـاذا مل يتـوافر 
هــــاا النيــــاا وجهــــت الــــدعوة إىل اجت ــــا  اثن يكــــون صــــحيحا اذا 

 حاره مز ميثل أكثر مز ني  راس الال اليدر. 
ركة وتيدر الـراراهل فغلبية تاليد علف ني  جم و  أاهـ رأ ال الي

 اليدر.
 (57مــادة )

مــا مراعـــاة االختياصــاهل األخـــرى الــيت يـــن  عليهــا الــــانون ختـــت  
 -اجل عية العامة غري العادية ةلسائل التالية:

 تعديل عـد اليركة. -1
بيــا كــل اليــرو  الــاي  امــت مــز أجلــ  اليــركة أو التيــرع فيــ  -2

 في وج  آخر. 
 ـسامها. حل اليركة أو اندماجها أو حتوسا أو ان-3
 زايدة راس مال اليركة أو ختفيا . -4

 (58مــادة )
كـــــل  ــــــرار ييـــــدر عــــــز اجل عيـــــة العامــــــة غـــــري العاديــــــة ال يكــــــون     

انفــــــاا إال بعــــــد اختــــــاذ إجــــــراااهل اليــــــهر،  وجيــــــب احليــــــول علــــــف 
موافــــــــة وزارة التجـــــــارة واليـــــــناعة إذا كـــــــان الــــــــرار متعلــــــــاى ةاــــــــ 

 اليركة أو أغراضها أو رأ اسا.
 (59ة )مــاد

جيـــــوز لكـــــل مســـــاهـ إ امـــــة الـــــدعوى بـــــب الن أي  ـــــرار ييـــــدر عـــــز 
جملــــــس اإدارة أو اجل عيــــــة العامــــــة العاديــــــة أو غــــــري العاديــــــة خمالفــــــا 
للــــــانون أو عــــــد ماـــــيس اليـــــركة أو هـــــاا النظـــــام أو كـــــان يـيـــــد 

 ب  األضرار مبياحل اليركة، وال البة ةلتعويض عند اال تااا.
هل اجل عية العامة العادية وغري العادية الـيت ك ا جيوز ال عز علف  رارا

يكــون فيهــا إجحـــاع حبـــوق األ ليــة ويـــتـ ال عــز مــز  بـــل عــدد مـــز 
مســـامهي اليـــركة ميلكـــون مخســـة عيـــر ةلائـــة مـــز راس مـــال اليـــركة 

 اليدر،  وال يكونوا  ز وافـوا علف تلك الـراراهل.
 (60مــادة )

ــون شــركاهتا  عــز –علــف اــبيل التاــامز –تكــون اليــركة مســؤولة  دي
 -التابعة يف حالة توافر اليرو/ التالية :

 عدم كفاية أموال اليركة التابعة للوفاا مبا عليها مز التالاماهل. -1
أن تت لــك اليــركة يف اليــركة التابعــة نســبة مــز رأس ماســا متكنهــا  -2

مــز الــتحكـ يف تعيــ  غالبيــة أعاــاا جملــس اإدارة أو الــديريز أو يف 
 تيدر عز اإدارة.  الـراراهل اليت

أن تتخـــا اليـــركة التابعـــة  ـــراراهل أو تــــوم بتيـــرفاهل تســـتهدع  -3
ميلحة اليركة الالكة والسي رة عليها وتار مبيلحة اليركة التابعة 
أو دائنيها ،وتكون هي السـبب الرئيسـي يف عـدم  ـدرة اليـركة التابعـة 

 علف الوفاا مبا عليها مز التالاماهل.

ركة الـاباة مسؤولة عز ديون اليركة التابعـة وذلك كل  مامل تكز الي
 ااتنادا إىل ابب أخر. 

 حساةهل اليركة
 (61مــادة )

تبدأ السـنة الاليـة لليـركة مـز أول ينـاير  وتنتهـف يف أخـر ديسـ و مـز  
كــل عــام ويســتثى مــز ذلــك الســنة الاليــة األوىل فتبــدأ مــز اتريــخ  يــد 

ديسـ و مـز السـنة الاليـة  31اليركة يف السجل التجـاري وتنتهـف يف 
 التالية

 (62مــادة )
يـت ا انواي بـرار ييدر مـز اجل عيـة العامـة العاديـة بنـاا علـف ا ـرتاح 
جملــس اإدارة،  نســبة ال تـــل عــز عيــرة ةلائــة مــز األرةح اليــافية 

 لتكويز احتياطي إجباري لليركة.
اإجبـاري علـف وجيوز للج عية و   هاا اال ت ا  إذا زاد االحتيـاطي 

 ني  راس مال اليركة اليدر.
وال  جيوز ااتخدام االحتياطي اإجبـاري إال يف تغ يـة خسـائر اليـركة 
أو لت م  توزيا أرةح علف السـامه  بنسـبة ال تاليـد عـز مخسـة ةلائـة 
مز راس الال الدفو  يف السنواهل الـيت ال تسـ ح فيهـا أرةح اليـركة 

سبب عدم وجود احتياطي اختياري يس ح بتوزيا هاه النسبة وذلك ب
 بتوزيا هاه النسبة مز األرةح.

وجيــب أن يعــاد إىل االحتيــاطي اإجبــاري مــا ا ت ــا منــ  عنــدما تســ ح 
بــالك أرةح الســنواهل التاليــة،  مــامل يكــز هــاا االحتيــاطي ياليــد علــف 

 ني  رأس الال اليدر.
 (63مــادة )

ـــة حيـــددها جملـــس يـت ـــا اـــنواي مـــز األرةح غـــري اليـــافية نســـ بة مئوي
اإدارة بعد أخا رأي مرا ب احلسـاةهل الاـتهالك موجـوداهل اليـركة 
أو التعـويض عـز نــالول  ي تهـا،  وتســتع ل هـاه األمــوال ليـراا الــواد 
واآلالهل والنيـــــألهل الالزمـــــة أو إصـــــالحها،  وال جيـــــوز توزيـــــا هـــــاه 

 األموال علف السامه . 
 (64مــادة )

ة العاديــة أن تـــرر ا ت ــا  نســبة مــز األرةح جيــب علــف اجل عيــة العامــ
لواجهـــــة االلتالامـــــاهل الرتتبـــــة علـــــف اليـــــركة مبوجـــــب  ـــــوان  الع ـــــل 

 والت ميناهل االجت اعية.
 وجيوز إنياا صندوق خاص لساعدة ع ال اليركة ومستخدميها. 

 (65مــادة )
جيــــوز أن يـت ــــا اــــنواي ، بـــــرار ييــــدر مــــز اجل عيــــة العامــــة العاديــــة 

ــــف ــــاا عل ــــد عــــز عيــــرة ةلائــــة  بن ــــس اإدارة نســــبة ال تالي ــــرتاح جمل ا 
ــــــــــاري خييــــــــــ   ــــــــــاطي اختي مــــــــــز األرةح اليــــــــــافية لتكــــــــــويز احتي

 لألغراع اليت حتددها اجل عية. 
 (66مــادة )

جيوز للج عية العامـة بنـاا علـف ا ـرتاح جملـس اإدارة أن تـوز  يف هنايـة 
التوزيــا أن الســنة الاليــة أرةحــا علــف الســامه  وييــرت/ ليــحة هــاا 

يكون مز أرةح حـيـية،  ووفـا لل بادئ احملاابية التعارع عليها واال 
 ميس هاا التوزيا راس الال الدفو  لليركة.  
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 مرا ب احلساةهل
 (67مـادة )

ــــــواردة بـــــــانون اليــــــركاهل ر ـــــــ   1/2016ت بــــــ  أحكــــــام الــــــواد ال
 .233حىت  227وتعديالت  وهي الواد مز ر ـ 

 (68مــادة )
ـــة جم عـــة  ـــة ،ميالاني ـــة كـــل اـــنة مالي ـــف اليـــركة أن تعـــد يف هناي جيـــب عل
وبيـــــاانهل ةألرةح واخلســـــائر ســـــا وجل يـــــا شـــــركاهتا التابعـــــة ميـــــفوعة 

 ةإيااحاهل والبياانهل وفـا لا تت لب  العايري احملاابية الدولية. 
 انـااا اليركة وتيفيتها

 (69مــادة )
هــــا يف الــــواد مــــز ر ـــــ    تنـاــــي اليــــركة فحــــد األمــــور النيــــوص علي

 مز  انون اليركاهل وتعديالت  والئحت  التنفياية.  277حىت  266
 (70مــادة )

 278جتـري تيــفية اليـركة علــف النحــو البـ  فحكــام الـواد مــز ر ـــ 
 مز  انون اليركاهل وتعديالت  والئحت  التنفياية. 295حىت 

 (71مــادة )
وتعديالتــــ  والئحتــــ   1/2016ت بــــ  أحكــــام  ــــانون اليــــركاهل ر ـــــ 

التنفياية يف كل مامل يرد بي ن  ن  خاص يف عـد الت ايس أو يف هاا 
 النظام. 

 (72مــادة )
حتفظ نسخة اصلي  مز هاا العـد مبركال اليركة الرئيسي وعلف مو عها 
اإلكــرتوين.  ك ــا حتفــظ نســخة أصــلية مــز هــاا اللــ  مبلــ  اليــركة 

 واليناعة.  لدى اإدارة الختية بوزارة التجارة
ولكل شخ  يريد احليول علف نسخة م ابـة لألصل أن ي لبها مز 

 اليركة مـابل راـ مع  حتدده اليركة. 
 (73مـــادة )

 -يـر الؤاسون ةآليت :
أوال : فهنــ  ـد اكتتبـوا جب يـا األاـهـ،  وأودعـوا الــدر الـاي يوجـب 

 رع اليركة.الـانون أدااه مز  ي تها يف أحد البنوك احمللية حتت تي
اثنيا :  أن احلي  العينية  ـد  ومـت وفــا ألحكـام الــانون،  و ـد مت 

 الوفاا اا كاملة.
 اثلثا : فهنـ  د عينوا األجهالة اإدارية الالزمة إدارة اليركة.

رابعــا :  حفــظ األوراق والســتنداهل الؤيــدة لة ــراراهل التـدمــة الــاكر 
 ما احملرر الر ي.

 ال رع الثاين           ال رع األول       
 الراباال رع الثالث                 ال رع 

 ال رع اخلامس
 ومبا ذكر حترر هاا العـد وبعد تالوت  علف احلاضريز و عوه 

 الوءـة: منرية علي إبراهيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ةلالاد العلين إعالن عز بيا اياراهل
م  27/8/2017تعلز إدارة تنفيا الفروانية إن  يف يوم األحد الواف  

واألايم الثالءة التالية ابتداا مز الساعة الرابعة عيرا اوع تبا  
ةلالاد العلين )مبى ايدا  احملجوزاهل يف العارضية اليناعية( السياراهل 

 التالية وذلك تنفياا لعدة أحكام.
الدعف  الدعي الوديل و الن ر ـ السيارة مل  التنفيا م

 علي 
كاديالك  27935/9 161969320 1

ااكاليد 
 بوكس

شركة  2007
التسهيالهل 

 التجارية

يوا  
ابراهيـ 
 الياس

2 172229420 84373/8 
 نـل خاص

نيسان 
 وانيت

مفرح  2007
جملوا 
 الراشد

مفرح 
اويدان 

 عواد
نيسان  78699/3 162493290 3

 ماكسي ا
عايد ذاعر  2003

 احلريب
 برابو دور

نيسان  9122/1 151272200 4
 ماكسي ا

فاط ة  2010
اعيد 
 فييل

الي ان 
علي 
 مووك

شفرولي   28680/7 161613580 5
اوبرةن 
 بوكس

البنك  2005
األهلي 
 الكوييت

عبد 
الرمحز 
حس  
بز 
 حس 

دودأ  8057/6 161613580 6
 شارجر

البنك  2010
األهلي 
 الكوييت

عبد 
الرمحز 
حس  

 بز
 حس 

ني   84072/7 161213880 7
شاحنة 
صهريج 
 حمرو اهل

شركة الال  2007
 العالية

شركة 
الين 

الفاية 
للتجارة 
 العامة

ني   61964/6 161213880 8
شاحنة 
صهريج 
 حمرو اهل

شركة الال  2003
 العالية

شركة 
الين 

الفاية 
للتجارة 
 العامة

مرايدس  1310/95 161213880 9
 اطرة 
وشبة 
مـ ورة 
جوانب 
 متحركة

شركة الال  1998
 العالية

شركة 
الين 

الفاية 
للتجارة 
 العامة

مرايدس  54742/8 142194030 10
شاحن  
 خال/

شركة  2006
اخلليج  
 كلينكر

شركة 
الباركية 
للخلط 
 اجلاهال

جيب  66758/4 162289760 11
مهر 
H2 

بنك  2005
 اخلليج

عيسف 
عبيد 
 اخلالدي

مرايدس  26321/91 141869770 12
  اطرة

بنك  1999
الكويت 
 الدويل

مؤاسة 
ام ار 

 لوجستك
مرايدس  19713/4 153738730 13

شاحن  
 خال/

شركة  2006
التسهيالهل 

 التجارية

شركة 
الباركية 
للخلط 
 اجلاهال

شفرولية  41308/12 164683430 14
 اتهو

شركة ايس  2009
انستولنتس 
 للتسهيالهل

فاط ة 
عيريي 
 عبد هللا

 علف الراغب  يف اليراا احلاور يف الالمان والكان احملدديز أعاله.
 م مـور التنفيـا
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 إعالن
تعلز إدارة تنفيا حمافظة اجلهراا بوزارة العدل إن  يف يوم االءن  الواف  

واألايم الثالءة التالية اعتباراو مز الساعة الرابعة عيـراو  28/8/2017
إيدا  احملجـوزاهل يف العارضـية اليـناعية اوع تبا  ةلالاد العلين مببى 

 السياراهل التالية وذلك تنفيااو لعدة أحكام.
 اللوحة اللون النو  الديز الدائز ر ـ الل  م
يوا   16295322 1

شناهل 
 مالعل

بدر 
مظهر 
 عبيد

دودأ 
 شارجر

ذهيب 
2010 

52227/3 

ال ثل  13211217 2
الـانوين 
 لبنك بر ان

مرزوق 
حم د 
 ال ريي

فولكس 
جان 
 صالون

أبيض 
2014 

22902/93 

اني  حم د  1715546 3
 ال ريي

أنور 
حامد 
 الي ري

جيب 
 أرمادا

أبيض 
2005 

62341/1 

ال ثل  17134835 4
الـانوين 
لبنك 
 اخلليج

فهد 
عادل 
 العنالي

جيب 
 هونداي

عنايب 
2013 

86903/12 

اامل جابر  15254981 5
 ال ريي

عادل 
عبد هللا 
 الي ري

عنايب  اتهو
2006 

55908/1 

شركة  16014542 6
يوريكا 
 للتجارة

دالل 
مليح 
 الرشيدي

جيب 
 شريي

فاي 
2009 

96906/1 

ال ثل  09034079 7
الـانوين 
ليركة 
 أعيان

حم د 
جمبل بو 
 ظهري

أبيض  كامري
2001 

11972/6 

ال ثل  09034079 8
الـانوين 
ليركة 
 أعيان

حم د 
جمبل بو 
 ظهري

جيب 
 ةنفندر

برونالي 
2006 

41473/6 

بنك  16063532 9
 اخلليج

ميعل 
حم د 
 اليف

صديف  أوريوا
2011 

28477/10 

ال ثل  15327161 10
الـانوين 
لبنك 
 اخلليج

حم د 
حمسز 
 الظفريي

أبيض  شارجر
2006 

29664/12 

شركة  16369091 11
التسهيالهل 

 التجارية

اندية 
م ل  
 م ل 

أبيض  كامري
2010 

23478/8 

شركة  16365798 12
التسهيالهل 

 التجارية

علي 
عوده 
 البنا ي

جيب 
شفرولي  
 بوكس

ذهيب 
2007 

51440/9 

شركة  15357875 13
التسهيالهل 

 التجارية

جواهر 
إ اعيل 
 العازمي

جي أم اي 
 بوكس

أاود 
2010 

4896/10 

حم د اعد  14306698 14
 العنالي

ع ي  
ماجد 
 العنالي
 

رمادي  برادوا
2005 

26513/11 

ال ثل  15343659 15
الـانوين 
لبنك 
 اخلليج

أمحد 
نواع 
 الي ري

مجس 
بوكس 
 أنفوي

فاي 
2007 

3010/19 

 
ال ثل  17134835 16

الـانوين 
لبنك 
 اخلليج

فهد 
عادل 
 العنالي

جيب 
 هونداي

عنايب 
2013 

86903/12 

شركة الال  16279258 17
 العالية

فايلة 
عبد 

الوهاا 
 محود

ميتسوبييي 
 صالون

أاود 
2009 

7219/42 

بيت  16202115 18
الت ويل 
 الكوييت

اعده 
اليف 
 احلرجيي

نيسان 
 جيب

فاي 
2008 

47681/11 

اني  حم د  17155464 19
الي ان 
 ال ريي

أنور 
حامد 
تركي 
 الي ري

جيب 
 أرمادا

أبيض 
2015 

62341/1 

بنك  16160498 20
 اخلليج

مسفر 
ال ان 
 خاشـها

أبيض  مرايدس
2001 

2270/9 

ال ثل  15327161 21
الـانوين 
لبنك 
 اخلليج

حم د 
حمسز 
 الظفريي

شارجر 
 صالون

أبيض 
2006 

29664/12 

عادل  15108897 22
محود 
 الظفريي

أمحد 
فاحل 
 اعد

شفرلي  
 بليالر

رمادي 
2016 

94019/14 

عادل  15108897 23
محود 
 الظفريي

أمحد 
فاحل 
 اعد

أبيض  لكالس
2007 

7596/3 

بدر حم د  16415490 24
 العنالي

ميتاق 
حم د 
 حم د

فاي  رنج روفر
2000 

9916/45 

اعد حامد  17206721 25
 الي ري

بدر 
اعدون 
 الي ري

أمحر  شارجر
2015 

18410/14 

شركة  16361210 26
األمانة 
 لالاتث ار

بوالر اما 
شاندر 
إايه 
 مورءي

صديف  برادوا
2007 

13169/1 

انصر عبد  16252571 27
 هللا الي ي

أمحد 
حم د 
يونس 
 عبد هللا

 أبيض فورد
2006 

69876/2 

شركة  16365798 28
التسهيالهل 

 التجارية

علي 
عوده 
 البنا ي

ذهيب  اتهو
2007 

51440/1 

شركة  16371498 29
التسهيالهل 

 التجارية

مجال 
ملـا/ 
عوع 
 العنالي

اوريون 
 تويوات

رمادي 
2014 

30095/11 

عائية  16281634 30
عبد هللا 
 حم د

علي 
 بالن 
 هادي

كامري 
2005 

 16496/2 أبيض
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تعلز اإدارة العامة للتنفيا بوزارة العدل عز وفاة األشخاص الوضحة 

 أ اؤهـ أدانه. 
 ر ـ الل  االاــــــــــ م
 686/2017 حم د جابر علي الت ي ي 1
 687/2017 حسز حسز ع ية وهب  2
 688/2017 مي مبارك جايال الدحياين 3
 689/2017 يوا  حس  خالد الالايد 4
 690/2017 غازي هجيج الي ري حم د 5
 691/2017 عبد الوهاا حم د محد العنالي 6
 692/2017 لويس فرانسيس رودرجيس 7
 693/2017 هاين م ر مرزوق 8
 694/2017 فتحي  راضي حم د الـ ان 9
 695/2017 هيثـ علي عبد احلس  بو عباس 10
 696/2017 فاط ة اعيد ظاهر ال ريي 11
 697/2017 عليل يفة عبيد  12
 698/2017 عبد الرمحز جااـ امحد حيدر 13
 699/2017 امحد هاشـ بدر الغربللي 14
 700/2017 عث ان عبد هللا علي اسويدي 15
 701/2017 كامل شري  عبد هللا الفالي 16
 702/2017 ل يف  جنـ عبد هللا الع ييب 17
 703/2017 يوا  حم د علي العث ان 18
 704/2017 الاجد حسزحم د عبد  19
 705/2017 حنان حم د علي خليل 20
 706/2017 ابراهيـ السيد ا اعيل 21
 707/2017 حم د نسيـ بيري امحد 22
 708/2017 حسز علي الي ان مي فف 23

لاا يرجف مز مجيا وزاراهل الدولة ذاهل االختياص ومز مجيا البنوك 
ديـز لل ـاكوريز أعـاله واليـركاهل واـائر األفـراد  ـز لـ  حـ  أو عليـ  

ـــك خـــالل  ـــدوام الر ـــي، وذل ـــاا ال مراجعـــة  ســــ الرتكـــاهل ةإدارة أءن
( يوماو مز اتريخ نير هاا اإعالن ةجلريـدة الر يـة ومباـي هـاه 15)

الــدة تكــون اإدارة غــري مســئولة عــز أي تيــرع ةلرتكــة لل ســتحـ  
 سا.

 رئيس اإدارة العامة للتنفيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (366/2017عالن ر ـ )إ
 تـدم إلينا السيد/ جحي فاحل جاار العازمي.

إصدار )عوع مفـود(  ائ ة  او طالب 14/8/2017 بكتاب  الؤر  يف
  يد رهز.

 م الكائنة يف: )الفني يس(. 2016لسنة  525ر ــــــ: 
 37882: م/( خم ط ر ــ8(   عة ر ـ: )316) : سي ة ر ـ

 جحي فاحل جاار العازمي. :والسجلة ةاـ
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 

دار )عوع الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبص
 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العـاري 
 

 (367/2017إعالن ر ـ )
 تـدم إلينا السيد/ جحي فاحل جاار العازمي، بكتاب  الؤر  يف

طالبا إصدار )عوع مفـود( عز الوءيـــة ر ــــــ:  14/8/2017
م الكائنة يف: )الفني يس(  سي ة ر ـ:  2015لسنة  2652

 .37882: م/( خم ط ر ــ8(   عة ر ـ: )316)
 جحي فاحل جاار العازمي. :والسجلة ةاـ

يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
ة معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريد

الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 
 الفـود( ال لوا وللبيان نعلز.

 مدير إدارة التسجيل العـاري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (368/2017إعالن ر ـ )

 تـدم إلينا السيد/ فييل حم د العلي.
طالبا إصدار )عوع مفـود( عز  14/8/2017 بكتاب  الؤر  يف

 الوءيـــة 
 م  الكائنة يف : )الفحيحيل( 1984لسنة  738ر ــــــ : 

 منوذأ د( 118  عة ر ـ : )  (7) : سي ة ر ـ 
 26774: م/خم ط ر ــ

 : حم د أمحد حس  العلي. والسجلة ةاـ
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 

اي أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبد
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 
الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 

 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،،،
 مدير إدارة التسجيل العـاري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (369/2017إعالن ر ـ )

 .حسام عبد هللا اعد العج يتـدم إلينا السيد/ 
طالبا إصدار )عوع مفـود( عز  14/8/2017 الؤر  يفبكتاب  
 الوءيـــة 
 م  الكائنة يف : )السالية( 2008لسنة  13999ر ــــــ : 

 (-(  ر ـ الوحدة / ال اب     عة ر ـ : )2/1) : سي ة ر ـ 
 -: خم ط ر ــ

 .حسام عبد هللا اعد العج ي : والسجلة ةاـ
ورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاك

أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 
الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 

 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،،،
 العـاري  مدير إدارة التسجيل
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 (2017/ 370إعالن ر ـ )
 عبد الل ي . فييلتـدم إلينا السيد/ 

 إصدار )عوع مفـود(.  او طالب 17/8/2017بكتاب  الؤر  يف 
 م الكائنة يف: )الروضة(. 1979لسنة  4693ر ــــــ: عز الوءيـــة 
 .3-4-2/26، 1( خم ط ر ــ: هل.م/3(   عة ر ـ: )88) : سي ة ر ـ

 عبد العاليال الي ان الدواري.والسجلة ةاـ: 
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 

إبصدار )عوع الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة 
 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العـاري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (2017/ 371إعالن ر ـ )

 تـدم إلينا السيد/ شهاا حم د عبد هللا.
 إصدار )عوع مفـود(  او طالب 17/8/2017بكتاب  الؤر  يف 

 م الكائنة يف: )عبد هللا السامل( 2011لسنة  1068عز الوءيـــة ر ــــــ: 
 25729( خم ط ر ــ: م/.2(   عة ر ـ: )247ر ـ: )  سي ة

 والسجلة ةاـ: شهاا حم د شهاا وآخرون.
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 

اجلريدة معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف 
الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 

 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العـاري   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (2017/ 372إعالن ر ـ )

 تـدم إلينا السيد/ أمحد عبد الرمحز يوا  الكوس.
 إصدار )عوع مفـود( عز الوءيـــة  او طالب 17/8/2017بكتاب  الؤر  يف 

 م الكائنة يف: )الـاداية(. 1961لسنة  114ر ــــــ: 
شر او ال ري   –( 27ةاالو الـسي ة ر ـ ) –( 7 بلة الـسي ة ر ـ )

 (.9  عة ر ـ ) –( 29جنوةو الـسي ة ر ـ ) –العام 
 والسجلة ةاـ: عبد الرمحز يوا  الكوس.

يـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا يرجف  ز تكون حبوزت  الوء
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 
الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 

 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،
 التسجيل العـاري مدير إدارة 

 

 (2017/ 373إعالن ر ـ )
 تـدم إلينا السيد/ بدر يعـوا الدشيت.

 إصدار )عوع مفـود(.  او طالب 16/8/2017بكتاب  الؤر  يف 
 م الكائنة يف: )الـيور(. 2010لسنة  14524ر ــــــ: عز الوءيـــة 

 .36942( خم ط ر ــ: م/3(   عة ر ـ: )130 سي ة ر ـ: )
ةاـ: بدر يعـوا الدشيت وفاط ة يعـوا الدشيت وخدجية والسجلة 

 يوا  علي بوشهري.
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 
معلومات  خالل أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة 

إال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع الر ية و 
 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،

 مدير إدارة التسجيل العـاري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (2017/ 374إعالن ر ـ )

 تـدم إلينا السيد/ منيور اامل حم د. 
 إصدار )عوع مفـود(.  او طالب 14/8/2017بكتاب  الؤر  يف 

 م الكائنة يف من ـة: حويل. 2006لسنة  1173عز الوءيـــة ر ــــــ: 
 26215خم ط ر ــ: م/  73(   عة ر ـ: 37 سي ة ر ـ: )

 والسجلة ةاـ: غالي  خليوي الي ري وآخرون.
يرجف  ز تكون حبوزت  الوءيـة الاكورة أو لدي  أية معلوماهل بي هنا 
أن يتـدم إىل إدارة التسجيل العـاري /  سـ احملفوظاهل مبداي 

أابوع  مز اتريخ نير هاا اإعالن يف اجلريدة معلومات  خالل 
الر ية وإال فإن اإدارة اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار )عوع 

 مفـود( ال لوا وللبيان نعلز،
 مدير إدارة التسجيل العـاري 

 

 وزارة الكهرةا والاا
 إعالن 
 2016/2017-3عز ال اراة ر ـ: وك م/

م نـل النسخ توريد وتركيب وتيغيل وصيانة نظا
االحتياطية ب  أجهالة اخلوادم الرئيسية والتخاليز 

بـ ا  اليئون الالية ومركال البياانهل للجهاز الركالي 
 لتكنولوجيا العلوماهل

تعلــز وزارة )الكهــرةا والــاا( عــز طــرح ال اراــة الــاكورة أعــاله بــ  
ــــراغب  يف  ــــا العلومــــاهل ولل اليــــركاهل التخييــــة يف جمــــال تكنولوجي

شـرتاك احليــول علــف واثئــ  ال اراــة مــز إدارة العـــود والنا يــاهل اال
الــدائري  –)مرا بــة النا يــاهل( مبـــر الــوزارة الرئيســي )جنــوا الســرة 

 السادس( ال اب  األول حسب البياانهل التالية:
 27/8/2017اتريخ ال رح:  -
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آخر موعد لتسليـ الع ـاااهل  8/10/2017اتريخ تـد  الع اا:  -
 الساعة الواحدة ظهراو ولز يـبل أي ع اا بعد ذلك.يف متام 

د.ك )مخسة عير ديناراو كويتياو ال  15/-مثز نسخت  مز الواثئ :  -
ــــــ  ال اراــــــة مــــــز إدارة العـــــــود  غــــــري( وميكــــــز احليــــــول علــــــف واثئ

الــــدائري  –جنـــوا الســـرة  –والنا يـــاهل يف مبـــى الـــوزارة الرئيســــي 
 السادس ال اب  األول.

د.ك )اــت ائة دينــار كــوييت( ليـــاحل وزارة  600/-يل: التــ م  األو  -
 الكهرةا والاا غري  ابل للرد.

تــــدم الع ـــاااهل مرفــــ  اـــا شــــهادة مـــز غرفــــة التجـــارة واليــــناعة  -
وتوضــا الواثئــ   2017/2018الكويتيــة تفيــد تســجيل اليــركة لعــام 

يف أظــرع خمتومــة ةليــ ا األمحــر وتــود  بيــندوق الع ــاااهل الكــائز 
 لعـود والنا ياهل بوزارة الكهرةا والاا.إبدارة ا

ايعـد اجت ا  متهيدي لل  ارا  اليرتك  يف هاه ال اراة مببـى  -
ـــة االجت اعـــاهل   –من ــــة الــــريوان  –إدارة مركـــال احلااـــب اآليل غرف

( االحــداءياهل اجلغرافيــة 80مـابــل طريــ  اجلهــراا الســريا )طريــ  ر ـــ 
 متـــام الســـاعة التااـــعة يف 47,814556،  29,307666لـــةدارة 

م ليـــرح طبيعـــة األع ـــال 10/9/2017صـــباحاو يـــوم األحـــد الوافـــ  
 والرد علف ااتفسار ال ارا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعـالن

بي ن  ( ) (2016/2017- 1ـــالايدة ر ـ )وك م /عز ال
أع ال ااتغالل مـي  حم ة اليبية لتوليد الـوى 

 الكهرةئية وتـ ري الياه
ـــز " وزارة الكهــرةا  ـــالايدة أع ــال ااــتغالل تعلــ والـ ـــاا " عــز طــرح مــ

مـيــ  حم ــة اليــبية لتوليــد الـــوى الكهرةئيــة وتـ ــري اليــاه  علــف 
مجيا اليركاهل التخيية لثل هـاه األع ـالم مـا تــد  السـتنداهل 
الدالــة علــف ذلــك وميكــز للــراغب  يف االشـــــــرتاك احليــول علــف واثئــ  

النا ياهل " مبــر الـوزارة ةلبـى الرئيسـي الالايـــدة مز " إدارة العـود و 
 ال اب  األول. –الدائري السادس  –جنوا السرة  –

ـــــ   ــــوم األحـــــد الوافـ ــــز ي ــــاراو م ــــك اعتب ــــل  27/8/2017وذل م، مـاب
د.ك  فـــــــط عيــــــرون دينــــــاراو ال غــــــريم غــــــري  20/-مبلــــــــــغ و ــــــدره 

  ابل للــرد.
الايدة ميكز مراجعة ويف حالة االاتفساراهل عز بعض العلوماهل عز ال

 -"   ــا  حم ـــاهل الـــوى الكهرةئيـــة وتـ ـــري اليــاه " حم ـــة اليبيــــــــة 
( وتـــــد  العــــروع 24580178( فـاكس )24582280تليفـون )

مرفــــ  اا شـــهادة مز " غـــرفة جتارة وصـناعة الكويـت " تفيـد تسـجيل 
ــــود  يف  اليـــندوق اخلـــاص ةل 2017اليـــركة لعـــام  ــــروع " م ، تـــ عـــ

 –إبدارة العــود والنا يــاهل " مبــر الــوزارة الرئيسـي   جنـوا الســرة 
الـــدائري الســـادس م ال ـــاب  األول يف موعـــد أ يـــاه الســـاعة الثانيـــة 

م ، ولـز يلتفـت  28/9/2017عيرة ظهراو مز يـوم اخل ـيس الوافـ  
 إىل ع اا يرد بعد اليعاد احملدد.

 األمانة العامة الس الوزراا
/  2017- 38ن عز طرح ال اراة ر ـ )إعال

( بي ن توريد   ا غيار )زيوهل وشحوم( 2018
لل عداهل واآللياهل الثـيلة للجنة متابعة الـراراهل 

 األمنية
تعلــز األمانــة العامــة الــس الــوزراا عــز طــرح  اراــة عامــة غــري  ابلــة 

( بيـ ن 2017/2018-38للتجالئة ب  اليركاهل التخيية ر ـ )
يــار )زيــوهل وشــحوم( لل عــداهل واآلليــاهل الثـيلــة للجنــة توريــد   ــا غ

متابعـــة الــــراراهل األمنيـــة وذلـــك طبــــاو لل واصـــفاهل واليـــرو/ العامـــة 
الــواردة يف واثئــ  ال اراــة والــيت ميكــز احليــول عليهــا ةألمانــة العامــة 

( وذلـــك أءنـــاا 4بوابـــة ر ــــ )- يـــر الســـي  العــامر -الــس الـــوزراا 
 مواعيد الع ل الر ية. 

 السعر اإ فال آخر يوم بيا الكراااهل ل رحا
 األحد

27/8/2017 
 الثالاثا

12/9/2017 
 اخل يس

14/9/2017 
 د.ك 75

( يومــا اعتبــاراو مــز اتريــخ فــض الظــاري  60وتســري الع ــاااهل لــدة )
%( مز  ي ة الع اا علف 2هاا وتبلغ الكفالة األولية ساه ال اراة )

وصـادرة ةاــ األمانـة العامـة الـس أن تكون صاحلة طيلة مدة اراين  
 الوزراا.

 يرجف اص حاا الستنداهل التالية للحيول علف كرااة اليرو/:
.شــهادة التســجيل لــدى اجلهــاز الركــالي لل نا يــاهل العامــة اــارية 1

 الفعول. 
 .الر ـ الدين لليركة.2
 .شهادة ااتيفاا نسبة الع الة الوطنية اارية الفعول. 3
ونســخة مــز الب ا ــة الدنيــة لنــدوا اليــركة ليــراا .كتــاا تفــويض 4

 الكرااة.
ـــــة  ـــــود والنا يـــــاهل: بدال ـــــة العـ لالاتفســـــار: يرجـــــف االتيـــــال مبرا ب

وترال االاتفسـاراهل علـف الفـاكس:  3351داخلي - 1800008
22221856 

 

 علف للتخ يط والتن يةاالس األ
 إعـــــــــالن

 – 30ال اراة ر ـ )تعلز األمانة العامة عز رغبتها يف طـرح 
( اخلاصة مبيرو  الدعـ اإعالمي للخ ة اإمنائية 2016/2017

( واخل ط السنوية النبثـة منها، 2019/2020 – 2015/2016)
 فعلف اليركاهل الراغبة يف التـدم ساه ال اراة مراعاة التايل:

.أن تكون مسجلة لدى اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة  بل 1
 عالن.صدور هاا اإ

.أن تكون اليركة التـدمة لديها اخلوة يف هاا ااال، ما إحاار ما 2
 يثبت ذلك.

.تبدأ األمانة العامة يف تسليـ شرو/ ال اراة اعتباراو مز اتريخ 3
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 ( يوماو.30ولدة ) 27/8/2017
.يتـ احليول علف شرو/ ال اراة مز إدارة اليئون الالية نظري 4

 سة وابعون ديناراو كويتياو ال غري(.د.ك )فـط مخ 75راـ  دره 
.ايعـد االجت ا  الت هيدي يف متام الساعة العاشرة صباح يوم 5

، وذلك يف مبى األمانة العامة 11/9/2017االءن  الواف  
لل جلس األعلف للتخ يط والتن ية، وآخر موعد لتـد  الع اااهل 

مبـر  27/9/2017هو الساعة الواحدة ظهر يوم األربعاا الواف  
 األمانة العامة.

 

 االس الوطين للثـافة والفنون واآلداا
 إعالن

يعلز االس الوطين للثـافة والفنون واآلداا عز طرح ال اراـة ر ـ م و ث 
 ’’جريدة الفنون ’’طباعة جملة  2017/2018 -8ع أ 

وعلف مز يرغب االشرتاك يف هاه ال اراة مز اليركاهل التخيية 
د.ك( فــط  75واثئـ  ال اراـة مـابل راــ و دره )احليول علف 

مخسة وابعون دينـارا كويتيا غري  ابل للرد مز إدارة اليـئون الــــاليـة 
مبـى االس الوطين شار  اليهداا -الـدور الثاين  – ســ العـود  –
 20عل ـــا فن آخــر موعــد لتـــد  العــــ اااهل خالل ) -اليرق  –

 ز اتريخ صدور اإعالن.يوما( م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
يعلز االس الوطين للثـافة والفنون واآلداا عز طرح  اراـة ر ـ م 

شحز إصداراهل االس لعارع  2017/2018-9وث ع أ 
 الكتاا اخلارجية

وعلف مز يرغب االشرتاك يف هاه ال اراة مز اليركاهل التخيية 
د.ك( فــط  75احليول علف واثئـ  ال اراـة مـابل راــ و دره )

كويتياو غري  ابلة للرد مز إدارة اليـئون الــــاليـة   او مخسة وابعون دينـار 
مبـى االس الوطين شار  اليهداا -الـدور الثاين  – ســ العـود  –
 اليرق. –

يوماو( مز اتريخ  20عل ـــا فن آخــر موعــد لتـــد  العــــ اااهل خالل )
 صدور اإعالن.

 

 العامة لالتياالهل وتـنية العلوماهلاسيئة 
  2018–2/2017إعالن عز طرح ال اراة ر ـ: 

تعلـز  اسيئـة  العامـة لالتيـاالهل وتـنيــة العلومـاهل عـز طـرح ال اراــة 
بيـــ ن تـــد  خــدماهل نظافــة ومرااــل   2018 - 2017/  2ر ـــ: 

 لـر اسيئة.
وذلــك طبـــاو لل واصــفاهل واليــرو/ العامــة الــواردة يف واثئــ  ال اراــة 
ــــة  ــــة العامــــة لالتيــــاالهل وتـني والــــيت ميكــــز احليــــول عليهــــا مــــز اسيئ

بوابـة )  -العلوماهل ، مبـرها الؤ ـت الكـائز يف  يـر السـي  العـامر 
ــــة، وذلــــك أءنــــاا مواعيــــد  -الــــدور األول  -(  6 إدارة اليــــئون الالي

وحــىت   27/8/2017اعتبــاراو مــز يــوم األحــد الوافــ   الع ــل الر يــة
-مــــــابل راــــــــ مالـــــي  ــــــدره ) 7/9/2017يـــــوم اخل يس الوافـــــ  

( 90( د.ك للكرااة وغـري مسـرتجعة وتسـري الع ـاااهل لـدة )150/
يومــا اعتبــاراو مــز اتريــخ فــض الظــاري  ، عل ــاو فن آخــر موعــد لتـــد  

الساعة الواحدة والني  ظهراو مز يوم اخل يس الواف    الع اااهل هو
14/9/2017 . 

ــة ســاا الع ــاا مبلغــا و ــدره ) ( 1,500/ -هــاا وتبلــغ الكفالــة االولي
 د.ك علف أن تكون صاحلة طوال مدة اراين الع اا .

 يرجف إحاار الستنداهل التالية للحيول علف كرااة اليرو/ :
 الر ـ الدين لليركة . -1
 رة عز إييال التسجيل لدى جلنة النا ياهل الركالية.صو  -2
 شهادة تسجيل اليركة لدى السجل التجاري. -3
 . 22929950لالاتفسار يرجف االتيال علف الر ـ التايل :  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 – 2017/  3متديد ال اراة ر ـ عز إعالن 
 بيـــــــ ن ميــــــــرو  مـســــــ االنرتنـــــــــت 2018

تعلز  اسيئة  العامة لالتياالهل وتـنية العلوماهل عز متديد ال اراة 
بي ن ميرو  مـسـ االنرتنت ليوم  2018 - 2017/  3ر ـ  

 مسااو . 1:30الساعة  7/9/2017اخل يس الواف  
 لالاتفسار : -

 . 22929950يرجف االتيال علف الر ـ التايل : 
 

 اسيئة العامة لليناعة
 إعالن

 ئة العامة لليناعة فن  تـدم إليهاتعلز اسي
 السيدة /  انابل حم اس عبدهللا غايل
 طالب  تعديل يف السجل اليناعي 

 22757ر ـ الرتخي : 
 حتت االاـ التجاري: مينا السنابل للحدادة  

 2001-1-20اليادر بتاريخ: 
 العد: أع ال احلدادة

ااـ الالك: اسيئة العامة   -من ـة: اليويخ اليناعية الثانية  شار : 
 د   حمل : كامل الـسي ة   53لليناعة    عة:و   سي   :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

تعلز اسيئة العامة لليناعة فن  تـدم إليها السادة ورءة/ عبد هللا حم ـد 
ا( 121الياه  الغامن طالب  إصدار بدل فا د لعـد الـسي ة ر ـ )

 (.1-( مبن ـة )اليويخ اليناعية 1 عة ) 
يرجـــف  ـــز يكـــون حبوزتـــ  عــــد الـســـي ة الـــاكورة أعـــاله أو لديـــ  أي 
معلومــــاهل بيــــ ن  أن يتـــــدم إىل مـــــر اسيئــــة العامــــة لليــــناعة )الــــدور 

 ســــ الرتاخـــي  والســـجل اليـــناعي( خـــالل أاـــبوع  مـــز -األرضـــي
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اا الهلـة إبصـدار اتريخ نير اإعالن وإال فإن اسيئة اـتـوم بعـد انـاـ
 بدل فا د عز العـد ال لوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

تـــدم إلينــا الســادة ورءــة/ خليفــ  محــد العسعواــي طــالب  تســليـ أصــل 
( مبن ــــــة )الر ـــــاا اليـــــناعية 3(   عـــــة )44عــــــد الـســـــي ة ر ــــــ )

 الثانية(.
يرجـــف  ـــز يكـــون حبوزتـــ  عــــد الـســـي ة الـــاكورة أعـــاله أو لديـــ  أي 

إىل مـر اسيئة العامة لليناعة جنوا السـرة معلوماهل بي ن  أن يتـدم 
 سـ الرتاخي  والسـجل اليـناعي( خـالل أاـبوع  -)الدور األرضي

مـــز اتريـــخ نيـــر اإعـــالن وإال فـــإن اسيئـــة اـــتـوم بعـــد انـاـــاا الهلـــة 
 إبصدار بدل فا د عز العـد ال لوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

روك  تعلـز اسيئــة العامــة لليـناعة فنــ  تـــدم إليهـا الســادة شــركة/ تــوا
لألبــواا واليــبابيك اجلــاهالة / عــاط  عبــد اليــ د حبيــب وشــريكت  

 طالب   يد يف السجل اليناعي.
حتـت االاــ التجـاري شـركة/ تـوا روك - 201621ر ــ الرتخـي : 

العد:  2017-8-17لألبواا واليبابيك اجلاهالة، اليادر بتاريخ: 
 أع ال االلنيوم )ال ع ة مبادة اليو يب يف اي(.

 C/5  سي ة:-  عة: احلرفية -تواعة احلرفية مبن ـة اجلهراا من ـة: 
 ااـ الالك: اسيئة العامة لليناعة.-الدور: األرضي  C/5حمل:  –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

 تعلز اسيئة العامة لليناعة فن  تـدم اليها.
 السادة/ شركة غالال للخدماهل اللوجستية والتخاليز.

 صدار بدل فا د عـد  سي ة.إطالب  
 ااـ الالك: اسيئة العامة لليناعة.-اليليبية الالراعية شار : من ـة: 
 .1 سي ة:   8  عة:

يرجف  ز يكون حبوزت  الرتخي  الاكور أعاله أو لدي  أي معلوماهل 
بي ن  أن يتـدم اىل مـر اسيئة العامة لليناعة الدور األرضي خالل 

د انـااا أابوع  مز اتريخ نير اإعالن وإال فإن اسيئة اتـوم بع
 الهلة إبصدار بدل فا د عز الرتخي  ال لوا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

تعلز اسيئة العامة لليناعة فن  تـدم اليها / ورءة علي ع ران علي 
/اوق اليفاريز( 3( )  عة 87طالب  إصدار بدل فا د عـد )

( يرجف  ز يكون حبوزت  1مبن ـة )الر اا اليناعية األوىل بلوك 
أعاله أو لدي  أي معلوماهل بي ن  أن يتـدم إىل  عـد الـسي ة الاكورة

 سـ الرتاخي  والسجل -مـر اسيئة العامة لليناعة )الدور األرضي
اليناعي( خالل أابوع  مز اتريخ نير اإعالن وإال فإن اسيئة 

 اتـوم بعد انـااا الهلة إبصدار بدل فا د عز العـد ال لوا 

 إعالن
 ن  تـدم اليهاتعلز اسيئة العامة لليناعة ف

 السيد/ خالد عيد مسلط العج ي 
 طالب  بدل فا د/اتل  لرتخي  احلرفة اليناعية العائدة سـ

 27403ر ـ الرتخي : 
 حتت االاـ التجاري: مينا االرجوان التحدة إنتاأ حمارم الورق 

 .22/5/2012اليادر بتاريخ: 
 العد: حمارم الورق.

 اسيئة العامة لليناعةمحدي   ااـ الالك: من ـة: األ
 دور: األرضي   40حمل: 150 سي ة:   0  عة:

يرجف  ز يكون حبوزت  الرتخي  الاكور أعاله او لدي  أي معلوماهل 
بي ن  أن يتـدم اىل مـر اسيئة العامة لليناعة الدور األرضي خالل 
أابوع  مز اتريخ نير اإعالن وإال فإن اسيئة اتـوم بعد انـااا 

 إبصدار بدل فا د عز الرتخي  ال لوا. الهلة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
 تعلز اسيئة العامة لليناعة فن  تـدم اليها
 السادة/ شركة التحدة لييانة العداهل  

 طالب  تعديل يف السجل اليناعي 
 20913ر ـ الرتخي : 

 حتت االاـ التجاري: اليركة التحدة لييانة العداهل.  
 1992-7-20اليادر بتاريخ: 

 ع ال خراطة العادن   أالعد: 
 ااـ الالك: اسيئة العامة لليناعة  -من ـة: اليويخ اليناعية الثالثة   شار : 

 -دور: األرضي   بناية:    5حمل:   178  عة: أ  سي ة: 
 

 هيئة تيجيا االاتث ار الباشر
 إعالن
 2018-02/2017عز ال اراة ر ـ ه. هل. أ.م 

شراا وتوريد وتركيب وتيغيل وتعري  وربط وصيانة 
 سيئة تيجيا االاتث ار الباشر. ECMنظام 

تعلز هيئة تيجيا االاتث ار الباشر عز طرح ال اراة ر ـ )هـ .هل. 
( شراا وتوريد وتركيب وتيغيل وتعري  2018-02/2017أ.م 

سيئة تيجيا االاتث ار الباشر، وذلك  ECMوربط وصيانة نظام 
بـا لل واصفاهل الفنية واليرو/ اخلاصة والعامة الواردة يف واثئ  ط

ال اراة وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز إدارة اليئون الالية 
 8  عة  -)من ـة شرق يف برأ احل راا 45الكائز مـرها يف الدور 

( وذلك خالل ااعاهل الدوام الر ي اعتبارا مز يوم 14مبى  -
 :27/08/2017األحد الواف  
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الكفالة  السعر اإ فال ال رح

 األولية
 االجت ا  الت هيدي

 األحد
27/08/2017 

 األربعاا
20/09/2017 

-/75 
 د.ك
غري 

 مسرتجعة

2000 
 دينار

)صاحلة لدة 
يوماو مز  90

اتريخ فض 
 الظاري (

 األحد
10/09/2017 

مبـر هيئة تيجيا 
االاتث ار الباشر 

( 11الساعة )
 صباحا

تـد  كتاا تفويض تسليـ مستنداهل ال اراة وشهادة جيب -
تسجيل اليركة يف اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة وغرفة التجارة 

 واليناعة عند شراا كرااة ال اراة.
جيب تـد  شهادة ااتيفاا نسبة الع الة الوطنية اليادرة مز  بل -

دة انة ما والياحلة ل 2017وزارة اليئون االجت اعية والع ل لعام 
 شراا ال اراة وتـد  الع اا.

تود  الع اااهل بواا ة الظرع الختوم يف صندوق ال ارااهل يف -
يوما  90مـر هيئة تيجيا االاتث ار الباشر وتسري الع اااهل لدة 

 اعتبارا مز اتريخ فض الظاري .
إن هاه ال اراة مفتوحة لل ـاول  العت ديز والسجل  لدى -

الركالي لل نا ياهل العامة والايز تتوافر فيهـ اليرو/ اجلهاز 
 الـانونية والؤهل  لدخول هاه ال ارااهل لتـد  عروضهـ.

( ظهرا يف يوم األربعاا 1آخر موعد لتـد  الع اااهل هو الساعة )-
 .20/09/2017الواف  

يكون موعد اجت ا  فض الظاري  علين يف يوم األربعاا الواف  -
 ( صباحاو.11يف متام الساعة ) 27/09/2017
 الدفا عز طري  الكي نت فـط.-
 

 اإدارة العامة لةطفاا
 إعالن

-4تعلز اإدارة العامة لةطفاا عـز متديـد موعـد إ فـال  اراـة ر ــ: 
ــــة وأجهــــالة  2017/2018 ــــب وتيــــغيل كــــامرياهل مرا ب ــــد وتركي توري

 تسجيل وملحـاهتا.
ال مراجعـة  ســ احملااـبة فعلف السادة التجار التخييـ  يف هـاا ااـ

الـدور الثالـث -البـى الرئيسـي-اإدارة العامـة لةطفـاا -"اليندوق" 
للحيــول علــف الواصــفاهل اخلاصــة ســاه ال اراــة مـابــل راـــ و ــدره 

ــارا كويتيــا ال غــري، غــري  ابــل 75/-) ( د.ك/فـــط مخســة واــبعون دين
 لالارتداد مي حب  معهـ الستنداهل التالية:

 السجل التجاري.  . صورة مز1
 .صورة شهادة غرفة جتارة وصناعة الكويت. 2
 .صورة مز إييال التسجيل لدى اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة. 3
ــة لــدى اليــركاهل غــري 4 ــة الوطني .صــورة شــهادة ااــتيفاا نســبة الع ال

احلكوميــة اليــادرة مــز وزارة اليــئون االجت اعيــة والع ــل صــاحلة لــدة 
 ا. انة ترف  ما الع ا

.تســـــــلـ الع ـــــــاااهل لـســــــــ النا يـــــــاهل والعــــــــود ةإدارة العامـــــــة 5
 الدور األول.  –( 4مبى ر ـ )-من ـة الري -لةطفاا

عل ـــــــاو فن آخـــــــر موعـــــــد لتــــــــد  العـــــــروع يـــــــوم األربعـــــــاا الوافـــــــ  
 ( ظهراو.1:00الساعة ) 6/9/2017

 مدير إدارة اليئون الالية 

 الجهاز ال ركالى لل نا يات العامة
 إعالن

إعالن ال رح ال سب  لل نا يات ال حدودة علف 
  ائ ة شركات

يعلز الجهاز ال ركالى لل نا يات العامة عز طرح  
تحديث وت وير RFP-2027441ال نا ية ر ـ 

 -Iشبكة الغاز وال كثفات في من ـة شرق الكويت 
UPGRADATION OF GAS AND 

CONDENSATE NETWORK AT EAST 
KUWAIT I- AREA 

شركة نفط الكويت يود الجهاز ال ركالي  بناء علف طلب
انتباه السادة ال نا ييز إلف أن  عي لل نا يات العامة أن يستر

 2016لسنة  (49)مز الـانون ر ـ  (16)وااتنادا إلف ن  ال ادة 
اوف يتـ طرح ال نا ية ال اكورة أعاله علف اليركات 

ماو يو (30)بعد مدة  (17)ال اكورة بالكي  ال رف  وعددها 
 لجريدة الرا ية.يف ا ل مز تاريخ نير هاا اإعالن ألعلف ا

مام أميلحة لـ يرد اا   فف هاه الـائ ة التظلـ ي ويح  لكل ذ
ابوع مز أدراج  خالل مدة إال جلس مز  رار االاتبعاد أو عدم 

نير هاا اإعالن بالجريدة الرا ية وبعد اداد الراـ ال حدد 
 (2017/114).ر ـ ي بالـرار الوزار

 األميز العام للجهاز ال ركالى لل نا يات العامة
 مرف  اليركات ال حدودة

 وكيال عز اـ ال ـاولا
  اليركة الخليجية العال ية للتجارة العامة وال ـاوالت ذ م م

  شركة اتحاد ال ـاوليز ) كويت ( ذ م م
  شركة او اند جي الهنداية للتجارة العامة وال ـاوالت ذ م م

الت آلال تكاملة لل ـاوالت ال يكانيكية واشركة الخدمات 
 الد يـة ذ م م

 

  شركة الدار للهنداة واالنياءات ش م ك م
  شركة اليناعات الهنداية الثـيلة وبناء السفز ش م ك

  شركة الغانـ انترناشيونال للتجارة العامة وال ـاوالت ذ م م
  شركة ال ج وعة ال يتركة لل ـاوالت ش م ك م

  للخدمات الفنية ذ م مشركة ال ير 
  شركة الهنداة ال يكانيكية وال ـاوالت ذ م م

  خوان  ذ م مإشركة بدر ال ال و
  شركة ابيك الخليج للتجارة العامة وال ـاوالت ذ م م

  شركة عربي لل ا ة والتكنولوجيا ش م ك م
  شركة كي اي اي للهنداة وال ـاوالت ذ م م

والده للتجارة العامة أوشركة مح د عبد ال حسز الخرافي 
 وال ـاوالت العامة وال نيات اليناعية ذ م م

 

  شركة ميرف للتجارة وال ـاوالت ش م ك ع
شركة ناصر مح د البداح وشريك  للتجارة العامة 

 وال ـاوالت ذ م م
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 إعالن
ال رح ال سب  لل نا يات ال حدودة علف  ائ ة عز 

 شركات
يعلز الجهاز ال ركالى لل نا يات العامة عز طرح  

التالود  /2016/330خ/ال نا ية ر ـ م ب ك 
 بخدمات الدعـ الفني لنظـ ال علومات 

يود الجهاز ال ركالي بناء علف طلب مؤاسة البترول الكويتية 
انتباه السادة ال نا ييز إلف أن  عي لل نا يات العامة أن يستر

 2016لسنة  (49)مز الـانون ر ـ  (16)وااتنادا إلف ن  ال ادة 
اوف يتـ طرح ال نا ية ال اكورة أعاله علف اليركات 

ماو يو (30)بعد مدة  (12)ال اكورة بالكي  ال رف  وعددها 
  ل مز تاريخ نير هاا اإعالن بالجريدة الرا ية.ألعلف ا

مام أميلحة لـ يرد اا   فف هاه الـائ ة التظلـ ي ويح  لكل ذ
ابوع مز أدراج  خالل مدة إر االاتبعاد أو عدم ال جلس مز  را

نير هاا اإعالن بالجريدة الرا ية وبعد اداد الراـ ال حدد 
 (2017/114).ر ـ ي بالـرار الوزار

 األميز العام للجهاز ال ركالى لل نا يات العامة
 مرف  اليركات ال حدودة

 وكيال عز اـ ال ـاولا
  شركة عالـ التكنولوجيا ش م ك مـفلة

  الخرافي للحاابات اآللية ذ م مشركة 
  شركة ك بيوتر داتا نتوركس ذ م م

  شركة الهنداة والتـنيات ال تعددة ش م ك م
  اليركة الوطنية لخدمات الك بيوتر ذ م م

  اليركة الكويتية الر  ية للحاابات ش م ك م
  شركة مج وعة العال ية للتكنولوجيا ش م ك م

  للتجارة وال ـاوالت ذ م مشركة الديار ال تحدة 
  نظ ة الك بيوتر ش م ك مألشركة زاك الوشنال 

  شركة الحاابات لتكنولوجيا ال علومات ش م ك مـفلة
  مج وعة أنظ ة الك بيوتر ال تكاملة العال ية ش م ك م
  شركة الخالدية لالجهالة االلكترونية والكهربائية ذ م م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 النــإع

 /2017/2016/6/1بي ن ال نا ية ر ـ إ م م
 ت جير ايارات لعـود ال ياريا

 -وزارة األشغال العامة  -
يدعو الجهاز ال ركالي لل نا يات العامة السادة ال نا ييز الايز 

تســــــلـ حيلوا علف وءائ  ال نا ية ال اكورة أعاله أن يبادروا إلف 
مي حبيز معهـ  -مـر الجهاز )محار اجت اع ت هيدي ( مز 

 إييال شراء ال نا ية
 األميز العام للجهاز ال ركالى لل نا يات العامة

 

 ( 54/2017) االجت ا  ر ـ حمار 
 )االءن (النعـد صباح يوم

   م 2017-7-24الواف   -هـ  1438 -شوال  - 29
( 54/2017عـــد اجلهــاز الركــالي لل نا يــاهل العامــة جلســت  ر ـــ )

ــوم   2017-7-24الوافــ   )االءنــ (لســاعة التااــعة مــز صــباح ي
بـاعة االجت ا  مبـر اجلهـاز الركـالي لل نا يـاهل العامـة و حباـور كـل 

 مز السادة :
 أعااا جملس إدارة اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة :

 رئيس اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة العبدالرزاقعبدهللا اعود  1
 انئب اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة فييل محد الاليز 2
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبدالعاليال حم د الس حان 3
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/ جنان حمسز بوشهري 4
 عاو/ ثل األمانة العامة لل جلس األعلف للتخ يط والتن ية هيفاا عبدالعاليال الا  5
 عاو  ثل/ إدارة الفتوى والتيريا د/مراال اعد الاجدي 6
 عاو /  ثل وزارة الالية اامل ذايا العنالي 7
 عاو/  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 8
 

 األم  العام: 
 األم  العام للجهاز الركالي لل نا ياهل العامة هيا أمحد الودعاين 1

 
 مز االجت ا  السادة: او د حار جانب

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة مياري حم د البليهيس 1
 

 و د اعتار عز حاور االجت ا  كل مز:
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة حم د انصر اخلرايف 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة فهداللواا / فهد عيد بز  2

 
ك ا حار جانبا مز االجت ا  العاو /  ثل اجلهاهل احلكومية اليت أشرفت علف تنفيا 

 النا ية وهـ كالتايل :
 السيدة/ مها الفالي  مرتجـ العاو /  ثل شركة نفط الكويت 1
الهنداـــــــة/ فاط ـــــــة فخـــــــرا  مهنــــــــدس  العاو /  ثل وزارة اليحة 2

 معداهل طبية 
الهنداــــــة/ أنــــــوار اليــــــيحة  مهنــــــدس 

 معداهل طبية 
الســــيدة/ أديبــــة ال ــــاهر  مرا ــــب إدارة 

 الختواهل 
الســــــيد/ فهــــــد الـ ــــــان  رئــــــيس  ســـــــ 

 الستحاراهل
الســـــيد/ خالـــــد بوانشـــــي  رئـــــيس  ســــــ  العاو /  ثل اسيئة العامة للرايضة 3

 إدارة الراف  
ــــــــيس  الهنــــــــدس/ ــــــــب  رئ جااـــــــــ الغاي

  سـ الييانة
 السيد/ أاامة اليهاا  مدير اليرتايهل العاو /  ثل جامعة الكويت 4
الســـــيد/ تيســـــري احل ـــــد  رئـــــيس فريـــــ   العاو /  ثل مؤاسة البرتول الكويتية 5

 الدعـ الفين 
الســـــــــــيد/ رايع اليـــــــــــ ي  إداري أول 

 اليراا وعـود اخلدماهل
الســــــيد/ وليــــــد اجل عــــــ    ثــــــل/ شــــــركة  الوطنية الكويتية العاو /  ثل شركة البرتول 6

 البرتول الوطنية الكويتية
الســـــيدة/ ر  العنـــــالي  مرا ـــــب العــــــود  العاو /  ثل األمانة العامة الس الوزراا 7

 والنا ياهل
ـــــــيـ  8 ـــــــة العامـــــــة للتعل ـــــــل اسيئ العاـــــــو /  ث

 الت بيـي والتدريب
الســـــــيدة/ فاط ـــــــة الســـــــليـ  مهنـــــــدس 

 اختياصي مدين 
 السيدة/ اعاد الـ ان  رئيس  سـ الييانة

ـــــــــدير  العاو /  ثل ديوان اخلدمة الدنية 9 الســـــــــيدة/ عائيـــــــــة اليـــــــــ ي  م
 اليئون الالية
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العاـو /  ثــل اسيئــة العامـة ليــئون الالراعــة  10

 والثروة الس كية
 السيد/ عبدالرمحز اليعل  مهندس اول 

الســـــــيد/ حم ـــــــد اللنــــــــاوي  رئـــــــيس  ســــــــ 
 التخ يط وتنفيا الع لياهل 

 الهنداة/ ل يفة الرشود  مهندس مدين
 السيد/ عايب احل دان  مرا ب النا ياهل العاو /  ثل الديوان األمريي 11
الســــــيد/ عبـــــــدالرمحز احليـــــــ  رئـــــــيس  العاو /  ثل شركة ان الهل النفط الكويتية 12

 فري  الياريا 
الســـــيدة/ أمـــــاين العلــــــي  رئـــــيس فريــــــ  

 ع ل العـود الفنية 
 السيد/ يوا  اليـر  مدير الياريا 

ــــــــيس  الســــــــيدة/ جيهــــــــان احلبيــــــــي  رئ
 فري  ع ل لعـود اإدارية

الســــيد/ رايع الســــبيعي  رئــــيس فريــــ  
 الياريا

الســــيد/ امحــــد مفيــــد حجــــازي  ةحــــث  العاو /  ثل وزارة األعالم 13
  انوين 

ــــــيس الســــــيدة/ مــــــى  حم ــــــد الفهــــــد  رئ
  سـ النا ياهل اخلارجية

الســــــــيد/ حم ــــــــد العــــــــازمي  رئــــــــيس  ســـــــــ  العاو /  ثل وزارة الرتبية 14
 النا ياهل 

 السيد/ فهد احليان  مدير اخلدماهل 
 السيدة/ أمل احلريب  رئيس  سـ التغاية

العاــــو /  ثــــل معهــــد الكويــــت لألحبــــاث  15
 العل ية

ــــــــــــب ك ــــــــــــال   السيد/عبدالرضــــــــــــا حبي
 مهندس اختياصي أول

 ديوان اخلدمة الدنية
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  1

$:312/2017 
اتريخ الكتاا 

:09/02/2017 
شركة كوالييت نت للتجارة 
 العامة والـاوالهل ذ م م

 )أعيد حبث( طلب اليركة التايل :
اوال:  تالويــدها فاــباا ااــتبعادها مــز ال اراــة ر ـــ  -
 لتوفري خدمة اإنرتنت 9/2016/2017

 لديوان اخلدمة الدنية
و ــــ  إجــــراااهل التعا ــــد وذلــــك لألاــــباا الــــاكورة  -

 بكتاا اليركة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيدة/ عائية الي ي  مدير اليئون الالية
عـــدم اختيـــاص جملـــس إدارة اجلهـــاز النظـــر ةلتظل ـــاهل 

انون  النا يـاهل العامـة ( مـز  ـ78ااتنادا لل ادة ر ــ )
 2016مز  انون النا ياهل العامة لسنة  49ر ـ 

 مؤاسة البرتول الكويتية
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  1

:2017/215 
اتريخ الكتاا 

:22/05/2017 

)أعيــد حبــث( طلــب تراــية بنــود النا يــة ر ـــ م ا ك / 
 توريد مواد غاائية متوينية  329/2016  /

 علف اليركاهل التالية: 
( علــف/ اليــركة التجاريــة العامــة مببلــغ 18البنــد ر ـــ ) -

 د.ك(  27,900/-إمجايل  دره )
ـــــام ) - ـــــود أر  ( علـــــف/ شـــــركة الن ـــــو 13,11,10البن

 د.ك(  500/17,896الكبري مببلغ إمجايل  دره )
( علف/ شركة كوفان للتجـارة 22,12البنديز ر  ي ) -

 د.ك(  6,957/-مببلغ إمجايل  دره )
( علـف/ ميـنا الكويتيـة لأللبـان 7,4,2البنود أر ام ) -

 د.ك(  34,506/-مببلغ إمجايل  دره )
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة :   
 السيد/ تيسري احل د  رئيس فري  الدعـ الفين  

الســــــيد/ رايع اليــــــ ي  إداري أول اليــــــراا و عـــــــود 
 اخلدماهل  

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 293ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
طلــب إعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  والوافـــة علــف 

 طرح النا ية ر ـ م ا ك

التـــالود خبـــدماهل الـــدعـ الفـــين لـــنظـ  330/2016/ / 12/07/2017:
 العلوماهل ب  اليركاهل الاكورة ةلكي 
 الرف  ولألاباا الاكورة بكتاا الؤاسة

 * النا ية غري  ابلة للتجالئة
 * ال تـبل عروع بديلة

 * النا ية حمدودة
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة :

 الفينالسيد/ تيسري احل د  رئيس فري  الدعـ 
  رر جملس إدارة اجلهاز التايل  

ــــــــ  أوال: إلغـــــــاا  ـــــــراره الســـــــاب  اليـــــــادر ةجت ـــــــا  ر 
التاـــ ز   26/4/2017النعــــد بتـــاريخ  32/2017

 : عدم الوافـة علف ال رح 
ـــا: الوافــــة شـــري ة أن يكـــون عـــدد  وظيفـــة مـــز  21اثني

 األولوية للكويتي  34أصل 
 جامعة الكويت
 توصيـاهل اجلهاهل

 الوضو  ــــانالبي م
 4778ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:30/04/2017 

ــــــــ  ـــــــود النا يـــــــة ر  ـــــــب تراـــــــية بن )أعيـــــــد حبـــــــث( طل
ـــــة  23/2016-2017 ـــــة    -صـــــيانة أجهـــــالة عل ي كلي

 -جامع  الكويت علف النحو التايل: -الييدلة 
( علـف/ شـركة 4.3.2.1البنود أر ـام )- Aاا وعة  -

اي يت يب ميـــــــديكال لل نتجـــــــاهل الغاائيـــــــة  والنبـــــــااتهل 
-اليـــــــحية )عـــــــرع وحيـــــــد(  مببلـــــــغ إمجـــــــايل  ـــــــدره)

د.ك(  فـط مخسة وءالءون الـ   وأربع ائـة  35,475/
 ومخسة وابعون دينارا  ال غري
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 اليرتايهلالسيد/ أاامة اليهاا  مدير 

 ــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل البـــت ةلــــرار الجت ـــا  
  ادم حل  التنسي  ما وزارة الالية

 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 7493ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

طلــب طــرح  اراــة عامــة ألع ــال توريــد الكتــب العربيــة 
 واألجنبية والدورايهل العل ية ةجلامعة

 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة :
 السيد/ أاامة اليهاا  مدير اليرتايهل

  رر جملس إدارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوافـة 
 عدم موافـة كل مز:  

  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة/ د. مبارك العازمي
 اسيئة العامة للرايضة

 اجلهــــاهل توصيــــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 12809ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:18/06/2017 

طلــب إعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  والوافـــة علــف 
 2017 -7/2016تراــــــية النا يـــــــة ر ــــــــ هــــــــ   ر 

أع ال توريد وتركيب وصـيانة أاثث ةاـتاد جـابر األمحـد 
العامــة والـــاوالهل الــدويل علــف / شــركة اخلنيــين للتجــارة 
 460/356,420)أ ــل األاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره )

د.ك(  فــــط  ءالمثائـــة واـــتة ومخســـون الـــ   وأربع ائـــة 
 وعيرون دينار  وأربع ائة واتون فلس ال غري

**عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد 
يف شـــــ ن  النا يـــــاهل  1964لســـــنة  37 ـــــانون ر ــــــ 

 العامة
 موافـة وزارة الالية *مرف  صورة مز

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 السيد/ خالد بوانشي  رئيس  سـ إدارة الراف 
 الهندس/ جااـ الغايب  رئيس  سـ الييانة

 ــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل البـــت ةلــــرار الجت ـــا  
  ادم حل  التنسي  ما وزارة الالية

 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 11152ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
-2016-11طلــــــب طــــــرح النا يــــــة ر ـــــــ هـــــــ   ر 

تيـــــغيل وصـــــيانة وإصـــــالح خـــــدماهل أحـــــواع  2017
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ــة(  22/05/2017: لســباحة ةألنديــة واالحتــاداهل الرايضــية )الن ـــة الثاني

علف اليركاهل والؤاساهل التخييـة ةألع ـال )الفئـة 
 الرابعة(  

 *ال تـبل عروع بديلة 
 *منا ية حمدودة 
 *ال تـبل التجالئة 
 %  25*األوامر التغيريية 

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :  
 السيد/ خالد بوانشي  رئيس  سـ إدارة الراف  

 الهندس/ جااـ الغايب  رئيس  سـ الييانة
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  

 مز اسيئةكتاا الح  
 األمانة العامة الس الوزراا

 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 7899ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:11/07/2017 

-77طلـــــــب إلغــــــــاا وإعــــــــادة طــــــــرح ال اراــــــــة ر ـــــــــ 
شــــراا خــــادم وبرجمــــة وتيــــ يـ الو ــــا  2016/2017

لتكنولوجيا العلومـاهل وذلـك اإلكرتوين للجهاز الركالي 
لعــدم م ابـــة الع ــاااهل الـدمــة لليــرو/ والواصــفاهل 

 الفنية ال لوبة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيدة/ ر  العنالي  مرا ب العـود والنا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة علف اإلغاا فـط

 7504ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:28/06/2017 

أع ـــال  4/2017/2018طلـــب طـــرح ال اراـــة ر ــــ 
ــــرميـ وصــــيانة مدنيــــة للجهــــاهل التابعــــة لألمانــــة علــــف  ت

 اليركاهل الاكورة بكتاا األمانة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيدة/ ر  العنالي  مرا ب العـود والنا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 معهد الكويت لألحباث العل ية
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 1467ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:12/07/2017 

توريـــد  2016/2017-8طلـــب تراـــية النا يـــة ر ــــ 
ــة مــا ملحـاهتــا  ــة مـاومــة لل ــواد الكي اوي مــراوح عامودي
يف مبـــى األمحـــدي علـــف/ شـــركة جم وعـــة أنيـــار اخللـــيج 

)اثين أ ــــل األاــــعار( مببلــــغ للتجــــارة العامــــة والـــــاوالهل 
د.ك(   فــط اــتة وتســعون  96.990/-إمجـايل  ــدره )

 ال   وتسع ائة وتسعون  دينار  ال غري بعد اخليـ
**عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد 

يف شـــــ ن  النا يـــــاهل  1964لســـــنة  37 ـــــانون ر ــــــ 
 العامة

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 ك ال  مهندس اختياصي أول  السيد/عبدالرضا حبيب

ــــة  ــــد الكفال  ــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز الوافـــــة مــــا جتدي
 البنكية

 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 1468ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:12/07/2016 

-M-52طلــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــاا ال اراــــــــــــــــــة ر ـــــــــــــــــــ 
حم ـــــــــــة ع ـــــــــــل معاجلـــــــــــة الســـــــــــوائل  2016/2017
النتهــــــاا اليـــــرو  و عــــــدم احلاجـــــة يف الو ــــــت  وذلـــــك
 احلايل

 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة :
 السيد/عبدالرضا حبيب ك ال  مهندس اختياصي أول

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 شركة البرتول الوطنية الكويتية

 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 707ر ـ الكتاا : 1

الكتاا اتريخ 
:15/06/2017 

خـدماهل صـيانة  CA/4087طلب طرح النا ية ر ـ 
أنظ ـــة التكييـــ  والتويـــد والتهويـــة والتدفئـــة  يف ميـــايف 
 اليركة الثالث علف اليركاهل الاكورة بكتاا اليركة.  

 ال تـبل عروع بديلة  -

 النا ية حمدودة  -
 النا ية تـبل التجالئة  -
 :   بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة 

الســــيد/ وليـــــد اجل عـــــ    ثــــل/ شـــــركة البـــــرتول الوطنيـــــة 
 الكويتية

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  2

$:777/2017 
اتريخ الكتاا 

:15/05/2017 
شركة جم وعة محد 

 العيفور وشركاه للتجارة
 العامة والـاوالهل ذ م م

طلب اليركة إضافة ا ها ض ز اليـركاهل )أعيد حبث( 
العــــد  HO GS/0395اليـــاركة ةلنا يـــة ر ــــ 

اليــامل خلدمــة الالراعــة والنظافــة ليــايف اليــركة واندي 
 بيت الوطنية   

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :  
الســــيد/ وليـــــد اجل عـــــ    ثــــل/ شـــــركة البـــــرتول الوطنيـــــة 

 الكويتية
اجلهــة االاــتعجال ةلــرد  ــرر جملــس إدارة اجلهــاز إخ ــار 

 5/7/2017علف كتاا اإحالة بتاريخ  
 شركة ان الهل النفط الكويتية

 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 21ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

نتيجــــــة مهيــــــل اليــــــركاهل العاليــــــة ألع ــــــال ال اراــــــة 
اخلاصــــــــــــــــة ببنــــــــــــــــاا  FNBP 2017/05-ر ـــــــــــــــــ

ــــــــــة 4وتســــــــــليـ  عــــــــــدد ) ( ان ــــــــــالهل منتجــــــــــاهل برتولي
 MR TANKERSمتوا ة الدى 

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 السيدة/ أماين العلي  رئيس فري  ع ل العـود الفنية

 السيد/ يوا  اليـر  مدير الياريا
 السيد/ عبدالرمحز احليـ  رئيس فري  الياريا

 فري  الياريا السيد/ رايع السبيعي  رئيس
الســــيدة/ جيهــــان احلبيــــي  رئــــيس فريــــ  ع ــــل العـــــود 
ــــة  ــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز فغلبيــــة أعاــــاؤه الوافـــــة  اإداري

 ويعلز عنها ةجلريدة الر ية " الكويت اليوم " 
 عدم موافـة كل مز: 

  ثل إدارة الفتوى والتيريا / د. مراال الاجدي 
األعلـف للتخ ـيط والتن يـة  ثل األمانـة العامـة لل جلـس 

 / هيفاا الا 
 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 20ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 FNBP 2017/05-أوال.  طــــــرح ال اراــــــة ر ـــــــ 
ـــــاا وتســـــليـ عـــــدد ) ـــــالهل منتجـــــاهل  4اخلاصـــــة ببن ( ان 

علـف  MR TANKERSبرتوليـة متواـ ة الـدى 
 اليركاهل العالية الؤهلة التالية :

- CHINA-NEW TIMES 
SHIPBUILDING CO. LTD.  

- CHINA-DALIAN SHIPBUILDING 
INDUSTRY CO. LTD.  

علف أن يتـ تـد  الع اااهل مبظروف  منفيـل  احـدمها 
للعرع الفين اآلخر للعرع الـايل  التاـ نة يف اليـرو/ 

 الوضحة بكتاا اليركة
اثنيا. الوافـة علف إاناد الهـام الـاكورة بكتـاا اليـركة 
إىل اجلهــة الختيــة يف اليــركة لتيســري اإجــراااهل علــف 
اليـركاهل الراغبــة ةليـاركة وجتنبــا لعالوفهـا عــز اليــاركة 

 ةل اراة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيدة/ أماين العلي     رئيس فري  ع ل العـود الفنية
 يوا  اليـر     مدير الياريا السيد/

 السيد/ عبدالرمحز احليـ     رئيس فري  الياريا
 السيد/ رايع السبيعي     رئيس فري  الياريا

الســيدة/ جيهــان احلبيــي     رئــيس فريــ  ع ــل العــــود 
 اإدارية

 رر جملس إدارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوافـة علـف أن 
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ـــام إبجـــر  اااهل طـــرح األع ـــال تتـــوىل صـــاحبة اليـــ ن الـي

( مـــا 18ب ريــــة ال اراـــة احملـــدودة وفــــا بـــن  الـــادة )
( مـز  ـانون النا يـاهل 53االلتالام فحكام  الادة ر ــ )

عــدم موافــة  ثـل األمانــة  2016لسـنة  49العامـة ر ــ 
العامــــة لل جلــــس األعلــــف للتخ ــــيط والتن يــــة / هيفــــاا 

 الا 
 وزارة اإعالم

 النا ياهلطرح  -طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 198ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:04/07/2017 

 254/2016/2017طلـــب طـــرح النا يـــة ر ــــ و أ/
توريد وتركيـب وتيـغيل وصـيانة وجتديـد  ســ  األرشـي  

 الر  ي بوزارة اإعالم
 ال تـبل التجالئة-
 ال تـبل عروع بديلة-
 %(25نسبة األوامر التغريية )-
علــف اليـركاهل التخييــة يف هـاا ااــال مــا  مـتيـره-

 إرفاق اخلواهل الدالة علف ذلك ما  الع اا
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

الســــيدة/ مــــى حم ــــد الفهــــد  رئــــيس  ســـــ النا يــــاهل 
 اخلارجية

 السيد/ امحد مفيد حجازي     ةحث  انوين
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز الوافـــة علــف أن ال تـــل شــر/ 

 انواهل يف أع ال النا ية 3عز اخلوة 
 194ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 154/2012/2012طلــــب طــــرح النا يــــة ر ـــــ وأ/
) ( الـيــام فع ــال صــيانة وإصــالح وتركيبــاهل  إضــافية 
ألنظ ــة مكافحــة وإنــاار احلريــ ) طبـــا لت لبــاهل اإدارة 

 العامة لةطفاا( ا ا اإعالم  بيار  السور  
 ال تـبل عروع بديلة  -
 النا ية عامة  -
 غري  ابلة للتجالئة  -
 %(  25نسبة األوامر التغيريية ) -
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

الســــيدة/ مــــى حم ــــد الفهــــد   رئــــيس  ســـــ النا يــــاهل 
 اخلارجية 

 السيد/ امحد مفيد حجازي     ةحث  انوين
اليـركاهل العت ـدة  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة علـف 

 لدى اإدارة العامة لةطفاا
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  3

$:698/2017 
اتريخ الكتاا 

:24/04/2017 
شركة  ارهل نولدأ 
 للتجارة العامة  ذ م م

ـــد حبـــث( طلـــب اليـــركة االاـــتعجال بتو يـــا عــــد  )أعي
)   (   127/2011/2012النا يـــــــــــة ر ــــــــــــ و أ / 

ـــد وتركيـــب وضـــ ان أحبـــال اليـــد ونظـــام اإضـــااة  توري
التحايرية لوأ اإراال التلفاليوين مبح ـة  إراـال فيلكـا 

 للوزارة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

الســــيدة/ مــــى حم ــــد الفهــــد  رئــــيس  ســـــ النا يــــاهل 
 اخلارجية

 السيد/ امحد مفيد حجازي     ةحث  انوين
البـــت ةلــــرار الجت ـــا   ــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل 

  ادم وخت ر الوزارة ةلتنسي  ما وزارة  الالية
 اسيئة العامة للتعليـ الت بيـي والتدريب

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 7423ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:06/07/2017 

طلب الت ديد الثاين لعـد النا ية ر ـ هــ   / ش أ م / 
صــــــــــيانة أجهــــــــــالة حااــــــــــب  إىل  94/2011/2012

وملحـات  الوم ما/ شركة الداير التحدة للتجـارة العامـة 
 1/9/2017والـــاوالهل لــدة اــتة شــهور  اعتبــارا مــز 

-مببلــــــــــــغ إمجــــــــــــايل  ــــــــــــدره ) 29/2/2018حــــــــــــىت 
ة الــــــــ   د.ك(  فـــــــــط اــــــــت ائة  ومثانيــــــــ  608,820/

 ومثامنائة وعيرون دينار  ال غري  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيدة/ فاط ة السليـ     مهندس اختياصي مدين 
 السيدة/ اعاد الـ ان     رئيس  سـ الييانة

 ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز الوافــــة  مـــا االلتـــالام فحكـــام 
 2016لسنة   49 انون النا ياهل العامة ر ـ 

 االاتدعاااهل
 الوضو  البيــــان م
 4674ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:01/05/2017 

 )أعيد حبث(إفادة اسيئة
أوال: إبن مت الت ديد الالمين األول لعــد النا يـة ر ــ هــ 

أع ــــال  اليــــيانة  108/2013/2014  / ش أ م / 
الدنيــــة واليــــحية اليـــــاملة لكافــــة الكليــــاهل والعاهـــــد 

للهيئة) الن ـة الثانية (  الـوم مـا/ شـركة جلوبـل التابعة 
حــىت  10/4/2017الوطنيـة للتجـارة العامـة اعتبـارا مـز 

ــــر   10/7/2017 ــــدون تكلفــــة ماليــــة و اعتبــــاره األم ب
 التغيريي الرابا

اثنيــا: يف حالــة الوافـــة أن يكــون األمــر التغيــريي الرابــا 
علــف  تعـديل ر ـــ األمـر التغيــريي الرابــا لييـبح  اخلــامس

أن ينتهي ةنتهـاا إجـراااهل تراـية النا يـة اجلديـدة ر ــ 
 2/4/2017أ فاسا يف   31-2016/2017

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 السيدة/ فاط ة السليـ     مهندس اختياصي مدين

 حيفظ النتفاا احلاجة
 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 7426ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:06/07/2017 

إفـــــادة اسيئـــــة ةنـــــ  مت إلغـــــاا النا يـــــة ر ــــــ هــــــ  /ش أ 
توريـــــــــــــد وتركيـــــــــــــب أجهـــــــــــــالة   14/2016/2017م/

DATA SHOW  لكلياهل و معاهد اسيئة وذلـك
  2017/2018لعـدم تـوفر االعت ــاد الـايل مـز ميالانيــة  

الــؤر  يف  6629اطلـا اجلهـاز علـف كتــاا اسيئـة ر ــ -
 تا ز الرتاية  ال 11/6/2017

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   
 السيدة/ فاط ة السليـ     مهندس اختياصي مدين 

 السيدة/ اعاد الـ ان     رئيس  سـ الييانة
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 اسيئة العامة ليئون الالراعة والثروة الس كية

 توصيــــــاهل اجلهــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 9557ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:22/05/2017 

)أعيــــــد حبــــــث( طلــــــب تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ هـــــــ ز/م 
) ( تـــــد  خــــدماهل ااتيــــارية  21/2015/2016م/

يف جمال نظـ وتـنية العلوماهل علف/ شـركة زاك الوشـنال 
ألنظ ـــة الك بيـــوتر )اثلـــث ا ـــل األاـــعار(  مببلـــغ إمجـــايل 

ــــــة واــــــبعة  377,100/- ــــــدره ) د.ك(  فـــــــط ءالمثائ
 وابعون ال   ومائة دينار ال غري  

عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد  -
يف شـــــ ن  النا يـــــاهل  1964لســـــنة  37 ـــــانون ر ــــــ 

 العامة   
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

السيد/ حم د اللنـاوي     رئـيس  ســ التخ ـيط وتنفيـا 
 الع لياهل 

 السيد/ عبدالرمحز اليعل     مهندس أول 
 س مدينالهنداة/ ل يفة الرشود     مهند

 ــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز مجيــــــــل البــــــــت ةلــــــــــرار 
 الجت ا   ادم

 10878ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:20/06/2017 

)أعيــــــد حبــــــث( طلــــــب تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ هـــــــ ز/م 
ااـــــــتئجار اليـــــــاهل و معـــــــداهل   14/2016/2017م/

للع ـل مبن ـــة الـوفرة الالراعيــة علـف/ شــركة الربيـا الــدائـ 
لل ـــاوالهل الالراعيــة )ا ــل األاــعار( مببلــغ  إمجــايل  ــدره 

د.ك(  فــــط ءالمثائـــة واـــبعة وأربعـــون  347,940/-)
ال غــري شــري ة أن يـــوم  الــ   وتســع ائة وأربعــون دينــار 

النــا   بتـــد  تعهــد بتوريــد وااــتك ال مجيــا اآلليــاهل 
واللحـــــــاهل الــــــيت مل  يســــــتدل عليهــــــا يف الكتالوجــــــاهل 
الـدمة يف الع اا حسب اليـرو/ والواصـفاهل ال لوبـة 
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*عل ا فن النا ية أعاله حتـت ن ـاق ع ـل مـواد  ـانون 
 نا ياهل العامةيف ش ن ال 2016لسنة  49ر ـ

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
السيد/ حم د اللنـاوي     رئـيس  ســ التخ ـيط وتنفيـا 

 الع لياهل
 الهنداة/ ل يفة الرشود     مهندس مدين

 السيد/ عبدالرمحز اليعل     مهندس اول
  رر جملس إدارة اجلهاز عدم الوافـة

 احلكوميةاإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل 
 الوضو  البيــــان م
 11479ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:06/07/2017 

 طلب التايل: 
أوال: إصـــدار األمـــر التغيـــريي األول بـــالايدة مبلـــغ إمجـــايل 

د.ك(  فـــط أربع ائــة ومثانيــة  050/498,833 ــدره )
وتسـعون الـ   ومثامنائــة وءالءـة وءالءــون دينـارا  ومخســون 

%( علــف  ي ــة 5.54فلســا  ال غــري مــا يعــادل نســبة  )
 8/2014/2015عــــــد النا يـــــة ر ــــــ هــــــ ز / م م / 

مبـى ادرى لـ اعــاهل اسيئــة الــوم  إنيـاا وإجنــاز وصــيان  
 ما / شركة جم وعة بومخس  العالية لل ـاوالهل  

ـــد أع ـــال العــــد اـــتة اشـــهر إضـــافة أجهـــالة  اثنيـــا: متدي
التيـــغيل ألع ـــال اجلهـــد الـــنخفض إدارة مركـــال  نظــــ 

 العلوماهل ةسيئة  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

السيد/ حم د اللنـاوي     رئـيس  ســ التخ ـيط وتنفيـا 
 الع لياهل 

 السيد/ عبدالرمحز اليعل     مهندس اول 
 الهنداة/ ل يفة الرشود     مهندس مدين

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز فغلبيــة أعاــاؤه عــدم الوافـــة 
لعــــدم تــــوافر االعت ــــاد الــــايل واعــــرتاع  العاــــو  ثــــل 

 ركالي لل نا ياهل العامةجهتكـ يف جملس اجلهاز ال
 8265ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا 
:02/05/2017 

)أعيــد حبــث( طلــب إصــدار األمــر التغيــريي األول بــالايدة 
د.ك(  فــــط  أربعــــة  94,464/-مبلـــغ إمجـــايل  ـــدره )

وتسعون ال   وأربع ائة وأربعة واتون دينارا  ال غـري مـا 
ر ــ %( علف  ي ة  عــد النا يـة 9.79يعادل نسبة )

تـــــــــد  خــــــــدماهل  24/2014/2015هـــــــــ ز / م م / 
وتنفيــا أع ــال بوااــ ة ع الــة  متخييــة مبن ـــة الــوفرة 
ـــة وذلـــك  الـــوم مـــا/ شـــركة صـــبحان لل ــــاوالهل الالراعي

ــــــــارا مــــــــز   حــــــــىت هنايــــــــة العـــــــــد يف  1/6/2017اعتب
لواجهة احتياجـاهل الع ـل للعــد ر ــ   30/11/2018

وضــــحة ولألاــــباا ال 2013-35/2012هــــ ز/م  م/
 بكتاا اسيئة  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   
السيد/ حم د اللنـاوي     رئـيس  ســ التخ ـيط وتنفيـا 

 الع لياهل 
 السيد/ عبدالرمحز اليعل     مهندس اول 

 الهنداة/ ل يفة الرشود     مهندس مدين
 ـــــرر جملـــــس إدارة اجلهـــــاز عـــــدم الوافــــــة لعـــــدم تـــــوافر 

 االعت اد الايل
 وزارة الرتبية

 توصيــــــاهل اجلهــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 12839ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:11/05/2017 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب تراــــية بنــــود النا يــــة ر ـــــ م   
توريــــــد وجبــــــاهل غاائيــــــة ل لبــــــة   30/2016/2017/

ـــــة الســـــت وإدارة  التـــــدريب الكيـــــفي ةلنـــــاط  التعلي ي
التعلـــيـ اخلـــاص واندي الكيـــافة البحريـــة خـــالل  الفـــرتة 

علـــــف  2017مـــــايو  16إىل  2016أكتـــــوبر  30مـــــز 
مجـــايل  ـــدره اليـــركاهل الـــاكورة بكتـــاا الـــوزارة مببلـــغ  إ

د.ك(  فـــــــط مائــــــة ومثانيــــــة الــــــ    500/108,688)
واـت ائة ومثانيـة ومثـانون دينــار  ومخسـ ائة فلـس  ال غــري  

 18432ك ـــا اطلـــا اجلهـــاز علـــف  كتـــاا الـــوزارة ر ــــ 
التا ز صورة مز  كتـاا مـدير  12/7/2017بتاريخ 

 إدارة اخلدماهل العامة  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 هد احليان     مدير اخلدماهل السيد/ ف
 السيدة/ أمل احلريب     رئيس  سـ التغاية 

 السيد/ حم د العازمي     رئيس  سـ النا ياهل
 ـــــرر جملـــــس إدارة اجلهـــــاز مجيـــــل البـــــت ةلــــــرار حلـــــ  
ورود كتـــاا الحــــ  مـــز الــــوزارة مـــا جتديــــد  الكفــــاالهل 

 البنكية
 17953ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

توريــد  29/2016/2017طلــب تراــية النا يــة ر ـــ 
وجباهل غاائية ل الباهل الراكال التدريبية  جل يـا النـاط  
التعلي يــــة الســــت وإدارة التعلـــــيـ اخلــــاص علــــف النحـــــو 

 التايل: 
ـــــــف/ اليـــــــركة  - ـــــــة والثالثـــــــة عل اا وعـــــــة األوىل والثاني

الكويتيـــــة لألغايـــــة )امريكـــــاان( )ا ـــــل االاـــــعار(  مببلـــــغ 
ـــدره )إمجـــايل  ـــف  17,168/-  د.ك( لكـــل جم وعـــة عل

 العاص ة(  -مبارك الكبري -حده )األمحدي
اا وعة الرابعة واخلامسة علف/ شـركة الـوزان للتجـارة  -

واخلـــدماهل الغاائيـــة )اثين ا ـــل  األاـــعار( مببلـــغ إمجـــايل 
د.ك( لكــــل جم وعــــة علــــف حــــده  18,676/- ــــدره )

لســابعة علــف/ اجلهــراا( اا وعــة الساداــة وا-)الفروانيــة 
ـــة )اثلـــث ا ـــل  شـــركة آللـــي الكويـــت للتجهيـــالاهل الغاائي

د.ك( لكـل  20,300/-األاعار(  مببلغ إمجـايل  ـدره )
 إدارة التعليـ اخلاص(  -جم وعة علف حده )حويل 

*عل ا فن النا ية أعاله حتـت ن ـاق ع ـل مـواد  ـانون 
 يف ش ن  النا ياهل العامة    2016( لسنة 49ر ـ )

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :  
 السيد/ فهد احليان     مدير اخلدماهل  

 السيدة/ أمل احلريب     رئيس  سـ التغاية 
 السيد/ حم د العازمي     رئيس  سـ النا ياهل

 ـــــرر جملـــــس إدارة اجلهـــــاز مجيـــــل البـــــت ةلــــــرار حلـــــ  
ورود كتـــاا الحــــ  مـــز الــــوزارة مـــا جتديــــد  الكفــــاالهل 

 البنكية
 جراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكوميةاإ

 الوضو  البيــــان م
 17473ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

طلـــــــب الت ديـــــــد األول لعــــــــد النا يـــــــة ر ــــــــ م   / 
تنفيـــــا وجتهيـــــال أع ـــــال التنظيـــــ    36/2015/2016

واخلـــدماهل لـــدارس ومبـــاين الـــوزارة يف النـــاط  التعلي يـــة 
مــا/ اليــركة الكويتيــة لنـــل  النفــاايهل و معاجلتهــا الــوم 

ــــــدة ءالءــــــة اشــــــهر اعتبــــــارا مــــــز  حــــــىت  1/7/2017ل
ــــــــــــــــــــــــــغ إمجــــــــــــــــــــــــــايل   ــــــــــــــــــــــــــدره  30/9/2017 مببل

د.ك(  فــــط مائـــة واـــبعة واـــتون  355/167,037)
ال   واـبعة وءالءـون دينـار  وءالمثائـة  ومخسـة ومخسـون 

 فلس  ال غري
وافــة  بـنفس  رر جملس إدارة اجلهـاز فغلبيـة أعاـاؤه ال

ـــــــالام فحكـــــــام   ـــــــانون  اليـــــــرو/ واألاـــــــعار مـــــــا االلت
  2016لسنة  49النا ياهل العامة ر ـ 
 عدم موافـة كل مز: 

 عاو جملس إدارة اجلهاز/ د. جنان بوشهري
 17692ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا 
:09/07/2017 

/  33طلــب الت ديــد الثالــث لعـــد النا يــة ر ـــ م   / 
( مركبـة  خدماتيـة 64الاتئجار عدد ) 2013/2014
( راكـب الـوم مـا/ شـركة كـي جـي 7( الندر )8كبرية )

ال لتــــ جري الســــياراهل لـــــدة ءالءــــة  أشـــــهر اعتبــــارا مـــــز 
مببلــــــغ إمجــــــايل  15/11/2017حـــــىت  16/8/2017

ومثــــانون د.ك(   فـــــط تســــعة  008/89,083 ــــدره )
 ال   وءالءة ومثانون دينار  ومثانية فلس  ال غري  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   
 السيد/ فهد احليان     مدير اخلدماهل 

 السيدة/ أمل احلريب     رئيس  سـ التغاية 
 السيد/ حم د العازمي     رئيس  سـ النا ياهل

 ــــــرر جملــــــس إدارة اجلهــــــاز الوافـــــــة بــــــنفس اليــــــرو/ 
واألاــــــعار مــــــا االلتــــــالام فحكــــــام  ــــــانون النا يــــــاهل  



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  79             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
ــــوزارة  2016لســــنة  49العامــــة ر ـــــ  مــــا ااــــتعجال ال

 ب رح النا ية
 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 17733ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:28/06/2017 

الحتياجـــاهل الــوزارة عـــز  A4طلــب شـــراا ورق تيــوير 
ــ  دليــل اليــراا اجل ــاعي اليــادر عــز  وزارة الاليــة  طري

ــــــغ إمجــــــايل  ــــــدره ) 2017-2018  71,181/-مببل
د.ك( فـط احدى وابعون ال   ومائـة واحـدى ومثـانون 

 دينار  ال غري  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 دماهل السيد/ فهد احليان     مدير اخل
 السيدة/ أمل احلريب     رئيس  سـ التغاية 

 السيد/ حم د العازمي     رئيس  سـ النا ياهل
ـــــــالام  ـــــــوزارة االلت  ـــــــرر جملـــــــس إدارة اجلهـــــــاز إخ ـــــــار ال

مــــز  ــــانون النا يــــاهل العامــــة  ر ـــــ  19ةلــــادة ر ـــــ 
 2016لسنة  49

 شركة نفط الكويت
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  1

$:1073/2017 
اتريخ الكتاا 

:13/07/2017 

ــــــب تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ   RFP-2041782طل
ـــــــــدعـ ال دارة نظــــــــــ العلومـــــــــاهل  تــــــــــد  خـــــــــدماهل ال
اليــــــــحية علــــــــف/ اليــــــــركة التجاريــــــــة العامــــــــة )ا ــــــــل 

ــــــــغ إمجــــــــايل  ــــــــدره )  5,389,999/-األاــــــــعار( مببل
د.ك(  فـــــــــــط  مخســــــــــة ماليــــــــــ   وءالمثائــــــــــة وتســــــــــعة 

   وتســـــع ائة وتســـــعة وتســـــعون دينـــــار  ال ومثـــــانون الـــــ
 غري  

عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد  -
يف شـــــ ن  النا يـــــاهل  2016لســـــنة  49 ـــــانون ر ــــــ 

 العامة  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :  
 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 االاتثنائية للتعا داهل احلكوميةاإجراااهل اإدارية 
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  2

$:994/2017 
اتريخ الكتاا 

:21/06/2017 

 )أعيد حبث( طلب اليركة التايل : 
أوال. متديـــد صـــالحية األاـــعار الـدمـــة لل نا يـــة ر ـــــ 

RFP - 2043225  إنيــــاا ميــــعب خلــــط جديــــد
 للنفط اجلواراف اخلفي  مز اليركاهل التالية : 

 شركة كي اي اي للهنداة والـاوالهل  
 شركة فنيسكو العالية للتجارة العامة والـاوالهل 

 شركة اسنداة اليكانيكية 
حـــــــــــىت  30/6/2017لـــــــــــدة شـــــــــــهر اعتبـــــــــــارا مـــــــــــز 

ـــــــا ف ـــــــاا  30/7/2017 ـــــــاة اليـــــــركة خ ي مـــــــا مواف
 لوافـة والغري موافـة اليركاهل ا

اثنيــا. حجـــال  ي ــة الاـــ ان الــايل األوىل اخلـــاص بيـــركة  
كــي اــي اــي للهنداــة والـــاوالهل يف حــال عــدم متديــد 
الكفالـــة البنكيـــة مـــز  بلهـــا وذلـــك حلـــ  إخ ـــار اجلهـــاز 
ــ  حــىت  ــا  العـــد حيــث ان ــة وتو ي ــة النهائي بتســليـ الكفال

ــا العـــد ــة وتو ي ــرغـ مــز  اترخيــ  مل يــــ بتســليـ الكفال ةل
 الرااالهل ةلفاكس  لليركة  

بعــــد االطــــال  علــــف كتــــاا شــــركة نفــــط الكويــــت ر ـــــ 
ــــــــــــاريخ  1103/2017 التاــــــــــــ ز   24/7/2017بت

 إفراأ الا اانهل واالنتهاا مز إجراااهل تو يا العـد 
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :    

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
 حيث مت تو يا العـدأحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا 

 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  3

$:906/2017 
اتريخ الكتاا 

 RFP 2030387 -طلـــب طـــرح النا يـــة ر ــــ 
 تـد  خدماهل امز ودعـ ليركة نفط الكويت 

AND SUPPORT SERVICES   

:01/06/2017 SECURITY  ــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــركاهل الفئ
 (   78التخييية )

 ال تـبل عروع بديلة  -
 النا ية حمدودة  -
 النا ية ال تـبل التجالئة  -
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  

 كتاا الح  مز اليركة
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  4

$:823/2017 
اتريخ الكتاا 

:18/05/2017 
شركة وائل الني  وشركاه 

 التجارية ذ م م

)أعيــد حبــث( طلــب اليــركة إضــافة ا هــا ضــ ز اليــركاهل 
خــدماهل  RFP 2032855 -اليـاركة ةلنا يـة ر ــ 

 النظافة العامة لستيفف األمحدي  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 ـالسيدة/ مها الفالي     مرتج
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز إخ ــار اجلهــة االاــتعجال ةلــرد 

 5/7/2017علف كتاا اإحالة بتاريخ  
 8/2017ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:21/05/2017 

شركة آللي الكويت 
 للتجهيالاهل الغاائية  ذ م م

)إعـادة حبـث( طلـب اليــركة إضـافة ا هـا ضـ ز اليــركاهل 
خــدماهل  RFP 2032855 -اليـاركة ةلنا يـة ر ــ 

 النظافة العامة لستيفف األمحدي  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
 رر جملس إدارة اجلهاز إخ ار اجلهة االاتعجال ةلرد علف  

 5/7/2017كتاا اإحالة بتاريخ  
ر ـ الكتاا  6

$:776/2017 
اتريخ الكتاا 

:15/05/2017 
محد شركة جم وعة 

 العيفور وشركاه للتجارة
 العامة والـاوالهل ذ م م

)إعـادة حبـث( طلـب اليــركة إضـافة ا هـا ضـ ز اليــركاهل 
خــدماهل  RFP 2032855 -اليـاركة ةلنا يـة ر ــ 

 النظافة العامة لستيفف األمحدي  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
ز إخ ار اجلهة االاتعجال ةلرد علف   رر جملس إدارة اجلها

 5/7/2017كتاا اإحالة بتاريخ  
 الديوان األمريي

 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 5489ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:03/07/2017 

طلــــب التعا ــــد الباشــــر مــــا / شــــركة احلـــــول اخلاــــراا 
(  لتنفيـــا  أع ـــال 206الالراعيـــة لعــــد ر ــــ )دأ/هل  /

وت ــــوير وصــــيانة الالراعــــاهل التج يليــــة والــــري يف  يــــر 
الســـي   لـــؤمتر   ــــة جملـــس التعــــاون  اخلليجـــي الالمــــا 

-مببلـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره ) 2017انعــــــاده  يف ديســـــ و 
دينــار  ال غـــري   د.ك(  فـــط تســعون  الــ  90,000/

 وذلك لألاباا الاكورة بكتاا الديوان  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 5671ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:09/07/2017 

طلــب التعا ــد الباشــر مــا / شــركة هــاي بــرو لعـــد ر ـــ 
( ألع ــــــال اليــــــيانة و  ــــــا  الغيــــــار 203)دأ/هل .  /

 اعــة التحريــر  يــر بيــان  -ألجهــالة الــتحكـ يف اليــورة 
لــؤمتر   ــة جملــس التعــاون اخلليجــي   الالمــا انعـــاده  يف 

د.ك( 90,000/-مببلغ إمجـايل  ـدره ) 2017ديس و 
ال غـــــري وذلـــــك لألاـــــباا فـــــط تســـــعون الـــــ  دينـــــار  

 الاكورة بكتاا الديوان  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 5490ر ـ الكتاا : 3
اتريخ الكتاا 

:03/07/2017 

طلــــب التعا ــــد الباشــــر مــــا / شــــركة احلـــــول اخلاــــراا 
لتنفيــــــا أع ــــــال   206دأ/هل  / الالراعيــــــة لعـــــــد ر ـــــــ

الالراعــاهل التج يليــة اخلاصــة  لــؤمتر   ــة جملــس التعــاون  
مببلـــــغ  2017اخلليجــــي الالمــــا انعــــــاده  يف ديســــ و  

ــــ   90,000/-إمجــــايل  ــــدره ) د.ك( فـــــط تســــعون ال
 دينار ال غري وذلك لألاباا  الاكورة بكتاا الديوان  
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 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 عايب احل دان     مرا ب النا ياهل السيد/
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 5357ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:28/06/2017 

( 201طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة احملـــــدودة ر ــــــ )د أ/هــــــ/
أع ــــــــــال تــــــــــوفري مســــــــــتلالماهل وم بوعــــــــــاهل متنوعــــــــــة  
ااــــتعدادا لــــؤمتر   ــــة جملــــس التعــــاون اخلليجــــي الالمــــا 

علــــــــــــف اليــــــــــــركاهل   2017 انعـــــــــــــاده  يف ديســــــــــــ و
 الاكورة بكتاا الديوان  

ــــــ ) ـــــاا الـــــديوان ر  ـــــا اجلهـــــاز علـــــف كت ( 5770*اطل
 التا ز توافر االعت اد الايل  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   
 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل

 ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز الوافــــة علـــف أن تتـــوىل اجلهـــة 
ــة  ال ــرح ب ريـــة  ــام إبجــراااهل ع لي صــاحبة اليــ ن الـي

( مــا االلتـــالام 18ال اراــة احملــدودة وفــــا بــن  الـــادة )
(  مــز  ــانون النا يــاهل العامــة 53فحكــام الــادة ر ـــ )

   2016لسنة  49ر ـ 
 5680ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:09/07/2017 

طلــــب التعا ــــد الباشــــر مــــا / شــــركة اخلــــرايف انشــــيوانل 
( لتنفيــــــــــــا أع ــــــــــــال  209لعـــــــــــــد ر ـــــــــــــ )دأ/ هل   /

متفر ــــة ةل ــــار األمــــريي واخلاصــــة مبــــؤمتر    ــــة جملــــس 
التعــــــــاون  اخلليجــــــــي الالمــــــــا انعـــــــــاده  يف   ديســــــــ و 

ـــــــــــــغ إمجـــــــــــــايل  ـــــــــــــدره ) 2017  400/97,964مببل
ــــــــــ   وتســــــــــع ائة   د.ك(  فـــــــــــط اــــــــــبعة وتســــــــــعون ال
وأربعــــــــة واــــــــتون دينــــــــار  وأربع ائــــــــة فلــــــــس  ال غــــــــري 

 وذلك لألاباا الاكورة بكتاا الديوان
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 5675ر ـ الكتاا : 6
اتريخ الكتاا 

:09/07/2017 

اخلــــرايف انشــــيوانل طلــــب التعا ــــد الباشــــر مــــا / شــــركة 
ــــــــام فع ــــــــال اليــــــــيانة لتنفيــــــــا أع ــــــــال متفر ــــــــة   للـي
بـيــــــر بيــــــان واخلاصــــــة  لــــــؤمتر   ــــــة جملــــــس التعــــــاون  

  2017اخلليجـــــــــــي الالمـــــــــــا انعــــــــــــاده  يف ديســـــــــــ و 
د.ك( فــــــــــط  718,850/-مببلـــــــــغ إمجـــــــــايل  ـــــــــدره )

اـــــــبع ائة ومثانيـــــــة عيـــــــر الـــــــ   ومثامنائـــــــة ومخســـــــون  
كورة بكتــــــاا دينــــــار  ال غــــــري وذلــــــك لألاــــــباا الــــــا 

 الديوان
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 4761ر ـ الكتاا : 7
اتريخ الكتاا 

:11/06/2017 

ــــــب طــــــرح ال اراــــــة ر ـــــــ )دأ/م/ ( ااــــــتئجار 160طل
اــــياراهل متنوعــــة لــــديوان األمــــريي لــــؤمتر   ــــة  جملــــس 

 2017التعـــاون  اخلليجـــي الالمـــا انعــــاده  يف ديســـ و 
 علف اليركاهل الاكورة بكتاا  الديوان  

* اطلــــا اجلهــــاز علــــف كتــــاا الحــــ  مــــز الــــديوان ر ـــــ 
( التاــــــــــــــ ز ااــــــــــــــتبعاد  6330( و ر ــــــــــــــ )5152)

ـــــ جري الســـــياراهل لألاـــــباا الـــــاكورة  شـــــركة ماكفـــــام لت
 بكتاا الديوان وإضافة اليركاهل التالية : 

 شركة ةال اخلليج التجارية   -1
 شركة علف ءنيان الغامن وأوالده للسياراهل    -2
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيد/ عايب احل دان     مرا ب النا ياهل
افــــة علـــف أن تتـــوىل اجلهـــة  ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز الو 

ــة  ال ــرح ب ريـــة  ــام إبجــراااهل ع لي صــاحبة اليــ ن الـي
( مــا االلتـــالام 18ال اراــة احملــدودة وفــــا بــن  الـــادة )

(  مــز  ــانون النا يــاهل العامــة 53فحكــام الــادة ر ـــ )
 2016لسنة  49ر ـ 

 وزارة اليحة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 18الكتاا :ر ـ  1

اتريخ الكتاا 
ـــــود النا يـــــة ر ــــــ هــــــ  )أعيـــــد حبـــــث( طلـــــب تراـــــية بن

توريـــــد وجتهيـــــال  ســــــ ال ـــــب   14/2016/2017//

 مستيفف جابر علف النحو التايل : -النووي  04/04/2017:
( علــف/ شــركة نــور للتكنولوجيــا ال بيــة 1-10البنــد ) -

 -)اــــــــادس ا ــــــــل األاــــــــعار( مببلــــــــغ إمجــــــــايل  ــــــــدره )
 (د.ك 371,850/
( علف/ شركة السل ان التحـدة ال بيـة 2-10البند ) -

 -)اـــــــــابا ا ـــــــــل األاـــــــــعار( مببلـــــــــغ إمجـــــــــايل  ـــــــــدره )
 د.ك( 480,000/
( علف/ شركة التـدم التكنولـوجي )اثين 3-10البند ) -

ـــــــــغ إمجـــــــــايل  ـــــــــدره ) ـــــــــل األاـــــــــعار( مببل  -واثمـــــــــز ا 
ـــا مـــا  563,149/ د.ك( علـــف أن تتعهـــد اليـــركة بتنفي

الرفـ  إبفـادة رئيسـة جملـس  أ سـام هو مـاكور ةلكتـاا 
 ال ب النووي

*عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد 
يف شـــــ ن  النا يـــــاهل  1964لســـــنة  37 ـــــانون ر ــــــ 

 العامة*
الـؤر   18/2017اطلا اجلهاز علف كتاا الوزارة ر ــ 

ـــــــب  أعـــــــاله  10/7/2017يف  التاـــــــ ز نفـــــــس ال ل
 )مكرر(

 : بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية

 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية
 ــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز مجيــــــــل البــــــــت ةلــــــــــرار 

 الجت ا   ادم
 83ر ـ الكتاا : 2

الكتاا اتريخ 
:26/04/2017 

)أعيد حبث( طلب إعادة عرع تراـية النا يـة ر ــ ص 
االحتياجــــــاهل  الســــــنوية  2/2016/2017/ م     /

علـــف/ شـــركة أوالد  2016مـــز ملفـــاهل الرضـــف لســـنة 
اــلي ان الـاــييب للتجــارة العامــة  والـــاوالهل )اثين ا ــل 

ـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره ) د.ك(  139,020/-األاـــــعار( مببل
ة وءالءـون الـ   وعيـرون دينـار  ال غـري فـط مائة وتسع

 وذلك بنااو علف مالحظاهل ديوان احملاابة  
الـــؤر  يف  429اطلـــا اجلهـــاز علـــف كتـــاا الـــوزارة ر ــــ 

 التا ز ال لوا 10/7/2017
ـــت ةلــــرار وتوجيـــ   ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل الب  

 دعوه حلاور  ثل عز الوزارة الجت ا    ادم
 ة االاتثنائية للتعا داهل احلكوميةاإجراااهل اإداري

 الوضو  البيــــان م
 8784ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:15/05/2017 

طلـب إصــدار األمــر التغيــريي األول  بــالايدة مبلــغ إمجــايل 
%( 25د.ك( مــــا يعــــادل نســــبة  )60,000/- ــــدره )

علــف  ي ــة عـــد شــراا حـــز لعــالأ زايدة نســبة األمونيــا 
ةلدم لكافة الستيفياهل الوم ما  / شركة بدر اـل ان 

 وإخوان  .  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل 
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل 
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية 
 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية

 ـرر جملــس إدارة اجلهــاز الوافــة ضــ ز النســبة الســ وح 
 اا

 8783ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:15/05/2017 

طلــب إصــدار األمــر التغيــريي األول بــالايدة مبلــغ إمجــايل 
$( مــــــــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــــــــادل 39,515/- ــــــــــــــــــــــــــــدره )

ـــــــــط اءـــــــــى عيـــــــــر الـــــــــ   230/12,020) د.ك(  فـ
وعيرون دينار  ومائت  وءالءون فلس  ال غري مـا يعـادل  

%( علـــف  ي ـــة عــــد شـــراا حبـــوا لعـــالأ 25نســـبة )
م يف الراكـــال  اليـــحية األمـــراع العيـــبية لكافـــة األ ســـا

 والستيفياهل الوم ما / شركة احلافظ التجارية
 ـرر جملــس إدارة اجلهــاز الوافــة ضــ ز النســبة الســ وح 

 اا
 8780ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
طلـب إصــدار األمــر التغيــريي األول  بــالايدة مبلــغ إمجــايل 

ــــــــــــــــــورو( مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــادل  72,471/- ــــــــــــــــــدره ) ي



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  81             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
ـــــ  820/24,032) 15/05/2017: د.ك(  فــــــط أربعـــــة وعيـــــرون ال

واءى وءالءون دينار  ومثامنائة وعيـرون فلـس  ال غـري مـا 
%( علــــف  ي ــــة عـــــد توريــــد حـــــز 25يعــــادل نســــبة )

لكافــــــــــــــــــة   CROHNSلعـــــــــــــــــالأ مرضــــــــــــــــــف ال 
الستيفياهل الوم ما / شـركة علـي عبـدالوهاا ال ـو  

 التجارية  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

  ان     رئيس  سـ الستحاراهل السيد/ فهد الـ
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل 
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية 
 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 طرح النا ياهل -طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 127الكتاا :ر ـ  6

اتريخ الكتاا 
:26/04/2017 

)أعيد حبث( نتيجة مهيـل اليـركاهل التخييـة بتيـنيا 
 -صــحة عامــة   -وتوريــد البيــداهل احليــرية والـــوارع 

   2016/2017للعام 
الـؤر  يف  215اطلا اجلهـاز علـف كتـاا الـوزارة ر ــ  -
ـــــــ  اـــــــيتـ  طـــــــرح  4/7/2017 التاـــــــ ز إفادهتـــــــا فن

 الوضو   اراة  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :   

 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل 
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل 
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية 
 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية
ورود    ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ 

 كتاا الح  مز الوزارة
 132ر ـ الكتاا : 7

اتريخ الكتاا 
:07/05/2017 

)أعيــد حبــث( نتيجــة الت هيــل الســب  لليــركاهل يف جمــال 
ــال خــدماهل التنظيــ  و النـــل الــداخلي و الــتخل   جتهي
السليـ مز نفاايهل الستيفياهل ومراكال الرعايـة اليـحية 

 2016 والوحداهل اإدارية والساكز  ةلوزارة للعام
مــــــــازال جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز عنــــــــد  ــــــــراره الســــــــاب  

النعـــــــــــــــــــــــــد يف  41/2017ةجت ــــــــــــــــــــــــا  ر ـــــــــــــــــــــــــ 
التاـــــــــ ز: مجيـــــــــل البـــــــــت ةلــــــــــرار   29/5/2017

 حل  ورود كتاا الح  مز الوزارة
 التعا داهل الباشرة -طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 201ر ـ الكتاا : 8

اتريخ الكتاا 
:23/05/2016 

ــــد ر ـــــ ) ــــد حبــــث( طلــــب شــــراا البن ( مــــواد 112)أعي
ااــتهالكية متنوعــة ألجهــالة مؤكســج الــدم تســتخدم  يف 
ع ليـــــاهل الـلـــــب الفتـــــوح لستيـــــفف اليـــــدري  ســــــ 

( 1-112البنـد ) -جراحة الـلب علف النحو التـايل : 
ـــوجي )اثمـــز ا ـــل األاـــعار(  مـــز/ شـــركة التــــدم التكنول

ــــغ إمجــــايل  ــــدره ) ط اءــــى د.ك( فـــــ 12,550/ -مببل
عير ال  ومخس ائة ومخسـون دينـار ال غـري بعـد تـليـل 

( مــز/ شــركة ميــدفيجز 2-112البنــد ) -عــدد الــواد 
ـــة )اـــابا ا ـــل األاـــعار( مببلـــغ إمجـــايل  للخـــدماهل ال بي

د.ك( فـــــط اــــبعة عيــــر الــــ   17,500/ - ــــدره )
 ومخس ائة دينار ال غري بعد تـليل عدد الواد 

ــــــالنس ( مــــــز/ شــــــركة ادفا3-112البنــــــد ) - نســــــد بي
جــــــروا للتجـــــــارة العامـــــــة والــــــــاوالهل )عاشـــــــر ا ـــــــل  

د.ك( فــط  95,470/-األاعار( مببلغ إمجـايل  ـدره )
مخســة وتســعون الــ  وأربع ائـــة واــبعون دينــار ال غـــري 

 بعد تـليل عدد الواد
مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر 

 31/8/2016النعـــد يف   61/2016ةجت ــا  ر ـــ 
لتاـــــــ ز: مجيـــــــل البـــــــت ةلــــــــرار حلـــــــ  ااـــــــتك ال ا

 الستنداهل ال لوبة
 2710ر ـ الكتاا : 9

اتريخ الكتاا 
:05/02/2017 

)إعادة حبـث( طلـب اإحاطـة والعلــ ةاـتك ال أع ـال 
توريـــــــد اللـــــــوازم والـــــــواد ال بيـــــــة لليـــــــركة  اليـــــــنعة 

BAXTER AG  ــــــــ ـــــــد ر  يف عــــــــد التوري
C2731/15  اخلـــــاص بتوريـــــد مســـــتهلكاهل الغســـــيل

لراكــــــال  HOMECHOICEالويتــــــوين لكــــــائز 
غسيل الكلف ما/ شركة التـدم التكنولـوجي بـدال  مـز/ 

 شركة بدر ال ان وإخوان  وذلك النتـال الوكالة
مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر 

 1/3/2017بتــــــــاريخ   16/2017ةجت ــــــــا  ر ـــــــــ 
البـــــــت ةلــــــــرار حلـــــــ  ااـــــــتك ال  التاـــــــ ز: مجيـــــــل
 الستنداهل ال لوبة

 22429ر ـ الكتاا : 10
اتريخ الكتاا 

:19/10/2016 

)أعيـــد حبـــث( طلـــب اإحاطـــة والعلــــ فنـــ   ـــد مت إلغـــاا 
( أدويــة )حـــز( لعــالأ  مرضــف 124شــراا البنــد ر ـــ )

(MS أل ســـــام أمـــــراع األعيـــــاا يف الستيـــــفياهل )
ـــدكس لل عـــداهل  ا ل بيـــة )اـــادس مـــز/ جم وعـــة ةيومي
ـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره )  504,000/-أ ـــــل األاـــــعار( مببل

د.ك( فـــط مخســ ائة وأربعــة الــ  دينــار  ال غــري وذلــك 
 لعدم موافـة ديوان احملاابة  

الــؤر   7257اطلـا اجلهـاز علـف كتـاا الـوزارة ر ــ  -
التاــــ ز صــــورة عـــــز كتــــاا ديـــــوان  9/4/2017يف 

 4079-18/5/4/4269احملاابة ر ـ 
 دارة اجلهاز الوافـة رر جملس إ

 8584ر ـ الكتاا : 11
اتريخ الكتاا 

:09/05/2017 

)أعيــد حبــث( طلــب إعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  
( أدويــة  )شــراا( 79والوافـــة علــف شــراا البنــد ر ـــ )

لعــــالأ الســــعال لألطفــــال لكافــــة األ ســــام يف الراكــــال 
 اليحية والستيفياهل مز/ اليركة  الكويتيـة السـعودية
-لليناعاهل الدوائية بنفس السعر مببلـغ إمجـايل  ـدره )

د.ك(  فـــط  مائــة ومخســة واــتون الــ    165,000/
ـــــوزارة  ـــــاا ال ـــــار  ال غـــــري لألاـــــباا الوضـــــحة بكت دين

 ولتعاليال الخالون  ومنا حدوث نـ  يف الادة
مــــــــازال جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز عنــــــــد  ــــــــراره الســــــــاب  

ــــــــــــــ  بتـــــــــــــاريخ   41/2017اليـــــــــــــادر ةجت ـــــــــــــا  ر 
التاــــــــ ز " مجيــــــــل البــــــــت ةلـــــــــرار  29/5/2017

ـــــوزارة"  و حلـــــ   ـــــاا الحـــــ  مـــــز ال ـــــدان بكت حلـــــ  تالوي
 تالويدان برد إدارة الفتوى والتيريا

 18ر ـ الكتاا : 12
اتريخ الكتاا 

:15/05/2017 

 LINE ( أكياس الدم 149طلب  شراا البند ر ـ )
FILTER BAGS - IN    لختـو بنـك الـدم

 الركالي علف النحو التايل :
علـف شـركة الـدائرة الركاليـة )أ ـل  1-149البند ر ـ -

ـــــــــــــدره  )  -األاـــــــــــــعار مكـــــــــــــرر( مببلـــــــــــــغ إمجـــــــــــــايل  
 د.ك(229,632/
علـــــــف / شــــــركة اينوميـــــــدكس  2-149البنــــــد ر ـــــــ -

لل ســـــتلالماهل ال بيـــــة  )أ ـــــل األاـــــعار مكـــــرر(  مببلـــــغ  
 د.ك(229,632/-إمجايل  درة )

 د االات ا  إىل  ثل اجلهة :بع
 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية

 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 527ر ـ الكتاا : 13
اتريخ الكتاا 

:03/01/2017 

)أعيـــــــد حبـــــــث( طلـــــــب شـــــــراا مســـــــتهلكاهل خاصـــــــة 
بـســـــــ الـلــــــب لستيــــــفف العــــــدان )مركــــــال اــــــلي ان 
الــــــدبوس للـلــــــب( مــــــز اليــــــركاهل الــــــاكورة بكتــــــاا 

ـــــــــــــــــــــــــوزارة مببلـــــــــــــــــــــــــغ إمجـــــــــــــــــــــــــايل  ـــــــــــــــــــــــــدره ) -ال
د.ك(  فــــــــــــــط  مليــــــــــــــون  ومثانيــــــــــــــة 2,008,525/

آالع  ومخســــــ ائة ومخســــــة وعيــــــرون دينــــــار ال غــــــري 
دارة اجلهــــــــاز عنــــــــد  ــــــــراره الســــــــاب  مــــــــازال جملــــــــس إ

( النعــــــــــــد 12/2017اليـــــــــــادر ةجت ـــــــــــا  ر ــــــــــــ )
ــــــــاريخ   ــــــــل البــــــــت  13/2/2017بت التاــــــــ ز: مجي

 ةلـرار حل  ااتك ال الستنداهل ال لوبة  .
ر ـ الكتاا  14

:171/2017 
اتريخ الكتاا 

:07/06/2017 

طلــــب اإحاطــــة والعلـــــ بتعــــديل تراــــية ال اراــــة ر ـــــ 
ــــــــد أجهــــــــالة وملحـاهتــــــــا    956-2015/2014 توري

الــــــــس أ ســــــــام التخــــــــدير والعنايــــــــة والركــــــــالة مببلــــــــغ 
د.ك( لتيـــــــبح علـــــــف /  19,750/-إمجـــــــايل  ـــــــدره )

شــــــركة اينوميــــــدكس لل ســــــتلالماهل ال بيــــــة بــــــدال مــــــز 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  82             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
/شــــــركة طــــــارق )العوضــــــي وشــــــركاه( وذلــــــك النتـــــــال  

 بنفس الـي ةالوكالة 
 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا

ر ـ الكتاا  15
:165/2017 

اتريخ الكتاا 
:06/04/2017 

طلــــب اإحاطــــة والعلـــــ بتعــــديل تراــــية ال اراــــة ر ـــــ 
ـــــــــد أجهـــــــــالة وملحـاهتـــــــــا   739-2014/2015 توري

الــــس أ ســــام أمــــراع النســــاا والــــوالدة مببلــــغ إمجــــايل 
ــــــــف / شــــــــركة  10,488/- ــــــــدره ) د.ك( لتيــــــــبح عل

ا ــــز للتجــــارة العامــــة والـــــاوالهل  بــــدال مــــز / مركــــال 
ـــــــة وذلـــــــك   ـــــــة لألجهـــــــالة واألدواهل العل ي ـــــــة الوطني ورب

 النتـال الوكالة بنفس الـي ة
 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا

ر ـ الكتاا  16
:167/2017 

اتريخ الكتاا 
:05/06/2017 

طلــــب اإحاطــــة والعلـــــ بتعــــديل تراــــية ال اراــــة ر ـــــ 
توريـــــــــد جهــــــــــاز وملحـاتــــــــــ    2015/ 214-2014

الــــس أ ســــام اليــــدري مركــــال صــــباح األمحــــد للـلــــب 
د.ك( لتيـــــــــبح  33,250/-مببلـــــــــغ إمجـــــــــايل  ـــــــــدره )

علــــــــــف / شــــــــــركة جن ــــــــــة بر ــــــــــان للتجــــــــــارة العامــــــــــة 
ـــــــالنس  والــــــــاوالهل بـــــــدال مـــــــز / شـــــــركة ادفانســـــــد بي
جــــروا  للتجــــارة العامــــة والـــــاوالهل وذلــــك النتـــــال 

 الوكالة بنفس الـي ة
 دارة اجلهاز عل اأحيط جملس إ

 611ر ـ الكتاا : 17
اتريخ الكتاا 

:06/12/2016 

)أعيـــــد حبـــــث( طلــــــب التعا ـــــد الباشــــــر مـــــا / شــــــركة 
ـــــــدائرة الركاليـــــــة )وكيـــــــل حيـــــــري( ليـــــــراا أجهـــــــالة  ال
ـــــغ إمجـــــايل  ـــــة إدارة ال ـــــوارئ ال بيـــــة مببل ومعـــــداهل طبي

ـــــــــ   79,800/- ـــــــــدره ) د.ك( تســـــــــعة واـــــــــبعون ال
 ومثامنائة دينار ال غري

 س إدارة اجلهاز الوافـة رر جمل
 88ر ـ الكتاا : 18

اتريخ الكتاا 
:07/02/2017 

ــــــد حبــــــث( طلــــــب اإحاطــــــة والعلـــــــ ةاــــــتك ال  )أعي
أع ـــــــــال توريـــــــــد اللـــــــــوازم والـــــــــواد ال بيـــــــــة لليـــــــــركة 

يف عــــــــــــــــــــد التوريـــــــــــــــــــد ر ــــــــــــــــــــ   3Mاليـــــــــــــــــــنعة 
C0665/16  ــــــــد الصــــــــ  شــــــــفاع ال اخلــــــــاص بتوري

مــــــا/ شــــــركة  CM 2.5يســــــبب حسااــــــية  يــــــاس  
ـــــــــــدال مـــــــــــز/ شـــــــــــركة التــــــــــــدم  ـــــــــــة ب ـــــــــــدائرة الركالي ال

 التكنولوجي وذلك النتـال الوكالة
 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا

 31ر ـ الكتاا : 19
اتريخ الكتاا 

:02/08/2016 

)إعيـــــد حبـــــث( طلــــــب التعا ـــــد الباشــــــر مـــــا / شــــــركة 
النــــور للتكنولوجيــــا )وكيــــل حملــــي( إصــــالح األجهـــــالة  

الرفـــــ  بكتـــــاا الـــــوزارة مببلـــــغ الوضـــــحة يف الكيـــــ  
 د.ك( 20,000/-إمجايل  دره )

مــــــــازال جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز عنــــــــد  ــــــــراره الســــــــاب  
( النعـــــــــد بتــــــــاريخ 71/2016اليــــــــادر ةجت ــــــــا  )

ــــــت ةلـــــــرار  12/10/2016 ــــــل الب التاــــــ ز:  مجي
 حل  ااتك ال الستنداهل ال لوبة

 8574ر ـ الكتاا : 20
اتريخ الكتاا 

:09/05/2017 

)أعيد حبث( طلب اإحاطة والعلـ  فن مت إلغـاا  اراـة 
ــــــد ر ـــــــ ) ( شــــــراا أدويــــــة )حـــــــز( 1,2,3-140البن

ـــــدم لكافـــــة الستيـــــفياهل مـــــز اليـــــركاهل  ميـــــتـاهل ال
الاكورة بكتاا الوزارة الرف  وذلك إعادة ال رح بعـد 

 عرض  علف اللجنة الدائ ة لألدوية.
ــــرار  ــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز مجيــــل البــــت ةلـ حلــــ   

ـــــــوزارة يتاـــــــ ز أاـــــــباا   ـــــــاا الحـــــــ  مـــــــز ال ورود كت
 إلغاا البند

 11ر ـ الكتاا : 21
اتريخ الكتاا 

:15/05/2017 

( مواد لالراعة 142)أعيد حبث( طلب شراا البند ر ـ )
   BACTEC BLOODاليكروا 

CULTRING SYSTEM  ـــــــــة لكاف
الختـــــــواهل مـــــــز /  شـــــــركة ااـــــــح  للتجـــــــارة العامـــــــة 

-والــــــاوالهل )ميـــــدر وحيـــــد( مببلـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره )
د.ك( فـــــط مائــــة ومثانيــــة وأربعــــون الــــ  148,761/

 وابع ائة واحدى واتون دينار  ال غري
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 666ر ـ الكتاا : 22
اتريخ الكتاا 

:12/03/2017 

( 205طلـــــــب شـــــــراا البنـــــــد ر ــــــــ ))إعـــــــادة حبـــــــث( 
ـــــة لستيـــــفف األمـــــريي مـــــز اليـــــركاهل  دعامـــــاهل دوائي

ـــــــوزارة مببلـــــــغ إمجـــــــايل  ـــــــدره ) -الـــــــاكورة بكتـــــــاا ال

د.ك( فــــــــــــــــط مليـــــــــــــــون واـــــــــــــــت ائة 1,654,100/
ــــــة دينــــــار ال غــــــري بعــــــد  وأربعــــــة  ومخســــــون الــــــ  ومائ
ـــــس إدارة اجلهـــــاز عنـــــد  ـــــازال جمل ـــــاهل م ـــــيض الك ي ختف

ـ  ــــــــــــــــراره الســــــــــــــــاب  اليــــــــــــــــادر ةجت ــــــــــــــــا  ر ــــــــــــــــ
 1/5/2017( النعــــــــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــــــاريخ 33/2017)

ــــت ةلـــــرار حلــــ  موافــــاة اجلهــــاز  التاــــ ز: مجيــــل الب
 بسعر اخلليج  

 667ر ـ الكتاا : 23
اتريخ الكتاا 

:12/03/2017 

( منظ ــاهل 206)أعيــد حبــث( طلــب شــراا البنــد ر ـــ )
لارةهل الـلب ذاهل أنـوا  خمتلفـة مـا صـعـة  كهرةئيـة 

اليـــــركاهل الـــــاكورة بكتـــــاا لستيـــــفف األمـــــريي مـــــز 
د.ك(  2,656,900/ -الـــوزارة مببلـــغ إمجـــايل  ـــدره )

فـــط مليــون  واــت ائة واــتة ومخســون الــ  وتســع ائة 
 دينار ال غري بعد تـليل الواد وختفيض الك ياهل.

مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر 
( النعـــــــــــــد بتــــــــــــاريخ 33/2017ةجت ــــــــــــا  ر ـــــــــــــ )

تاـــــ ز: مجيـــــل البـــــت ةلــــــرار حلـــــ  ال 1/5/2017
 موافاة اجلهاز بسعر اخلليج

 665ر ـ الكتاا : 24
اتريخ الكتاا 

:12/03/2017 

( 204)أعيــــــــد حبــــــــث( طلــــــــب شــــــــراا البنــــــــد ر ـــــــــ )
 ســـــاطر شـــــراينية لـســــــ الـلـــــب لستيـــــفف األمـــــريي 

 علف  النحو التايل: 
ــــــ )- ـــــز / شـــــركة جن ـــــة بر ـــــان 1-204البنـــــد ر  ( م

 للتجارة العامة والـاوالهل )خامس ا ل األاعار(  
د.ك( فــــط مائـــة  154,313/-مببلـــغ إمجـــايل  ـــدره )

وأربعــة ومخســون الــ  وءالمثائــة وءالءــة عيــر  دينـــار ال 
 غري بعد تـليل الواد 

ـــــــــد ر ــــــــــ )- ـــــــــدائرة 2-204البن ( مـــــــــز / شـــــــــركة ال
األاــــعار( مببلــــغ إمجــــايل  ــــدره  الركاليــــة )اــــادس ا ــــل

د.ك( فــــــــــــط مليـــــــــــون وتســـــــــــعة  1,009,653/ -)
آالع واـــــت ائة وءالءـــــة ومخســـــون دينـــــار ال غـــــري بعـــــد 

 ختفيض الك ياهل
مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر  

( النعـــــــــــــد بتــــــــــــاريخ  33/2017ةجت ــــــــــــا  ر ـــــــــــــ )
التاـــــ ز: مجيـــــل البـــــت ةلــــــرار حلـــــ   1/5/2017

 اجلهاز  بسعر اخلليج   موافاة
 1157ر ـ الكتاا : 25

اتريخ الكتاا 
:16/01/2017 

)أعيــــــد حبــــــث( طلــــــب زايدة مبلــــــغ شــــــراا البنــــــد ر ـــــــ 
( مســــــتهلكاهل لـســـــــ خمتــــــو الـلــــــب لستيــــــفف  64)

ــــدان مركــــال اــــل ان الــــدبوس للـلــــب مــــز / شــــركة  الع
ـــــــــط ءالءـــــــــة 13,300/-طـــــــــارق لييـــــــــبح ) د.ك( فـ

-غـــــري بـــــدال مـــــز )عيـــــر  الـــــ   وءالمثائـــــة دينـــــار ال 
د.ك( فــــــــــــــط عيـــــــــــــرة آالع واـــــــــــــت ائة 10,600/

دينـــــار ال غـــــري وذلـــــك  لوجـــــود خ ـــــ  ةلرتاـــــية مـــــازال 
جملـــــــس إدارة اجلهـــــــاز عنـــــــد  ـــــــراره الســـــــاب  اليـــــــادر 

( النعـــــــــــــد بتــــــــــــاريخ  14/2017ةجت ــــــــــــا  ر ـــــــــــــ )
التاـــــــــ ز: مجيـــــــــل البـــــــــت ةلــــــــــرار  20/2/2017

 الجت ا   ادم حل  ااتك ال الستنداهل ال لوبة
 176ر ـ الكتاا : 26

اتريخ الكتاا 
:12/06/2017 

 2018-324/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
 لتوريد جهاز

 Two –in- One specimen 
radiology system integrated 
with vacuum assisted biopsy 
الــــــــــــس أ ســــــــــــام األشــــــــــــعة والعــــــــــــالأ اإشــــــــــــعاعي 
مبستيـــــفف اجلهـــــراا علـــــف اليـــــركاهل التخييـــــة عـــــز 

 ن  ةجلريدة الر يةطري  اإعال
 

 177ر ـ الكتاا : 27
اتريخ الكتاا 

:12/06/2017 

 2018-318/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
   -DIGITAL MOBILE Xلتوريد أجهالة 

RAY SYSTEM WITH FLAT 
PANEL DETECTOR QTY   

( وملحـاهتـــــــا  الـــــــس أ ســـــــام األشـــــــعة والعــــــــالأ 2)
ـــــــز اـــــــينا علـــــــف اليـــــــركاهل  اإشـــــــعاعي مبستيـــــــفف اب

 التخيية عز  طري  اإعالن ةجلريدة الر ية



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  83             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

علـــف أن تتـــوىل اجلهـــة صـــاحبة اليـــ ن الـيـــام إبجـــراااهل 
ع ليـــة ال ـــرح ب ريــــة ال اراـــة احملـــدودة  وفــــا بـــن  

( مــز 53( مــا االلتــالام فحكــام الــادة ر ـــ )18الــادة )
 2016لسنة  49 انون النا ياهل العامة ر ـ 

ر ـ الكتاا  28
:178/2017 

اتريخ الكتاا 
:12/06/2017 

 2018-422/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
    ADVANCED PRONEلتوريد جهاز 

BIOPSY 2D/3D IMAGING SYSTEM 
وملحـات  الس أ سام األشعة والعالأ اإشعاعي مبركـال الكويـت 
ـــــ   ـــــف اليـــــركاهل التخييـــــة عـــــز طري لكافحـــــة الســـــرطان  عل

 ةجلريدة الر ية   اإعالن 
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
ر ـ الكتاا  29

:205/2017 
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

 2018 -2017/ 321طلــــب طــــرح ال اراــــة ر ـــــ 
   Prone Biopsy 2D/3Dلتوريد جهاز 

- One Vacuum Biopsy System 
and Specimen –IN - Imaging 

System,Two Radiography   وملحـاتـ
 -حلاجــــة جملــــس أ ســــام األشــــعة والعــــالأ اإشــــعاعي 

 مستيفف اليباح
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 628ر ـ الكتاا : 30

اتريخ الكتاا 
:28/02/2017 

( أدويـــــــــــــــة 118ر ـــــــــــــــ )طلــــــــــــــب شــــــــــــــراا البنـــــــــــــــد 
)مستحاـــــراهل( لتيـــــخي  أمـــــراع حسااـــــية اجللـــــد 
التالاـــــــية  حلاجـــــــة مستيـــــــفف اجلهـــــــراا مـــــــز شـــــــركة/ 
أحفـــــــاد محـــــــد صـــــــاحل احل ياـــــــي الدوائيـــــــة )ميـــــــدر 

د.ك(  126,270/-وحيــــــد( مببلــــــغ  إمجــــــايل  ــــــدرة )
فـــــط مائــــة واــــتة وعيـــــرون الــــ   ومــــائت  واـــــبعون 

 دينار  ال غري
 ة رر جملس إدارة اجلهاز الوافـ

ر ـ الكتاا  31
:195/2017 

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 2018-322/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
   Prone Biopsy 2D/3Dلتوريد جهاز 

Imaging System  وملحـاتــــــــ  الــــــــس
شـــــــعاعي  مستيـــــــفف  -أ ســـــــام األشـــــــعة والعـــــــالأ اإ 

اجلهـــــــراا  بـــــــ  اليـــــــركاهل التخييـــــــة عـــــــز طريــــــــ  
 اإعالن ةجلريدة الر ية.

ر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا   ــر 
  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

ر ـ الكتاا  32
:190/2017 

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

ــــــب طــــــرح ال اراــــــة ر ـــــــ   408/2017/2018طل
   OWT-IN-ONE لتوريد جهاز

INTEGRADTED BRREAST 
BIOPSY SYSTEM WITH  

SPECIMEN IMAGINING 
TECHNOLOGY   وملحـاهتـــــــــــــــا الـــــــــــــــس

الـــــــوانمج   -أ ســـــــام األشـــــــعة والعـــــــالأ اإشـــــــعاعي 
الــــــوطين للكيــــــ  البكــــــر عــــــز أمــــــراع الثــــــدي بــــــ  

 اليركاهل التخيية
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 197ر ـ الكتاا : 33

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

توريـد  316/2017/2018طلب طرح ال اراة ر ـ 
   HIGH ENDجهاز 

ULTRASOUND with 
NOLUME NAVIGATION 
 -وملحـاهتا  الس أ سـام األشـعة والعـالأ اإشـعاعي 

 مستيفف العدان ب  اليركاهل التخيية  
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

 ايل ادم حل  تالويدان ةالعت اد ال
 612ر ـ الكتاا : 34

اتريخ الكتاا 
:06/12/2016 

 RAMP(56)أعيـد حبـث( طلـب شـراا البنـد ر ــ)
READER200 (POINT OF   

 CARE)QTY :57  
ــة ةألمــر الباشــر  حلاجــة إدارة خــدماهل الختــواهل ال بي

مز / امريكان ديالاينال للتجارة العامـة والــاوالهل )وكيـل 
د.ك(  فــط  45,600/-حيري( مببلغ إمجايل  دره )

مخســــة وأربعــــون الــــ  واــــت ائة دينــــار  ال غــــري مــــازال 
جملس إدارة اجلهـاز عنـد  ـراره السـاب  اليـادر ةجت ـا  

التاــ ز:  26/12/2016بتــاريخ   92/2016ر ـــ 
 مجيل البت ةلـرار حل  ااتك ال الستنداهل ال لوبة

 509ر ـ الكتاا : 35
اتريخ الكتاا 

:18/01/2017 

( منظ ــاهل 125)أعيــد حبــث( طلــب شــراا البنــد ر ـــ )
لارةهل الـلب ذاهل أنـوا  خمتلفـة مـا صـعـة  كهرةئيـة 
لستيــفف العـــدان لركــال اـــل ان الــدبوس للـلـــب علـــف 

 النحو التايل :  
( علـــف / شـــركة الـــدائرة الركاليـــة 125/1* البنـــد ر ــــ )

 13,000/ -)اابا أ ل األاعار( مببلغ إمجايل  ـدره )
( علــف / طــارق العوضــي 125/2البنــد ر ـــ )د.ك(  * 

ـــــــغ إمجـــــــايل  ـــــــدره ) ـــــــل األاـــــــعار( مببل  -وشـــــــركاه )أ 
 د.ك(  26,690/

( علـف / طــارق العوضـي وشــركاه 125/3* البنـد ر ـــ )
 86,070/ -)رابا أ ـل األاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره )

 د.ك(
مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر 

التاــــ ز:   1/2/2017ريخ بتــــا 9/2017ةجت ــــا  
مجيـــل البـــت ةلــــرار حلـــ  ورود كتـــاا الحـــ  يتاـــ ز 

 أاباا جتالئة ال لباهل وأاعار  منا ية اخلليج
 627ر ـ الكتاا : 36

اتريخ الكتاا 
:28/02/2017 

( أدويــــة 117)أعيــــد حبــــث( طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
مستحاـــــــراهل لتيـــــــخي  أمـــــــراع حسااـــــــية اجللـــــــد  

ن مـــز / شـــركة أحفـــاد محـــد التالمســـية لستيـــفف العـــدا
ــة )ميــدر وحيــد( مببلــغ إمجــايل  صــاحل احل ياــف الدوائي

ـــــــــة واـــــــــتة  126,270/- ـــــــــدره ) د.ك(  فــــــــــط مائ
 وعيرون ال   ومائت  وابعون دينار  ال غري

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 8997ر ـ الكتاا : 37

اتريخ الكتاا 
:21/05/2017 

ــــــ فن أ ـــــاا اليـــــركة اليـــــنعة  طلـــــب اإحاطـــــة والعل
( دهـــــــان لعـــــــالأ  41إع ــــــال اليـــــــراا للبنـــــــد ر ــــــــ )

التـرحــاهل واحلــروق لكافــة األ ســام يف الراكــال اليــحية 
    GALANTICوالستيفياهل هو / 

PHARMA INDIA ولــيس KUWAIT 
SAUDIAPHARMACEUTICAL IND CO 

 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا
 9288الكتاا :ر ـ  38

اتريخ الكتاا 
:25/05/2017 

طلب اإحاطـة والعلــ ةاـتك ال أع ـال توريـد األدويـة 
 والستحاراهل ال بية لليركة الينعة 

 PHILADELPHIA 
PHARMACUTICALS  يف منا يــــــــــــــــــــــة

( مـا /شـركة اـينرجي هيلـث بـدال مـز 38اخلليج ر ــ )
 شركة صيدلية فلس   النتـال الوكالة

 اجلهاز عل اأحيط جملس إدارة 
 9287ر ـ الكتاا : 39

اتريخ الكتاا 
:25/05/2017 

طلب اإحاطـة والعلــ ةاـتك ال أع ـال توريـد األدويـة 
 والستحاراهل ال بية لليركة الينعة  

PHILADELPHIA 
PHARMACEUTICALS  يف منا يـــــــــــــة

توريــد األدويــة والستحاــراهل ال بيــة  37اخللــيج ر ـــ 
اــينرجي هيلــث الاــترياد )اا وعــة الثانيــة( مــا/ شــركة 

ــدال مــز/ شــركة صــيدلية  ــة والســتلالماهل ال بيــة ب األدوي
 فلس   وذلك النتـال الوكالة 

 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا 
 10460ر ـ الكتاا : 40

اتريخ الكتاا 
:12/06/2017 

طلــب إعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  والوافـــة علــف 
 شراا بنود األدوية والواد ال بية التالية : 

( أدويـــة )دهـــان( لعـــالأ أمـــراع األنــــ  51البنـــد ) -
واألذن واحلنجرة لكافة األ سام يف الراكـال  التخييـية 
والستيفياهل مز/ شركة ايكو ال بية مببلغ إمجايل  ـدره 

ـط اءنان ومخسون ال  ومثامنائة د.ك( ف 52,806/-)
 واتة دينار ال غري 

ــــــــز كــــــــورتيالون( لكافــــــــة 53البنــــــــد ) - ــــــــة )حـ ( أدوي
ــة مببلــغ إمجــايل  الستيــفياهل مــز/ شــركة العجــل لألدوي
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 56,016/-$( مـــــا بعـــــادل ) 186,100/- ـــــدره )

د.ك( فـــط اــتة ومخســون الــ  واــتة عيــر دينــار  ال 
 غري 

ألمــراع اجللديــة ( أدويــة )دهــان( لعــالأ ا54البنــد ) -
والتنااــــــلية لكافــــــة األ ســــــام يف الراكــــــال  التخييــــــية 

 والستيفياهل علف النحو التايل : 
( مــز/ شــركة حم ــد انصــر 1-54إلغــاا شــراا البنــد ) -

$(  29,800/ -اساجري وأوالده مببلغ إمجـايل  ـدره )
د.ك( فـــــــــط مثانيــــــــة الــــــــ   8,970/-مــــــــا يعــــــــادل )

 وتسع ائة وابعون دينار ال غري 
ــة مببلــغ إمجــايل 54-2) - ( مــز/ شــركة العجــل لألدوي

  22,936/-$( مـــــــا يعـــــــادل ) 76,200/- ـــــــدره )
 د.ك( 

( مــز/ شــركة حم ــد انصــر اســاجري وأوالده 54-3) -
-$( مـــا يعـــادل  ) 80,400/-مببلـــغ إمجـــايل  ـــدره )

د.ك( فــــط أربعـــة وعيـــرون الـــ  ومائتـــان  24,200/
 الوزارة دينار ال غري وذلك لألاباا الوضحة بكتاا
  رر جملس إدارة اجلهاز فغلبية أعااؤه التايل: 

أوال: إلغـــــــاا  ـــــــراره الســـــــاب  اليـــــــادر ةجت ـــــــا  ر ــــــــ  
 التا ز:   17/4/2017بتاريخ  29/2017

،  51الوافـــة علـــف مجيـــا البنـــود ماعـــدا البنـــود أر ـــام )
 ( يتـ شرااهـ مز منا ية اخلليج 54،  53

 اثنيا: الوافـة 
جملــــس إدارة اجلهــــاز / د. جنــــان عــــدم موافـــــة عاــــو 

 بوشهري
 15ر ـ الكتاا : 41

اتريخ الكتاا 
:15/05/2017 

( حماليـــل ومســـتهلكاهل 146طلـــب شـــراا البنـــد ر ــــ )
ألجهالة حتليل غازاهل الدم لكافـة الختـواهل مـز/ شـركة 
التـــدم التكنولــوجي )ميــدر وحيــد( مببلــغ إمجــايل  ــدره 

ـــــة واـــــبعة  317,567/-) عيـــــر د.ك(  فــــــط ءالمثائ
الــــ   ومخســــ ائة واــــبعة واــــتون دينــــار  ال غــــري بعــــد 

 تـليل عدد الواد
  رر جملس إدارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوافـة 

ـــــان  عـــــدم موافــــــة عاـــــو جملـــــس إدارة اجلهـــــاز/ د. جن
 بوشهري

 47ر ـ الكتاا : 42
اتريخ الكتاا 

:29/05/2017 

( حماليــــــــــــــل 152طلــــــــــــــب شــــــــــــــراا البنــــــــــــــد ر ـــــــــــــــ )
   MICROSCANومستهلكاهل جلهاز 

WALKAWAY96PLUS   لعرفــــــــــــة نــــــــــــو
ــــــة لكافــــــة   اليكــــــروا وحسااــــــيتها لل اــــــاداهل احليوي
الختــــواهل مــــز/ شــــركة التـــــدم التكنولــــوجي )ميــــدر 

ـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره ) ـــــد( مببل $( مـــــا   804,665/-وحي
ــــــط مــــــائت  واــــــتة  246,227/-يعــــــادل ) د.ك(  فـ

وأربعــون الــ   ومــائت  واــبعة وعيــرون دينــار   ال غــري 
 د تـليل عدد الوادبع

  رر جملس إدارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوافـة 
ـــــان  عـــــدم موافــــــة عاـــــو جملـــــس إدارة اجلهـــــاز/ د. جن

 بوشهري
 181ر ـ الكتاا : 43

اتريخ الكتاا 
:13/06/2017 

ــــــب طــــــرح ال اراــــــة ر ـــــــ   494/2017/2018طل
ــــة   CARDIOHELPلتوريــــد جهــــاز  حلاجــــة جلن

مستيــفف  -( ECMOخــدماهل الغيــاا الؤكســج )
 العدان ب  اليركاهل التخيية  

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  
  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

 192ر ـ الكتاا : 44
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

توريـد  607/2017/2018طلب طرح ال اراة ر ـ 
ــــــس  PACS/NISجهــــــاز  وملحـاهتــــــا حلاجــــــة  جمل

مستيفف العدان ب  اليـركاهل  -ب النووي أ سام ال 
 التخيية

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :
 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل
 السيدة/ أديبة ال اهر     مرا ب إدارة الختواهل
 الهنداة/ فاط ة فخرا     مهندس معداهل طبية

 الهنداة/ أنوار الييحة     مهندس معداهل طبية

جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا   ــرر 
  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

 202ر ـ الكتاا : 45
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

لتوريــد  2018-326/2017طلــب طــرح ال اراــة ر ـــ 
 -3D EXTREMETY CONEجهاز 

BEAM COMPUTED 
TOMOGRAPHY UNIT   وملحـاتــــ

الـــس أ ســـام األشـــعة  والعـــالأ اإشـــعاعي مبستيـــفف 
اجلهــراا علــف اليــركاهل التخييــة عــز طريــ  اإعــالن 

 ةجلريدة  الر ية  
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 193ر ـ الكتاا : 46

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 2018-423/2017ال اراـــــة ر ـــــــ  طلـــــب طـــــرح
    ADVANCED PRONEلتوريد جهاز 

BIOPSY 2D/3D IMAGING 
SYSTEM  وملحـاتــــــــ  الــــــــس أ ســــــــام األشــــــــعة

والعـــالأ  اإشـــعاعي مبستيـــفف مبـــارك علـــف اليـــركاهل 
 التخيية عز طري  اإعالن ةجلريدة الر ية

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  
 حل  تالويدان ةالعت اد الايل ادم 

 199ر ـ الكتاا : 47
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

 2018-323/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
   DIGITALلتوريد جهاز 

MAMMOGRAPHY UNIT 
WITH ADVANCED 

APPLICATIONS  ــــــــــــــــــــس  أ ســــــــــــــــــــام ال
األشــــعة والعــــالأ اإشــــعاعي مبستيــــفف اجلهــــراا علــــف 

ــــدة اليــــركاهل التخييــــة عــــز طريــــ    اإعــــالن ةجلري
 الر ية

 ــــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز مجيــــــــل البــــــــت ةلـــــــــرار 
 الجت ا   ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

 370ر ـ الكتاا : 48
اتريخ الكتاا 

:20/06/2017 

طلـــــــــــــــــــــــب إلغـــــــــــــــــــــــاا ال اراـــــــــــــــــــــــة ر ــــــــــــــــــــــــ ص/م 
توريــــــد أاــــــرة طبيــــــة عظــــــام  2017-53/2016س/

للع ـــــــاااهل وذلــــــك لعـــــــدم م ابــــــــة  مجيـــــــا العينـــــــاهل 
 الـدمة لل واصفاهل الفنية ال لوبة

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 73ر ـ الكتاا : 49

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

( حماليــــــــل جلهــــــــاز 155طلــــــــب شــــــــراا البنــــــــد ر ـــــــــ )
INTERCEPT   للكيــــــــ  عــــــــز اليكــــــــروةهل

والفريواــــاهل يف أكيــــاس الــــدم لل توعــــ  لختــــو بنــــك 
الدم الركالي مـز/ شـركة التــدم التكنولـوجي  )اثين ا ـل 

د.ك(   1,907,136/-األاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره )
ــــة واــــتة  ــــ   ومائ ــــون  وتســــع ائة واــــبعة ال فـــــط  ملي

 وءالءون دينار  ال غري بعد زايدة الك ياهل
 إدارة اجلهاز الوافـة  رر جملس

 7604ر ـ الكتاا : 50
اتريخ الكتاا 

:17/04/2017 

طلب اإحاطة والعلـ فن ااـ اليركة الينعة ألع ـال 
(   ســــاطر وريديــــة  وشــــراينية 144شــــراا البنــــد ر ـــــ )

ـــوا  و يااـــاهل خمتلفـــة لستيـــفف اليـــدري   ســــ  -فن
 جراحة الـلب اصبح  
LIVANOVA  بـــــــدال مـــــــزSORIN 

GROUP/CALMED 
LABORATORIES  وذلــــك  طبـــــا لــــا ورد

 بكتاا اليركة
 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا

 201ر ـ الكتاا : 51
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

 2018-388/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
  CD BURNER QTY( أجهــالة 4لتوريـد )

 -وملحـاهتــا الــس أ ســام األشــعة والعــالأ اإشــعاعي 
 مستيفف مبارك الكبري

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  
  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

 191ر ـ الكتاا : 52
اتريخ الكتاا 

:29/06/2017 

 2018-384/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
    PREMIUM DIGITALتوريد جهاز  

ULTRASOUND SYSTEM 
WITH VOLUME 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  85             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
NAVIGATION  وملحـاهتـــــا  الـــــس أ ســـــام
 مستيفف مبارك الكبري   -األشعة والعالأ اإشعاعي 

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  
  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل

 179ر ـ الكتاا : 53
اتريخ الكتاا 

:12/06/2017 

 2018-406/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
   WORK STATION( 3لتوريد أجهالة )

MOBILE VIEWER DUPLEX 
MONITOR QTY  الـــس أ ســـام األشـــعة

مركـــــــال الكويـــــــت لكافحـــــــة  -والعـــــــالأ  اإشـــــــعاعي 
 السرطان

 رر جملـس إدارة اجلهـاز إخ ـار الـوزارة االلتـالام ةلـادة   
لســـنة  49 ــــ (  مـــز  ـــانون النا يـــاهل العامـــة  ر 19)

2016 
 194ر ـ الكتاا : 54

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 2018-/605/2017طلــــب طـــــرح ال اراــــة ر ــــــ 
    SOLID STATEلتوريد جهاز 

DEDICATED CARDIAC 
CAMERA  وملحـاهتـــــــا الـــــــس أ ســـــــام ال ـــــــب

 مستيفف األمراع اليدرية    -النووي 
ا   ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــ

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 610ر ـ الكتاا : 55

اتريخ الكتاا 
:06/12/2016 

( شـراا مباشـر 54)إعيد حبث( طلـب شـراا البنـد ر ــ )
الس أ سام األشـعة والعـالأ واإشـعاعي  مـز / شـركة 
صــــفوان للتجــــارة والـــــاوالهل )وكيــــل حيــــري( مببلــــغ 

أربعة وءالءـون د.ك(   فـط  34,500/-إمجايل  دره )
 ال   ومخس ائة دينار  ال غري

مـــازال جملـــس إدارة اجلهـــاز عنـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر  
ـــــــــــــــــــــ ) ( النعـــــــــــــــــــــد يف  92/2016ةجت ــــــــــــــــــــا  ر 

التاـــــــ ز: مجيـــــــل البـــــــت ةلــــــــرار  26/12/2016
 الجت ا  الح  يتا ز صورة الوكالة

ر ـ الكتاا  56
:175/2017 

اتريخ الكتاا 
:12/06/2017 

 2018-405/2017 اراـــــة ر ـــــــ طلـــــب طـــــرح ال
    Digital Portable X-rayلتوريد أجهالة 
QTY (4 وملحـاهتا الس أ سام األشـعة والعـالأ )

 مستيفف العدان -اإشعاعي 
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 203ر ـ الكتاا : 57

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 2018-317/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
  Ultrasound Machineلتوريـــــد جهــــــاز 

 -وملحـاتــ  الــس أ ســام األشــعة والعــالأ اإشــعاعي 
مستيفف العـدان بـ  اليـركاهل التخييـة  عـز طريـ  

 اإعالن ةجلريدة الر ية.
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

 الويدان ةالعت اد الايل ادم حل  ت
 196ر ـ الكتاا : 58

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 2018-325/2017طلـــــب طـــــرح ال اراـــــة ر ـــــــ 
   Digital Radiographicلتوريد جهاز 

Imaging Unit  وملحـات  الـس أ سـام األشـعة
مستيـفف العـدان بـ   اليـركاهل  -والعالأ اإشعاعي 

 يدة الر ية.التخيية عز طري  اإعالن ةجلر 
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار الجت ــا  

  ادم حل  تالويدان ةالعت اد الايل
 7582ر ـ الكتاا : 59

اتريخ الكتاا 
:16/04/2017 

طلب اإحاطة والعلـ ةاتك ال أع ال توريد  سـاطر جلراحـة 
األوعيـــة الدمويـــة لستيـــفف مبـــارك  الكبـــري لليـــركة اليـــنعة 
COVIDIEN AG/USA-COSTA 

RICA -GREAT   
BRITAIN EU   مـــا /شـــركة طـــارق العوضـــي

وشــركاه بــدال مــز / شــركة بــدر اــل ان وإخوانــ  وذلــك 
 النتـال الوكالة .

 أحيط جملس إدارة اجلهاز عل ا
 بــل اخلتــام رحــب رئــيس جملــس اجلهــاز الركــالي لل نا يــاهل العامــة دعــوة الســادة 

 2017-07-26  الــادم يـوم  األربعـاا الوافـ  أعااا االـس حلاـور االجت ـا 
 الساعة التااعة صباحا.  

 (55/2017)االجت ا  ر ـ حمار 
( 55/2017عـــد اجلهــاز الركــالي لل نا يــاهل العامــة جلســت  ر ـــ )

ــوم   ه 1438ذو الـعــدة  2األربعــاا الســاعة التااــعة مــز صــباح ي
الركــــــالي بـاعــــــة االجت ــــــا  مبـــــــر اجلهــــــاز  2017-7-26الوافــــــ  

 لل نا ياهل العامة وحباور كل مز السادة:
 أعااا جملس ادارة اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة:

 رئيس اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبد هللا اعود العبدالرزاق 1
 انئب رئيس اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة فييل محد الاليز 2
 الركالي لل نا ياهل العامة عاو اجلهاز مياري حم د البليهيس 3
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبد العاليال حم د الس حان 4
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/ جنان حمسز بو شهري 5
 عاو  ثل/ ادارة الفتوى والتيريا د/مراال اعد الاجدي 6
 عاو /  ثل وزارة الالية اامل ذايا العنالي 7
 عاو/ ثل األمانة العامة لل جلس األعلف للتخ يط والتن ية هيفاا عبد العاليال الا  8
 عاو/  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 9
 

 األم  العام: 
 األم  العام للجهاز الركالي لل نا ياهل العامة هيا أمحد الودعاين 1

 
 مز:و د اعتار عز حاور االجت ا  كل 

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة حم د انصر اخلرايف 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة اللواا / فهد عيد بز فهد 2

 
ك ـــا حاـــر جانبـــا مـــز االجت ـــا  العاـــو /  ثـــل اجلهـــاهل احلكوميـــة الـــيت أشـــرفت علـــف تنفيـــا 

 النا ية وهـ كالتايل:
الســــــيدة/ ران اسنيــــــدي   رئــــــيس  ســـــــ  العاو /  ثل وزارة اخلارجية 1

 التابعة وتنظيـ ع لياهل اليراا 
الســــيدة/ ل يفــــة الرهيــــ    عاــــو مــــز 

 جلنة االنظ ة االمنية
 السيدة/ران اسنيدي رئيس  سـ اليرتايهل  العاو /  ثل أوراق عامة وزارة اخلارجية 2

 السيدة/نورة الي ي    ثل  انوين
 السيد/ فواز الـعود رئيس  سـ اليركاهل الكوييتالعاو /  ثل بنك االئت ان  3
الســــــيد/ فـــــــالح ال ـــــــريي مـــــــدير ادارة  العاو /  ثل اسيئة العامة لليناعة 4

 الياريا 
 السيد/ وائل اليربيين   اختياصي  انوين 

 م/ اني  درويش     مهندس
الســــــيدة/ إميــــــان احلبييــــــي     مرا ــــــب  العاو /  ثل وزارة العدل 5

والخـــــازن ةلتكليــــــ  إدارة اليـــــرتايهل 
 اليئون الالية

  العاو /  ثل وزارة الدفا  6
  العاو /  ثل اإدارة العامة لل ريان الدين 7
ـــــيس  ســــــ  العاو /  ثل اإدارة العامة لةطفاا 8 ـــــد/ خالـــــد العوضـــــي رئ الرائ

 النا ياهل والعـود 
النـيــــب/ اــــلي ان أبـــــو البنــــاهل رئـــــيس 

  سـ التي يـ والعـود 
الســــــــيد/ عـــــــــادل الكنـــــــــدري مرا ـــــــــب 

 التوريداهل والخازن 
 م/حم د عابديز     مهندس 

الــــــــــــدم/ عبـــــــــــاس العلـــــــــــي مرا ــــــــــــب 
 الييانة البحرية 

ــــيس  ســـــ  النـيــــب/ حم ــــد العوضــــي رئ
 خت يط الع لياهل

 السيد/ عبد الرزاق العيفور     حمااب  العاو /  ثل اسيئة العامة لليباا 9
 اختياصي  انوينالسيد/ فاروق االعير 

  العاو /  ثل وزارة التجارة واليناعة 10
 السيدة/ااره أبو شيبة   مهندس مدين العاو /  ثل األمانة العامة لألو اع 11
الســـــــيد/جورأ لبيــــــــب مــــــــدير العـــــــــود  العاو /  ثل وزارة األشغال العامة 12

 )مستيار لوزارة( 
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الهنداـة/ انـور الــال مـدير إدارة التنفيــا 

 اسنداية اليحية 
 السيد/ عيسف العنالي   رئيس  سـ العـود 

الســـيدة/ منــــال بـــدر الاــــبيب   رئــــيس 
  سـ لواثئ  والعـود 

م/حم ود رماان مهنـدس ميـرو  مجـال 
 عبد الناصر 

الســــــيدة/ منــــــال وليــــــد   رئــــــيس  ســـــــ 
 العـود 

م/ علــــــــي يعـــــــــوا   مهنــــــــدس )مستيـــــــــار 
 الوزارة( 

 م/ ال اع العوضي   مهندس كهرةا
الســــيد/ جــــون فــــولكنال مــــدير اليــــرو  

 )مستيار الوزارة( 
 م/عالا الديز مهندس ااتياري 

 السيدة/ منريه السليـ مهندس مدين
الســـيد/ نســـيـ حســـ  الالعـــايب   انئـــب  العاو /  ثل اسيئة العامة لالاتث ار 13

 االدارة للخدماهل العامة  مدير
الهنــدس/ خالــد بــو انشــي   اختياصــي 

 خدماهل 
 السيد/ أمحد البغلي   مدير التد ي 

 السيدة/ تسنيـ ال ريي حمااب مبتدئ  العاو /  ثل مؤاسة الواني الكويتية 14
الســـيدة/ أنـــوار اليـــ ري ةحـــث  ـــانوين 

 مبتدئ
العاــــــــــــو /  ثـــــــــــــل الؤاســــــــــــة العامـــــــــــــة  15

  االجت اعيةللت ميناهل 

 الهندس/ هيثـ اجيا     مهندس  العاو /  ثل وزارة الداخلية 16
الســــــيد/ محــــــد اليــــــ ري     مستيــــــار 

 االدارة الالية 
النـيــب/ فييــل الســبيعي   رئــيس  ســـ 

 دعـ الياريا 
الرائــد/ فهــد العويرضــي     رئــيس  ســـ 

 الدعـ الفين واسنداي 
 الهندس/ اعود احملارا     مهندس 

الــــدم/ بيـــار الســـيد هاشــــ     مــــدير 
 ادارة نظـ احلااباهل اليخيية 

 العـيد/ محد اليالل  ثل/ وزارة الداخلية 
 الهندس/ فهيد العج ي     مهندس 
 الهندس/ حم د ابراهيـ     مهندس 
 الهندس/ اردي ماهيش     مهندس

الـوياـي مـدير مكتـب الهنداة/ غدير  العاو /  ثل وزارة الكهرةا والاا 17
 الوكيل

 السيد/ خالد العربيد     رئيس فري   العاو /  ثل شركة نفط الكويت 18
الســـيد/ خالــــد ابــــل رئـــيس فريــــ  ع ــــل 

 الياريا الكوى 
 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ

ــــــــــل اليــــــــــندوق الكــــــــــوييت  19 العاــــــــــو /  ث
  للتن ية اال تيادية العربية

األو ـــــاع واليـــــئون العاـــــو /  ثـــــل وزارة  20
 اإاالمية

ــــــــيس  الســــــــيد/ عبــــــــد هللا العنــــــــالي   رئ
  سـ النا ياهل

 السيد/ ميعل العلي     ةحث  انوين العاو /  ثل اإدارة العامة للج ارك 21
 فض الع اااهل
 شركة نفط الكويت

 الوضو  البيــــان م
-RFPالر ـ:  1

2040013 
فــــض ع ــــاا منا ية/ اراــــة خــــدماهل مجــــري طــــائراهل 

   HIRE OF HELICOPTERمروحية 
SERVICES 

 فتحت مظاري  النا ية
 
 

 اسيئة العامة لليباا
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 1196ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
16/7/2017 

 2018-4/2017ش/طلب طرح ال اراـة ر ــ ه   
تنفيــــــا فعاليــــــاهل )الكويــــــت عاصــــــ ة اليــــــباا العــــــريب 

( بــــ  اليــــركاهل والؤاســــاهل التخييــــة عــــز 2017
 طري  االعالن عنها ةجلريدة الر ية

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ فاروق االعير     اختياصي  انوين

 السيد/ عبد الرزاق العيفور     حمااب
الوافـة علف ان تتوىل اجلهة   رر جملس ادارة اجلهاز

صاحبة الي ن ةلـيام إبجراااهل طرح  اراة حمدودة 
( مز  انون النا ياهل العامة ر ـ 18وفـا لن  الادة )
 2016( لسنة 49)

 وزارة اخلارجية
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 34377ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
13/7/2017 

طلــــب التعا ــــد ما/شــــركة اا وعــــة اخل ااــــية ليــــرو  
ـــدى ديـــوان عـــام الـــوزارة وذلـــك  ت ـــوير النظـــام األمـــين ل

-لألاباا الـاكورة بكتـاا الـوزارة مببلـغ إمجـايل  ـدره )
د.ك( مائة وتسعة ومخسون الفـا واربع ائـة  159,447/

 وابعة واربعون دينارا  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
لســــيدة/ ران اسنيــــدي     رئــــيس  ســـــ التابعــــة وتنظــــيـ ا

 ع لياهل اليراا 
 السيدة/ ل يفة الرهي  عاو مز جلنة االنظ ة األمنية

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 وزارة التجارة واليناعة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 14569ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
28/6/2017 

طلــب اعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  واالذن برتاــية 
ت ـوير غرفـة الـتحكـ  2016-3/2015النا ية ر ــ 

data center  لــدة ءــالث اــنواهل علــف/ مؤاســة
التـنيـاهل احلديثـة لألجهــالة الكهرةئيـة وااللكرتونيـة )رابــا 

د.ك(  258,899/-أ ل األاعار( مببلغ امجـايل  ـدره )
ســـــون الفـــــا ومثامنائـــــة وتســـــعة فــــــط مائتـــــان ومثانيـــــة ومخ

 وتسعون دينارا ال غري
د.ك(  77.669/-عل ـــــا فنـــــ  مت ختيـــــي  مبلـــــغ ) -

 االعت اد الايل لدة انة
عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد  -

يف شـــــ ن النا يـــــاهل  1964لســـــنة  37الــــــانون ر ــــــ 
 العامة

 مرف  فاكس الوزارة التا ز تعديل الـي ة-
 ادارة اجلهاز التايل رر جملس 

أوال: إلغاا  راره الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 
 10/4/2017( النعـد بتاريخ 27/2017)

 التا ز: عدم الوافـة لعدم توافر االعت اد الايل
 اثنيا: الوافـة

 اسيئة العامة لالاتث ار
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  1

1048145 
اتريخ الكتاا: 

16/07/2017 

طلب تعديل اتريخ بدايـة اـراين التعا ـد الباشـر ر ــ هل 
( Deloitteمـــا / شـــركة ) 2020-74/2017-د

للـيـام فع ــال التــد ي  الـداخلي لكتــب االاــتث ار لــدة 
حـــىت  1/9/2017ءـــالث اـــنواهل لتيـــبح اعتبـــارا مـــز 

31/8/2020 
 جلهة:بعد االات ا  إىل  ثل ا

 الهندس/ خالد بوانشي     اختياصي خدماهل
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 السيد/ أمحد البغلي     مدير التد ي 

الســــيد/ نســــيـ حســــ  الالعــــايب     انئــــب مــــدير االدارة 
 للخدماهل العامة

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 اإدارة العامة للج ارك

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 2733ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
12/7/2017 

ـــــدفا  ـــــد الثـــــاين لعــــــد تــــــد  خـــــدماهل ال طلـــــب التجدي
االلكـــرتوين الـــوم مـــا/ شـــركة اخلـــدماهل اليـــرفية اآلليـــة 

 7/5/2017نت( لدة اـنة اعتبـارا مـز -اليرتكة )كي
د.ك( فـــط مائتــان  250,000/-مببلــغ إمجــايل  ــدره )

 ومخسون أل  دينار ال غري  
ك ـــــــــا اطلـــــــــا اجلهـــــــــاز علـــــــــف كتـــــــــاا اإدارة ر ــــــــــ -

التاــــــــــــ ز نفــــــــــــس 9/7/2017ؤر  يف الــــــــــــ 2670
 26/7/2017الـــــــــــؤر  يف  2903ال لـــــــــــب ور ــــــــــــ 

 يتا ز الـي ة  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 السيد/ ميعل العلي     ةحث  انوين
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 اليندوق الكوييت للتن ية اال تيادية العربية
 االاتدعاااهل

 الوضو  البيــــان م
 716ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
11/4/2017 

 )أعيد حبث( طلب التايل:
ـــــديل  56/2016أوال: فســـــخ عــــــد ال اراـــــة ر ــــــ  تب

اليـــــــــبابيك األلنيـــــــــوم مببـــــــــى الـــــــــوظف  ةليــــــــــندوق 
الراـــــــاة علـــــــف / مؤاســـــــة كويـــــــت ماجيـــــــك للتجـــــــارة 

 العامة والـاوالهل
د.ك(  4,700/-اثنيا: تسـييل الاـ ان النهـائي البـالغ )

 لياحل اليندوق
اثلثـــا: منـــا الؤاســـة مـــز الـــدخول يف أي ع ليـــة شـــراا 
مســــتـبلية حلــــ  االنتهــــاا مـــــز تســــوية اخلــــالع وذلـــــك 

 لألاباا الاكورة بكتاا اليندوق
 حار مز جانب الوزارة:

 السيد / فهد احمل يد مرا ب أول إاكان وميرتايهل -
 السيد / حم د اليري مستيار  انوين -

كويــــت ماجيـــــك للتجــــارة العامـــــة مــــز جانــــب مؤاســـــة  
 والـاوالهل:

 م. فييل فرأ اخلاري )مدير عام اليركة(-
 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  
كتاا الح  مز اليندوق وتوجي  دعوه حلاور  ثل 
عز اليندوق ومؤاسة كويت ماجيك للتجارة العامة 

 والـاوالهل الجت ا   ادم
 اخلارجية أوراق عامة وزارة
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 32029ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
29/6/2017 

ــوزارة افادهتــا بيــ ن الـــانون اجلديــد ر ـــ ) ( 49طلــب ال
بي ن النا ياهل العامة للعـود ر ــ     و  2016لسنة 

اليراا واخلدماهل والنا يـاهل الـيت -5/2017   / /
 توم يف اخلارأ للبعثاهل الكويتية الدبلومااية  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 السيدة/نورة الي ي      ثل  انوين 

 السيدة/ران اسنيدي     رئيس  سـ اليرتايهل
 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم 

 وحيال اىل إدارة الفتوى والتيريا إبداا الرأي الـانوين
 بنك االئت ان الكوييت

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 14357ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
25/5/2017 

ــــــــ  ـــــــد  2017/2018-10طلـــــــب طـــــــرح ال اراـــــــة ر  جتدي
   Symantec MMS Service-تراخي  

and Licenses   ــــــ ــــــالث اــــــنواهل ب لــــــده ء

 اليركاهل التخيية 
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة: 

 السيد/ فواز الـعود   رئيس  سـ اليركاهل 
جلهاز  رر اجلهاز الوافـة علف اليركاهل السجلة ة

 الركالي لتكنولوجيا العلوماهل
 14358ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا: 
25/5/2017 

ـــة  2017/2018-9طلـــب طـــرح ال اراـــة ر ــــ  ميكن
 اخلدماهل احلكومية علف بوابة دولة الكويت

( 16471ك ـا اطلـا اجلهـاز علــف كتـاا البنـك ر ـــ )-
 3/7/2017الؤر  يف الؤر  يف 

 اجلهة:بعد االات ا  إىل  ثل 
 السيد/ فواز الـعود     رئيس  سـ اليركاهل

 رر اجلهاز الوافـة علف اليركاهل السجلة ةجلهاز 
 الركالي لتكنولوجيا العلوماهل

 مؤاسة الواني الكويتية
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 4284ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
12/07/2017 

طلـــــــب الت ديـــــــد اخلـــــــامس لعــــــــد النا يـــــــة ر ــــــــ م م 
تيـــنيا وتوريـــد وتيـــغيل رافعـــاهل جســـرية  3/2006ك/

لينــاا اليــعيبة التــابا لل ؤاســة الــوم مــا / شــركة الغــامن 
لـــــــواد اخليوصـــــــية لـــــــدة اـــــــتة أشـــــــهر اعتبـــــــارا مـــــــز 

 500/746,363مببلــغ إمجــايل  ــدره )20/9/2017
ن الفــا وءالمثائــة وءالءــة د.ك( فــط اــبع ائة واــتة واربعــو 

واتون دينارا ومخس ائة فلس ال غـري وذلـك حلـ  تراـية 
ا فاســــــــا يف  3/2016/2017النا يــــــــة ر ـــــــــ م م ك/

8/8/2017 
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 السيدة/ تسنيـ ال ريي     حمااب مبتدئ
 السيدة/ أنوار الي ري     ةحث  انوين مبتدئ

فس اليرو/ واألاعار ما االلتالام  رر اجلهاز الوافـة بن
مز  انون النا ياهل العامة  49فحكام الـانون ر ـ 

 2016لسنة 
 4025ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا: 
03/07/2017 

/  1طلــب الت ديـــد الثـــاين لعـــد النا يـــة ر ــــ م م ك / 
صيانة واصالح اجهالة التكيي  والتويـد مبينـائي  2013

النــاط  التخالينيــة التابعــة ســا اليــويخ والدوحــة وبــواةهل 
يف الؤاســة الــوم مــا/ شــركة الـــالع اخلليجيــة للتجــارة 
العامـــــــة والــــــــاوالهل لـــــــدة اـــــــتة أشـــــــهر اعتبـــــــارا مـــــــز 

ـــــــــــــــــــــــــــدره  27/6/2017 مببلـــــــــــــــــــــــــــغ إمجـــــــــــــــــــــــــــايل  
د.ك( فـط اربعة عير الفـا واـبع ائة 666/14،741)

وواحــد واربعــون دينـــارا واــت ائة واـــتة واــتون فلســـا ال 
نتهـاا مــز اجــراااهل طـرح النا يــة ر ـــ م م  غـري حلــ  اال

 2017-19/2016ك/
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 السيدة/ تسنيـ ال ريي     حمااب مبتدئ
 السيدة/ أنوار الي ري     ةحث  انوين مبتدئ

  رر اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة
 وعدم موافـة كل مز:

 جنان بو شهري عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/
 عاو اسيئة العامة للـوى العاملة د/مبارك العازمي

عاو االمانة العامة لل جلس االعلف للتخ يط والتن ية 
 /هيفاا الا 

 اإدارة العامة لل ريان الدين
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 9093ر ـ الكتاا : 1

الكتاا: اتريخ 
04/07/2017 

ـــــــــــد الثـــــــــــاين لعــــــــــــد النا يـــــــــــة ر ــــــــــــ  طلـــــــــــب الت دي
ـــــد  3/2011/2012 ميـــــرو  تيـــــ يـ وتيـــــنيا وتوري

وتركيـــب وتيــــغيل وتـــــد  خـــدماهل التــــدريب واليــــيانة 
ــــدعـ الفــــين والاــــ ان لنظــــام الســــاعداهل الالحيــــة  وال

 مب ار الكويت الدويل الوم ما/ شركة
 Intelcan Techosystems Inc.   Co 

كيلهـــــــا /  شـــــــركة النتهـــــــف للعــــــــاراهل والــــــــاوالهل و و 
 1/1/2017(يومـــــا اعتبـــــارا مـــــز 90اإنيـــــائية لـــــده )
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 دون تكلفة  مالية

ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي
 اليرفة علف تنفيا االع ال

 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار وتوجي  
  ادمدعوه حلاور  ثل عز االدارة الجت ا  

 8794ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا: 

22/06/2017 

طلــــــــــــب الت ديـــــــــــــد االول لعــــــــــــــد النا يـــــــــــــة ر ــــــــــــــ 
تنفيــــــــا وصــــــــيانة الالراعــــــــة مب ـــــــــار  6/2013/2014

الكويــــت الـــــدويل الـــــوم مـــــا/ شـــــركة جـــــريز لوجســـــتك 
لل ــــاوالهل الالراعيـــة لـــدة اـــتة أشـــهر مـــز اتريـــخ انتهـــاا 

ــــغ إمجــــايل  ــــدره  د.ك( 138.000/-)مــــدة العـــــد مببل
فـط مائة ومثانية وءالءون ألـ  دينـار ال غـري وذلـك حلـ  

 طرح منا ية جديدة
ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي

 اليرفة علف تنفيا االع ال
 رر جملس ادارة اجلهاز عدم الوافـة لعدم توافر 

 االعت اد الايل
 شركة نفط الكويت
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  1

$1106/2017 
اتريخ الكتاا : 

24/7/2017 

) ( RFP 2030814 طلــب تراــية النا يــة ر ـــ
خ ــــو/ اانبيــــب شــــركة نفــــط الكويــــت لتغايــــة ميــــرو  

 KOC FEED PIPELINESاليـفاة اجلديـدة 
TO NEW REFINERY     

PROJECT  علــــــف / شــــــركةSAIPEM 
S.P.A,ITALY  وكيلهـــــا احمللـــــي / شـــــركة متـــــاجر

اخللـــــيج التحــــــدة  للتجــــــارة العامـــــة والـــــــاوالهل )أ ــــــل 
 256,910,000/-األاـــــعار( مببلـــــغ امجـــــايل  ـــــدره )

د.ك(  فــــط  مائتـــان واـــتة ومخســـون مليـــوان  وتســـع ائة 
 وعيرة االع  دينار  ال غري
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 السيد/ خالد العربيد     رئيس فري 
 يد/ خالد ابل   رئيس فري  ع ل الياريا الكوىالس

 السيدة/ مها الفالي   مرتجـ
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  2

$1112/2017 
اتريخ الكتاا 

:25/07/2017 

 RFP-2023965طلب التايل بيـ ن النا يـة ر ــ 
(  11KVانياا حم ة كهرةا فرعيـة مرفوعـة جديـدة ) 

ورفــــا كفــــااة احمل ــــاهل الكهرةئيــــة الوجــــودة يف من ـــــة 
 غرا الكويت

اوال. ميـــادرة الكفالـــة االوليـــة ليـــاحب ا ـــل االاـــعار 
شركة / كي اي اي للهنداـة والــاوالهل واختـاذ ضـدها 

 اي اجراااهل اخرى يراها جملس اإدارة
ـــــا. طلـــــب ـــــز  اثني ـــــة م متديـــــد صـــــالحية االاـــــعار الـدم

 اليركاهل التالية:
شـــركة / اـــامل حم ـــد النيـــ  لل ــــاوالهل العامـــة لل بـــاين 

 )اثين ا ل االاعار(
 شركة / الدار للهنداة واالنياااهل )اثلث ا ل االاعار(

ـــــــــارا مـــــــــز  حـــــــــىت  30/7/2017لـــــــــدة شـــــــــهريز اعتب
ـــــــا ف ـــــــاا  30/9/2017 ـــــــاة اليـــــــركة خ ي مـــــــا مواف

 الوافـة والغري موافـة علف الت ديداليركاهل 
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 السيد/ خالد العربيد     رئيس فري 
 السيد/ خالد ابل   رئيس فري  ع ل الياريا الكوى

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوافـة

 وعدم موافـة كل مز:
 لفتوى والتيريا د/ مراال الاجديعاو  ثل ادارة ا

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/جنان بو شهري
 عاو  ثل وزارة الالية السيد/ اامل ذايا

 

 وزارة العدل
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 15221ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
12/07/2017 

طلــــب تعــــديل الوافـــــة علــــف التجديــــد التااــــا للعـــــد 
تـــد  خــدماهل الــدفا  2009/2010-1الفرعــي ر ـــ 

اإلكــرتوين للــوزارة الــوم مــا/ شــركة اخلــدماهل اليــرفية 
اآلليـــة اليـــرتكة لييـــبح غـــري حمـــدد الـي ـــة وذلـــك أاـــوة 

 بعـد االتفاق الرئيسي الوم ب  وزارة الالية واليركة
  ثل اجلهة:بعد االات ا  إىل 

الســــيدة/ إميــــان احلبييــــي مرا ــــب اليــــرتايهل والخــــازن 
 ةلتكلي  إدارة اليئون الالية

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  2

2017015201 
اتريخ الكتاا: 

12/07/2017 

 2016/2017-15طلــــب تراــــية ال اراــــة ر ـــــ و /
طباعــة و توريــد االــد الســابا مــز األحكــام اليــادرة مــز 
احملك ــــة علــــف/ ميـــــنا األلفــــ  ليـــــناعة الــــورق )أ ـــــل 

د.ك( فـــط  11,205/-األاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره )
 احد عير الفا ومائتان ومخسة داننري ال غري  

 ــــــــــ ك ـــــــــا اطلـــــــــا اجلهـــــــــاز علـــــــــف كتـــــــــاا الـــــــــوزارة ر 
التاــ ز  15/6/2017الــؤر  يف  2017014012

 الرتاية علف اثين أ ل األاعار  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

الســــيدة/ إميــــان احلبييــــي مرا ــــب اليــــرتايهل والخــــازن 
 ةلتكلي  إدارة اليئون الالية

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 12477ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
22/05/2017 

تــد   2017/2018-3طلب طرح ال اراة ر ـ و /
خــــدماهل شــــبكة االنرتنــــت والرتااــــل االلكــــرتوين لــــوزارة 
العـــدل بـــ  اليـــركاهل والؤاســـاهل التخييـــة وذلـــك 

 للارورة الااة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

الســــيدة/ إميــــان احلبييــــي مرا ــــب اليــــرتايهل والخــــازن 
 لاليةةلتكلي  إدارة اليئون ا

 رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة علف اليركاهل السجلة 
ةجلهاز الركالي لتكنولوجيا العلوماهل علف ان تتوىل 
اجلهة صاحبة الي ن اجراااهل ال اراة احملدودة و فا 

( 49(  مز  انون النا ياهل العامة ر ـ )18لل ادة )
 2016لسنة 

 وزارة الدفا 
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  1

272762416995 
اتريخ الكتاا: 

10/07/2017 

اع ـال تيـغيل  1172816طلب تراـية النا يـة ر ــ 
وصـــــــيانة واصـــــــالح االجهـــــــالة والعـــــــداهل اليكانيكيـــــــة 
مبعســكراهل مركــال الن ـــة اليــ الية علــف/ شــركة البيــت 

-)الع ــور التجاريــة )ا ــل االاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره 
د.ك( فـــط ءالمثائــة واــبعة وعيــرون ألــ  327.000/

 دينار ال غري
عل ا فن النا يـة أعـاله حتـت ن ـاق ع ـل مـواد  ـانون ر ــ  -

 يف ش ن النا ياهل العامة 1964لسنة 37
ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي

 اليرفة علف تنفيا االع ال
م توافر  رر جملس ادارة اجلهاز عدم الوافـة لعد

 االعت اد الايل
ر ـ الكتاا:  2

272722017310 
اتريخ الكتاا: 

12/07/2017 

 1412715طلــب إعــادة عـــرع تراــية النا يــة ر ــــ 
أع ــال خــدماهل النظافــة مبعســكر الدوحــة علــف / شــركة 
ـــة للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل )اثين ا ـــل  الســـاري الوطني

د.ك( بنــاا 188,820/-االاــعار( مببلــغ امجــايل  ــدره )
 علف مالحظاهل ديوان احملاابة  

 ــانون ر ـــ عل ــا فن النا يــة أعــاله حتــت ن ــاق ع ــل مــواد -
 يف ش ن النا ياهل العامة   1964لسنة 37

ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  89             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
 اليرفة علف تنفيا االع ال

مازال اجلهاز عند  راره الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 
 التا ز: 2/11/2016( النعـد يف 77/2016)

 الوافـة علف الرتاية
  داهل الباشرةالتعا-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  3

27241180385 
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

مـــــا/  2418235170طلـــــب التعا ـــــد الباشـــــر ر ــــــ 
شــركة أيكــون للك بيــوتر توريــد أجهــالة حااــب آيل عــز 

ـــة  ـــ  دليـــل اليـــراا اجل ـــاعي للســـنة الالي - 2017طري
د.ك(  227,800/-مببلــــــــغ إمجــــــــايل  ــــــــدره ) 2018

 مائتان وابعة وعيرون ألفا ومثامنائة دينار  
ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي

 ليرفة علف تنفيا االع الا
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 وزارة األو اع واليئون اإاالمية
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 11914ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
10/07/2017 

طلب اصدار االمـر التغيـريي االول ةلـالايدة مببلـغ إمجـايل 
ـــون ألـــ   35,000/- ـــدره ) د.ك( فــــط مخســـة وءالء

%( علــف  ي ــة عـــد 50دينـار ال غــري مــا يعــادل نســبة )
ـــة انيـــ ة  171-2016/2017 تـــوفري ةصـــاهل لتغ ي

ــــوزارة الــــوم مــــا / شــــركة  وبــــرامج االداراهل الختلفــــة لل
 النـل العام الكويتية.  

 د االات ا  إيل  ثل اجلهة:  بع 
 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل

مز  انون  19خت ر الوزارة االلتالام ةلادة ر ـ 
 2016لسنة  49النا ياهل العامة ر ـ 

 11946ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا: 

11/07/2017 

طلـــب اإحاطـــة والعلــــ بتعـــديل ااــــ اليـــركة لل نا يـــة 
اع ـال نظافـة السـاجد  29/2015/2016ر ـ أ ع /

والباين التابعـة إدارة مسـاجد حمافظـة مبـارك الكبـري وايـة 
موا ـــا اخـــرى بدولـــة الكويـــت لتيـــبح / شـــركة فـــالكون 
ـــدال مـــز /  ـــاين وال ـــرق ب ـــة لــــاوالهل تنظيـــ  الب الكويتي
ـــــ  البـــــاين  ـــــاوالهل تنظي شـــــركة اخلالـــــدي واـــــيكدير لـ

 ي  وال رق وذلك لتعديل االاـ التجار 
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل
 احيط اجلهاز عل ا

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 11947ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
11/07/2017 

شـــراا  2016/2017-7طلـــب تراـــية ال اراـــة ر ــــ 
بيــــ ة علــــف شــــركة / لينــــك ايســــت ال للتجــــارة أجهــــالة 

العامة والـاوالهل )اثين أ ل االاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره 
ــة  8,968/-) د.ك( فـــط مثانيــة آالع وتســع ائة ومثاني

 واتون دينار ال غري
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل
 وافـة رر جملس ادارة اجلهاز ال

 11913ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا: 

10/07/2017 

ت ـــوير  2016/2017-117طلـــب تراـــية ال اراـــة 
الساحة اخلارجية للسجز الركالي ك لعب كرة  دم جمهـال 
ةلعيـب اليـناعي علـف / مؤاسـة األمحديـة لل ــاوالهل 

ـــــــغ إمجـــــــايل  ـــــــدره ) ـــــــل االاـــــــعار( مببل ـــــــة )أع  -الالراعي
ع ومخســـ ائة دينـــار د.ك( فــــط عيـــرة آال 10,500/

 ال غري  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل
  رر اجلهاز الوافـة ما تعاليال االعت اد الايل

 الؤاسة العامة للت ميناهل االجت اعية
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 39446ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
ــــــــــد الثــــــــــاين لعـــــــــــد النا يــــــــــة م   هل  طلــــــــــب الت دي

ااــــــــتئجار أجهــــــــالة ك بيــــــــوتر شخيــــــــي  11/2012أ/

وملحـاهتـــــا الاـــــتخدامها ةلؤاســـــة و تــــــد  خـــــدماهل  06/07/2017
اليــــــيانة والــــــدعـ الفـــــــين لألجهــــــالة الســــــت جرة الـــــــوم 
مــــــا/ شــــــركة زاك الوشــــــنال ألنظ ــــــة الك بيــــــوتر لــــــدة 

مببلــــغ إمجــــايل  ــــدره  1/8/2017شــــهريز اعتبــــارا مــــز 
د.ك( فـــــــط اربعــــــة واــــــبعون الــــــ   500/74,301)

وءالمثائـــــــة وواحـــــــد دينـــــــار ومخســـــــ ائة فلـــــــس ال غـــــــري 
ــــا عـــــد النا يــــة ر ـــــ  وذلــــك حلــــ  االنتهــــاا مــــز تو ي

 3/2016م   هل أ/
 رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة بنفس اليرو/ 

انون النا ياهل العامة واألاعار ما االلتالام فحكام  
 2016لسنة  49ر ـ 

 39448ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

طلـــــب اصـــــدار االمـــــر التغيـــــريي االول ةلـــــالايدة مببلـــــغ 
د.ك( فــــــط اـــــتة عيـــــر  16,200/-امجـــــايل  ـــــدره )

%( 30الفــــا ومائتــــا دينــــار ال غــــري مــــا يعــــادل نســــبة )
خاصــــة علــــف  ي ــــة عـــــد توريــــد ورق مبواصــــفاهل امنيــــة 

لل ؤاســــة الــــوم مــــا/ شــــركة دانــــة جلوبــــل اــــيكيورييت 
 جروا التجارية وذلك الاتخدام هاه النوعية.

مز  انون  19خت ر الوزارة االلتالام ةلادة ر ـ 
 2016لسنة  49النا ياهل العامة ر ـ 

 39445ر ـ الكتاا : 3
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

ــــــد النا يــــــة ر ـــــــ م   ــــــد االول لعـ ــــــب الت دي هل  طل
ـــــــــاهل صـــــــــالون إجنـــــــــاز  13/2014أ/ ااـــــــــتئجار مركب

اع ــــال الؤاســــة الــــوم مــــا/ شــــركة ايكورينــــت لتــــ جري 
الســــــــــــياراهل لــــــــــــدة مثانيــــــــــــة أشــــــــــــهر اعتبــــــــــــارا مــــــــــــز 

 74,160/-مببلـــــــــــغ امجـــــــــــايل  ـــــــــــدره ) 1/9/2017
ــــارا  ــــة واــــتون دين د.ك( فـــــط اربعــــة واــــبعون الفــــا ومائ

 ال غري وذلك حل  طرح منا ية جديدة
اجلهاز الوافـة بنفس اليرو/  رر جملس ادارة 

واألاعار ما االلتالام فحكام  انون النا ياهل العامة 
 2016لسنة  49ر ـ 

 39447ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

ــــاين لعـــــد تـــــد  خــــدماهل اليــــيانة  ــــد الث طلــــب التجدي
( ةلؤاســـة الــــوم EGLوالـــدعـ الفـــين للنظـــام اآليل )

باهل اآلليـــة لـــدة اـــتة شـــهور مـــا/ شـــركة اخلـــرايف للحااـــ
ــــغ  31/1/2018حــــىت  1/8/2017اعتبــــارا مــــز  مببل

ــون  39,000/-امجــايل  ــدره ) د.ك( فـــط تســعة وءالء
 أل  دينار ال غري

الـؤر   935ك ا اطلا اجلهاز علف كتاا الؤاسة ر ــ 
 التا ز نفس ال لب 6/7/2017يف 

مز  انون  19خت ر الوزارة االلتالام ةلادة ر ـ 
 2016لسنة  49النا ياهل العامة ر ـ 

 اإدارة العامة لةطفاا
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 5921ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
16/07/2017 

طلــب اإدارة حتديــد موعــد مــا اجلهــاز لالجت ــا  مــا / 
شــــركة اــــيال انــــد دزرتـــــس للتجــــارة العامــــة والــــــاوالهل 

االعتــــاار عـــز جتديــــد الكفالـــة االوليــــة لنا يـــة ااـــباا 
بنــاا وتوريــد وضــ ان  8/2016/2017لل نا يــة ر ـــ 

( زوارق حبــــــث وانـــــــاذ 5زورق اطفـــــاا وانـــــــاذ وعــــــدد )
 وتوابعهـ لةدارة وذلك الختاذ الالزم

  رر جملس ادارة اجلهاز التايل:
أوال: إلغاا  راره الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 

التا ز:  8/3/2017( النعـد يف 18/2017)
اوال: الوافـة علف تراية بنود النا ية علف / شركة 

 ايال اند دزرتس للتجارة العامة والـاوالهل
 اثنيا: عدم الوافـة علف اعتاار اليركة لت ديد الكفالة

اثنيا: الوافـة علف اعتاار اليركة وإعادة درااة 
العروع اليت تلي  وموافاة اجلهاز ةلتوصية ما جتديد 

 الكفاالهل البنكية
 5887ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا: 
12/07/2017 

ــــــــــــ  ـــــــــــب اعـــــــــــادة عـــــــــــرع تراـــــــــــية النا يـــــــــــة ر  طل
ــــــال وصــــــيانة غــــــرع اخلــــــوادم  15/2016/2017 جتهي

ـــــى االدارة مبن ــــــة  ـــــةدارة العامـــــة )مب ةلبـــــاين التابعـــــة ل
مبــى االدارة الرئيســي مبن ـــة غــرا ميــرع( -اليــاحلية



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  90             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
الكنديـة التكاملـة التجاريـة )اثين علف / اليركة الكويتية 

د.ك( 199,000/ -ا ل األاعار( مببلغ امجـايل  ـدره )
ــار  ال غــري وذلــك  فـــط مائــة وتســعة وتســعون الــ   دين

 لالحظاهل ديوان احملاابة
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 الـدم/ عباس العلي     مرا ب الييانة البحرية
 خت يط الع لياهل النـيب/ حم د العوضي     رئيس  سـ

 النـيب/ الي ان ابو البناهل     رئيس  سـ التي يـ والعـود
 الرائد/ خالد العوضي     رئيس  سـ النا ياهل والعـود

 م/حم د عابديز     مهندس
 السيد/ عادل الكندري     مرا ب التوريداهل والخازن

  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة
 مز:وعدم موافـة كل 

عاو جملس ادارة اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/ 
 جنان بو شهري

 عاو  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/ مبارك العازمي
 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 3991ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
23/04/2017 

توريــــد  5/2017/2018طلــــب طــــرح النا يــــة ر ـــــ 
 مالبس ولوازم لةدارة لدة ءالث انواهل

 6/6/2017( الـــؤر  يف 5261* مرفـــ  كتـــاا ر ــــ )
 التا ز حتديد بلد الني  فكثر مز دولة

 ** مرف  تـرير  سـ اصدار الع اااهل
 تـبل التجالئة -
 تـبل عروع بديلة -
 منا ية عام -
 %30نسبة االوامر التغيريية -
ـــــدى النـــــا   يف - ـــــد  جيـــــب تـــــوافر خـــــوة ل جمـــــال توري

 الالبس العسكرية
جيب ان تكون حياكة الـ اش واخلياطة عز ميـنا لـ   -

 خوة يف خيا/ الالبس ال تـل عز عيرة انواهل
اابـة أع ال ال تـل عـز اـنتان لليـركاهل احملليـة مـا  -

إرفـــاق مـــا يثبـــت ذلـــك مـــز عــــود مت ابرامهـــا واال اـــيتـ 
 ااتبعاد الع اا

 تـد  العيناهل ما الع اا -
( ويتح ـل 2زايرة لينا احلياكة وخياطة الالبس لعدد )

النـا   تكـالي  الـالايرة تـااكر السـفر   اـكز الفنــدق 
 ( أايم7يوميا لدة ) 110جنوم ما ميروع شخيي  4

حتديــد بلــد النيــ  لأل  يــة ميــدر اليــوع )ااــرتاليا / 
الــوالايهل  -صــوع مــارينوس ( تيــنيع  ذا منيــ  )أوريب 

 كندا(  - التحدة األمريكية
 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  

 كتاا الح  مز االدارة
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 5742ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا: 
06/07/2017 

مــــا /  1/2017/2018طلــــب التعا ــــد الباشــــر ر ـــــ 
مؤاسة حم ـد عبـدالرمحز البحـر )الوكيـل احمللـي( ليـيانة 

 brontoآليــاهل اــلـ انـــاذ نــو   4واصــالح لعــدد 
sky left ( لــدة ءــالث اشــهر مببلــغ إمجــايل  ــدره-

د.ك( فـــط مائــة وءالءــة عيــر الــ  ومائتــا 113.200/
 دينار ال غري

 لوافـة رر جملس ادارة اجلهاز ا
 وزارة األشغال العامة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 1805ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
10/07/2017 

انيـــاا واجنـــاز  247طلـــب تراـــية النا يـــة ر ــــ هــــ //
وصـــيانة ال ريـــ  اال لي ـــي اليـــ ايل مـــز طريـــ  العبـــديل 
السريا اىل التــاطا السـتـبلي مـا طريـ  اليـبية السـريا 
علــف/ شــركة كــوبري لل يــاريا اإنيــائية )أ ــل األاــعار( 

د.ك( فــط  248/61,774,707مببلغ إمجايل  ـدره )
ع ائة واربعــــة واــــبعون الفــــا واحــــد واــــتون مليــــوان واــــب

وابع ائة وابعة داننـري ومائتـان ومثانيـة واربعـون فلسـا ال 
 غري  

ـــة وجـــداول  - ـــة التث يني ـــ  جـــاري إعـــداد الوازن عل ـــا فن
 حتليل األاعار طبـا جلداول الك ياهل العدلة   

عل ــا فن النا يــة أعــاله حتــت ن ــاق ع ــل مــواد  ــانون ر ـــ -
 ا ياهل العامة  يف ش ن الن 1964لسنة  37

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 م/ علي يعـوا     مهندس )مستيار الوزارة( 

 السيد/ جون فولكنال     مدير اليرو  )مستيار الوزارة( 
 السيد/جورأ لبيب     مدير العـود )مستيار الوزارة( 

 م/عالا الديز     مهندس ااتياري 
 عبد الناصر م/حم ود رماان   مهندس ميرو  مجال 

 السيدة/ منال وليد     رئيس  سـ العـود 
 م/ ال اع العوضي     مهندس كهرةا 

 السيدة/ منال بدر الابيب     رئيس  سـ الواثئ  والعـود 
 السيد/ عيسف العنالي     رئيس  سـ العـود 

 السيدة/ منريه السليـ     مهندس مدين 
 اسنداية اليحيةالهنداة/ انور الال مدير إدارة التنفيا 

 رر جملس ادارة اجلهاز عدم الوافـة لعدم توافر 
 االعت اد الايل

 1817ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا: 

11/07/2017 

) ( ادارة 200طلـب تراـية النا يـة ر ــ هــ ص / ص/
وتيـــغيل وصـــيانة حم ـــاهل الاـــخ والتـنيـــة لدنيـــة صـــباح 
االمحــد البحريــة وحم ــاهل تـنيــة الــوفرة واخلــريان اجلديــدة 
علــف/ اليــركة الثالءيــة العربيــة لل ـــاوالهل العامــة لل بــاين 

ــــغ إمجــــايل  ــــدره )  995,615/ -)أ ــــل األاــــعار( مببل
ة ومخســــة وتســــعون الفــــا واــــت ائة د.ك( فـــــط تســــع ائ

 ومخسة عير دينارا ال غري  
 CDعل ــــا ةنــــ  بعــــد تفريــــغ االاــــعار لــــو حــــظ أن  -

 الرف  غري خمتوم  
عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد -

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 
 العامة

 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة ما جتديد الكفالة البنكية

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 1976ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
10/07/2017 

طلب التجديـد األول لعــد النا يـة ر ــ هــ ص / ص / 
الرئيسـية ادارة وتيغيل وصيانة حم ة ضخ اجلهراا  183

وخ ــو/ اليــرع اليــحي التابعــة ســا الــوم مــا/ شــركة 
ميرع للتجارة العامـة والــاوالهل لـدة اـنة حـىت اتريـخ 

مببلـــــــــــــــــــــــــغ امجـــــــــــــــــــــــــايل  ـــــــــــــــــــــــــدره  19/11/2018
د.ك( فـــط مثامنائـــة وءالءــة واـــتون  333/863,333)

ــــة  ــــة وءالء ــــارا وءالمثائ ــــون دين ــــة وءالء ــــة وءالء الفــــا وءالمثائ
حل  طرح النا يـة اجلديـدة  وءالءون فلسا ال غري وذلك

 218ر ـ هـ ص/ص/
 رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعااؤه الوفـة ما االلتالام 

 2016لسنة  49فحكام  انون النا ياهل العامة ر ـ 
 وعدم موافـة كل مز:

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/ جنان بو شهري
السيد/ مياري عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة 

 البليهيس
 عاو  ثل االدارة العامة للـوى العاملة د/ مبارك العازمي

 1797ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا: 

10/07/2017 

طلب التجديـد االول لعــد النا يـة ر ــ هــ ص / ص / 
ادارة وتيـغيل وصـيانة حم ـة تنـيـة كبـد الـوم مــا/  184

حـىت اتريــخ  شـركة ميــرع للتجـارة والـــاوالهل لـدة اــنة
 466,078/ -مببلــغ امجــايل  ـــدره ) 19/11/2018

ـــــدة ر ــــــ هــــــ  د.ك( وذلـــــك حلـــــ  طـــــرح النا يـــــة اجلدي
 210ص/

 رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة ما االلتالام 
 2016لسنة  49فحكام  انون النا ياهل العامة ر ـ 

 وعدم موافـة كل مز:



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  91             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
 عامة د/ جنان بو شهريعاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل ال

عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة السيد/ مياري 
 البليهيس

 عاو  ثل االدارة العامة للـوى العاملة د/ مبارك العازمي
 3295ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا: 
16/11/2016 

)أعيــد حبــث( طلــب الوافـــة علــف الــالايدة اإمجاليــة علــف 
انيـــاا واجنـــاز و  80 ي ــة عــــد النا يــة ر ــــ هـــ ص / 

-اليـــاه العاجلـــة -تيـــغيل و صـــيانة شـــبكة و خـــالاانهل 
( الــــوم مــــا  / شــــركة ميــــرع للتجــــارة C1الرحلــــة ) 

د.ك(  700/290,829العامــــة والـــــاوالهل والبالغــــة )
ومثامنائـــة وتســـعة وعيـــرون  فــــط مائتـــان وتســـعون  الفـــا

%( 2دينـارا  واــبع ائة فلــس  ال غــري مــا يعــادل نســبة )
 مز  ي ة  العـد األصلية

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 1795ر ـ الكتاا : 6

اتريخ الكتاا: 
10/7/2017 

طلـــب تعـــديل الـي ـــة اإمجاليـــة إصـــدار األمـــر التغيـــريي 
 542/258,303الثـــامز لتيـــبح بـــالايدة مبلـــغ  ـــدره )

د.ك(  فـط مائتان ومثانية ومخسون الفا  وءالمثائة وءالءـة 
داننري  ومخس ائة واءنان واربعون فلسا ال غـري مـا يعـادل 

%( علــــف  ي ـــــة عـــــد النا يــــة ر ــــــ ه  0,1نســــبة )
ــــة  167// إنيــــاا وإجنــــاز وصــــيانة طــــرق و ــــراهل علوي

ـــــتالع  ـــــا/ ائ ـــــوم م ـــــاه األم ـــــار ال وصـــــرع وجمـــــاري مي
اس يب ايـــــ  اوبرااـــــكون  -دي ابكـــــراليـــــركاهل ريـــــالاين 

ــودي لةنيــاااهل  تريفــي -هيــوراهل لــ  إس  -إس ايــ  ب
يب ايــــ  ةإضــــافة اىل اخلــــدماهل األخــــرى ليــــار  مجــــال 
عبدالناصــر وذلــك بنــاا علــف  مالحظــاهل ديــوان احملااــبة 

 وإدارة الفتوى والتيريا
 رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة بناا علف مالحظاهل 

 ديوان احملاابة
 1806ر ـ الكتاا : 7

اتريخ الكتاا: 
10/07/2017 

طلب تعديل  ي ة اصدار االمر التغيريي الثالـث ةلـالايدة 
ــــــوانن  412/2,625,226لييــــــبح ) د.ك( فـــــــط ملي

واــت ائة ومخســة وعيــرون الفــا ومائتــان واــتة وعيــرون 
دينارا واربع ائة واءى عير فلسا ال غـري مـا يعـادل نسـبة 

 211 يـــة ر ــــ هــــ / / %( لعــــد النا9.08 ـــدرها )
انيــاا واجنـــاز وصـــيانة ال ــرق والتـاطعـــاهل علـــف ال ـــرق 
الســــريعة خلدمــــة مدينــــة اليــــيخ جــــابر االمحــــد اخلــــاص 

 132,33بكيبالهل الاغط العايل اسوائية ذاهل اجلهـد )
شـــــــهور( بنـــــــاا علـــــــف 9ك.ع( ومتديـــــــد زمـــــــين  ـــــــدره )

 مالحظاهل ديوان احملاابة
علف مالحظاهل  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة بناا 

 ديوان احملاابة
 وزارة الكهرةا والاا
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 20287ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
23/07/2017 

طلــــــــــــــب اعــــــــــــــادة تراــــــــــــــية النا يــــــــــــــة ر ـــــــــــــــ و ك 
تـد  خدماهل االنرتنـت للـوزارة  52/2015/2016م/

علـــــف / شـــــركة شـــــبكة اخللـــــيج لالتيـــــاالهل )اثين ا ـــــل 
د.ك( بنــاا  115,198/-االاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره )

 علف مالحظاهل ديوان احملاابة  
_ اطلــا جملــس إدارة اجلهــاز علــف كتــاا شــركة كــوالييت 

ــــت للتجــــارة ا بتــــاريخ  2359لعامــــة والـــــاوالهل ر ـــــ ن
 التا ز الرد علف ااباا االاتبعاد 27/11/2016

  رر جملس ادارة اجلهاز التايل
أوال: الغاا  راره الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 

الوافـة علف  26/10/2016( بتاريخ 75/2016)
 تراية النا ية

اة اثنيا: خت ر الوزارة إبعادة درااة العرع االول ومواف
 اجلهاز ةلتوصية بناا علف مالحظاهل ديوان احملاابة

 16488ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا: 

13/06/2017 

ـــــب تراـــــية النا يـــــة ر ــــــ  و ك م /  )أعيـــــد حبـــــث( طل
ـــاار ومكافحـــة  15/2016/2017 صـــيانة انظ ـــة االن

احلريــ  مبح ــة الدوحــة لتوليــد الـــوى الكهرةئيــة وتـ ــري 
اليـاه علـف / شـركة كـي اـي اـي للهنداـة والـــاوالهل ) 

د.ك(  888,250/-ا ل االاعار( مببلغ امجـايل  ـدره )

ون الفـا ومائتـان ومخسـون دينـارا  فـط مثامنائـة ومثانيـة ومثـان
 ال غري  

عل ا فن النا يـة أعـاله حتـت ن ـاق ع ـل مـواد  ـانون ر ــ  -
 يف ش ن النا ياهل العامة*   1964لسنة 37

 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:   
 الهنداة/ غدير الـوياي     مدير مكتب الوكيل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 14302ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
21/05/2017 

طلب متديد فرتة درااة ع اااهل مهيل شركاهل لنا يـة 
اصــالح وحتــديث الكيــبالهل االرضــية للاــغط الــنخفض 
ومتديد وحلـيـ كيـبالهل ضـغط مـنخفض لسـتهلك  جـدد 

ـــتـ ااـــتك ال  يف احملافظـــاهل الختلفـــة لـــدة شـــهر حـــىت ي
 إجراااهل الت هيل ودرااة مجيا األوراق والستنداهل

 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة

 14304ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا: 

21/05/2017 

)أعيــــــد حبــــــث( طلــــــب متديــــــد فــــــرتة درااــــــة ع ــــــاااهل 
ــــــــــــــل الثانويــــــــــــــة  ــــــــــــــل صــــــــــــــيانة حم ــــــــــــــاهل التحوي مهي

يف احملافظـــــــــاهل الختلفـــــــــة لـــــــــدة شـــــــــهر  0.433/11
 18/7/2017اىل  18/6/2017اعتبـــــــــــــــــارا مـــــــــــــــــز 

ــــــــا  ــــــــتـ ااــــــــتك ال اإجــــــــراااهل ودرااــــــــة مجي حــــــــىت ي
 الستنداهل اخلاصة   

( بتـاريخ 18543ك ا اطلـا اجلهـاز كتـاا الـوزارة ر ــ )
 التا ز حتديد فرته الت ديد 9/7/2017

 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة

 18112ر ـ الكتاا : 5
اتريخ الكتاا: 

03/07/2017 

طلــب متديــد فــرتة درااــة ع ــاااهل مهيــل توريــد فيــوزاهل 
لدة شهر حـىت يـتـ ااـتك ال إجـراااهل الت هيـل ودرااـة 

 األوراق والستنداهلمجيا 
 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  

 كتاا الح  مز الوزارة
 19369ر ـ الكتاا : 6

اتريخ الكتاا: 
16/07/2017 

ــــــــد فــــــــرته درااــــــــة النا يــــــــة ر ـــــــــ و ك م  طلــــــــب متدي
اع ــــــــال ت ــــــــوير نظــــــــام حتكـــــــــ  61/2016/2017/

يف حم ــــة اليــــبية لتوليــــد  FGCجم وعــــاهل الوظــــائ  
ــاه لــدة شــهر حــىت يتســى  ــة وتـ ــري الي الـــوى الكهرةئي

 للجن  أداا مهامها ةليكل ال لوا
 رر جملس ادارة اجلهاز عدم الوافـة وموافاة اجلهاز 

 ةلتوصية
 13294ر ـ الكتاا : 7

اتريخ الكتاا: 
11/05/2017 

)أعيـد حبـث( نتيجـة مهيــل شـركاهل متخييـة لالشــرتاك 
يف اع ـــال توريـــد وتســـليـ ومناولـــة الـــواد الاـــافة لاليـــت 

 الو ود حمل اهل توليد الـوى الكهرةئية وتـ ري الياه
 رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود  

 كتاا الح  مز الوزارة
 وزارة الداخلية

 توصيــــــاهل اجلهــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 6434ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

تـــد   24/2016/2017طلــب تراــية النا يــة ر ـــ 
ـــــف الراـــــوم  ـــــوال احمليـــــلة نــــــدا عل خـــــدماهل نــــــل االم
وااليراداهل اخلاصة ةلوزارة لةدارة العامة لليـئون الاليـة 
ـــد  ـــة علـــف/ شـــركة الرائ ـــوزارة الداخلي ـــراداهل( ب )ادارة االي

/ -للحرااــــــة )عــــــرع وحيــــــد( مببلــــــغ إمجــــــايل  ــــــدره )
ــــــة 109.824 ــــــة وتســــــعة االع ومثامنائ د.ك( فـــــــط مائ

 واربعة وعيرون دينارا ال غري
عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد -

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 
 العامة

 رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود كتاا الح  
 مز الوزارة ما جتديد الكفالة االولية

 6454الكتاا :ر ـ  2
اتريخ الكتاا: 

05/07/2017 

 طلب التايل: 
صـــيانة  11/2015/2016أوال: تراــية النا يــة ر ـــ 

ـــــ  شـــــبكة صـــــرع ااـــــاري واالم ـــــار  وتســـــليك وتنظي



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  92             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
ـــة  ـــة ومعهـــد اسيئ فكادمييـــة اـــعد العبـــد هللا للعلـــوم االمني

لــةدارة العامــة لةنيــاااهل واليــيانة -الســاندة خبي ــان 
بـــــوزارة الداخليـــــة علـــــف/ -)ادارة هنداـــــة االنيـــــاااهل( 

شـركة اــو  بـروجكتس للتجــارة العامـة والـــاوالهل )اثين 
د.ك( 43.000/ -ا ــل االاــعار( مببلــغ إمجــايل  ــدره )

 واربعون أل  دينار ال غري  فـط ءالءة
ــــة للتجــــارة العامــــة   ــــا: شــــ ب/ شــــركة الدانــــة العالي اثني

 والـاوالهل مز منا ياهل الداخلية  
عل ــــا فن النا يــــة أعــــاله حتــــت ن ــــاق ع ــــل مــــواد -

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
ــــــــــة للتجــــــــــارة العامــــــــــة  العامــــــــــة شــــــــــركة الدانــــــــــة العالي

 والـاوالهل ذ م م
جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود   رر 

 كتاا الح  مز الوزارة وجتديد الكفالة االولية
 4670ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
10/05/2017 

ــــــب اعــــــادة تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ  ــــــد حبــــــث( طل )أعب
صــــــيانة وتــــــرميـ البــــــاين العائــــــدة  18/2015/2016

الفروانيــــة( للــــوزارة واع ــــال انيــــائية اخــــرى )مبحافظــــة 
ـــوزارة علـــف / -لـــةدارة العامـــة لةنيـــاااهل واليـــيانة  ةل

شــركة منـــافا اخلـــري للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل )اـــادس 
%( مـا يعـادل 51-ا ل االاعار( بنسبة خيـ  ـدرها )

د.ك( فـــط تســع ائة 980,000/-مبلــغ امجــايل  ــدره )
 ومثانون الفا دينار  ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6629ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا: 
11/07/2017 

 30/2015/2016طلـــب تراـــية بنـــود النا يـــة ر ــــ 
التجهيالاهل اسنداية واالنظ ة الساندة وشـبكة احلااـب 
االيل واجهــــالة احلااــــب واتيــــاالهل احلااــــب الرئيســـــي 
لبى كلية اليرطة اجلديد لةدارة العامة لـنظـ العلومـاهل 

 لتايل: ةلوزارة علف النحو ا
البند األول علف/شـركة يونيفراـال اـيكيوريت لألجهـالة -

-واألنظ ة األمنيـة )أ ـل األاـعار( مببلـغ  إمجـايل  ـدره )
 د.ك(  58,820/
ــــــــــاهل - ــــــــــاين علف/شــــــــــركة اسنداــــــــــة والتـني ــــــــــد الث البن

/ -التعــــــددة )أ ــــــل األاــــــعار( مببلــــــغ إمجــــــايل  ـــــــدره )
 د.ك(  227,700

ـــــــــد الثالـــــــــث علف/اليـــــــــركة الكويتيـــــــــة الر  يـــــــــة - البن
ــــــــدره  ــــــــد( مببلــــــــغ إمجــــــــايل   للحااــــــــباهل )عــــــــرع وحي

 د.ك(    550/147,899)
*عل ــا فن النا يــة أعــاله حتــت ن ــاق ع ــل مــواد  ــانون 

 يف ش ن النا ياهل العامة 1964لسنة 37ر ـ 
 رر اجلهـاز فغلبيـة أعاـاؤه الوافــة علـف البنـديز االول 

 والثالث 
 موافـة كل مز:عدم 

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/ جنان بو شهري
عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة السيد/ مياري 

 البليهيس
 ما مجيل البند الثاين حل  جتديد الكفالة االولية

 6645ر ـ الكتاا : 5
اتريخ الكتاا: 

11/07/2017 

ميرو   58/2015/2016طلب تراية النا ية ر ـ 
ــة طلبــاهل اليــرع )الرحلــة االوىل( لــالدارة العامــة  ميكن
لــــنظـ العلومــــاهل ةلــــوزارة علف/شــــركة أبســــكو للتجــــارة 
العامة والـاوالهل )اثين أ ل األاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره 

د.ك( مائـــة ومخســـة وعيـــرون ألفـــا  630/125,753)
 ن دينارا وات ائة وءالءون فلسا  وابع ائة وءالءة ومخسو 

عل ــا فن النا يــة أعــاله حتــت ن ــاق ع ــل مــواد  ــانون -
 يف ش ن النا ياهل العامة 1964لسنة 37ر ـ 

 رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم حل  
 جتديد الكفالة االولية

 االاتدعاااهل
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  6

$931/2017 
اتريخ الكتاا: 

)إعيــد حبــث( اعتــاار اليــركة عــز متديــد الكفالــة األوليــة 
ــــــ  توريـــــد وتركيـــــب  10/2015/2016لل نا يـــــة ر 

وضـــــــ ان مولـــــــداهل  ـــــــوى كهرةئيـــــــة ومفـــــــاتيح حتويـــــــل 

06/04/2017 
شركة معداهل الغامن 

للتجارة العامة والـاوالهل 
 ذ م م

اوتوماتيكيـــة لـــةدارة العامـــة سنداـــة االتيـــاالهل وذلـــك 
 خر الرتاية وتغري األاعارلت 

  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  التايل:
اوال: الغاا  رار اللجنة الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 

بي ن البنود  2016/ 5/9( النعـد بتاريخ 62/2016)
 الرااة علف شركة معداهل الغامن للتجارة والـاوالهل

 اثنيا: الوافـة علف اعتاار اليركة
 خت ر الوزارة بدرااة العروع اليت تلي  اثلثا:

 عدم موافـة:
عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة السيد/ مياري 

 البليهيس
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  7

$380/2017 
اتريخ الكتاا: 

23/02/2017 
شركة الا ان الاهيب 
 للتجارة العامة ذ م م

اليـــركة عـــز تنفيـــا النا يـــة ر ــــ )اعيـــد حبـــث( اعتـــاار 
توريـــــد وتركيـــــب وضـــــ ان اجهـــــالة  46/2015/2016

-الفروانيــــة -الفحـــ  الفـــين حملافظـــاهل )مبـــارك الكبـــري
اجلهـــراا( لـــةدارة العامـــة لل ـــرور ةلـــوزارة لعـــدم الـــــدرة 
الالية والفنية واغالق مل  اليركة مز  بل اسيئـة العامـة 

 للـوى العاملة
 اجلهة:بعد االات ا  إيل  ثل 

 السيد/ محد الي ري     مستيار االدارة الالية
 النـيب/ فييل السبيعي     رئيس  سـ دعـ الياريا

 العـيد/ محد اليالل      ثل/ وزارة الداخلية
الـــدم/ بيــار الســيد هاشـــ مــدير ادارة نظـــ احلااــباهل 

 اليخيية
الرائـــــــد/ فهـــــــد العويرضــــــــي     رئـــــــيس  ســــــــ الــــــــدعـ 

 الفين واسنداي
 هندس/ فهيد العج ي     مهندسال

 الهندس/ حم د ابراهيـ     مهندس
 الهندس/ هيثـ اجيا     مهندس

 الهندس/ اعود احملارا     مهندس
 الهندس/ اردي ماهيش     مهندس

مازال اجلهاز عند  راره الساب  اليادر ةجت ا  ر ـ 
 التا ز: 8/5/2017النعـد بتاريخ  35/2017

ـرار حل  ورود كتاا الح  مز الوزارة مجيل البت ةل
 يتا ز الغاا النا ية

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 6482ر ـ الكتاا : 8

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

توريـد  2017-58/2016طلب تراية ال اراة ر ـ 
ــالوم إدارة تــراخي  1وتركيــب وضــ ان عــدد ) ــة ل ( بدال

االمحـــــدي لـــــةدارة العامـــــة سنداـــــة االتيـــــاالهل  مـــــرور
ــوزارة علــف / شــركة اوالد فهــد البحــر للتجــارة )ا ــل  ةل

د.ك( فــط 23,500/ -االاعار( مببلغ امجـايل  ـدره )
 ءالءة وعيرون الفا  ومخس ائة دينار  ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 6471ر ـ الكتاا : 9
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

 2016-120/2015ب تراــــية ال اراــــة ر ـــــ طلــــ
توريــد وتركيــب وتيـــغيل أجهــالة مااـــح ضــوئي ليـــرو  
األرشي  اإلكرتوين لالوم اإدارة العامـة ليـئون اإ امـة 
لــةدارة العامــة لــنظـ العلومــاهل علــف / شــركة اا وعــة 
االوىل للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل )اثين ا ـــل االاـــعار( 

د..ك(  فـــــط اءــــى 32,500/-مببلــــغ امجــــايل  ــــدره )
 وءالءون ال   ومخس ائة دينار  ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6474ر ـ الكتاا : 10

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

توريـد  60/2016/2017طلب تراـية ال اراـة ر ــ 
ــالوم إدارة تــراخي  1وتركيــب وضــ ان عــدد ) ــة ل ( بدال

سنداــة االتيــاالهل مــرور مبــارك الكبــري لــةدارة العامــة 
ةلـــوزارة علـــف / شـــركة اوالد فهـــد البحـــر واوالده )ا ـــل 

د.ك( فـــط 24,400/-االاــعار( مببلــغ امجــايل  ــدره )
 اربعة وعيرون الفا  واربع ائة دينار  ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
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 6464ر ـ الكتاا : 11

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

-114/2015ر ــــــ طلـــــب تراـــــية بنـــــدي ال اراـــــة 
توريد وتركيب وضـ ان مولـداهل  ـوى كهرةئيـة  2016

ــالوم  ــل أوتوماتيكيــة و  ــا الغيــار الالزمــة ل ومفــاتيح حتوي
اإدارة العامـــــة لل علومـــــاهل ةليـــــبية واـــــكراا مينـــــاا 
عبدهللا لةدارة العامـة سنداـة االتيـاالهل علـف / شـركة  

ايل كوالييت ةور لل ا ة البديلة )ا ل االاعار( مببلغ امجـ
د.ك( فـــــط مخســــة وعيــــرون 100/25,318 ــــدره )

 الفا  وءالمثائة  ومثانية عير دينارا  ومائة فلس  ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 6479ر ـ الكتاا : 12
اتريخ الكتاا: 

05/07/2017 

توريـد  2017-61/2016طلب تراية ال اراة ر ـ 
ــــة لــــالوم إدارة 1وتركيــــب وضــــ ان عــــدد ) شــــئون ( بدال

ـــــــةدارة العامـــــــة سنداـــــــة  إ امـــــــة حمافظـــــــة االمحـــــــدي ل
االتيــــاالهل ةلــــوزارة علــــف / شــــركة اوالد فهــــد البحــــر 

ــــــدره ) ــــــغ امجــــــايل   / -للتجــــــارة )ا ــــــل االاــــــعار( مببل
ــة وعيــرون الفــا  ومخســ ائة 23,500 د.ك( فـــط ءالء

 دينار  ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 6459ر ـ الكتاا : 13
تاا اتريخ الك

:05/07/2017 

توريـد  2017-42/2016طلب تراية ال اراة ر ـ 
وتركيـــب وتيـــغيل أجهـــالة حااـــب شخيـــي وملحـاهتـــا 
إدارة متابعــة الـاــااي ةإدارة العامــة لليــئون الـانونيــة 
علـــــف/ اليـــــركة الكويتيـــــة الر  يـــــة للحااـــــباهل )ا ـــــل 

د.ك( 800/28.912االاـــعار( مببلـــغ إمجـــايل  ــــدره )
ألفــا وتســع ائة واءــى عيــر دينــارا  فـــط مثانيــة وعيــرون
 ومثامنائة فلس ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6477ر ـ الكتاا : 14

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

ـــــب الغـــــاا واعـــــادة طـــــرح ال اراـــــة  -21/2016طل
ــــــد عــــــدد ) 2017 ــــــ  8000000توري ( مثانيــــــة مالي

 منوذأ  ة دخول جديدة لةدارة العامـة ليـئون اإ امـة
ةلــــوزارة وذلــــك لتعــــديل الواصــــفاهل الفنيــــة واليــــرو/ 

 اخلاصة
 رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار حل  ورود كتاا الح  

 مز الوزارة
 6473ر ـ الكتاا : 15

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

ــــــــــــب تراــــــــــــية ال اراــــــــــــة ر ـــــــــــــ ) -62/2016طل
( بدالــــــة 1( توريــــــد وتركيــــــب وضــــــ ان عــــــدد )2017

اجلهـــــراا لــــــةدارة العامــــــة إدارة شـــــئون إ امــــــة حمافظــــــة 
سنداــــة االتيـــــاالهل علــــف/ شـــــركة أوالد فهــــد البحـــــر 

ــــــدره ) ــــــغ إمجــــــايل   / -للتجــــــارة )ا ــــــل االاــــــعار( مببل
د.ك( فــــــــــــــط اربعـــــــــــــة وعيـــــــــــــرون الفـــــــــــــا 24.750

 وابع ائة ومخسون دينارا ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 6461ر ـ الكتاا : 16
اتريخ الكتاا: 

05/07/2017 

ــــــــــــب تر  -47/2015اــــــــــــية ال اراــــــــــــة ر ـــــــــــــ )طل
( توريـــــــد وتركيـــــــب مولـــــــداهل  ـــــــوى كهرةئيـــــــة 2016

ــــــــل اوتوماتيــــــــك لــــــــالوم االدارة العامــــــــة  ــــــــاتيح حتوي ومف
ألمـــــــــز احلـــــــــدود الويـــــــــة لـــــــــةدارة العامـــــــــة سنداـــــــــة 
االتيــــــاالهل ةلــــــوزارة علــــــف/ شــــــركة بــــــودي التجاريــــــة 

د.ك( 350/19.314احملـــــــــدودة )أ ـــــــــل األاـــــــــعار( )
ائـــة واربعــــة عيـــر دينــــارا فــــط تســـعة عيــــر ألفـــا وءالمث
 وءالمثائة ومخسون فلسا ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6819ر ـ الكتاا : 17

اتريخ الكتاا: 
17/07/2017 

ــــــب تراــــــية ال اراــــــة ر ـــــــ   2016-68/2015طل
ميـــــــــــرو  صـــــــــــيانة أجهـــــــــــالة احلااـــــــــــب اليخيـــــــــــي 
وملحـاهتـــــــــــا ةإدارة العامــــــــــــة الركاليــــــــــــة للع ليــــــــــــاهل 

لـــــــنظـ العلومـــــــاهل علـــــــف / اليـــــــركة لـــــــةدارة العامـــــــة 
الكويتيـــــة الر  يـــــة للحااـــــباهل )أ ـــــل األاـــــعار( مببلـــــغ 

د.ك( فــــــــــط مخســـــــــة  15,000/-إمجـــــــــايل  ـــــــــدره )
 عير أل  دينار

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6786ر ـ الكتاا : 18

اتريخ الكتاا: 
16/07/2017 

ــــــــــــب تراــــــــــــية ال اراــــــــــــة ر ـــــــــــــ ) -74/2015طل
لالماهل شــــــــــــبكة ( توريـــــــــــد و تركيــــــــــــب مســــــــــــت2016

ــــــــاهل  ــــــــا العلوم وملحـاهتــــــــا لـ ــــــــا  شــــــــئون تكنولوجي
ـــــــــنظـ العلومـــــــــاهل  ـــــــــةدارة العامـــــــــة ل واالتيـــــــــاالهل ل

ةلــــــــــوزارة علف/شــــــــــركة النواصــــــــــي للتجــــــــــارة العامــــــــــة 
-والــــــاوالهل )أ ـــــل األاـــــعار( مببلـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره )

د.ك( فــــــــــــط واحـــــــــــد وعيـــــــــــرون الفـــــــــــا  21,460/
 واربع ائة واتون دينارا

 ما تعاليال االعت اد الايل رر اجلهاز الوافـة 
 6478ر ـ الكتاا : 19

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

ــــــب تراــــــية ال اراــــــة ر ـــــــ   2017-59/2016طل
ــــد وتركيــــب وضــــ ان عــــدد ) ــــالوم ادارة 1توري ( بدالــــة ل

شـــــئون إ امـــــة حمافظـــــة حـــــويل لـــــةدارة العامـــــة سنداـــــة 
ـــــــــف / شـــــــــركة اوالد فهـــــــــد  االتيـــــــــاالهل ةلـــــــــوزارة عل

ا ــــــل االاــــــعار( مببلــــــغ امجــــــايل البحــــــر للتجــــــارة )اثين 
ــــــــدره ) ــــــــة وعيــــــــرون 23,500/-  د.ك( فـــــــــط ءالء

 الفا ومخس ائة دينار  ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 6481ر ـ الكتاا : 20
اتريخ الكتاا: 

05/07/2017 

ــــــب تراــــــية ال اراــــــة ر ـــــــ   2017-57/2016طل
( بدالــــــــة لــــــــالوم 1توريــــــــد وتركيــــــــب وضــــــــ ان عــــــــدد )

ـــــةدارة العامـــــة مديريـــــة أمـــــز  ـــــري ل حمافظـــــة مبـــــارك الكب
سنداـــــــة االتيـــــــاالهل ةلـــــــوزارة علـــــــف / شـــــــركة اوالد 
فهـــــد البحـــــر للتجـــــارة )ا ـــــل االاـــــعار( مببلـــــغ امجـــــايل 

د.ك( فــــــــــط تســـــــــعة وءالءـــــــــون 39,510/- ـــــــــدره )
 الفا ومخس ائة وعيرة داننري ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 عـود اخلدماهل االاتيارية

 العامة لليناعةاسيئة 
 الوضو  البيــــان م
 887ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا: 
10/07/2017 

 8طلـــب الت ديـــد األول لعــــد االتفا يـــة ر ــــ هــــ   ص/
أع ال الدرااـة والتيـ يـ ليـرو  إنيـاا وإجنـاز وصـيانة 

ـــــد ةل ريـــــ   مبن ــــــة  DDشـــــبكة تيـــــري  ميـــــاه التوي
وم مــا/ مكتــب اليــعيبة اليــناعية )الن ـــة اليــر ية( الــ

( شــــهر 19دار اخللــــيج لالاتيــــاراهل اسنداــــية لــــدة )
دون  4/12/2017حــــــىت  5/4/2016اعتبــــــارا مــــــز 
 تكلفة مالية  

 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:   
 السيد/ فالح ال ريي     مدير ادارة الياريا 
 السيد/ وائل اليربيين     اختياصي  انوين 

 م/ اني  درويش     مهندس
 جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة رر 

 وعدم موافـة
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/جنان بو شهري

 اسيئة العامة لالاتث ار
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  2

1045319 
اتريخ الكتاا: 

06/07/2017 

طلب الت ديد الثاين لعــد اتفا يـة أع ـال اإشـراع علـف 
تنفيــا ميــرو  الـــر الرئيســي للهيئــة الــوم مــا/ مكتــب  
كيــو إنرتانشــيوانل كونســلتنس لــدة اــبعة أشــهر اعتبـــارا 

مببلـــغ إمجـــايل  31/12/2017حـــىت  1/6/2017مــز 
 د.ك(   190،400/- دره )

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 بو انشي     اختياصي خدماهل  الهندس/ خالد

 السيد/ أمحد البغلي     مدير التد ي  
الســــــيد/ نســــــيـ حســــــ  الالعــــــايب انئــــــب مــــــدير االدارة 

 للخدماهل العامة
  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة

 وعدم موافـة كل مز:
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة د/جنان بو شهري

 لعامة للـوى العاملة د/مبارك العازميعاو  ثل اسيئة ا
عاو  ثل االمانة العامة لل جلس االعلف للتخ يط 

 والتن ية السيد/هيفاا الا 
 األمانة العامة لألو اع

 الوضو  البيــــان م
 7795ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا: 
05/07/2017 

طلـــب تعـــديل الـي ـــة اإمجاليـــة التفا يـــة اإشـــراع علـــف 
/ -تنفيــــا مبـــــى الــــــر الــــدائـ لألمانـــــة لتيـــــبح مببلـــــغ )

د.ك(  879،899/-د.ك( بــــــــدال مــــــــز ) 879،790
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 وذلك بناا علف مالحظاهل ديوان احملاابة  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 السيدة/ااره أبو شيبة     مهندس مدين

جلهاز الوافـة بناا علف مالحظاهل  رر جملس ادارة ا
 ديوان احملاابة

 بـــل اخلتـــام رحـــب رئـــيس جملـــس اجلهـــاز الركـــالي لل نا يـــاهل العامـــة 
بـــدعوة الســـادة أعاـــاا االـــس حلاـــور االجت ـــا  الــــادم يـــوم االءنـــ  

 . الساعة التااعة صباحا 2017-7-31الواف  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (56/2017)االجت ا  ر ـ حمار 

 )االءن (النعـد صباح يوم
 م 2017-7-31الواف  -هـ  1438-ذو الـعدة - 8

( 56/2017عـد اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة جلست  ر ـ )
بـاعة  2017-7-31الواف   )االءن (لساعة التااعة مز صباح يوم ا

 االجت ا  مبـر اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة وحباور كل مز السادة:
 اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة:أعااا جملس ادارة 

 انئب اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة فييل محد الاليز 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة مياري حم د البليهيس 2
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبد العاليال حم د الس حان 3
 لل نا ياهل العامةعاو اجلهاز الركالي  د/ جنان حمسز بوشهري 4
 عاو/  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 5
 عاو  ثل/ ادارة الفتوى والتيريا د/مراال اعد الاجدي 6
 عاو/ ثل األمانة العامة لل جلس األعلف للتخ يط والتن ية هيفاا عبد العاليال الا  7
 الاليةعاو/  ثل وزارة  غسان بدر العث ان 8
 

 األم  العام: 
 األم  العام للجهاز الركالي لل نا ياهل العامة هيا أمحد الودعاين 1

 
 و د اعتار عز حاور االجت ا  كل مز:

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة اللواا / فهد عيد بز فهد 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة حم د انصر اخلرايف 2
 رئيس اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة هللا اعود العبدالرزاقعبد  3

 
ك ا حار جانباو مز االجت ا  العاو /  ثل اجلهاهل احلكومية اليت أشرفت علف تنفيا 

 النا ية وهـ كالتايل:
الســـيد/ خالـــد الفـــودري مرا ـــب   ـــا   العاو /  ثل وزارة اإعالم 1

  اسنداة
  رئيس  سـالسيد/ حم د اليفار     

ــــيس  الســــيدة/ مــــى حم ــــد الفهــــد     رئ
   سـ النا ياهل اخلارجية

الهندس/ اـلي ان الت ي ـي     مهنـدس 
 أول اتياالهل

  السيد/ هيام الفليج     رئيس الهندا  العاو /  ثل جامعة الكويت 2
الــدكتور/  تيبــة الرزو ــي مــدير الــوانمج 

  اإنيائي
 السيد/ علي احلساوي     حمااب

الســـــــــــيدة/ ر  العنــــــــــــالي     مرا ــــــــــــب  العاو /  ثل األمانة العامة الس الوزراا 3
 العـود والنا ياهل

  العاو /  ثل وزارة اخلارجية 4
 السيد/ ميثـ صفر      مستيار الوزير العاو /  ثل وزارة اليئون االجت اعية والع ل 5
  العربيد     رئيس فري السيد/ خالد  العاو /  ثل شركة نفط الكويت 6

 السيدة/ مها الفالي     مرتجـ
ــــــب  العاو /  ثل الديوان األمريي 7 الســــــيد/ عــــــايب احل ــــــدان     مرا 

 النا ياهل
 

الســـــــيد/ أمحــــــــد اليــــــــراع     رئــــــــيس  العاو /  ثل ديوان اخلدمة الدنية 8
 ســـــــــــــ نظـــــــــــــ تيــــــــــــغيل الـــــــــــــوزاراهل 

 واجلهاهل احلكومية
  السيد/ فهد احليان    مدير اخلدماهل الرتبيةالعاو /  ثل وزارة  9

الســـــيد/ أمحـــــد ال ـــــريي رئـــــيس  ســــــ 
  النـلياهل

  السيد/ عبد العاليال الهنا    مرا ب العـود
الهندس/أمحــــد الفيلكــــاوي     مرا ــــب 

 الدعـ الفين والايل
العاـــو /  ثـــل ديــــوان  ـــو رئـــيس جملــــس  10

 الوزراا
ــــــد الوهــــــاا الاليــــــد      الســــــيد/ اــــــعد عب

 مرا ب العـود والنا ياهل
العاــــــو /  ثــــــل شــــــركة البــــــرتول الوطنيــــــة  11

 الكويتية
الســــيد/ وليــــد اجل عــــة      ثــــل/ شــــركة 

 البرتول الوطنية الكويتية
ـــــــــــيس  الســـــــــــيد/خالد العج ـــــــــــي     رئ

 فري  الع لياهل
  العاو /  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة 12
الالراعــة العاـو /  ثــل اسيئــة العامـة ليــئون  13

  والثروة الس كية

ـــــــيـ  14 ـــــــة العامـــــــة للتعل ـــــــل اسيئ العاـــــــو /  ث
 الت بيـي والتدريب

الهنداــة/ نـــدى العيـــي ي     مهنـــدس 
  اختياصي اول

 السيدة/ اعاد الـ ان رئيس  سـ الييانة
اليــيديل/ عبــري النيــور     مــدير إدارة  العاو /  ثل وزارة اليحة 15

 الستودعاهل ال بية
زينـــــــب عث ـــــــان     مرا ـــــــب الســـــــيدة/ 
 النا ياهل

الـــــدكتورة/ نــــــوع اليــــــ ري     رئــــــيس 
 جملس ا سام االشعة

 السيد/ عادل الع ري     رئيس  سـ االمز
الســــيد/ فهــــد الـ ــــان     رئــــيس  ســـــ 

 الستحاراهل
الهنداـــة / فـــرح دشـــيت     مـــدير إدارة 

 اسنداة ال بية
حســ  تــــي     رئــيس  ســــ  الهنــدس/ العاو /  ثل اسيئة العامة للرايضة 16

 العـود الواصفاهل
 فض الع اااهل

 وزارة األشغال العامة
 الوضو  البيــــان م
إ م -الر ـ:  1

 1/8/2016/2017م/
فض ع اا منا ية/ اراة مجـري اـياراهل متنوعـة لعــود 

 اخلدماهل
 فتحت مظاري  النا ية

 وزارة الالية
 الوضو  البيــــان م
-7/2016-الر ـ:  2

2017 
فض ع اا منا ية/ اراـة شـراا ودعــ تـراخي  بـرانمج 

 إدارة ارية  واعد وت بيـاهل اوراكل
 فتحت مظاري  النا ية

 اسيئة العامة للرايضة
 الوضو  البيــــان م
هـ   ر -الر ـ:  3

8/2016-2017 
فــــض ع ــــاا منا ية/ اراــــة ااــــتك ال إنيــــاا وإجنــــاز 

 الكوييت لل الك ة ورفا األءـالوصيانة صالة االحتاد 
 فتحت مظاري  النا ية

 وزارة اخلارجية
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراي  ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 14ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:26/07/2017 

طلب إلغاا  اراة ميرو  درااة وتيـ يـ مبـى ميـرو  
الراــاة علــف/ شــركة درااــة وتيــ يـ مبــى ديــوان الــوزارة 

بســـــك للتجـــــارة العامـــــة والــــــاوالهل لألاـــــباا احملـــــددة 
 بكتاا الوزارة
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ــــــــاريخ  46/2017ةجت ــــــــا  ر ـــــــــ   14/6/2017بت
 التا ز: الوافـة

 اثنيا: الوافـة علف اإلغاا
 وزارة اليئون االجت اعية والع ل

 طرح النا ياهل-الت هيل طرح 
 الوضو  البيــــان م
 87/2017ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

ـــــــــد فـــــــــرتة درااـــــــــة ع ـــــــــاااهل النا يـــــــــة  ـــــــــب متدي طل
ـــــاوي 4/2016/2017 ) ( أع ـــــال خدمـــــة الناليـــــل ل

االحتياجــاهل اخلاصــة بـ ــا  الرعايــة االجت اعيــة ةلــوزارة 
االداراهل التابعــة لــدة أربعــة شــهور وذلــك لفيــل بعــض 

 .للوزارة وانتـاسا للهيئة العامة ليئون ذوي اإعا ة
ــوزارة ر ـــ -  20745ك ــا اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا ال

 .التا ز مدة الت ديد 28/7/2017الؤر  يف 
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 السيد/ ميثـ صفر                    مستيار الوزير
وافــــــة اعتبـــــارا مـــــز اتريـــــخ  ـــــرر جملـــــس ادارة اجلهـــــاز ال

 ما متديد الكفاالهل البنكية 17/5/2017االحالة 
 اسيئة العامة للرايضة

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 14728ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:20/07/2017 

ـــــد االول لعــــــد ال اراـــــة ر ــــــ هــــــ ش ر  ـــــب التجدي طل
اع ــال تـــد  خــدماهل ااتيــارية  37/2015/2016

ـــة الـــوم مـــا / شـــركة  إدارة مركـــال نظــــ العلومـــاهل ةسيئ
مكتــــــــب الستيــــــــار الــــــــوطين لالاتيــــــــاراهل االداريــــــــة 
ــــــــز  ــــــــارا م واليــــــــناعية واال تيــــــــادية لــــــــدة اــــــــنة اعتب

مببلـــغ امجـــايل  27/10/2018حـــىت  28/10/2017
ة د.ك( فـــــط اــــبعون الفــــاو ومثامنائــــ70,860/- ــــدره )

 واتون ديناراو ال غري بنفس اليرو/ واالاعار
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 الهندس/ حس  تـي رئيس  سـ العـود الواصفاهل
ـــــــالام  ـــــــوزارة االلت  ـــــــرر جملـــــــس ادارة اجلهـــــــاز اخ ـــــــار ال

 49( مــــز  ــــانون النا يــــاهل العامــــة ر ـــــ 19ةلــــادة )
 2016لسنة 

 األمانة العامة الس الوزراا
 طرح النا ياهل-هيل طرح الت 

 الوضو  البيــــان م
 7207ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:14/06/2017 

طلب مهيل شركاهل متخييـة يف جمـال اعـداد وتركيـب 
الالينة لالحتفال ةألعياد والنااباهل الوطنيـة لألمانـة عـز 

 طري  االمانة الس الوزراا
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 العنالي        مرا ب العـود والنا ياهلالسيدة/ ر  
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 ديوان اخلدمة الدنية
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 44528ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:24/04/2017 

-6)اعيــــد حبــــث( طلــــب إعــــادة تراــــي  النا يــــة ر ـــــ 
االليـاع الاـوئية ميرو  تواعة شبكة  2015/2016

علـــف / شـــركة كـــوالييت نـــت للتجـــارة العامـــة )اثلـــث ا ـــل 
ـــــغ امجـــــايل  ـــــدره ) د.ك(  139,870/-االاـــــعار( مببل

فـط مائة وتسعة وءالءون الفاو ومثامنائـة واـبعون دينـاراو ال 
غري بدال مز / شركة الستـبل الدوليـة لالتيـاالهل )اثين 

التعهــد  ا ـل االاـعار( وذلـك العتـاار اليـركة عـز تــد 
 ال لوا بناا علف مالحظاهل ديوان احملاابة

عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *
يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 

 العامة
 66844اطلــــا اجلهــــاز علــــف كتــــاا الــــديوان ر ـــــ  -

التاـ ز افـادهتـ مبخاطبـة وزارة  5/7/2017الؤر  يف 
 الالية بي ن الوضو  اعاله

 :بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة
الســــيد/ أمحــــد اليــــراع     رئــــيس  ســـــ نظـــــ تيــــغيل 

 الوزاراهل واجلهاهل احلكومية
 ــرر جملــس ادارة اجلهــاز التــايل أوال: إلغــاا  ــراره الســاب  

( النعـــــد بتــــاريخ 54/2016اليــــادر ةجت ــــا  ر ـــــ )
ـــف  25/7/2016 التاـــ ز: الوافــــة علـــف الرتاـــية عل

 شركة الستـبل الدولية لالتياالهل اثين أ ل ااٍلاعار
ـــــاا علـــــف مالحظـــــاهل  ـــــة علـــــف الرتاـــــية بن ـــــا: الوافـ اثني

 ديوان احملاابة
 شركة البرتول الوطنية الكويتية

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 812ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:12/07/2017 

ــــغ )طلــــب اصــــدار األمــــر  -التغيــــريي األول بــــالايدة مبل
 13,085,734/-$( مــا يعــادل ) 46,023,213/

ــــانون الفــــاو  ــــوانو ومخســــة ومث ــــة عيــــر ملي ــــط ءالء د.ك( فـ
واــبع ائة واربعــة وءالءــون دينــاراو ال غــري مــا يعــادل نســبة 

%( علف  ي ة عـد خدماهل ختاليز الغـاز ال بيعـي  22)
ينـاا واعـادة حتويلـ  اىل غـاز يف ميـفاة م LNG السال

االمحـــدي الـــوم مـــا/ شـــركة اا وعـــة العاليـــة اليــــرتكة 
 GOLAR للتجارة العامة والـاوالهل وكالا السـادة

HULL M2031 CORP  بعـد تيـحيح ااــ
 اليركة وذلك لألاباا الاكورة بكتاا اليركة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
ـــــة  ـــــرتول الوطني ـــــل/ شـــــركة الب ـــــد اجل عـــــة  ث الســـــيد/ ولي

 الكويتية
 السيد/خالد العج ي             رئيس فري  الع لياهل

 ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز الوافــــة واحـــيط اجلهـــاز عل ـــاو 
 بتيحيح ااـ اليركة

 شركة نفط الكويت
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  1

$1098/2017 
اتريخ الكتاا 

:20/07/2017 

طلــــــــب اصــــــــدار األمــــــــر التغيــــــــريي األول بــــــــالايدة مبلــــــــغ 
د.ك( فـــــــــط تســــــــع ائة  987,120/-امجــــــــايل  ــــــــدره )

واــــبعة ومثــــانون الفــــاو ومائــــة وعيــــرون دينــــاراو ال غــــري مــــا 
%( علــــــف  ي ــــــة عـــــــد النا يــــــة 15.6يعــــــادل نســــــبة )

اجيــــــــــار اــــــــــياراهل  RFP    - -2036214ر ـــــــــــ    
 HIRE OFكبرية متنوعة وتالويد اائـ  

BIG SUNDRY VECHILES 
&PROVISION OF DRIVERS   الـوم
( 95ما/ شـركة اوتومـاك للسـياراهل وذلـك  إضـافة عـدد )

 .شهرا 36مز الركباهل ال لوبة لدة 
 : بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة

 السيد/ خالد العربيد                           رئيس فري 
 مرتجـ           السيدة/ مها الفالي                   

  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة
 عدم موافـة  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة /

 د. مبارك العازمي
 ديوان  و رئيس جملس الوزراا

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 2993ر ـ الكتاا : 1

الكتاا اتريخ 
:10/07/2017 

طلـب اصـدار األمـر التغيـريي الثالـث بـالايدة مبلـغ امجــايل 
% 0.69د.ك( مـــــا يعـــــادل نســـــبة  1,421/- ـــــدره )

علــف  ي ــة عـــد اع ــال ااــتئجار اــياراهل لــديوان  ــو 
رئـــيس جملـــس الـــوزراا الـــوم مـــا/ شـــركة اعيـــان الكويـــت 

حـىت هنايـة العــد يف  1/8/2017للسياراهل اعتبـارا مـز 
( اـــيارة علـــف 1وذلـــك إضـــافة عـــدد ) 11/8/2018

 العـد
 :بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة

الســــيد/ اــــعد عبــــد الوهــــاا الاليــــد     مرا ــــب العـــــود 
 والنا ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  96             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
 اسيئة العامة للـوى العاملة

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 6625ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:20/07/2017 

ــا عـــد النا يــة  ــ   ــد مت تو ي طلــب اإحاطــة والعلـــ فن
اخلاصــــــــة فع ــــــــال اليــــــــيانة  3/2016/2017ر ـــــــــ 

الســـــنوية لكافـــــة منيـــــألهل اسيئـــــة مـــــا / شـــــركة النتهـــــف 
 .6/7/2017للعـاراهل )اثين أ ل األاعار( يف اتريخ 
 عل ااحيط جملس ادارة اجلهاز 

 اسيئة العامة للتعليـ الت بيـي والتدريب
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 7678ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

طلــــــــــــب تراــــــــــــي  النا يــــــــــــة ر ـــــــــــــ هـــــــــــــ   / ش ا م 
اع ــــــــــــــال اليــــــــــــــيانة الدنيــــــــــــــة  31/2016/2017/

واليــــــــــحية اليــــــــــاملة يف كافــــــــــة الكليــــــــــاهل والراكــــــــــال 
ـــــة ـــــة( علـــــف / شـــــركة أرع  التابع ـــــة )الن ــــــة الثاني للهيئ

ـــــل األاـــــعار(  ـــــة والــــــاوالهل )أ  اجلاليـــــرة للتجـــــارة العام
 (% 59.95-بنسبة خيـ  درها )

عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل ***
ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  2016لســــــــــنة  49مــــــــــواد  

 ***النا ياهل العامة
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

الـ ــــــان                رئـــــــيس  ســــــــ الســــــيدة/ اـــــــعاد 
 الييانة

 الهنداة/ ندى العيي ي     مهندس اختياصي اول
  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة

 :عدم موافـة كل مز
 عاو جملس ادارة اجلهاز / د. جنان بوشهري

  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة / د. مبارك العازمي
 والتيريا/ د. مراال الاجدي ثل ادارة الفتوى 

 7676ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:13/07/2017 

طلــــــــــــــب تراــــــــــــــي  النا يــــــــــــــة ر ـــــــــــــــ هـــــــــــــــ  / ش أ 
اع ــــــــــــال اليــــــــــــيانة الدنيــــــــــــة  10/2016/2017م/

واليــــحية اليــــاملة يف كافــــة الكليــــاهل والراكــــال التابعــــة 
للهيئـــة )الن ــــة االوىل( علـــف/ شـــركة النتهـــف للعــــاراهل 

نيائية )أ ل األاعار( بنسبة خيــ  ـدرها والـاوالهل اال
(-59.99%) 
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 السيدة/ اعاد الـ ان               رئيس  سـ الييانة

 اول الهنداة/ ندى العيي ي     مهندس اختياصي
  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة

 :عدم موافـة كل مز
 عاو جملس ادارة اجلهاز / د. جنان بوشهري

  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة / د. مبارك العازمي
  ثل ادارة الفتوى والتيريا/ د. مراال الاجدي

 اسيئة العامة ليئون الالراعة والثروة الس كية
 ــــاهل اجلهــــاهلتوصيــ

 الوضو  البيــــان م
 12140ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

طلــــب الغــــاا واعــــادة طــــرح النا يــــة ر ـــــ هـــــ ز / م م 
اصـــالح وصـــيانة االهل التيـــوير  33/2015/2016/

واجهالة الفاكس مبــر اسيئـة وبعـض مرافـهـا الراـاة علـف 
)أ ــــل االاــــعار( شــــركة / جم وعــــة العاليــــة للتكنولوجيــــا 

لعـــدم م ابــــة الع ـــاااهل مـــا اليـــرو/ الفنيـــة ال لوبــــة 
 وبناا علف مالحظاهل ديوان احملاابة

ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي
 اليرفة علف تنفيا االع ال.

 ـــرر جملـــس ادارة اجلهـــاز الوافــــة بنـــاا علـــف مالحظـــاهل 
 ديوان احملاابة.

 
 

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراي  ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 11395ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

-5/2016طلـــــب تراـــــي  ال اراـــــة ر ــــــ هــــــ ز/م س/
صـــــــــيانة احلااـــــــــباهل وال ابعـــــــــاهل واألجهـــــــــالة  2017

مبرافــــــ  اسيئــــــة الختلفــــــة علــــــف/ شــــــركة زاك الوشــــــنال 
ـــــــغ امجـــــــايل  ـــــــل االاـــــــعار( مببل ـــــــوتر )ا  ألنظ ـــــــة الك بي

د.ك( فـــــــــط احــــــــدى واربعــــــــون  41,000/- ــــــــدره )
 أل  دينار ال غري

ـــب عـــز حاـــور اجت ـــا  جملـــس االدارة  ثـــل اجلهـــة  تغي
 اليرفة علف تنفيا االع ال

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 الديوان األمريي

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراي  ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 6074ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:17/07/2017 

طلــــب التعا ــــد الباشــــر مــــا / شــــركة اخلــــرايف انشــــيوانل 
ألع ــــال جتديــــد اخلي ــــة االمرييــــة والنــــاط  احملي ــــة اــــا 
ااـــتعدادا لـــؤمتر   ـــة جملـــس التعـــاون اخلليجـــي ديســـ و 

 2,500,000/-يف حـــــــدود مبلـــــــغ و ـــــــدره ) 2017
 د.ك( فـط مليوانن ومخس ائة أل  دينار ال غري

 ات ا  إىل  ثل اجلهة:بعد اال
 السيد/ عايب احل دان             مرا ب النا ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 6008ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:17/07/2017 

ــــــب ااــــــتدراأ عــــــروع ااــــــعار لتــــــوفري عــــــدد ) ( 2طل
ـــــريي  ـــــي متحـــــرك ل ـــــائراهل االاـــــ ول األم اـــــلـ كهرةئ

مــــز اليــــركاهل العاليــــة  B747 / A340نــــو  
والتخييـــــــــــــة وذلـــــــــــــك خلدمـــــــــــــة وتســـــــــــــهيل نــــــــــــــل 

   VVIPاليخيياهل اله ة 
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 السيد/ عايب احل دان             مرا ب النا ياهل
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 7047ر ـ الكتاا : 3
اتريخ الكتاا 

:18/07/2017 

اجلويـة الكويتيـة لعــد  طلب التعا د مـا / شـركة اخل ـو/
( تــــــــــد  اخلـــــــــدماهل اسنداـــــــــية ل ـــــــــائراهل 32)دأ/ك/

-األاــــــــــــ ول األمــــــــــــريي مببلــــــــــــغ امجــــــــــــايل  ــــــــــــدره )
 -دوالر امريكــــــــــي( مــــــــــا يعــــــــــادل ) 11,500,000/
ـــ   واربع ائـــة  3,481,210/ د.ك(  فــــط ءالءـــة مالي

واحدى ومثانون الفاو  ومائتان وعيـرة داننـري ال غـري لـدة 
حـــــــــىت  1/9/2017ز ءـــــــــالث اـــــــــنواهل اعتبـــــــــارا مـــــــــ

31/8/2020 
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيد/ عايب احل دان        مرا ب النا ياهل
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 وزارة الرتبية
 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 16826ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:29/06/2017 

 45/2015/2016ر ـــ م   / طلــب طــرح النا يــة 
لتنفيا أع ال إصالح وصيانة وتيغيل معـداهل التكييـ  
والتويــد والتدفئــة والتهويـــة مببــاين الـــوزارة التابعــة لـــديوان 
عـــام الـــوزارة )الن ــــة األوىل( اليـــويخ/اجلابرية /الالهـــراا 
ب  اليركاهل الؤهلـة لـدى اجلهـاز ةلفئـة الثانيـة ألع ـال 

 التكيي .
 الئةال تـبل التج-
 ال تـبل العروع البديلة-
 شر/ اخلوة ال يـل عز مخس انواهل يف جماالهل الييانة-
 %(25نسبة االوامر التغريية )-

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ أمحد ال ريي          رئيس  سـ النـلياهل

 السيد/ فهد احليان               مدير اخلدماهل
 الدعـ الفين والايل الهندس/أمحد الفيلكاوي مرا ب

 السيد/ عبد العاليال الهنا              مرا ب العـود
 ــــرر جملــــس ادارة اجلهــــاز الوافـــــة وت ــــرح علــــف الفئــــة 

 الرابعة ألع ال التكيي 
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 12574ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:09/05/2017 

ــــــــــــــــــ م  طلـــــــــــــــــب اعـــــــــــــــــادة طـــــــــــــــــرح النا يـــــــــــــــــة ر 
ــــــــرخي  وانيــــــــاا  51/2010/2011 / تيــــــــ يـ وت

واجنــاز وصــيانة مبــى روضــة اطفــال مبن ـــة الالهــراا   عــة 
 ( التابعة لن ـة حويل التعلي ية بنظام تسليـ مفتاح.8)
بتـاريخ  15886اطلا اجلهاز علف كتـاا الرتبيـة ر ــ  -

 التا ز ذاهل ال لب 14/6/2017
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيد/ أمحد ال ريي            رئيس  سـ النـلياهل
 السيد/ فهد احليان                   مدير اخلدماهل
 السيد/ عبد العاليال الهنا              مرا ب العـود
 الهندس/أمحد الفيلكاوي مرا ب الدعـ الفين والايل

 ــرر جملــس ادارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة

 الباشرةالتعا داهل -طرح وتراي  ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 18530ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:16/07/2017 

مـــا/  2016/2017-26طلــب التعا ــد الباشــر ر ـــ 
اليــــركة الكويتيــــة خلــــدماهل ال ــــريان )كااــــكو( اعــــداد 
وتـــد  وجبــاهل غاائيــة صــحية لــرايع االطفــال مبن ـــيت 

تبـارا مـز الفروانية ومبارك الكبري التعلي يتـ  لـدة اـنة اع
ـــــــــة 2018-2017بدايـــــــــة العـــــــــام الدرااـــــــــي ) ( ولغاي

 800,000/-مببلــــــغ امجــــــايل  ــــــدره ) 30/5/2018
 د.ك( فـط مثامنائة أل  دينار ال غري

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ أمحد ال ريي              رئيس  سـ النـلياهل

 السيد/ فهد احليان                   مدير اخلدماهل
 السيد/ عبد العاليال الهنا              مرا ب العـود
 الهندس/أمحد الفيلكاوي مرا ب الدعـ الفين والايل

  رر جملس ادارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم
 18310ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا 
:12/07/2017 

مــا /  2017/2018-27طلــب التعا ــد الباشــر ر ـــ 
( اــيارة 20لســياراهل الاــتئجار عــدد )شــركة أوتومــاك ل

هاع لـوري مـا اـائـ  وع ـال لـدة اـنت  مببلـغ امجـايل 
د.ك( فــــــــط مائتـــــــان وتســــــــعة  299,880/- ـــــــدره )

 وتسعون الفاو ومثامنائة ومثانون ديناراو ال غري
 بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة:

 السيد/ أمحد ال ريي              رئيس  سـ النـلياهل
 احليان                    مدير اخلدماهلالسيد/ فهد 

 السيد/ عبد العاليال الهنا               مرا ب العـود
 الهندس/أمحد الفيلكاوي مرا ب الدعـ الفين والايل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 جامعة الكويت

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 8068ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:19/07/0207 

طلــــــــــــــــب التجديــــــــــــــــد الثــــــــــــــــاين لعـــــــــــــــــد النا يــــــــــــــــة 
ــــــــــ اع ـــــــــال تـــــــــوفري واـــــــــائل 2014/  17/2013ر 

ــــــــة أنواعهــــــــا )اــــــــياراهل( إدارة اخلــــــــدماهل  نـــــــــل بكاف
العامـــــــة ةجلامعـــــــة الـــــــوم مـــــــا/ شـــــــركة حم ـــــــد انصـــــــر 
اليــــهري وأوالده للســــياراهل لــــدة اــــتة أشــــهر اعتبــــارا 

ـــــــــــز  مببلـــــــــــغ  30/5/2018حـــــــــــىت  1/12/2017م
د.ك( فـــــــــــــــط  200/238,885امجــــــــــــــايل  ــــــــــــــدره )

مائتــــان ومثانيــــة وءالءــــون الفــــاو ومثامنائــــة ومخســــة ومثــــانون 
دينــــاراو ومائتــــا فلــــس ال غــــري وذلــــك حلــــ  االنتهــــاا مــــز 

 3/2017/2018اجـــــــراااهل طـــــــرح النا يـــــــة ر ــــــــ 
 8/8/2017إ فاسا بتاريخ 

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 يبة الرزو ي        مدير الوانمج اإنيائيالدكتور/  ت

 السيد/ هيام الفليج            رئيس الهندا 
 السيد/ علي احلساوي              حمااب

 ــــــرر جملــــــس ادارة اجلهــــــاز الوافـــــــة بــــــنفس اليــــــرو/ 
واألاــعار مــا االلتــالام فحكــام  ــانون النا يــاهل العامــة 

 2016لسنة  49ر ـ 
 

 17/6ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:19/07/2017 

 :طلب التايل
أوال: اعــــــــادة النظــــــــر بـــــــــرار اجلهــــــــاز الســــــــاب  واإذن 
ـــــغ امجـــــايل  ـــــاين بـــــالايدة مبل ـــــريي الث إبصـــــدار االمـــــر التغي

ـــــــــدره ) ـــــــــط عيـــــــــر آالع  110/10,850  د.ك( فـ
ومثامنائــــة ومخســــون دينــــاراو ومائــــة وعيــــر أفلــــس ال غــــري 

%( علـــــــف  ي ـــــــة عــــــــد 0,008مـــــــا يعـــــــادل نســـــــبة )
ــــــــــــــــ النا   ku/kucp/c0300/09/10يـــــــــــــــة ر 

تنفيــــا وصـــــيانة كليــــة اسنداـــــة والبــــرتول مدينـــــة صـــــباح 
ـــــــة الـــــــوم مـــــــا/ شـــــــركة ميتالورجيكـــــــال   الســـــــامل اجلامعي
ـــــــد  كوربورييـــــــز اليـــــــينية ةلتاـــــــامز مـــــــا شـــــــركة خال
ـــــــك لألاـــــــباا الـــــــاكورة  ـــــــ  وذل علـــــــي اخلـــــــرايف واخوان

 بكتاا اجلامعة
 ( يوماو.85اثنيا: الت ديد الالمين الثالث للعـد لدة )

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 الدكتور/  تيبة الرزو ي     مدير الوانمج اإنيائي
 السيد/ هيام الفليج            رئيس الهندا 

 السيد/ علي احلساوي               حمااب
  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  التايل:

ــــــــ أوال: إلغـــــــاا  ـــــــراره الســـــــاب  اليـــــــادر  ةجت ـــــــا  ر 
 10/7/2017( النعـد بتاريخ 50/2017)

 التا ز: عدم الوافـة
 اثنيا: الوافـة

ــــة العامــــة للـــــوى العاملــــة / د.  عــــدم موافـــــة  ثــــل اسيئ
 مبارك العازمي

 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 7850ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

ـــــــب الغـــــــاا  ـــــــد ر ــــــــ )طل ( مـــــــز النا يـــــــة ر ــــــــ 3البن
توريـــد وتركيـــب وتيـــغيل أجهـــالة  145/2015/2016

ةجلامعــة وذلــك لعــدم -كليــة اسنداــة والبــرتول -عل يــة 
 جتديد الكفالة البنكية

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
الــــــــدكتور/  تيبــــــــة الرزو ــــــــي           مــــــــدير الــــــــوانمج 

 اإنيائي
 ئيس الهندا السيد/ هيام الفليج           ر 

 السيد/ علي احلساوي                  حمااب
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراي  ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 7969ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا 
:17/07/2017 

توريـد  2015/2016-239طلب الغاا ال اراة ر ـ 
االاــــــنان وذلـــــك النتهــــــاا كليــــــة طـــــب -مســـــتهلكاهل 

 .صالحية االاعار وحمدودية اليالانية
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 الدكتور/  تيبة الرزو ي        مدير الوانمج اإنيائي
 السيد/ هيام الفليج             رئيس الهندا 

 السيد/ علي احلساوي                حمااب
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 وزارة اإعالم
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 207ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:18/07/2017 

 253/2016/2017طلـــب تراــــي  النا يــــة ر ـــــ وأ/
شـــحز وتوزيـــا جملـــة العـــريب وجملـــة الكويـــت ومالحـه ـــا 
ودورايهل الوزارة االخـرى اىل دول العـامل الختلفـة علـف / 

ــــة والتســــوي  شــــركة اا وعــــة  ــــة العاليــــة للدعاي اإعالمي
واإعـــــــــالن )أ ـــــــــل األاـــــــــعار( مببلـــــــــغ امجـــــــــايل  ـــــــــدره 

د.ك( فـط اربع ائة وابعة واـتون  956/467,931)
ــون دينــاراو وتســع ائة واــتة  الفــاو وتســع ائة وأحــدي وءالء

 ومخسون فلساو ال غري
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إيل  ثل اجلهة
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 السيد/ خالد الفودري           مرا ب   ا  اسنداة

ــــــــــيس  ســـــــــــ  الســــــــــيدة/ مــــــــــى حم ــــــــــد الفهــــــــــد     رئ
 النا ياهل اخلارجية

 السيد/ حم د اليفار                 رئيس  سـ
 الهندس/ الي ان الت ي ي     مهندس أول اتياالهل

 جملس ادارة اجلهاز الوافـة رر 
 201ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

ميــرو   252/2016/2017طلــب تراــي  النا يــة ر ـــ وأ/
ـــرميـ ونســـخ وتوصـــي  وتبويـــب وارشـــفة االفـــالم الســـين ائية  ت
الـدميــــــــة ومجيــــــــا انــــــــوا  االشــــــــرطة التلفاليونيــــــــة الغناطيســــــــية 

الكويـــت( علـــف / شـــركة )األرشـــي  التلفاليـــوين لتلفاليـــون دولـــة 
مركــال اــل ان للتجــارة العامــة والـــاوالهل )أ ــل االاــعار( مببلــغ 

د.ك( فـــط تســعة ماليــ   300/9.724.444إمجــايل  ــدره )
وابع ائة وأربعة وعيـرون الفـاو واربع ائـة واربعـة واربعـون دينـاراو 

 وءالمثائة فلس ال غري
بتــاريخ  209اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا الــوزارة ر ـــ  -
 التا ز ااـ اليركة اليحيح 19/7/2017

عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *
يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 

 *العامة
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

الســــــيد/ خالـــــــد الفــــــودري              مرا ـــــــب   ـــــــا  
 اسنداة

ــــــــــيس  ســـــــــــ  الســــــــــيدة/ مــــــــــى حم ــــــــــد الفهــــــــــد     رئ
 جيةالنا ياهل اخلار 

 السيد/ حم د اليفار                  رئيس  سـ
 الهندس/ الي ان الت ي ي     مهندس أول اتياالهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 204ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:18/07/2017 

ــــــــد  اخلــــــــامس لعـــــــــد النا يــــــــة ر ـــــــــ و طلــــــــب الت دي
) ( صــــيانة وتيــــغيل معــــداهل 120/2011/2012أ/

واجهـــالة ومولـــداهل حم ـــاهل ال ـــوارئ لةراـــال االذاعـــي 
والتلفاليــــــوين يف حم ــــــاهل اليــــــبية واجلليعــــــة و ال ــــــال  
وجنـوا اليــباحية و اليـيانة الدوريــة لبـى الــرتدداهل يف 

يـة اليويخ الوم ما/ شـركة اـل ان لالتيـاالهل لـدة مثان
 31/5/2018حــىت  1/10/2017أشــهر اعتبــارا مــز 

د.ك( فـــــط مائــــة  102,400/-مببلــــغ إمجــــايل  ــــدره )
واءن  ال  واربع ائة دينار ال غري حىت تسـتك ل الـوزارة 

 إجراااهل إبرام عـد الييانة الوحد
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 السيد/ خالد الفودري             مرا ب   ا  اسنداة
ــــــــــيس  ســـــــــــ  الســــــــــيدة/ مــــــــــى حم ــــــــــد الفهــــــــــد     رئ

 النا ياهل اخلارجية
 السيد/ حم د اليفار                  رئيس  سـ

 الهندس/ الي ان الت ي ي     مهندس أول اتياالهل
 ــرر جملــس ادارة اجلهــاز فغلبيــة أعاــائ  الوافـــة بــنفس 

مـــز  49اليــرو/ واالاـــعار مــا االلتـــالام فحكــام الـــادة 
 2016 ياهل العامة لسنة  انون النا

 :عدم موافـة كل مز
 عاو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان بوشهري

  ثل ادارة الفتوى والتيريا/ د. مراال الاجدي
  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة / د. مبارك العازمي

 203ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:18/07/2017 

ــــــــ  ـــــــا لعــــــــد ال اراـــــــة ر  ـــــــد الراب و أ / طلـــــــب الت دي
اع ـــال صـــيانة اجهـــالة التكييـــ  315/2013/2014

ــة التابعــة للــوزارة  ــوزارة واحمل ــاهل اخلارجي الوحــد ا ــا ال
الوم ما/ شركة اخلليج اسنداية لـدة اـتة أشـهر اعتبـارا 

مببلغ إمجـايل  ـدره  8/3/2018حىت  9/9/2017مز 
.ك( فـــط مائــة وعيــر آالع  ومثامنائــة 110,880/-)

 ال غري  ومثانون ديناراو 
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 السيد/ خالد الفودري           مرا ب   ا  اسنداة

ــــــــــيس  ســـــــــــ  الســــــــــيدة/ مــــــــــى حم ــــــــــد الفهــــــــــد     رئ
 النا ياهل اخلارجية

 السيد/ حم د اليفار                   رئيس  سـ
 الهندس/ الي ان الت ي ي     مهندس أول اتياالهل

فغلبيــة أعاــاؤه الوافـــة بــنفس  ــرر جملــس ادارة اجلهــاز 
مـــز  49اليــرو/ واالاـــعار مــا االلتـــالام فحكــام الـــادة 

 2016 انون النا ياهل العامة لسنة 
 :عدم موافـة كل مز

 عاو جملس ادارة اجلهاز/ د. جنان بوشهري
 عاو جملس ادارة اجلهاز/ أ. مياري البليهيس

 مي ثل اسيئة العامة للـوى العاملة / د. مبارك العاز 
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
 86ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

شركة شبكة اخلليج 
 لالتياالهل ذ م م

طلــب اليــركة االاــتعجال يف اجــراااهل تعا ــد النا يــة 
)     ( ميـــــــــــــرو  163/2012/2013ر ــــــــــــــ وأ/

حتــديث نظــام االمــز والســالمة يف جم ــا االعــالم لتــوفري 
درجــــــاهل احل ايــــــة واألمــــــان وذلــــــك لألاــــــباا ا يــــــف 

 الاكورة بكتاا اليركة
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة

 السيد/ خالد الفودري           مرا ب   ا  اسنداة
ــــــــــيس  ســـــــــــ  الســــــــــيدة/ مــــــــــى حم ــــــــــد الفهــــــــــد     رئ

 النا ياهل اخلارجية
 السيد/ حم د اليفار                 رئيس  سـ

 ي     مهندس أول اتياالهلالهندس/ الي ان الت ي 
 رر جملس ادارة اجلهاز إحالة الكتاا لالطال  واإفـادة 
وموافاة اجلهاز ةلـرد خـالل أاـبوع  مـز اتريـخ ااـتالم  

 ما ااتعجال الوزارة ةلرد
 وزارة اليحة

 توصيــــــاهل اجلهــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 20/2017ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

 2016/2017-13طلــب تراــي  بنــود النا يــة ر ـــ 
توريد وجتهيال  سـ األشـعة والعـالأ اإشـعاعي ةألجهـالة 
وملحـاهتــا يف مستيــفف جــابر ليــرو  جــابر األمحــد مــز 

-اليركاهل الاكورة بكتـاا الـوزارة مببلـغ امجـايل  ـدره )
ـــ  ومخســـ ائة  5,567,856/ د.ك( فــــط مخســـة مالي

فاو ومثامنائة واـتة ومخسـون دينـاراو ال غـري وابعة واتون ال
(  22.21.20.19.18.12و إلغــــــاا البنــــــود أر ــــــام )

 لعدم حاجة الوزارة
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 اسنداة ال بيةالهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة 

 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة
 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل

اليـــــــيديل/ عبـــــــري النيـــــــور مـــــــدير ادارة الســـــــتودعاهل 
 ال بية

 ـــــــــرر جملـــــــــس ادارة اجلهـــــــــاز الوافــــــــــة مـــــــــا جتديــــــــــد 
 الكفاالهل األولية

ر ـ الكتاا  2
:221/2017 

اتريخ الكتاا 
:09/07/2017 

ـــــــــ  ــــــــة لل نا يــــــــة ر  طلــــــــب تعــــــــديل الـي ــــــــة اإمجالي
جتهيــــــــال  ســـــــــ العنايــــــــة الركــــــــالة  10/2016/2017

د.ك( فــط  3,506,323/-لستيفف جـابر لتيـبح )
ــــة  ــــة وءالء ــــ  ومخســــ ائة واــــتة االع وءالمثائ ءالءــــة مالي

 3,615,323/-وعيــــرون دينــــاراو ال غــــري بــــدال مــــز )
 (9-14د.ك( وذلك بعد إلغاا بند)

 :د االات ا  إىل  ثل اجلهةبع
 الهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة اسنداة ال بية
 الييديل/ عبري النيور      مدير ادارة الستودعاهل ال بية

 السيد/ فهد الـ ان          رئيس  سـ الستحاراهل
 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
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 42ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:22/05/2017 

-588)أعيــد حبـــث( طلـــب تراــي  بنـــود النا يـــة ر ــــ 
ــــال ا ســــام العنايــــة الركــــالة  2016/2017 توريــــد وجتهي

للـلــب ةألجهــالة وملحـاهتــا يف مستيــفف جــابر األمحــد 
 :علف النحو التايل

( علــــــــــف / شــــــــــركة جن ــــــــــة بر ــــــــــان 1-73البنــــــــــد )-
ــــــــة  ــــــــل األاــــــــعار( للتجــــــــارة العام ــــــــاوالهل )أول أ  والـ

ـــــغ امجـــــايل  ـــــدره ) د.ك( فــــــط مخســـــ ائة  565/-مببل
 .ومخسة واتون ديناراو ال غري

ــة )اثين أ ــل 2-73البنــد )- ( علــف / شــركة ايكــو ال بي
د.ك( فــط ألــ   1,296األاـعار( مببلـغ امجـايل  ـدره )

 .ومائتان واتة وتسعون ديناراو ال غري
تــــــدم التكنولـــــوجي ( علـــــف / شـــــركة ال6-73البنـــــد )-

-)اــــــــادس أ ــــــــل األاــــــــعار( مببلــــــــغ امجــــــــايل  ــــــــدره )
ــــــــــــة وتســــــــــــعة آالع  809,976/ د.ك( فـــــــــــــط مثامنائ

 .وتسع ائة واتة وابعون ديناراو ال غري
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 الهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة اسنداة ال بية

اليـــــــــــــــــيديل/ عبـــــــــــــــــري النيـــــــــــــــــور     مـــــــــــــــــدير ادارة 
 الستودعاهل ال بية

 السيد/ فهد الـ ان        رئيس  سـ الستحاراهل
 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة

 ـــــــــرر جملـــــــــس ادارة اجلهـــــــــاز الوافــــــــــة مـــــــــا جتديــــــــــد 
 الكفاالهل األولية

 57ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:12/06/2017 

-11)إعــــــادة حبـــــــث( طلـــــــب تراــــــي  النا يـــــــة ر ــــــــ 
توريــد وجتهيــال  ســـ اليــيدلة ةألجهــالة  2017/2016

وملحـاهتـــا يف مستيـــفف جـــابر ليـــرو  مستيـــفف جـــابر 
 :األمحد اليباح علف النحو التايل

( علــف / شــركة نــور للتكنولوجيــا مببلــغ 2-66البنــد )-
د.ك( فـــــــط مثانيــــــة آالع  8,226/-) امجــــــايل  ــــــدره

 .ومائتان واتة وعيرون ديناراو ال غري
( علـــــــــــــف / شــــــــــــركة اينوميـــــــــــــدكس 4-66البنــــــــــــد )-

 84,000/-لل ســتلالماهل ال بيـــة مببلــغ امجـــايل  ـــدره )
 .د.ك( فـط أربعة ومثانون أل  دينار ال غري

( علــف / شــركة طــارق العوضــي وشــركاه 5-66البنــد )-
ـــــغ امجـــــايل  ـــــدره ) د.ك( فــــــط اـــــتة  96,720/-مببل

 .وتسعون ألفاو وابع ائة وعيرون ديناراو ال غري
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 الهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة اسنداة ال بية

دير ادارة الســـــــتودعاهل اليـــــــيديل/ عبـــــــري النيـــــــور مـــــــ
 ال بية

 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل
 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 457ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:17/07/2017 

ـــــــــــــــب تراـــــــــــــــي  النا يـــــــــــــــة ر ــــــــــــــــ ص / م      طل
 غســــــــــــيل وكــــــــــــي البياضــــــــــــاهل 2016/2017و/11/

)اا وعة اخلامسة( لستيفف جابر األمحد علـف / شـركة 
ــرق التجاريــة )أ ــل األاــعار( مببلــغ امجــايل  ــدره ) -األب

ـــة ومثـــانون الفـــاو  384,806/ ـــة واربع د.ك( فــــط ءالمثائ
  ومثامنائة واتة داننري ال غري

عل ا فن النا ية أعاله حتـت ن ـاق ع ـل مـواد  ـانون *
 *ا ياهل العامةيف ش ن الن 1964لسنة  37ر ـ 

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 الهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة اسنداة ال بية

ـــــري النيـــــور   مـــــدير ادارة الســـــتودعاهل  اليـــــيديل/ عب
 ال بية

 السيد/ فهد الـ ان         رئيس  سـ الستحاراهل
 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة

اجلهـــــاز عـــــدم الوافــــــة لعـــــدم تـــــوافر  ـــــرر جملـــــس ادارة 
 االعت اد الايل

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 14687ر ـ الكتاا : 6

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

ــالايدة مبلــغ امجــايل  ــدره  طلــب اصــدار األمــر التغيــريي ب
د.ك( فـــــــــط اربعــــــــة آالع واــــــــت ائة  396/4,605)

ومخســة داننــري وءالمثائــة واــتة وتســعون فلســاو ال غــري مــا 
%( علف عـد شـراا حيـواهل جت يليـة 25يعادل نسبة )

ومــــــواد ااــــــتهالكية لـســـــــ التيجــــــان واجلســــــور جب يــــــا 
عيــــاداهل ومراكــــال األاــــنان الــــوم مــــا / شــــركة االويــــس 
ــــــك للحاجــــــة  ــــــة وذل الدوليــــــة لألجهــــــالة واالدواهل ال بي

 .الااة
 :ل اجلهةبعد االات ا  إىل  ث

 الهنداة / فرح دشيت     مدير إدارة اسنداة ال بية
اليـــــــيديل/ عبـــــــري النيـــــــور مـــــــدير ادارة الســـــــتودعاهل 

 ال بية
 السيد/ فهد الـ ان     رئيس  سـ الستحاراهل

 الدكتورة/ نوع الي ري رئيس جملس ا سام االشعة
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 االاتدعاااهل
 الوضو  البيــــان م
 220ر ـ الكتاا : 7

اتريخ الكتاا 
:16/05/2017 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب تراــــي  النا يــــة ر ـــــ ص / م   
حرااـــــــــــــة وامـــــــــــــز مرافـــــــــــــ   23/2016/2017  /

ــــــــوزارة )اا وعــــــــة الثالثــــــــة( علــــــــف / مركــــــــال الــــــــرواد  ال
ـــــــغ امجـــــــايل  ـــــــة )ا ـــــــل االاـــــــعار( مببل للخـــــــدماهل االمني

د.ك( فــــــــــــــط اربعـــــــــــــة 860/4,002,646 ـــــــــــــدره )
والفــــــــان واــــــــت ائة واــــــــتة واربعــــــــون دينــــــــاراو  ماليــــــــ  

 ومثامنائة واتون فلساو ال غري
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 السيدة/ زينب عث ان             مرا ب النا ياهل

 رئيس  سـ االمز          السيد/ عادل الع ري     
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 221ر ـ الكتاا : 8
اتريخ الكتاا 

:16/05/2017 

)أعيــــد حبــــث( طلــــب تراــــي  النا يــــة ر ـــــ ص / م   
حرااـــــــــــــة وامـــــــــــــز مرافـــــــــــــ   22/2016/2017  /

الـــــــــوزارة )اا وعـــــــــة الثانيـــــــــة( علـــــــــف شـــــــــركة الرائـــــــــد 
امجــــــايل  ـــــــدره للحرااــــــة )اثين ا ـــــــل االاــــــعار( مببلـــــــغ 

ـــــــــــ   560/3,055,453) ـــــــــــة مالي د.ك( فــــــــــــط ءالء
ومخســــــة ومخســــــون الفــــــاو  واربع ائــــــة وءالءــــــة ومخســــــون 

 ديناراو  ومخس ائة واتون فلساو ال غري
عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد *

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 *العامة

 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 / زينب عث ان          مرا ب النا ياهلالسيدة

 السيد/ عادل الع ري            رئيس  سـ االمز 
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراي  ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 79ر ـ الكتاا : 9

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

خاصــــة ( مســــتهلكاهل 162طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
ةألطفال اخلدأ لستيفف الفروانية  سـ العنايـة الركـالة 
ــة  ةألطفــال اخلــدأ مــز / شــركة العيســف لألجهــالة ال بي

ــــــد( مببلــــــغ امجــــــايل  ــــــدرة ) -والعل يــــــة )ميــــــدر وحي
د.ك( فـط احدى وتسـعون الفـاو واـبع ائة  91,700/

 دينار ال غري
 :بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة
 مدير إدارة اسنداة ال بيةالهنداة / فرح دشيت     



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  100             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
ــــــــــــــــري النيــــــــــــــــور     مــــــــــــــــدير ادارة  اليــــــــــــــــيديل/ عب

 الستودعاهل ال بية
 السيد/ فهد الـ ان        رئيس  سـ الستحاراهل
 الدكتورة/ نوع الي ري   رئيس جملس ا سام االشعة

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 81/2017ر ـ الكتاا : 10

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويـــــة حــــــز لعـــــالأ 44شـــــراا البنـــــد ر ــــــ )طلـــــب 
ــــــب لكافــــــة الستيــــــفياهل مــــــز / شــــــركة  أمــــــراع الـل

-ايكـــو ال بيـــة )ميـــدر وحيــــد( مببلـــغ امجـــايل  ــــدره )
د.ك(  98,642/-$( مــــــــــا يعـــــــــــادل ) 324.480/

ــــان واربعــــون  ــــاو واــــت ائة واءن ــــة وتســــعون الف ــــط مثاني فـ
 ديناراو ال غري بعد ختفيض الك ياهل
 الوافـة  رر جملس ادارة اجلهاز

 82/3ر ـ الكتاا : 11
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدويــة حـــز لعــالأ خلــل 45طلــب شــراا البنــد ر ـــ )
الغـــدد اليـــ اا حلاجـــة كافـــة الستيـــفياهل مـــز شـــركة / 
الغــــامن هــــاءكري للتجــــارة العامــــة )ميــــدر وحيــــد( مببلــــغ 

-$( مـــــــــا يعـــــــــادل )325,823/-امجـــــــــايل  ـــــــــدره )
الفــاو ومخســون  د.ك( فـــط تســعة وتســعون 99,050/

 ديناراو ال غري بعد ختفيض الك ياهل
( الـؤر  يف 82اطلا اجلهاز علـف كتـاا الـوزارة ر ــ )-

 التا ز ذاهل ال لب. 10/7/2017
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 84ر ـ الكتاا : 12
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدويــــة حبــــوا لعــــالأ 47طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
الفريواـــــــية لستيـــــــفف االمـــــــراع الســـــــارية االمـــــــراع 

مــــــــز شــــــــركة / وربــــــــة للتجهيــــــــالاهل ال بيــــــــة )ميــــــــدر 
ــــــــغ امجــــــــايل  ــــــــدره ) ــــــــد( مببل د.ك(  99,880/-وحي

فـــــط تســــعة وتســــعون الفــــاو ومثامنائــــة ومثــــانون دينــــاراو ال 
 غري بعد ختفيض الك ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 12823ر ـ الكتاا : 13

اتريخ الكتاا 
:04/07/2017 

( 207طلــــب تعــــديل الـي ــــة اإمجاليــــة ليــــراا البنــــد )
شـــراا مســــتهلكاهل خاصــــة بـســــ األطفــــال لستيــــفف 
اليباح  سـ العناية الركالة أطفـال لييـبح مببلـغ إمجـايل 

ـــدره ) ـــة وتســـعون الفـــاو  94,340/-  د.ك( فــــط أربع
ــــــــدال مــــــــز ) ــــــــة واربعــــــــون دينــــــــاراو ال غــــــــري ب -وءالمثائ

 د.ك( 69,014,300/
 دارة اجلهاز الوافـة رر جملس ا

 77ر ـ الكتاا : 14
اتريخ الكتاا 

:05/07/2017 

( مــــواد ااــــتهالكية تســــتخدم 157طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
ــــدى ا ســــام طــــب  ــــوفرة ل لفحــــ  كفــــااة أجهــــالة التعـــــيـ الت
االاــنان جل يــا عيــاداهل ومراكــال االاــنان مــز / شــركة طــارق 

- ـــدره )العوضــي وشــركاه )اثين أ ــل االاـــعار( مببلــغ امجــايل 
 د.ك( فـط ابعة وابعون أل  دينار ال غري 77,000/

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 88ر ـ الكتاا : 15

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويــــة حبــــوا لعــــالأ 51طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
أمــــــــــراع احلسااــــــــــية لكافــــــــــة اال ســــــــــام يف الراكــــــــــال 
اليــــــحية والستيــــــفياهل مــــــز شــــــركة / حم ــــــد انصــــــر 

ــــــــغ امجــــــــايل اســــــــاجري  وأوالده )ميــــــــدر وحيــــــــد( مببل
ـــــــــة  173,334/- ـــــــــدرة ) ـــــــــة وءالء د.ك( فــــــــــط مائ

واــــــبعون الفــــــاو وءالمثائــــــة واربعــــــة وءالءــــــون دينــــــاراو ال 
 غري بعد زايدة الك ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 3/83ر ـ الكتاا : 16

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

ــــد ر ـــــ ) ــــل 46طلــــب شــــراا البن ــــة حتامي لعــــالأ ( أدوي
البوااــــــــــري لكافــــــــــة اال ســــــــــام يف الراكــــــــــال اليــــــــــحية 
والستيفياهل مز شركة / حم د انصـر اسـاجري واوالده 

-)اثين أ ـــــــــــل االاـــــــــــعار( مببلـــــــــــغ امجـــــــــــايل  ـــــــــــدره )
د.ك( فـــط  99,747/-$( مــا يعــادل )327,040/

تسـعة وتســعون الفــاو واـبع ائة واــبعة واربعــون دينــاراو ال 
 غري بعد ختفيض الك ياهل.

 ادارة اجلهاز الوافـة  رر جملس
 86ر ـ الكتاا : 17

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويــــة حبــــوا لعــــالأ 49طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
مرضــف الســرطان لركــال حســ  مكــي مجعــة للجراحــاهل 
التخييــية مــز شــركة / الغــامن هلثكــري للتجــارة العامــة 

$( 380,000/-)ميــدر وحيــد( مببلــغ امجــايل  ــدره )

د.ك( فـــــط مائــــة ومخســــة  115,900/-)مــــا يعــــادل 
 عير الفاو وتسع ائة دينار ال غري بعد زايدة الك ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 3/78ر ـ الكتاا : 18

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويـة حــز لعـالأ مرضـف 50طلب شراا البند ر ـ )
الســـــــرطان لركـــــــال حســـــــ  مكـــــــي مجعـــــــة للجراحـــــــاهل 

/ علـــــي عبـــــدالوهاا ال ـــــو   التخييـــــية مـــــز شـــــركة
ــــــدره ) ــــــغ امجــــــايل   ــــــد( مببل ــــــة )ميــــــدر وحي  -التجاري

د.ك(  128,993/-$( مـــــــــا يعـــــــــادل )424,320/
ــــة  ــــة وعيــــرون الفــــاو  وتســــع ائة وءالء ــــة ومثاني فـــــط مائ

 وتسعون ديناراو  ال غري بعد زايدة الك ياهل
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 90ر ـ الكتاا : 19
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدويـة حــز لعـالأ مرضـف 53طلب شراا البند ر ـ )
العيـون لكافـة أ ســام العيـون يف الستيــفياهل مـز شــركة 
/ جم وعــــة بوشــــهري التجاريــــة )ميــــدر وحيــــد( مببلــــغ 

د.ك( فـط مائتان وعير  210,000/-امجايل  دره )
 االع دينار ال غري بعد ختفيض الك ياهل.

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 95ر ـ الكتاا : 20

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويــــة حبــــوا لعــــالأ 58طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
ــــدم لكافــــة اال ســــام يف الستيــــفياهل مــــز /  امــــراع ال
ـــة )ميـــدر  شـــركة أحفـــاد محـــد صـــاحل احل ياـــي الدوائي

$( مـــا 1,414,280/-وحيـــد( مببلـــغ امجـــايل  ـــدره )
د.ك( فــــط اربع ائـــة وإحـــدى  431,355/-يعـــادل )

 وءالءون الفاو وءالمثائة ومخسة ومخسون ديناراو ال غري
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 92ر ـ الكتاا : 21
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدويـة حــز ماـاد حيـوي 55طلب شراا البنـد ر ــ )
لكافة الستيـفياهل مـز / شـركة ايكـو ال بيـة )اثين أ ـل 

ـــدره ) $( مـــا  888,000/-االاـــعار( مببلـــغ امجـــايل  
د.ك( فـــــط مائتــــان وإحــــدى  271,728/-يعــــادل )

واــبعون الفــاو واــبع ائة ومثانيــة وعيــرون دينــاراو ال غــري 
 بعد ختفيض الك ياهل

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 96ر ـ الكتاا : 22

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويــة حـــز لعــالأ خلــل 59طلــب شــراا البنــد ر ـــ )
الستيـــفياهل مـــز / شـــركة العجـــل اسورمـــوانهل لكافـــة 

-لألدويـــــــة )ميـــــــدر وحيـــــــد( مببلـــــــغ امجـــــــايل  ـــــــدره )
د.ك(  474,970/-$( مـــا يعـــادل )1,562,400/

فـــط اربع ائــة واربعــة واــبعون الفــاو وتســع ائة واــبعون 
 ديناراو ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 89ر ـ الكتاا : 23

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويـة حــز لعـالأ مرضـف 52البند ر ـ )طلب شراا 
الســـــــرطان لركـــــــال حســـــــ  مكـــــــي مجعـــــــة للجراحـــــــاهل 
التخييــية مــز شــركة / الغــامن هلثكــري للتجــارة العامــة 

$( 610,000/-)ميــدر وحيــد( مببلــغ امجــايل  ــدره )
د.ك( فــــــط مائـــــة واـــــتة  186,050/-مـــــا يعـــــادل )

 ومثانون الفاو ومخسون ديناراو ال غري
 هاز الوافـة رر جملس ادارة اجل

 91ر ـ الكتاا : 24
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدوية حــز لعـالأ امـراع 54طلب شراا البند ر ـ )
الناعة لركال الراشد للحسااـية ومستيـفف اليـباح مـز 
شــركة / الغــامن هلثكــري للتجــارة العامــة )ميــدر وحيــد( 

-مــــا يعــــادل )$( 730,400/-مببلــــغ امجــــايل  ــــدره )
فــط مائتـان واءنــان وعيـرون الفـاو واءنــان د.ك(  222,042/

 واربعون ديناراو ال غري بعد زايدة الك ياهل
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 94ر ـ الكتاا : 25
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

( أدويــــة حبــــوا لعــــالأ 57طلــــب شــــراا البنــــد ر ـــــ )
ارتفـا  ضـغط الــدم لكافـة اال ســام يف الستيـفياهل مــز 

د صــاحل احل ياــي الدوائيــة )ميــدر / شــركة أحفــاد محــ
$( مـــا 1,128,946/-وحيـــد( مببلـــغ امجـــايل  ـــدره )

ـــــة  343.199/-يعـــــادل ) ـــــة وءالء د.ك( فــــــط ءالمثائ
واربعــون الفــاو ومائــة وتســعة وتســعون دينــاراو ال غــري بعــد 

 ختفيض الك ياهل
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
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 93ر ـ الكتاا : 26

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

( أدويـة طعـوم ف ويـة لعـالأ 56طلب شراا البند ر ــ )
أمراع الناعة لركـال عبـد العاليـال الراشـد للحسااـية مـز 
/ شــــركة بر ــــان العاليــــة ال بيــــة )ميــــدر وحيــــد( مببلــــغ 

د.ك( فـــط مائتــان ومخســة  295,975/-امجــايل  ــدرة )
 وتسعون الفاو وتسع ائة ومخسة وابعون ديناراو ال غري

 اجلهاز الوافـة رر جملس ادارة 
 85ر ـ الكتاا : 27

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

ـــــ  48طلـــــب شـــــراا البنـــــد ر ــــــ ) ( مـــــادة تغايـــــة انبوبي
تك يليــة لكبــار الســز لكافــة اال ســام يف الستيــفياهل 
مز شركة / العجل لألدوية )أ ل االاعار( مببلغ امجـايل 

 99,903/-$( مــــا يعــــادل ) 327,552/- ــــدره )
سـعون الفـاو وتسـع ائة وءالءـة داننـري د.ك( فـط تسعة وت

 ال غري بعد ختفيض الك ياهل.
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

 424ر ـ الكتاا : 28
اتريخ الكتاا 

:06/07/2017 

طلــــــــــــــب التعا ــــــــــــــد ةألمــــــــــــــر الباشــــــــــــــر ر ـــــــــــــــ م أ 
ااـــــتك ال أع ـــــال حتـــــديث  144/2017/2018م/

وت ــــوير وربــــط وصــــيانة بــــداالهل مستيــــفياهل من ـــــة 
ل بيــة التخييــية مــا / شــركة انســيايب اي يت اليــباح ا

 8,940,645/-)وكيل حيري( مببلـغ امجـايل  ـدره )
د.ك( فــــــط مثانيــــــة ماليـــــ  وتســــــع ائة واربعـــــون الفــــــاو 

ــــاراو ال غــــري لــــدة ) ( 21واــــت ائة ومخســــة واربعــــون دين
 شهرا اعتبارا مز اتريخ تو يا العـد

  رر جملس ادارة اجلهاز فغلبية أعاائ  الوافـة
عـــــدم موافــــــة عاـــــو جملـــــس ادارة اجلهـــــاز/ د. جنـــــان 

 بوشهري
 83ر ـ الكتاا : 29

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

( مال ـــــط بالاـــــتيكية 166طلــــب شـــــراا البنـــــد ر ـــــ )
أل ســام التعـــيـ يف كافــة الستيــفياهل مــز/ شــركة ألفــا 
احلياة للتجارة العامة )عاشر ا ل االاـعار( مببلـغ امجـايل 

فـــط اــبعة وتســعون ألـــ  د.ك(  97,000/- ــدره )
 دينار ال غري

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 237ر ـ الكتاا : 30

اتريخ الكتاا 
:10/07/2017 

-893طلـــــب اعـــــادة عـــــرع تراـــــي  ال اراـــــة ر ــــــ 
 IMAGEتوريد أجهالة  2014/2015

PROCESSING   
WORKSTATIONS FOR 

CORONARY 
CATHETERIZATION  وملحـاهتا أل سـام

مبركـــال اليـــيخ صـــباح األمحـــد للـلـــب علـــف/ اليـــدري 
شركة االمارة للتجارة العامـة والــاوالهل )عـرع وحيـد( 

د.ك(  فـــط مائــة  133.000/-مببلــغ إمجــايل   ــدره )
ــة وءالءــون الــ   دينــار  ال غــري وذلــك بنــاا علــف  وءالء

 مالحظاهل ديوان احملاابة
ــاا علــف مالحظــاهل   ــرر جملــس ادارة اجلهــاز الوافـــة بن

 19/12/2016حملاابة الواردة بتاريخ ديوان ا
 50ر ـ الكتاا : 31

اتريخ الكتاا 
:29/05/2017 

ـــد ر ــــ ) ( حماليـــل 155)أعيـــد حبـــث( طلـــب شـــراا البن
لفحوصـاهل  LX20 و CX ومسـتهلكاهل فجهـالة

الكي يـــــــاا لكافـــــــة الختـــــــواهل مـــــــز / شـــــــركة التــــــــدم 
 -التكنولــــوجي )ميــــدر وحيــــد( مببلــــغ امجــــايل  ــــدره )

( فــــط مليـــوانن واـــت ائة ومثانيـــة د.ك 2,688,397/
 ومثانون الفاو  وءالمثائة وابعة وتسعون ديناراو ال غري

( الــؤر  225اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا الــوزارة ر ـــ )-
 التا ز اإفادة فاباا اليراا. 6/7/2017يف 

  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة
 88ر ـ الكتاا : 32

اتريخ الكتاا 
:05/07/2017 

( مســـتهلكاهل جراحيـــة 171البنـــد ر ــــ ) طلـــب شـــراا
جراحــــة  –تســــتخدم ةلع ليــــاهل لستيــــفف ابــــز اــــينا 

اطفال مز / شركة صفوان للتجارة والــاوالهل )ميـدر 
د.ك( فــط  181,749/-وحيد( مببلـغ امجـايل  ـدرة )

مائـــة وإحـــدى ومثـــانون الفـــاو واـــبع ائة وتســـعة واربعـــون 
 ديناراو ال غري

 فـة رر جملس ادارة اجلهاز الوا
ر ـ الكتاا  33

:264/2017 
( توريـد 62طلب إعـادة عـرع طلـب شـراا البنـد ر ــ )

جهـــــــاز وملحـاتـــــــ  الـــــــس أ ســـــــام اجلراحـــــــة العامـــــــة 

اتريخ الكتاا 
:17/07/2017 

مستيـــفف اجلهـــراا مـــا / شـــركة أشـــرع -والتخييـــية 
وشركاه احملدودة )وكيل حملـي( )رابـا أ ـل األاـعار( بنـاا 

 بة.علف مالحظاهل ديوان احملاا
 ـــــــرر جملـــــــس ادارة اجلهـــــــاز فغلبيـــــــة أعاـــــــائ  مـــــــازال 
ــــــــــراره الســــــــــاب  اليــــــــــادر ةجت ــــــــــا  ر ـــــــــــ  عنــــــــــد  

ـــــــــــــــــاريخ  95/2015  16/12/2015النعــــــــــــــــــد بت
التاــــ ز: الوافـــــة عــــدم موافـــــة عاــــو جملــــس ادارة 

 اجلهاز/ د. جنان بوشهري
 تسجيل شركاهل اول مرة

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا:  1

$1130/2017 
اتريخ الكتاا 

:27/07/2017 

طلــــب اعت ــــاد أ ـــــاا اليــــركاهل ومســــتنداهل الـــــورديز 
والتعهــــديز والفنيــــ  التـــــدم  لألمانــــة العامــــة للجهــــاز 
الركــــالي لل نا يــــاهل العامــــة والســــتوف  لل ســــتنداهل 

( مـز 16والبياانهل ال لوبة للتسجيل طبـا لل ادة ر ـ )
 . 2016لسنة 49الالئحة التنفياية للـانون ر ـ 

 ( شركة أجنبية1( وعدد )44عدد اليركاهل )
  رر جملس ادارة اجلهاز الوافـة

الســـادة أعاــــاا  بـــل اخلتـــام رحـــب رئـــيس جملــــس اجلهـــاز الركـــالي لل نا يـــاهل العامــــة دعـــوة 
ـــــــ   ـــــــوم االربعـــــــاا الواف ـــــــس حلاـــــــور االجت ـــــــا  الــــــــادم ي  2017-08-02اال

 الساعة التااعة صباحا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (57/2017)االجت ا  ر ـ حمار 
 )األربعاا(النعـد صباح يوم

ـــــ  -هــــــ  1438-الـعـــــدة  ذو 10 ـــــد اجلهـــــاز  2017-8-2الواف م عـ
( الســاعة التااــعة 57/2017الركــالي لل نا يــاهل العامــة جلســت  ر ـــ )

بـاعــة االجت ــا  مبـــر  2017-8-2الوافــ   )األربعــاا(مــز صــباح يــوم 
 امة وحباور كل مز السادة:اجلهاز الركالي لل نا ياهل الع

 أعااا جملس إدارة اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة:
 رئيس اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبد هللا اعود العبدالرزاق 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة مياري حم د البليهيس 2
 العامةعاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل  د/ جنان حمسز بوشهري 3
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة عبد العاليال حم د الس حان 4
 عاو/  ثل وزارة الالية غسان بدر العث ان 5
  ثل/ إدارة الفتوى والتيريا أروى حم د اجلودر 6
 عاو/  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/مبارك فهاد العازمي 7
 عاو/ ثل األمانة العامة لل جلس األعلف للتخ يط والتن ية هيفاا عبد العاليال الا  8
 

 األم  العام: 
 األم  العام للجهاز الركالي لل نا ياهل العامة هيا أمحد الودعاين 1

 
 و د اعتار عز حاور االجت ا  كل مز:

 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة اللواا / فهد عيد بز فهد 1
 عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة اخلرايفحم د انصر  2
 انئب اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة فييل محد الاليز 3

 
ك ا حار جانباو مز االجت ا  العاو /  ثل اجلهاهل احلكومية اليت أشرفت علف تنفيا 

 النا ية وهـ كالتايل:
العاـــــــو /  ثـــــــل أوراق عامـــــــة اليـــــــندوق  1

 اال تيادية العربيةالكوييت للتن ية 
الســــيد/ عايــــد اخلــــدير     رئــــيس  ســـــ 

 الع اااهل واليرتايهل
  العاو /  ثل اإدارة العامة لل ريان الدين 2
ــــــــيس  العاو /  ثل اإدارة العامة لةطفاا 3 ــــــــد العوضــــــــي     رئ ــــــــد/ خال الرائ

  سـ النا ياهل والعـود
ال ــــــريان     مرا ــــــب الســــــيد/ جــــــراح  العاو /  ثل بلدية الكويت 4

 العـود والنا ياهل والالايداهل
الســــــيدة/ إميــــــان احلبييــــــي     مرا ــــــب  العاو /  ثل وزارة العدل 5

اليـــــرتايهل والخـــــازن ةلتكليــــــ  إدارة 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  102             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
 اليئون الالية

 السيدة/ اندس البـي ي منس  إداري  العاو /  ثل مؤاسة الواني الكويتية 6
 مبتدئ السيدة/ تسنيـ ال ريي حمااب

العاــــو /  ثــــل وزارة اليــــئون االجت اعيــــة  7
 والع ل

 السيد/ ميثـ صفر     مستيار الوزير

 السيدة/ااره أبوشيبة     مهندس مدين العاو /  ثل األمانة العامة لألو اع 8
 الهندس/ اوريش مهندس أول كهرةا  العاو /  ثل وزارة الداخلية 9

الســــــيد/ محــــــد اليــــــ ري     مستيــــــار 
 اإدارة الالية 

م/ علــــــي حم ــــــد عبــــــد هللا     مهنــــــدس 
 اختياص حااوا 

الرائـــــــــــد م/ حم ـــــــــــد حم ـــــــــــود حســـــــــــ      
 مرا ب ورش 

م. مــــــــــالزم أول/ عبــــــــــد العاليــــــــــال اســــــــــاجري   
 مهندس

الســـــــيدة/ فاط ـــــــة الـــــــبالم     مرا ـــــــب  العاو /  ثل وزارة الدفا  10
 التجهيالاهل اإدارية 

ســـــيد/ فهـــــد الفيلكـــــاوي     مســـــاعد ال
 مدير العـود ةلتكلي 

 السيد/ ابراهيـ الـح اين     مهندس  العاو /  ثل وزارة التجارة واليناعة 11
 السيد/ خالد اخلليل     مهندس

  العاو /  ثل وزارة الكهرةا والاا 12
العاـــــو /  ثـــــل وزارة األو ـــــاع واليـــــئون  13

 اإاالمية
الســـــــــــــيد/ اليف العيـــــــــــــي ي مرا ـــــــــــــب 

 التوريداهل 
ــــالي رئــــيس  ســـــ  الســــيد/ عبــــد هللا العن

 النا ياهل
 م/ انتيار ال ريي مهندس اول مدين  العاو /  ثل وزارة اليحة 14

الســــيد/ مســـــاعد اسوييــــل     مرا ـــــب 
 التيغيل اآليل

الســــــــــيدة/ عهــــــــــود محــــــــــد احل يــــــــــدي      العاو /  ثل اسيئة العامة للبيئة 15
 ميرع اثين كي يائي 

ـــا/     مـــدير إدارة  الســـيد/ شـــري  اخلي
 رصد اسواا ةإانبة

 الهنداة/ منار وليد رئيس  سـ العـود  العاو /  ثل وزارة األشغال العامة 16
 السيد/ عيسف العنالي رئيس  سـ العـود 
ــيس  ــال بــدر الاــبيب     رئ الســيدة/ من

  سـ الواثئ  والعـود 
الســيدة/ اــهف اشــكناين     مــدير إدارة 

 تي يـ هنداة ال رق 
ـــــل  الســـــيدة/ ر  العج ـــــي    ســــــ مهي

 الـاول  
السيد/ حم ـد بـز  ـي     وكيـل مسـاعد 

   ا  هنداية الييانة 
 السيدة/ منال وليد     رئيس  سـ العـود

 فض الع اااهل
 وزارة الدفا 

 الوضو  البيــــان م
فض ع اا منا ية/ اراة حتديث وت وير مبـاين ال ـابخ  2902909الر ـ:  1

 وغرع التويد مبعسكراهل الن ـة اجلنوبية
 فتحت مظاري  النا ية

 بلدية الكويت
 الوضو  البيــــان م
الر ـ :  2

11/2015/2016 
وصيانة أع ـال فض ع اا منا ية/ اراة توريد وتركيب 

الت ءيــــــث والتيـــــــ يـ الـــــــداخلي لبــــــى األمانـــــــة العامـــــــة 
 لل جلس البلدي

 فتحت مظاري  النا ية
 
 

 شركة نفط الكويت
 الوضو  البيــــان م
-RFQالر ـ :  3

2026976 
  -TUBING 2فـــــض ع ـــــاا منا ية/ اراـــــة 

7/8&3-1/2 
 فتحت مظاري  النا ية

 وزارة العدل
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  1

:2017015316 
اتريخ الكتاا 

:13/07/2017 

( 2016/2017-27طلــب تراــية ال اراــة ر ـــ )و /
ااتئجار اياراهل )ميين ةص( مـا اـائ  للنــل اجل ـاعي 
خلـــدماهل الـــوزارة علـــف/ شـــركة أوتومـــاك )أ ـــل األاـــعار( 

ــــدة اــــنت  مببلــــغ امجــــايل  ــــدره ) د.ك(  68,700/-ل
 فـط مثانية واتون ألفا وابع ائة دينار  ال غري  

    بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة: 
الســيدة/ إميــان احلبييــي     مرا ــب اليــرتايهل والخــازن 

 ةلتكلي  إدارة اليئون الالية
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 وزارة اليئون االجت اعية والع ل
 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 

 الوضو  البيــــان م
 20803ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا  
:27/07/2017 

وإعــــــــــــادة طــــــــــــرح النا يــــــــــــة ر ـــــــــــــ طلــــــــــــب إلغــــــــــــاا 
توريـــــــــد احلفاظـــــــــاهل لل ســـــــــتفيديز  3/2016/2017

بـ ا  الرعايـة االجت اعيـة ةلـوزارة وذلـك لعـدم  يـام كـل 
ــــــاهل للحفاظــــــاهل م ابـــــــة  مــــــز اليــــــركاهل بتـــــــد  عين

 لل واصفاهل ال لوبة بكرااة اليرو/.
ــوزارة ر ـــ -  20186ك ــا اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا ال

اـــ ز طلــــب متديـــد فــــرتة الت 19/7/2017الـــؤر  يف 
 درااة الع اااهل.

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ ميثـ صفر     مستيار الوزير

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 اسيئة العامة للبيئة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 3306ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:22/06/2017 

ــــــب ــــــد حبــــــث( طل تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ هـــــــ    ) أعي
صيانة و معايرة حم ـاهل رصـد و  3/2016/2017ا/

متابعـــة جـــودة اســـواا الثابتـــة و التنـلـــة واجهـــالة الـيـــاس 
ــــــة علــــــف / شــــــركة عــــــامل البيئــــــة للتجــــــارة العامــــــة  احمل ول

-والــــــاوالهل ) أ ـــــل األاـــــعار( مببلـــــغ إمجـــــايل  ـــــدره )
لفـا  د.ك(  فـط أربع ائـة  ومثانيـة وأربعـون ا448,200/

 ومائىت دينار  ال غري
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ شري  اخليا/   مدير إدارة رصد اسواا ةإانبة
 السيدة/ عهود محد احل يدي     ميرع اثين كي يائي

 جملس إدارة اجلهاز الوافـة رر 
 بلدية الكويت

 الوضو  البيــــان م
 19509ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:20/07/2017 

طلـــــــــــب تعــــــــــــديل مبلــــــــــــغ تراــــــــــــية النا يــــــــــــة ر ـــــــــــــ 
صـــــيانة االهل تيـــــوير مســـــتنداهل  10/2016/2017

وخم  ــــاهل لــــدة ءــــالث اــــنواهل علــــف / شــــركة فريكــــو 
جروا للتجارة العامة )أ ل األاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره 

د.ك( فـــط مائتــان وأربعــة وءالءــون ألفــا 234.567/-)
ي ـة ومخس ائة وابعة واتون دينارا  ال غري بعـد خيــ  

ـــــة  ـــــاهل اللون ـــــوتر وال ابع ـــــز أجهـــــالة الك بي احمل ـــــالهل م
والسيارة وممينها وكارهل البناليز مـز  ي ـة النا يـة بنـاا 

 علف موافـة ديوان احملاابة  
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  103             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
 النا ياهل العامة***  

 ة :  بعد االات ا  إىل  ثل اجله 
الســــــــــــيد/ جــــــــــــراح ال ــــــــــــريان     مرا ــــــــــــب العـــــــــــــود 

 والنا ياهل والالايداهل
 ــــــــــرر جملــــــــــس إدارة اجلهــــــــــاز الوافـــــــــــة بنــــــــــاا علــــــــــف 

 17/7/2017مالحظاهل ديوان احملاابة يف 
 مؤاسة الواني الكويتية

 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية
 الوضو  البيــــان م
 4422ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا  
:18/07/2017 

طلــــب الت ديـــــد العاشــــر لعــــــد النا يــــة ر ــــــ م م ك / 
ـــــــــــوفري عـــــــــــدد ) 36/2010 ( اـــــــــــائ  كـــــــــــوييت 30لت

ـــــدي الؤاســـــة الـــــوم مـــــا / شـــــركة الالعفـــــران  للع ـــــل ل
للتجــــارة العامـــــة والـــــاوالهل لـــــده اــــتة اشـــــهر اعتبـــــارا 

ـــــــــــــــدره ) 1/9/2017مـــــــــــــــز  -مببلـــــــــــــــغ إمجـــــــــــــــايل  
الفــــــــا  ومخســــــــ ائة د.ك( واحــــــــد وءالءــــــــون 31,500/

 دينار  بنفس اليرو/ و األاعار.
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيدة/ اندس البـي ي     منس  إداري
 السيدة/ تسنيـ ال ريي     حمااب مبتدئ

  رر جملس إدارة اجلهاز عدم الوافـة
 أوراق عامة اليندوق الكوييت للتن ية اال تيادية العربية

 التعا داهل الباشرة-ال ارااهل طرح وتراية 
 الوضو  البيــــان م
 1747ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا  
:16/07/2017 

طلــــب اليــــندوق اإفــــادة جبــــواز التعا ــــد الباشــــر آبليــــة 
اال ت ــا  مــا اليــركاهل والوكــاالهل اإخباريــة واحمل ــاهل 
التلفاليونيــة الــيت لــيس ســا وكيــل يف دولــة الكويــت وذلــك 

 لألاباا الاكورة بكتاا اليندوق  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 ايهلالسيد/ عايد اخلدير رئيس  سـ الع اااهل واليرت 
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  
كتــاا الحــ  مــز اليــندوق يتاــ ز رأي إدارة الفتـــوى 

 والتيريا
 وزارة األشغال العامة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 1947ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا  
:25/07/2017 

 245طلـــب الغـــاا وإعـــادة طـــرح النا يـــة ر ــــ هــــ / / 
انيـــاا واجنـــاز وت ـــوير وصـــيانة طـــرق وتـاطعـــاهل خلدمـــة 
مدينــة ال ــال  الســتـبلية علــف اليــركاهل الــيت تـــدمت 
بع اااهتـــا ةلنا يـــة مـــا ااـــتبعاد النـــا   األول األ ـــل 

اليــينية علــف أن يــتـ اع ــاا مهلــة  MCCاـعرا شــركة 
 هل.  شهر فـط لتـد  الع ااا

الــؤر  يف  1628اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا الــوزارة ر ـــ 
 التا ز نفس ال لب.   14/6/2017

***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 
ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 لعـود السيدة/ منال بدر الابيب رئيس  سـ الواثئ  وا

 السيدة/ اهف اشكناين مدير إدارة تي يـ هنداة ال رق 
 السيد/ عيسف العنالي     رئيس  سـ العـود 
 الهنداة/ منار وليد     رئيس  سـ العـود 

 السيدة/ ر  العج ي      سـ مهيل الـاول  
 السيد/ حم د بز  ي وكيل مساعد   ا  هنداية الييانة

ـــد  ـــراره  ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز ال ـــايل أوال: مـــازال عن ت
النعــــد يف  44/2017الســـاب  اليـــادر ةجت ـــا  ر ــــ 

 التا ز:  7/6/2017
الوافـــة علــف اعتــاار شــركة خالــد علــي اخلــرايف واخوانــ   

ـــــاوالهل االنيـــــائية وخت ـــــر الـــــوزارة بدرااـــــة مجيـــــا  لل ـ
 العروع اليت تلي  وموافاة اجلهاز ةلتوصية 

 لغاااثنيا: عدم الوافـة علف اال
 

 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 826ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا  
:22/03/2017 

 209)أعيد حبث( طلب طرح النا يـة ر ــ هــ ص/ص/
أع ــــال ت ــــوير وتيــــغيل وصــــيانة مركــــال الــــتحكـ ةليــــاه 
العاجلــة والرافــ  التابعــة ســا لــدة ءــالث اــنواهل حســب 

 اليركاهل الاكورة يف الكي  الرف  لكتاا الوزارة   
 %. 30نسبة األوامر التغيريية -
 ال تـبل العروع البديلة  -
 للتجالئة.  غري  ابلة -
الــؤر   1819اطلــا اجلهــاز علــف كتــاا الــوزارة ر ـــ  -
 التا ز اإفادة بتعديل الفئاهل 11/7/2017يف 

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة

 اإدارة العامة لةطفاا
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
 6449ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:30/07/2017 

ـــــد العــــــد  طلـــــب تعـــــديل الوافــــــة الســـــابـة بيـــــ ن متدي
ااـــــتئجار اـــــياراهل  3/2012/2013النا يـــــة ر ــــــ 

ـــــوم ما/شـــــركة  متنوعـــــة لـــــةدارة لييـــــبح الســـــادس وال
ـــــــــدة شـــــــــهريز اعتبـــــــــارا مـــــــــز  أوتومـــــــــاك للســـــــــياراهل ل

ـــــغ إمجـــــايل  ـــــدر  1/8/2017 د.ك(  3,528/-ه )مببل
ءالءـــة آالع ومخســـ ائة ومثانيـــة وعيـــرون دينـــاراو ال غـــري 

 وذلك لورود خ   بكتااـ الساب .  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 الرائد/ خالد العوضي   رئيس  سـ النا ياهل والعـود
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 6152ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:23/07/2017 

 6/2013/2017طلب الت ديد األول لل نا يـة ر ــ 
إصــالح وتيــغيل وصــيانة مولــداهل كهــرةا احتيــا/ الــوم 
ما /شركة العداهل للتجارة العامـة والــاوالهل لـدة اـتة 

مببلــــغ إمجـــــايل  ـــــدره  7/9/2017شــــهور اعتبـــــارا مـــــز 
د.ك( مخسة وعيرون الفا وتسـع ائة  551/25,922)

ئة وواحـد ومخسـون فلسـاو واءنان وعيرون دينارا ومخسـ ا
 ال غري

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 الرائد/ خالد العوضي   رئيس  سـ النا ياهل والعـود

 ــــــرر جملــــــس إدارة اجلهــــــاز الوافـــــــة بــــــنفس اليــــــرو/ 
واألاــعار مــا االلتــالام فحكــام  ــانون النا يــاهل العامــة 

   2016لسنة  49ر ـ 
 اإدارة العامة لل ريان الدين

 اااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكوميةاإجر 
 الوضو  البيــــان م
 9517ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

ـــــــــــ  ــــــــــث لعـــــــــــد ال اراــــــــــة ر  ــــــــــد الثال طلــــــــــب الت دي
( مرااـــــــالو مـــــــا 17تـــــــوفري عـــــــدد ) 4/2012/2013

اــياراهتـ للع ــل يف  ســـ الســجل العــام الــوم ما/شــركة 
للتجارة العامة والـاوالهل لـدة شـهريز االضافة الكويتية 

مببلــــــغ  1/10/2017حــــــىت 2/8/2017اعتبــــــارا مــــــز
.ك(  فـــــــط اــــــتة آالع  500/6,612امجــــــايل  ــــــدره)

واـت ائة واءنـا عيــر دينـاراو ومخسـ ائة فلــس ال غـري حلــ  
-4/2016االنتهاا مـز اجـراااهل تراـية ال اراـة ر ــ 

2017 
  رر جملس إدارة اجلهاز عدم الوافـة

 التعا داهل الباشرة-وتراية ال ارااهل  طرح
 الوضو  البيــــان م
 9044ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:03/07/2017 

( صــيانة 2017/2018-3طلـب طـرح ال اراـة ر ــ )
آالهل التيــــــــوير ةإدارة لــــــــدة ءــــــــالث اــــــــنواهل بــــــــ  

 اليركاهل التخيية
 ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز الوافــــة علـــف أن ت ـــرح لـــدى 

 اإدارة العامة لل ريان وموافاة اجلهاز ةلتوصية
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 وزارة األو اع واليئون اإاالمية

 توصيــــــاهل اجلهــــاهل
 الوضو  البيــــان م
 12068ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

ــوفري  18/2016/2017طلــب تراــية النا يــة ر ـــ  ت
علف/الؤاســـة احتياجــاهل اليــاه العابـــة لســاجد الــوزارة 

اللكيــة لـــاوالهل تنظيــ  البــاين والــدن ومـــاوالهل نـــل 
النفـــاايهل واألنــــاع )أ ـــل األاـــعار( مببلـــغ إمجـــايل  ـــدره 

د.ك( فــــط مائـــة واربعـــة وعيـــرون  920/124,745)
الفاو وابع ائة ومخسة واربعون ديناراو وتسـع ائة وعيـرون 

 فلساو ال غري
ل مـــــواد *عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــ

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 
 العامة

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل

 السيد/ اليف العيي ي     مرا ب التوريداهل
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  

 كتاا الح  مز الوزارة
 11711:ر ـ الكتاا  2

اتريخ الكتاا 
:04/07/2017 

 7/2016/2017طلـــب تراـــية النا يـــة ر ــــ أ. ع/ 
ـــــــاع  وفراشـــــــ  واـــــــائـ  وع ـــــــال خلدمـــــــة  ـــــــوفري طب ت

 الـ اعاهل التابعة للوزارة علف النحو التايل:
ـــــاع  علف/شـــــركة البحـــــار 1البنـــــد ر ــــــ )- ـــــوفري طب ( ت

للخدماهل العامة )رابا أ ـل األاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره 
 د.ك( 400/1,975,451)
( تـــوفري 4( تـــوفري فراشـــ  والبنـــد ر ــــ )2البنـــد ر ــــ )-

ع ــــال علــــف/ شــــركة الفييــــل حلرااــــة النيــــألهل )أ ــــل 
 د.ك( 624,600/-األاعار( مببلغ إمجايل  دره )

( تـوفري اـائـ  علـف/ شـركة أبـراأ دبـيس 3البند ر ـ )-
للتجــارة العامــة والـــاوالهل )اثلــث أ ــل األاــعار( مببلـــغ 

د.ك( *عل ا فن النا يـة  129,870/-  دره )إمجايل
لســــنة  49أعـــاله حتـــت ن ـــاق ع ــــل مـــواد  ـــانون ر ــــ 

 يف ش ن النا ياهل العامة 2016
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيد/ اليف العيي ي     مرا ب التوريداهل
 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل

 الوافـة رر جملس إدارة اجلهاز 
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 10939ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:14/06/2017 

)أعيـــــد حبـــــث( طلـــــب ااـــــتدراأ عـــــروع أاـــــعار ر ــــــ 
ــــــــة  10-2017/2018 الاــــــــتئجار مبــــــــى لـــــــــر بعث

ــــة مبكــــة الكرمــــة داخــــل ال لكــــة العربيــــة  احلــــج الكويتي
اليـــــــركاهل والؤاســـــــاهل التخييـــــــة الســـــــعودية مـــــــز 
 لدة مخس انواهل

( 12529ك ـا اطلــا اجلهـاز علــف كتـاا الــوزارة ر ـــ)  -
 التا ز إفادة الوزارة 24/7/2017الؤر  يف 

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ اليف العيي ي     مرا ب التوريداهل

 السيد/ عبد هللا العنالي     رئيس  سـ النا ياهل
ـــد  ـــراره الســـاب  اليـــادر مـــازال جملـــس  إدارة اجلهـــاز عن

 5/7/2017( النعـــــد يف 49/2017ةجت ــــا  ر ـــــ )
التاــ ز: مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود كتــاا الحــ  

 يتا ز االعت اد الايل
 وزارة التجارة واليناعة
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 14396ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:20/06/2017 

ــــــب إعــــــادة تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ  ــــــد حبــــــث( طل )أعي
ــــــة  4/2014-2015 ــــــاين الراكــــــال اخلارجي حرااــــــة مب

التابعة للوزارة لدة ءـالث اـنواهل علـف / شـركة الـدروازة 
للخــدماهل اللوجســتية )رابــا أ ــل األاــعار( مببلــغ إمجــايل 

د.ك( فـط مائة وتسعة وعيـرون  129,168/- دره )
واـتون دينــارا ال غـري وذلـك بنـاا علــف  الفـا ومائـة ومثانيـة

 مالحظاهل ديوان احملاابة.
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:
 السيد/ ابراهيـ الـح اين     مهندس

 السيد/ خالد اخلليل     مهندس
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز التــايل اوال: الغــاا  ــراره الســاب  

( النعـــــد بتــــاريخ 53/2017اليــــادر ةجت ــــا  ر ـــــ )
19/7/2017   

 اثنيا: عدم الوافـة لعدم توافر االعت اد الايل
 15623ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:12/07/2017 

اخلاصــة  2017-6/2016طلـب تراــية النا يـة ر ـــ 
مراكــــال للرتاخــــي   5واعــــادة بنــــاا عــــدد مبيــــرو  هــــدم 

التجاريـة علـف/ شـركة رامكـو اجلاليـرة )اثين أ ـل األاـعار( 
د.ك( فــط اءنـان  2,308,161/-مببلغ إمجايل  ـدره )

مليون وءالمثائة ومثانية آالع ومائة وواحـد واـتون دينـاراو 
 ال غري

*عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد 
يف شــــــ ن النا يــــــاهل  2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 

 العامة
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:

 السيد/ ابراهيـ الـح اين     مهندس
 السيد/ خالد اخلليل     مهندس
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م
 15625ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

تــوفري  2017-19/2016طلـب تراــية ال اراـة ر ـــ 
مرااــل  وع ــال اخلدمــة الفند يــة وع ــال النظافــة جلهــاز 
محاية النافسة علف/ اليركة اخلليجية اليـرتكة لــاوالهل 
تنظي  الباين وال رق )أ ـل األاـعار( مببلـغ إمجـايل  ـدره 

 د.ك( 41,448/-)
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 األمانة العامة لألو اع
 الراائل الواردة

 الوضو  البيــــان م
 1011ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:27/02/2017 

شركة فريات جروا 
للتجارة العامة والـاوالهل 

 ذ م م

)أعيـــد حبـــث( رد اليـــركة الاـــتبعادها مـــز مهيـــل إنيـــاا 
 واجناز وصيانة ميرو  الـر الدائـ.  

اجلهـــاز علـــف كتـــاا األمانـــة ر ــــ اطلـــا جملـــس إدارة  -
التاــــــ ز أاــــــباا  18/4/2017الــــــؤر  يف  4618

 ااتبعاد اليركة.
  رر جملس إدارة اجلهاز عدم  بول تظلـ اليركة

 3057ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:13/03/2017 

 )أعيد حبث( رد األمانة علف تظلـ  
 شركة صـر للتجارة العامة والـاوالهل  -
 ية لل باين اليركة العال -

ـــدائـ  مـــز مهيـــل إنيـــاا واجنـــاز وصـــيانة ميـــرو  الــــر ال
 واإفادة ةاتبعاد اليركاهل.  

اطلـــــــا اجلهـــــــاز علـــــــف كتـــــــاا شـــــــركة اليــــــــر ر ــــــــ  -
 2017-5-23الؤر  يف  841/2017

  رر جملس إدارة اجلهاز عدم  بول تظلـ اليركاهل
ر ـ الكتاا:  3

$368/2017 
اتريخ الكتاا 

:22/02/2017 
انياااهل االميان  مؤاسة

 للتجارة العامة والـاوالهل

)أعيد حبـث( تظلــ اليـركة الاـتبعادها مـز مهيـل انيـاا 
 واجناز وصيانة ميرو  الـر الدائـ لألمانة.  

بتـاريخ  4619ك ا اطلا اجلهاز علف كتاا األمانة ر ـ 
 التا ز الرد علف اليركة   18/4/2017

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:  
 دة/ااره أبوشيبة     مهندس مدينالسي

  رر جملس إدارة اجلهاز عدم  بول تظلـ اليركة
 4139ر ـ الكتاا : 4

اتريخ الكتاا 
:04/04/2017 

)أعيـــــد حبـــــث( رد األمانـــــة علـــــف تظلــــــ شـــــركة / شـــــركة 
اإنياااهل التحـدة الاـتبعادها مـز مهيـل انيـاا واجنـاز 

 وصيانة ميرو  الـر الدائـ لألمانة
 إدارة اجلهاز عدم  بول تظلـ اليركة رر جملس 
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 3869ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:28/03/2017 

ـــــ شــــركة /اإنيــــاا  ــــة علــــف تظل )أعيــــد حبــــث( رد األمان
والتيــنيا العـــاري الاــتبعادها مــز مهيــل انيــاا واجنــاز 

 وصيانة ميرو  الـر الدائـ لألمانة.
اختــاذ نظـرا المتنـا  رئـيس جملــس اإدارة عـز اليـاركة يف 

( مـــز 82الــــرار حمـــل البحـــث ووفــــا لـــن  الـــادة ر ــــ )
والئحتـة  2016لسنة  49 انون النا ياهل العامة ر ـ 

التنفيايـــة ونظـــرا لعـــدم وجـــود انئـــب الـــرئيس فــــد كلـــ  
ـــان بوشـــهري عاـــو جملـــس  ـــدكتورة/ جن جملـــس اإدارة ال
ـــــاا  ـــــة أءن ـــــس ةلوكال ـــــيس اال ـــــام فع ـــــال رئ اإدارة للـي

اله فــــط  ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز منا يـــة الوضـــو  أعـــ
 عدم  بول تظلـ اليركة

 وزارة الداخلية
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 7552ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:31/07/2017 

طلــب إعــادة النظــر بـــرار اللجنــة الســاب  والوافـــة علــف 
) ( 41/2015/2016طلــــب تراــــية النا يــــة ر ـــــ 

وصــيانة العالمــاهل الروريــة لــةدارة العامــة لل ــرور توريــد 
ـــاأ اللوحـــاهل  ـــداا إنت ـــوزارة علـــف / ميـــنا  يـــر البي ةل

%( 26.8-اإرشـــادية )أ ـــل األاـــعار( بنســـبة خيــــ )
د.ك( فــط ءالمثائـة  366,000/-ومببلغ إمجايل  دره )

 واتة واتون أل  دينار ال غري
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ مــــــــــوا يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37د  
 النا ياهل العامة***

ــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز فغلبيــــة أعاــــائ  أوال: إلغــــاا   
( 53/2017 ـــــراره الســـــاب  اليـــــادر ةجت ـــــا  ر ــــــ )

ــــــــاريخ  التاــــــــ ز " عــــــــدم الوافـــــــــة  19/7/2017بت
 لعدم توافر " 
 اثنيا: الوافـة 

 وعدم موافـة كل مز: 
نا يـــــاهل العامـــــة د/ جنـــــان عاـــــو اجلهـــــاز الركـــــالي لل 

 بوشهري  
عاو اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة السيد/ ميـاري 

 البليهيس 
 عاو  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/ مبارك العازمي

 6794ر ـ الكتاا : 2
اتريخ الكتاا 

:16/07/2017 

طلــــــــــــب إلغــــــــــــاا وإعــــــــــــادة طــــــــــــرح النا يــــــــــــة ر ـــــــــــــ 
ـــــــــــى اإدارة  87/2013/2014 انيـــــــــــاا واجنـــــــــــاز مب

العامـــــة لكافحـــــة الخـــــدراهل الراـــــاة علـــــف/ مؤاســـــة 
نســـــــــيبة لل ــــــــــاوالهل العامــــــــــة لل بـــــــــاين بنـــــــــاا علــــــــــف 

 مالحظاهل ديوان احملاابة  
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***  

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:  
 السيد/ محد الي ري     مستيار اإدارة الالية 

 م/ علي حم د عبد هللا     مهندس اختياص حااوا 
 الهندس/ اوريش     مهندس أول كهرةا 

 الرائد م/ حم د حم ود حس      مرا ب ورش 
 مهندس  م. مالزم أول/ عبدالعاليال اساجري   

 ـرر جملـس إدارة اجلهـاز الوافــة علـف أن ت ـرح مبنا يــة 
 عامة

 7551ر ـ الكتاا : 3
اتريخ الكتاا 

:31/07/2017 

طلــب إعــادة النظــر بـــرار اللجنــة الســاب  والوافـــة علــف 
ميـرو  تنفيـا  48/2015/2016تراية النا ية ر ـ 

وصـــيانة اخل ـــو/ األرضـــية علـــف أاـــ ح ال ـــرق لـــةدارة 
لل ـــــرور ةلـــــوزارة علـــــف /شـــــركة صـــــحراا الرولـــــة العامــــة 

للتجــارة العامــة والـــاوالهل )أ ــل األاــعار( بنســبة خيـــ 
-%( ومببلــــــــــــــــــــــغ إمجـــــــــــــــــــــــايل  ـــــــــــــــــــــــدره )18.3-)
ــــــــــة الــــــــــ  408,500/ د.ك( فـــــــــــط اربع ائــــــــــة ومثاني

 ومخس ائة دينار ال غري.
*عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد 

نا يــــــاهل يف شــــــ ن ال 2016لســــــنة  49 ــــــانون ر ـــــــ 

 العامة**
ــــرر جملــــس إدارة اجلهــــاز فغلبيــــة أعاــــائ  أوال: إلغــــاا   

( 53/2017 ـــــراره الســـــاب  اليـــــادر ةجت ـــــا  ر ــــــ )
ــــــــاريخ  التاــــــــ ز " عــــــــدم الوافـــــــــة  19/7/2017بت

 “  لعدم توافر االعت اد الايل 
 اثنيا: الوافـة 

 وعدم موافـة كل مز : 
عاـــــو اجلهـــــاز الركـــــالي لل نا يـــــاهل العامـــــة د/ جنـــــان 

 بوشهري  
عاـــــو اجلهــــــاز الركــــــالي لل نا يــــــاهل العامــــــة الســــــيد/ 

 مياري البليهيس 
 عاو  ثل اسيئة العامة للـوى العاملة د/ مبارك العازمي

 6032ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:15/06/2017 

ــــــب إعــــــادة تراــــــية النا يــــــة ر ـــــــ  ــــــد حبــــــث( طل )أعي
انيــــــــــاا واجنــــــــــاز وصــــــــــيانة خمفــــــــــر  6/2015/2016

شــــــــرطة منــــــــوذجي مبن ـــــــــة اخلالديــــــــة لــــــــةدارة العامــــــــة 
لةنيــــــــاااهل واليــــــــيانة )إدارة هنداــــــــة االنيــــــــاااهل( 
ـــــة )اثين  ـــــار العـاري ـــــف / شـــــركة الن ـــــوزارة لتيـــــبح عل ةل
أ ــــــــــــــــــل األاــــــــــــــــــعار( مببلــــــــــــــــــغ إمجــــــــــــــــــايل  ــــــــــــــــــدره 

د.ك( فــــــــــــــــــــــــــط  مليـــــــــــــــــــــــــون  984/1,031,859)
ـــــــ ـــــــون الفـــــــا  ومثامنائ ة وتســـــــعة ومخســـــــون وواحـــــــد وءالء

دينــــــــاراو وتســــــــع ائة واربعــــــــة ومثــــــــانون فلســــــــا  ال غــــــــري 
 وذلك العتاار )أ ل األاعار(عز متديد الكفالة

***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 
ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  

 النا ياهل العامة***
 ـــــــرر جملــــــــس إدارة اجلهـــــــاز التــــــــايل أوال إلغـــــــاا  ــــــــراره 
ــــــــــ ةجت ـــــــــا  ر ــــــــــ  الســـــــــاب  اليـــــــــادر ةجت ـــــــــا  ر 

    13/6/2017( بتاريخ 45/2016)
ــــ  الــــانا  اثنيــــا: عــــدم الوافـــــة وتراــــف علــــف شــــركة بري
للتجــارة العامــة والـــاوالهل )اثلــث أ ــل األاــعار( مببلـــغ 

د.ك( ااـــــــتنادا  100/1.083.060امجـــــــايل  ـــــــدره )
لسـنة  37( مـز  ـانون النا يـاهل ر ــ 41دة ر ــ )لل ا

1964 
 6745ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:13/07/2017 

طلــب اعــادة النظــر بـــرار اجلهــاز الســاب  والوافـــة علــف 
ااتئجار عدد  14/2016/2017تراية النا ية ر ـ 

( ايارة صالون متواط لالوم ااـتخدام إدارة شـئون 87)
ـــــةدارة العامـــــة لةمـــــداد والت ـــــويز )إدارة -الختـــــاريز  ل
بــوزارة الداخليــة علــف/ شــركة الــال الاــتئجار -اآلليـاهل( 

ــا هل والكــائز )أ ــل األاــعار( مببلــغ إمجــايل ومجــري الركب
ــــــط مخســــــ ائة ومثانيــــــة 588.816/- ــــــدره ) د.ك( فـ

 ومثانون الفا ومثامنائة واتة عير دينارا ال غري  
*عل ــــا فن النا يـــــة أعـــــاله حتــــت ن ـــــاق ع ـــــل مـــــواد 

يف شــــــ ن النا يــــــاهل  1964لســــــنة  37 ــــــانون ر ـــــــ 
 العامة**

ار حلـــــ   ـــــرر جملـــــس إدارة اجلهـــــاز مجيـــــل البـــــت ةلــــــر 
ورود كتــــــــاا الحــــــــ  مــــــــز الــــــــوزارة وجتديــــــــد الكفالــــــــة 

 االولية
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
 6790ر ـ الكتاا : 6

اتريخ الكتاا 
:16/07/2017 

 2016-116/2015طلـــــب تراـــــية ال اراـــــة ر ــــــ 
ــــالوم اإدارة العامــــة  توريــــد اــــريفراهل ووحــــداهل ختــــاليز ل

النجــدة لــةدارة العامــة لــنظـ العلومــاهل ةلــوزارة ليــرطة 
علـــف/ شـــركة النواصـــي للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل )اثين 

 دك( 12.400/-أ ل األاعار( مببلغ إمجايل  دره )
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 وزارة الدفا 
 اإجراااهل اإدارية االاتثنائية للتعا داهل احلكومية

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  1

:27241140283 
اتريخ الكتاا 

ـــرأي الــــانوين بت بيـــ   ـــف ال طلـــب االطـــال  واإفـــادة عل
غرامــــــــــة التــــــــــ خري يف تنفيــــــــــا عـــــــــــد النا يــــــــــة ر ـــــــــــ 

( 27241140629للعـــــــــــــــد ) 24141121113



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  106             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
توريد ادوية طبية لـالوم / هيئـة اخلـدماهل ال بيـة الـوم مـا  19/07/2017:

الدوائيـة وذلـك لعـدم /شركة أحفاد محد صاحل احل ياي 
 التالامها بتوريد بعض البنود

 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  
 كتاا الح  مز الوزارة

ر ـ الكتاا  2
:27241140284 

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

ـــرأي الــــانوين بت بيـــ   ـــف ال طلـــب االطـــال  واإفـــادة عل
 غرامــــــــــة التــــــــــ خري يف تنفيــــــــــا عـــــــــــد النا يــــــــــة ر ـــــــــــ

( 27241140712للعـــــــــــــــد ) 24141121113
توريد أدوية طبية لـالوم / هيئـة اخلـدماهل ال بيـة الـوم مـا 
/ شـركة صــفوان للتجــارة العامـة والـــاوالهل وذلــك لعــدم 

 التالامها بتوريد بعض البنود
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  

 كتاا الح  مز الوزارة
ر ـ الكتاا  3

:27241140279 
اتريخ الكتاا 

:18/07/2017 

ـــرأي الــــانوين بت بيـــ   ـــف ال طلـــب االطـــال  واإفـــادة عل
غرامــــــــــة التــــــــــ خري يف تنفيــــــــــا عـــــــــــد النا يــــــــــة ر ـــــــــــ 

( 27241140646للعـــــــــــــــد ) 24141121113
توريد أدوية طبية لـالوم / هيئـة اخلـدماهل ال بيـة الـوم مـا 
/ أوالد جااــــــ الـــــوزان للتجـــــارة العامـــــة وذلـــــك لعـــــدم 

 ا بتوريد بعض البنودالتالامه
 ــرر جملــس إدارة اجلهــاز مجيــل البــت ةلـــرار حلــ  ورود  

 كتاا الح  مز الوزارة
ر ـ الكتاا  4

:272722017816 
اتريخ الكتاا 

:19/07/2017 

ــــــا لعـــــــد النا يــــــة ر ـــــــ  ــــــب الت ديــــــد الراب  1742912طل
خـــدماهل نظافـــة لـــواا احلـــرس االمـــريي الـــوم مـــا/ شـــركة مركـــال 
الـــرواد التحـــدة للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل لـــدة أربعـــة أشـــهر 

ـــــــغ  26/10/2017حـــــــىت  27/6/2017اعتبـــــــارا مـــــــز  مببل
د.ك( فـــط اـــتة واــتون الفـــا  020/66,749إمجــايل  ـــدره )

ـــــنفس اليـــــرو/ واـــــبع ائة وتســـــ عة واربعـــــون دينـــــاراو ال غـــــري ب
واألاــــعار حلــــ  االنتهــــاا مــــز اجــــراااهل تراــــية النا يــــة ر ـــــ 

1292915   
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

الســــــيد/ فهـــــــد الفيلكـــــــاوي   مســــــاعد مـــــــدير العــــــــود 
 ةلتكلي  

 السيدة/ فاط ة البالم     مرا ب التجهيالاهل اإدارية
لوافـــــــة بــــــنفس اليــــــرو/  ــــــرر جملــــــس إدارة اجلهــــــاز ا

واألاــعار مــا االلتــالام فحكــام  ــانون النا يــاهل العامــة 
   2016لسنة  49ر ـ 

ر ـ الكتاا  5
:272722001390 

اتريخ الكتاا 
:12/01/2017 

ـــــــد حبـــــــث( طلـــــــب تعـــــــديل فـــــــرتة الت ديـــــــد األول  )أعي
أع ــــــال خــــــدماهل  2292812لعـــــــد النا يــــــة ر ـــــــ 

النظافــــــــة مبعهــــــــد الـــــــــوة الويــــــــة واالاــــــــناد ومعســــــــكر 
الدفعيـــــة الـــــوم ما/شـــــركة الســـــاري الوطنيـــــة للتجــــــارة 
ـــــــــــــــارا مـــــــــــــــز  العامـــــــــــــــة والــــــــــــــــاوالهل لييـــــــــــــــبح اعتب

مببلــــــــغ إمجــــــــايل  28/2/2017حــــــــىت  1/12/2016
د.ك( أربعـــــــة ومثـــــــانون الفـــــــا  666/84,396 ـــــــدره )

وءالمثائــــــــة واــــــــتة وتســــــــعون دينــــــــاراو واــــــــت ائة واــــــــتة 
واـــــــتون فلســـــــا وذلـــــــك لألاـــــــباا الـــــــاكورة بكتـــــــاا 

 الوزارة 
ـــــــــ  ــــــــوزارة ر  ــــــــاا ال ــــــــف كت ــــــــا اجلهــــــــاز عل *ك ــــــــا اطل

  23/1/2017بتاريخ  272722002239
 20170004022* ورد الفتــــــــوى والتيــــــــريا ر ـــــــــ 

 18/6/2017الؤر  يف 
 ة اجلهاز الوافـة رر جملس إدار 
 االاتدعاااهل

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  6

:27241140275 
اتريخ الكتاا 

:06/07/2017 

مــــا /  2414339173طلــــب التعا ــــد الباشــــر ر ـــــ 
ـــة ضـــبا/  ـــة ل لب الكليـــة االاـــرتالية لتــــد  دوراهل مهيلي

ـــة لـــدة ) -)( شـــهراو مببلـــغ امجـــايل  ـــدره 36الــــوة اجلوي
ــــون واــــبع ائة ومخســــة 1,775,866/ د.ك( فـــــط ملي

 وابعون الفا ومثامنائة واتة واتون ديناراو ال غري
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة :

الســــــيد/ فهـــــــد الفيلكـــــــاوي   مســــــاعد مـــــــدير العــــــــود 
 ةلتكلي 

 السيدة/ فاط ة البالم     مرا ب التجهيالاهل اإدارية
ـــت ةل ـــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل الب ــــرار وتوجيـــ   

 دعوه حلاور  ثل عز الوزارة الجت ا   ادم
 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 

 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  7

:27241180389 
اتريخ الكتاا 

:10/07/2017 

طلـــــب الـــــوزارة االحاطـــــة والعلــــــ بتعـــــديل مبلـــــغ تراـــــية 
شـــراا كيبـــل أليـــاع  24181101150ال اراـــة ر ــــ 

ضـــــوئية لـــــالوم الـــــوزارة الراـــــاة علـــــف / شـــــركة جلـــــوةل 
تكنولوجيـــــا لـــــواد وأنظ ـــــة وأجهـــــالة االتيـــــاالهل )أ ـــــل 

د.ك( 80,000/-األاعار( لييبح مببلغ امجايل  ـدره )
د.ك( وذلـــــك لتــــــدم اليـــــركة 85,000/-بـــــدال مـــــز )

 خبيـ
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

ر ـ الكتاا  8
:272722014384 

اتريخ الكتاا 
:12/06/2017 

( تبلـــــــيط 1502815طلـــــــب إلغـــــــاا ال اراـــــــة ر ــــــــ )
وخت ـــيط اـــاحة معســـكر الدفعيــــة وذلـــك لعـــدم الــــربط 

حسـب تــدير وزارة  2017/2018الايل للسـنة الاليـة 
 الالية

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 وزارة الكهرةا والاا
 توصيــــــاهل اجلهــــاهل

 الوضو  البيــــان م
 19329الكتاا :ر ـ  1

اتريخ الكتاا 
:16/07/2017 

إفـــــادة الـــــوزارة بتغيـــــري ااــــــ اليـــــريك األجنـــــيب ليـــــركة 
ــــد العاليــــال عبــــد احملســــز الراشــــد الراــــاة عليهــــا  أوالد عب

( مـــــــــــز النا يـــــــــــة ر ــــــــــــ و ك م / 7-2-1البنـــــــــــود )
ــــــــــــــب معــــــــــــــداهل  103/2014/2015 تالويــــــــــــــد وتركي

الرا بــــــة والـــــــتحكـ حمل ـــــــاهل حتويــــــل الســـــــجز الركـــــــالي 
A ز الركـــــــالي الســــــجB  وابـــــــو حليفـــــــةD  وصـــــــبحان
D  وصــــــــبحانE  والاــــــــجيجA  والن ـــــــــة الواــــــــ ف
B  لييبح شركةGRID   

SOLUTIONS SAS. FRANCE  بـدال
 .  ALSTOM GRID SASمز شركة 

FRANCE 
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***

 إدارة اجلهاز الوافـة رر جملس 
 19333ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:16/07/2017 

طلــــــــب تعــــــــديل مبلــــــــغ تراــــــــية النا يــــــــة ر ــــــــــ و ك 
اصــــــالح وحتــــــديث الكيــــــبالهل  11/2016/2017م/

االرضية للاغط النخفض ومتديد وحلـيـ كيـبالهل ضـغط 
مـــنخفض لســـتهلك  جـــدد يف حمافظـــة اجلهـــراا الراـــاة 

ــــاوالهل اليـــحية والكهرةئيـــة علـــف/ شـــركة العـــا ول لل 
-%( لتيبح مببلـغ إمجـايل  ـدره )66.7بنسبة خيـ )

د.ك( فـط تسع ائة وتسـعة وتسـعون ألـ  999.000/
د.ك( فــــط 3.000.000/-دينـــار ال غـــري بـــدال مـــز )

ــوان  ءالءــة ماليــ  دينــار ال غــري بنــاا علــف مالحظــاهل دي
 احملاابة

***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 
ــــــــــانون ر ـــــــــــ  مــــــــــواد يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37 

 النا ياهل العامة***
  رر جملس إدارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

  20260ر ـ الكتاا : 3
اتريخ الكتاا  
:23/07/2017 

طلــــــــب تعــــــــديل مبلــــــــغ تراــــــــية النا يــــــــة ر ــــــــــ و ك 
اصــــــالح وحتــــــديث الكيــــــبالهل  54/2016/2017م/

وحلـيـ كيـبالهل ضـغط  االرضية للاغط النخفض ومتديد
مــــنخفض لســــتهلك  جــــدد يف حمافظــــة مبــــارك الكبــــري 
الراــاة علــف/ شــركة األمــراا للتجــارة العامــة والـــاوالهل 

%( لتيــبح مببلــغ 34-)أ ــل األاــعار( بنســبة خيـــ )
د.ك( فـــــــط مليــــــون 1.320.000/-إمجــــــايل  ــــــدره )

-وءالمثائــــة وعيــــرون الــــ  دينــــار ال غــــري بــــدال مــــز )
ـــط اءنــان مليــون دينــار ال غــري د.ك(  ف2.000.000/

 بناا علف مالحظاهل ديوان احملاابة
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 



 م27/8/2017  -هـ  1438 ةجو احلذ 5 األحد                  107             والستون    الثالثةالسنة  1355الكويت اليوم العدد 
ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  

 النا ياهل العامة***
  رر جملس إدارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

 19338ر ـ الكتاا : 4
اتريخ الكتاا 

:16/07/2017 

لــــــــب إلغـــــــــاا وإعـــــــــادة طـــــــــرح النا يـــــــــة ر ــــــــــ و ك ط
ااــــــــــــــــــــــــــتبدال الـواطــــــــــــــــــــــــــا  12/2016/2017م/

ــــــة األوىل جهــــــد  ــــــة لـ ــــــراهل الرحل ك.ع 11الكهرةئي
فولــــت يف حم ــــة الدوحــــة الغربيــــة لتوليــــد  415وجهــــد 

الـــــوى الكهرةئيــــة وتـ ــــري اليــــاه الراــــاة علــــف/ شــــركة 
ــــك  الغــــامن انرتانشــــوانل للتجــــارة العامــــة والـــــاوالهل وذل

 عدم كفاية البند الايل  ل
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***

  رر جملس إدارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم
 20445ر ـ الكتاا : 5

اتريخ الكتاا 
:24/07/2017 

ــــــــب اعــــــــادة عــــــــرع تراــــــــية النا يــــــــة ر ـــــــــ و ك  طل
 2تالويـــــــــــــد وتركيـــــــــــــب عـــــــــــــدد 39/2015/2016م/

ك.  ع  132/11حم ــــــــــــــاهل التحويــــــــــــــل الرئيســــــــــــــية 
 5العارضــــــــية ااــــــــتع ال حكــــــــومي والعارضــــــــية   عــــــــة

علـــــف/ شـــــركة االهليـــــة للوحـــــاهل الكهرةئيـــــة )اثين أ ـــــل 
ـــــــــــــــــــــــغ امجـــــــــــــــــــــــايل  ـــــــــــــــــــــــدره ) -األاـــــــــــــــــــــــعار( مببل

د.ك( فـــــــط مثانيـــــــة ماليـــــــ  واـــــــت ائة 8,645,000/
ـــف ومخســـة وأربعـــون الـــ  دينـــار ال غـــري  وذلـــك بنـــاا عل

 مالحظاهل ديوان احملاابة
***عل ـــــــا فن النا يـــــــة أعـــــــاله حتـــــــت ن ـــــــاق ع ـــــــل 

ــــــــــانون ر ـــــــــــ  يف شــــــــــ ن  1964لســــــــــنة  37مــــــــــواد  
 النا ياهل العامة***

مــــــــازال جملــــــــس إدارة اجلهــــــــاز عنــــــــد  ــــــــراره الســــــــاب  
( النعــــــــــــد 12/2017اليـــــــــــادر ةجت ـــــــــــا  ر ــــــــــــ )

 التا ز:  13/2/2017بتاريخ 
 ةالوافـة علف الرتاي

 طرح النا ياهل-طرح الت هيل 
 الوضو  البيــــان م
 8240ر ـ الكتاا : 6

اتريخ الكتاا 
:21/03/2017 

)أعيـــد حبـــث( إفـــادة الـــوزارة بت هيـــل ميـــنا الـــري إنتـــاأ 
وحــداهل الــتحكـ ضــ ز مهيـــل شــركاهل لنا يــة توريـــد  

 كيافاهل إانرة اليوار  لل واد التالية: 
 واهل صوديوم  400/250كياع   -
 واهل صوديوم 150كياع  -

 ــرر جملـــس إدارة اجلهـــاز مجيـــل البـــت ةلــــرار الجت ـــا  
  ادم وخت ر الوزارة االاتعجال ةلرد

 18969ر ـ الكتاا : 7
اتريخ الكتاا 

:11/07/2017 

ـــاكو للتجـــارة العامـــة وكيـــل  ـــ  شـــركة داين ـــوزارة ان إفـــادة ال
   MTTSA INTERNشركة /

ATLONAL LTD  مســتويف ليــرو/  مهيــل
كاهل اضــافية لالشــرتاك يف منا يــاهل أع ــال  صــيانة شــر 

 ( ك ع 400اخل و/ حتت اجلهد حىت جهد ) 
  رر جملس إدارة اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

 20192ر ـ الكتاا : 8
اتريخ الكتاا 

:20/07/2017 

ــــــــد فــــــــرتة درااــــــــة النا يــــــــة ر ـــــــــ و ك م  طلــــــــب متدي
 أع ــــــــــــال اليــــــــــــيانة الســــــــــــنوية 38/2016/2017/

ـــــــــد الــــــــــوى  ـــــــــداهل الكهرةئيـــــــــة يف حم ـــــــــاهل تولي لل ع
الكهرةئيـــــــة وتـ ـــــــري اليـــــــاه لـــــــدة شـــــــهر اعتبـــــــارا مـــــــز 

ــــــــــخ  ــــــــــة أداا  16/7/2017اتري حــــــــــىت يتســــــــــى للجن
 مهامها ةليكل ال لوا

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة ما جتديد الكفالة االولية
 5011ر ـ الكتاا : 9

اتريخ الكتاا 
:16/02/2017 

)أعيـــــــد حبـــــــث( طلـــــــب طـــــــرح النا يـــــــة ر ــــــــ و ك م 
ــــــداهل يف  23/2016/2017/ صــــــيانة األجهــــــالة والع

ــــ  اليــــركاهل الــــاكورة ةلكيــــ   ــــائي ب ــــو الكي ي الخت
 الرف  بكتاا الوزارة  

 * النا ية تـبل التجالئة  
 * ال تـبل عروع بديلة  

 (14* عدد اليركاهل)
  رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

 

 التعا داهل الباشرة-طرح وتراية ال ارااهل 
 الوضو  البيــــان م

 18535ر ـ الكتاا : 10
اتريخ الكتاا 

:06/07/2017 

 13/2016/361طلب تراـية ال اراـة ر ــ و ك م /
صــ ام هــوائي ذو ملــ  كهــريب ليــ اماهل و ــود الوا ــد 
ةلغــــــالايهل إدارة حم ــــــة اليــــــبية علــــــف/ شــــــركة درا 
العـــرا للتجـــارة العامـــة والــــاوالهل مببلـــغ إمجـــايل  ـــدره 

د.ك( فــــــــط عيـــــــرون ألفـــــــا ومائـــــــة 600/20.121)
   وواحد وعيرون ديناراو وات ائة فلس ال غري

( )خـــــــامس أ ـــــــل األاـــــــعار( مببلـــــــغ 1للبنـــــــد ر ــــــــ )-
 د.ك( 600/19.097)
-( )اثين أ ـــــــل األاـــــــعار( مببلـــــــغ )2للبنـــــــد ر ــــــــ )-
 د.ك(1.024/

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 18556ر ـ الكتاا : 11

اتريخ الكتاا 
:06/07/2017 

ــــــــــــــ و ك م  ـــــــــــــود ال اراـــــــــــــة ر  ـــــــــــــب تراـــــــــــــية بن طل
تنـيــة وختفــيض   ـا غيــار حمل ــة  13/2016/1635/

ضغط الغاز للغالايهل إدارة حم ة الدوحـة الغربيـة علـف 
/ مؤاســة اليـــالل إنرتانشــيوانل )أ ـــل األاــعار( مببلـــغ 

ــة وتســعون 98,783/-امجــايل  ــدره ) د.ك( فـــط مثاني
 الفا  وابع ائة وءالءة ومثانون دينارا ال غري

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة ما تعاليال االعت اد الايل
 20291ر ـ الكتاا : 12

اتريخ الكتاا 
:23/07/2017 

ــــــــــــــ و ك م  ـــــــــــــود ال اراـــــــــــــة ر  ـــــــــــــب تراـــــــــــــية بن طل
ك.  11ش مــــانا صــــواع  جلهــــد  13/2016/885/

 -ع إدارة الكيــــــبالهل األرضــــــية واخل ــــــو/ اسوائيــــــة 
ـــــف / شـــــركة رضـــــاايهل  ـــــة عل شـــــبكاهل النــــــل الكهرةئي
التجاريــــــــة ) عـــــــــرع وحيــــــــد( مببلـــــــــغ امجــــــــايل  ـــــــــدره 

( فــــــــــط تســـــــــعة عيـــــــــر ألفـــــــــا د.ك500/19,492)
 وأربع ائة واءنان وتسعون ديناراو ومخس ائة فلس ال غري

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة ما تعاليال االعت اد الايل
 20233ر ـ الكتاا : 13

اتريخ الكتاا 
:23/07/2017 

ــــــــــــــ و ك م  ـــــــــــــود ال اراـــــــــــــة ر  ـــــــــــــب تراـــــــــــــية بن طل
ش   ـــــا غيـــــار لغـــــاايهل اجلهـــــد  13/2016/934/

ك .ع حمل ة اليعيبة اجلنوبيـة إدارة حم ـة  132العايل 
اليـــعيبة علـــف / شـــركة وربـــة الوطنيـــة لل ــــاوالهل )أ ـــل 

د.ك( فــــط 9,150/-األاـــعار( مببلـــغ امجـــايل  ـــدره )
 تسعة آالع  ومائة ومخسون ديناراو ال غري

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة ما تعاليال االعت اد الايل
 19884ر ـ الكتاا : 14

خ الكتاا اتري
:19/07/2017 

 DMWطلـــــب ااـــــتدراأ عـــــرع مـــــز شـــــركة / 
CORPORATION ,JAPAN  موكلـــو

شـــركة / احمل ـــة التجاريـــة لتوريـــد   ـــا الغيـــار ال لوبـــة 
   DMWلن ـة مألخا البحر مز الينا االصلي 

CORPORATION , JAPAN  حمل ــة
 الالور اجلنوبية لتوليد الـوى الكهرةئية وتـ ري الياه

 مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم  رر اجلهاز
 13777ر ـ الكتاا : 15

اتريخ الكتاا 
:17/05/2017 

)أعيد حبث( طلب ااتدراأ عرع اعر فـين ومـايل ر ــ 
مــــــز شــــــركة كهــــــرةا اليــــــرق  7267/2017و ك م/

 MITSUBISHIاالواـــــط وكـــــالا الســـــاده 
ELECTRIC CORPORATION   , 

JAPAN  لتالويــــــد   ــــــا غيــــــار ومــــــواد ااــــــتهالكية
إجـــراا أع ـــال اليـــيانة اجلاريـــة لل ولـــداهل الكهرةئيـــة 

 مبح ة اليبية لتوليد الـوى الكهرةئية وتـ ري الياه  
ــــــــاا الــــــــوزارة ر ـــــــــ  ك ــــــــا اطلــــــــا اجلهــــــــاز علــــــــف كت

ـــــــــــــــــــاريخ 19363) التاـــــــــــــــــــ ز  16/7/2017( بت
 تعديل أاباا االاتدراأ

 ة رر جملس إدارة اجلهاز الوافـ
 14572ر ـ الكتاا : 16

اتريخ الكتاا 
:24/05/2017 

ــــــــــــــــــــود ال اراــــــــــــــــــــة و ك م  ــــــــــــــــــــب تراــــــــــــــــــــية بن طل
زوااي و نـــــــــــــــــــواهل حديديـــــــــــــــــــة  13/2016/1030/

خاصــــــــة ألع ــــــــال صــــــــيانة ماــــــــخاهل البحــــــــر علــــــــف 
 اليركاهل التالية: 

ــــود )- ( علــــف / شــــركة األنظ ــــة التخييــــة 9-1البن
د.ك( فــط 100/9.919التجارية مببلغ إمجايل  ـدره )

تسـعة آالع وتسـع ائة وتســعة عيـر دينــاراو ومائـة فلــس 
 ال غري 
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( علــــــف / شــــــركة وربــــــة الوطنيــــــة 10،  6البنــــــدان ) -

د.ك( 900/3.177لل ــــاوالهل مببلــــغ إمجـــايل  ــــدره )
ــــــة واــــــبعة ــــــاراو   فـــــــط ءالءــــــة آالع  ومائ واــــــبعون دين

 وتسع ائة فلس ال غري 
 ( أ ل األاعار 10-8، 5- 1البنود )
 ( اثين أ ل األاعار 7البند )
 ( اثلث أ ل األاعار10البند )

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 14576ر ـ الكتاا : 17

اتريخ الكتاا 
:24/05/2017 

 246/2016)أعيــد حبــث( طلــب إلغــاا ال اراــة ر ـــ 
    Assistant waterرمليفلرت 

Distillation Plant Department 
وذلــك إعــداد طلــب جديــد مبواصــفاهل جديــدة تســ ح 

 ةحليول علف أاعار تنافسية مز اليركاهل
ـــــــاة  ـــــــس إدارة اجلهـــــــاز عـــــــدم الوافــــــــة ومواف  ـــــــرر جمل

 اجلهاز ةلتوصية
 20470ر ـ الكتاا : 18

اتريخ الكتاا 
:24/07/2017 

 Mitsubshiطلب ااتدراأ عرع اعر مز شركة / 
Hitachi Power System LTD    

,Japan  موكلـــو شـــركة / شـــركة اليـــناعاهل اسنداـــية
الثـيلــــة وبنــــاا الســــفز لتوريــــد   ــــا غيــــار مــــز اليــــنا 
األصــــلي لل عــــداهل الــــدوارة يف الغــــالايهل وماــــخاهل 
ــة لتوليــد الـــوى  تغايــة ميــاه البحــر مبح ــة الــالور اجلنوبي

 ئية وتـ ري الياهالكهرة
  رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

 20264ر ـ الكتاا : 19
اتريخ الكتاا 

:23/07/2017 

ــــــــــــــ و ك م  ـــــــــــــود ر  ـــــــــــــب تراـــــــــــــية ال اراـــــــــــــة بن طل
ش مـــــــــــــانا اهتـــــــــــــالاز رةعـــــــــــــي  13/2016/1002/

ك ع إدارة  3000وطـــــــــ إصـــــــالح ألنيـــــــوم جلهـــــــد 
-صـــــــيانة الكيـــــــبالهل األرضــــــــية واخل ـــــــو/ اسوائيــــــــة 

شــــــبكاهل النـــــــل الكهرةئيـــــــة علــــــف / شــــــركة هنـــــــدرد 
اـــــتار التجاريـــــة )أ ـــــل األاـــــعار( مببلـــــغ امجـــــايل  ـــــدره 

ــــــة دينــــــار 7,100/-) د.ك( فـــــــط اــــــبعة آالع  ومائ
 ال غري

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 14375ر ـ الكتاا : 20

اتريخ الكتاا 
:22/05/2017 

 2018-1/2017طلـــــــــب طـــــــــرح ال اراـــــــــة ر ــــــــــ 
وتركيـــــب اجهـــــالة الو ايـــــة الرئيســـــية يف  أع ـــــال توريـــــد

بعـــــــــض حم ـــــــــاهل التحويـــــــــل الرئيســـــــــية ذاهل اجلهـــــــــد 
ـــــــوزارة واإعـــــــالن عنهـــــــا  132 ـــــــ  ال ك. ع عـــــــز طري

 ةجلريدة الر ية
  رر اجلهاز مجيل البت ةلـرار الجت ا   ادم

 عـود اخلدماهل االاتيارية
 وزارة األشغال العامة

 الوضو  البيــــان م
 1948ر ـ الكتاا : 1

اتريخ الكتاا 
:25/07/2017 

طلــــب التعا ــــد مــــا/ لــــويس برجــــر ةليــــاركة مــــا/ دار 
الدويلة لالاتياراهل اسنداية لتفعيل )مرحلة اإشـراع( 

اإشـراع علـف ميـرو  ت ـوير  243اتفا ية ر ـ أ/هـ //
طريــ  العبــديل الســريا مــز مدينــة ال ــال  الســتـبلية إىل 

ــ  اإ لي ــي اليــ ايل لــدة  التـــاطا الســتـبلي مــز ال ري
 110/5،322،917( شــهراو مببلــغ إمجــايل  ــدره )99)

 د.ك(  
 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   

 السيدة/ منال بدر الابيب رئيس  سـ الواثئ  والعـود 
 السيدة/ اهف اشكناين مدير إدارة تي يـ هنداة ال رق 

 السيد/ عيسف العنالي     رئيس  سـ العـود 
 رئيس  سـ العـود    السيدة/ منال وليد  

 السيدة/ ر  العج ي      سـ مهيل الـاول  
 السيد/ حم د بز  ي وكيل مساعد   ا  هنداية الييانة

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 وزارة اليحة

 الوضو  البيــــان م
 449ر ـ الكتاا : 2

اتريخ الكتاا 
:16/07/2017 

طلـــب التعا ـــد مـــا/ دار مع ـــار لالاتيـــاراهل اسنداـــية 
 --1/2017لتفعيـــــل الرحلـــــة الثانيـــــة التفا يـــــة ر ــــــ 

الـيـــام فع ـــال اإشــــراع علـــف تنفيـــا ميــــرو   2018

إنيــاا وإجنــاز مركــال الفن ــاس اليــحي التخييــي لــدة 
ــــدره )21) ــــغ إمجــــايل   د.ك(  96،000/-( شــــهراو مببل

 بعد ختفيض البلغ
  ثل اجلهة: بعد االات ا  إىل

 م/ انتيار ال ريي     مهندس أول مدين
 السيد/ مساعد اسوييل     مرا ب التيغيل اآليل

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
 272303ر ـ الكتاا : 3

اتريخ الكتاا 
:19/07/2017 

ـــــــد هللا الفيلكـــــــاوي  ـــــــب عب ـــــــب التعا ـــــــد مـــــــا/ مكت طل
ـــة  ـــة التفا ي لالاتيـــاراهل اسنداـــية لتفعيـــل الرحلـــة الثاني

ـــــام فع ـــــال اإشـــــراع  2017-12/2016ر ــــــ  الـي
علـــف ميــــرو  إنيــــاا وإجنـــاز موا ــــ  اــــياراهل متعــــددة 

( شــهراو مببلــغ 18األدوار مبستيــفف مبــارك الكبــري لــدة )
 د.ك(   125،757/-إمجايل  دره )

 بعد االات ا  إىل  ثل اجلهة:   
 م/ انتيار ال ريي     مهندس أول مدين 

 السيد/ مساعد اسوييل     مرا ب التيغيل اآليل
  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة

 وزارة الدفا 
 الوضو  البيــــان م
ر ـ الكتاا  4

:272722016784 
اتريخ الكتاا 

:06/07/2017 

ـــد عــــد اتفا يـــة ر ــــ  )الرحلـــة  3702711طلـــب متدي
الثالثــــة( اإشــــراع علــــف تنفيــــا ميــــرو  صــــالة متعــــددة 
األغراع مبعسـكر الباركيـة الـوم مـا/ اا وعـة اسنداـية 
الكويتيـــــــة لـــــــدة عيـــــــرة أشـــــــهر مببلـــــــغ إمجـــــــايل  ـــــــدره 

د.ك( وذلك لتغ ية كامل مدة تنفيـا  454/44،609)
 اليرو   

  ثل اجلهة:  بعد االات ا  إىل  
الســــــيد/ فهـــــــد الفيلكـــــــاوي   مســــــاعد مـــــــدير العــــــــود 

 ةلتكلي  
 السيدة/ فاط ة البالم     مرا ب التجهيالاهل اإدارية

  رر جملس إدارة اجلهاز الوافـة
يود اجلهاز الركالي لل نا ياهل العامة أن يسرتعف انتباه السـادة فنـ  اـيتـ مجيـل 

إىل يـــوم  5/9/2017و  29/8/2017بتـــاريخ إ فـــال منا يـــاهل يـــومي الـــثالاثا 
 مبناابة عيد األضحف البارك. 10/9/2017األحد 

 بــل اخلتــام رحــب رئــيس جملــس اجلهــاز الركــالي لل نا يــاهل العامــة دعــوة الســادة 
ــوم االءنــ  الوافــ    2017-08-07أعاــاا االــس حلاــور االجت ــا  الـــادم ي

 الساعة التااعة صباحا.
 

 بلدية الكويت
 71/2017إعـالن ر ـ 

 تـدم للبلدية صاحب الرخية التالية:
 مؤاسة اتش أي اي العالية للتجارة العامة والـاوالهل. االاـ التجاري

 2000571 ر ـــ الـيـد
 أ الفئـــــة

 ب لب تغيري االاـ التجاري الاكور إىل االاـ التايل:
  للتجارة العامة والـاوالهل.جم وعة أتش أي اي العالية شركة  االاـــ التجـاري

وعليــ  فــإن البلديــة تناشــد مــز لــ  أيــة م البــاهل اجتــاه الـــاول الــاكور 
أعاله نظري عـود البناا الومة بينهـ ومل تنت  بعد، أو حجوزاهل  اائية 
لياحلهـ بسبب أع ال مـاوالهل خمالفة أو مستحـاهل انشئة عز عـد 

الــــاول  إبدارة األنظ ـــة اسنداـــية الـاولـــة، أن يـومـــوا مبراجعـــة  ســــ 
خالل مدة أ ياها مخسة عير يوماو مز اترخي . والبلدية لز تنظـر فيـة 

 م الباهل تـدم سا بعد الدة الـررة.
 مدير عام البلدية
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 جامعة الكويت
 إعالن

 تعلز جامعة الكويت عز طرح ال ارااهل الـابلة للتجالئة التالية :
اجلهة  الين  ر ـ ال اراة م

 ال البة
 ي ة  البلغ

الت م  
 األويل

 موعد اإغالق

1 536/2017-
2018 

كلية  توريد برامج
اسنداة 
 والبرتول

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

3/10/2017 

2 579/2017-
2018 

مراكال  توريد أجهالة
ع ل 
 خمتلفة

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

3/10/2017 

3 587/2017-
2018 

توريد 
 مستهلكاهل

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

3/10/2017 

4 588/2017-
2018 

توريد  
كي اوايهل 
 ومستهلكاهل

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

3/10/2017 

 تعلز جامعة الكويت عز طرح ال ارااهل غري الـابلة للتجالئة التالية :
اجلهة  الين  ر ـ ال اراة م

 ال البة
 ي ة  البلغ

الت م  
 األويل

 موعد اإغالق

1 81/2017-
2018 

التخل  مز 
 مواد ميعة

كلية العلوم 
ال بية 
 الساعدة

75 
 د.ك

600 
 د.ك

3/10/2017 

2 390/2017-
2018 

خدمة الويد 
 السريا

إدارة 
 اليرتايهل

75 
 د.ك

600 
 د.ك

3/10/2017 

3 453/2017-
2018 

جتديد رخ  
برامج 

Ansys 
 لدة انت 

جلنة تـييـ 
أنظ ة 
وأجهالة 
احلااب 

 اآليل

75 
 د.ك

600 
 د.ك

3/10/2017 

 
وميكـــــز احليـــــول علـــــف مســـــتنداهل ال اراـــــاهل اعتبـــــاراو مـــــز األحـــــد 

واألايم التاليـــة أءنـــاا الـــدوام الر ـــي وذلـــك مـــز إدارة  27/8/2017
 (  ةخلالدية وآخر 27اليرتايهل     )  سـ شئون الورديز ( مببى )

، الســـاعة  3/10/2017موعـــد لتــــد  الع ـــاااهل هـــو يـــوم الـــثالاثا 
يلتفــت إىل الع ـاااهل الــىت تــرد بعـد هــاا الوعــد مــا ظهـراو ولــز  12.00

الــــاكورة غــــري  ابلــــة للــــرد وللجامعــــة احلــــ  يف إلغــــاا العلـــــ أن الراــــوم 
وتوضــــا الع ــــاااهل ىف صــــندوق  اعــــة ال اراــــة دون ذكــــر األاــــباا. 

 اجت اعاهل األمناا الساعديز ةخلالدية .
مالحظة: احب ال ارااهل لليركاهل التخيية يف هاا ااـال علـف 
ـــك مـــز  ـــدى  ســــ شـــئون الـــورديز ةجلامعـــة وذل أن تكـــون مســـجلة ل

ظهراو ما إحاار كارهل  12.00صباحاو وحىت الساعة  8.00ة الساع
 .2017التسجيل لعام 

 

 إعالن
 تعلز جامعة الكويت عز طرح ال ارااهل الـابلة للتجالئة التالية :

اجلهة  الين  ر ـ ال اراة م
 البلغ ال البة

 ي ة 
الت م  
 األويل

 موعد اإغالق

1 591/2017-
2018 

توريد 
 مستهلكاهل

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

17/10/2017 

2 592/2017-
2018 

توريد طابعاهل 
واناخ أ راص 
 وجهاز اريفر

مراكال 
ع ل 
 خمتلفة

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

17/10/2017 

3 599/2017-
2018 

توريد وتركيب 
وتيغيل 
أجهالة 
 شبكاهل

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

17/10/2017 

4 691/2017-
2018 

توريد  
 كي اوايهل

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

17/10/2017 

5 697/2017-
2018 

توريد كتب 
ودورايهل 

 ور ية

مركال 
العلوم 
 ال بية

75 
 د.ك

2 %
مز 
 ي ة 
 الع اا

17/10/2017 

 تعلز جامعة الكويت عز طرح ال ارااهل غري الـابلة للتجالئة التالية :

اجلهة  الين  ر ـ ال اراة م
 البلغ ال البة

 ي ة 
الت م  
 األويل

 موعد اإغالق

1 456/2017-
2018 

توريد 
وتركيب 
وتيغيل 

نظام دخول 
الختواهل 

 العل ية

كلية 
 العلوم

75 
 د.ك

2000 
 17/10/2017 د.ك

2 462/2017-
2018 

توريد أوراق 
تي يـ 
ل باعة 
مناذأ 

تيحيح 
 االختباراهل

كلية 
 الرتبية

75 
 د.ك

600 
 17/10/2017 د.ك

3 586/2017-
2018 

توفري أحبار 
)عـد 
 مفتوح(

كلية 
 الرتبية

75 
 د.ك

600 
 17/10/2017 د.ك

4 595/2017-
2018 

صيانة أجهالة 
ومكائز 

إبدارة ال بعة 
 لدة انت 

إدارة 
م بعة 
 اجلامعة

75 
 د.ك

600 
 17/10/2017 د.ك

5 606/2017-
2018 

جتديد 
وحتديث 

 رخ  برامج

مركال نظـ 
 العلوماهل

75 
 د.ك

600 
 17/10/2017 د.ك

6 622/2017-
2018 

صيانة أجهالة 
عل ية لدة 

 انت 

إدارة 
 األحباث

75 
 د.ك

2000 
 17/10/2017 د.ك

7 692/2017-
2018 

توريد 
ب ارايهل 
 ألجهالة

 الالا توا

جلنة تـييـ 
أجهالة 
احلااب 

 اآليل

75 
 د.ك

600 
 17/10/2017 د.ك

وميكـــــز احليـــــول علـــــف مســـــتنداهل ال اراـــــاهل اعتبـــــاراو مـــــز األحـــــد 
واألايم التاليـــة أءنـــاا الـــدوام الر ـــي وذلـــك مـــز إدارة  27/8/2017
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 (  ةخلالدية وآخر 27اليرتايهل     )  سـ شئون الورديز ( مببى )
، الســاعة  17/10/2017موعــد لتـــد  الع ــاااهل هــو يــوم الــثالاثا 

إىل الع اااهل الىت ترد بعد هاا الوعد مـا ظهراو ولز يلتفت  12.00
العلــــ أن الراـــوم الـــاكورة غـــري  ابلـــة للـــرد وللجامعـــة احلـــ  ىف إلغـــاا 
ال اراـــة دون ذكـــر األاـــباا، وتوضـــا الع ـــاااهل ىف صـــندوق  اعـــة 

 اجت اعاهل األمناا الساعديز ةخلالدية.
مالحظة : احب ال ارااهل لليركاهل التخيية يف هاا ااال علف 

تكون مسجلة لدى  سـ شئون الورديز ةجلامعة وذلك مز  أن
ظهراو ما إحاار كارهل  12.00صباحاو وحىت الساعة  8.00الساعة 

 .2017التسجيل لعام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعـالن
 تعلز جامعة الكويت عز طرح الالايدة التالية :

 م الواصفاهل اجلهة ال البة البلغ موعد اإغالق
  2018-9/2017مالايدة ر ـ إدارة التغاية د.ك 75 26/09/2017

( 3بي ن ااتغـالل وإدارة )
موا ا جبامعة الكويت لتـد  
خدمة الـهوة و اليروةهل 

 الساخنة.

1 

وميكز احليول علف مستنداهل الالايدة اعتبارا مز يوم األحد الواف  
واألايم التالية أءناا الدوام الر ي وذلك مز إدارة  27/08/2017

الورديز  ( مببى اإداراهل ةخلالدية وآخر  اليرتايهل )  سـ  شئون
ظهر يـوم  الثالاثا  12موعد لتـد  الع اااهل هو الساعـة 

ولز يلتفت إىل الع اااهل اليت ترد بعد هاا الوعد  26/09/2017
ما العلـ أن الراوم الاكورة غري  ابلة للرد وللجامعة احل  يف الغاا 

 الالايدة دون ذكر األاباا .
لع اااهل بيندوق ال ارااهل بـاعة اجت اعاهل األمناا توضا ا -

 الساعديز ةخلالدية .
 مالحظـــة : 

الساعة   20/09/2017االجت ا  الت هيدي يوم األربعاا الواف  
 العاشرة والني  صباحا إبدارة التغاية ةخلالدية

احب مستنداهل الالايدة لليركاهل السجلة لدى اجلامعة وذلك بير/ أن -
سجلة لدى جلنة النا ياهل الركالية وجلنة منا ياهل اجلامعة ما  تكون م

 . 2017إحاار كرهل التسجيل جبامعة الكويت لعام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عـالنإ

 تعلز جامعة الكويت عز متديد طرح الالايدة التالية:
 م الواصفاهل اجلهة ال البة البلغ موعد اإغالق

19/9/2017 -/20 
 د.ك

 2018-12/2017مالايدة ر ـ  ادارة التغاية
بي ن ااتغالل وإدارة موا ا 
خمتلفة لبيا ااندويياهل ةردة 
وخفيفة وصحية عو مكائز البيا 

 ةلع لة

1 

وميكز احليول علف مستنداهل الالايدة أءناا الدوام الر ي وذلك مز 
إدارة اليرتايهل ) سـ شئون الورديز( مببى اإداراهل ةخلالدية وآخر 

هو الساعـة الثانية عيرة ظهراو يـوم الثالاثا موعد لتـد  الع اااهل 

ولز يلتفت إىل الع اااهل اليت ترد بعد هاا الوعد  19/9/2017
ما العلـ أن الراوم الاكورة غري  ابلة للرد وللجامعة احل  يف إلغاا 

 الالايدة دون ذكر األاباا.
بـاعة اجت اعاهل األمناا  توضا الع اااهل بيندوق ال ارااهل -

 الساعديز ةخلالدية.
 مالحظـــة: 

الساعة  23/8/2017 االجت ا  الت هيدي يوم األربعاا الواف  -
 العاشرة والني  صباحاو إبدارة التغاية ةخلالدية.  

احب مستنداهل الالايدة لليركاهل السجلة لدى اجلامعة وذلك  -
بير/ إن تكون مسجلة لدى جلنة النا ياهل الركالية ما إحاار  

 .2017هل التسجيل جبامعة الكويت لعام كار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

 تعلز جامعة الكويت عز متديد طرح الالايدة التالية :
 م الواصفاهل اجلهة ال البة البلغ موعد اإغالق

19/9/2017 -/75 
 د.ك

 2018-13/2017مالايدة ر ـ  إدارة التغاية
بي ن ااتغالل و إدارة موا ا 
خمتلفة لبيا الـهوة واليروةهل 
 الساخنة عو مكائز البيا ةلع لة

1 

احليول علف مستنداهل الالايدة أءناا الدوام الر ي وذلك مز  وميكز
إدارة اليرتايهل  )  سـ  شئون الورديز  ( مببى اإداراهل ةخلالدية 
وآخر موعد لتـد  الع اااهل هو الساعـة الثانية عيرة ظهر يـوم 

ولز يلتفت إىل الع اااهل اليت ترد بعد هاا   19/9/2017الثالاثا 
ـ أن الراوم الاكورة غري  ابلة للرد وللجامعة احل  يف الوعد ما العل

 الغاا الالايدة دون ذكر األاباا .
بـاعة اجت اعاهل األمناا  توضا الع اااهل بيندوق ال ارااهل -

 الساعديز ةخلالدية .
 مالحظـــة : 

الساعة   6/9/2017  االجت ا  الت هيدي يوم األربعاا الواف 
 دارة التغاية ةخلالدية.  العاشرة والني  صباحا إب

احب مستنداهل الالايدة لليركاهل السجلة لدى اجلامعة وذلك 
بير/ أن تكون مسجلة لدى جلنة النا ياهل الركالية ما  إحاار  

  2017كرهل التسجيل جبامعة الكويت لعام 
 

 اليندوق الكوييت للتـن ية اال تيادية العربية
 إعالن

 (31/2017ال اراة ر ـ )عز 
تالويد أجهالة النـا/ اليــبكة اليت خارأ غرفة احلااب 

مداداهل إ( UPSةلتيار الكهرةئي مز وحدة أل )
 ال ا ة دون انـ ا 

يعلز اليندوق الكوييت للتن ية اال تيادية العربية عز طرح ال اراة ر ـ 
( اخلاصة بتالويد أجهالة النـا/ اليــبكة اليت خارأ غرفة احلااب 31/2017)

 ( إمداداهل ال ا ة دون انـ ا .UPSلكهرةئي مز وحدة أل )ةلتيار ا
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فعلف اليركاهل والؤاساهل التخيية يف هاا ااال اليت ترغب ةالشرتاك  يف 

ةليندوق الكوييت للتن ية هاه ال اراة الدخول علف الو ا االلكرتوين اخلاص 
أو مو ا احلكومة االلكرتوين  (www.kuwait-fund.org)اال تيادية العربية 

(www.e.gov.kw) ( فـط أربعون  40/-وذلك مـابل راـ مـداره )د.ك
ديناراو كويتياو غري  ابل للرد، عل ا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل هو الساعة 

، وتبـف الع اااهل  ائ ة  17/09/2017الواحدة مز ظهر يوم األحد الواف  
  يوماو مز اتريخ فتح مظاري  الع اااهل، ك ا ( تسع90ال ميكز احبها لدة )

د.ك( ألفان  2,000/-جيب علف ال ارس أن يود  ما ع ائ  مميناو أولياو  دره )
 دينار كوييت ويكون هاا الت م  صاحلاو وااري الفعول لدة اراين الع اا.

 انئب الدير العام
 

 الؤاسة العامة للت ميناهل االجت اعية
 إعالن

( 2017/2النا ية ر ـ )م   هل ا/ق/بي ن طرح 
إنتاأ فالشاهل إذاعية وتلفاليونية لل ؤاسة العامة 
للت ميناهل االجت اعية العلز عنها جبريدة )الكويت 

( اليادر يوم األحد 1350اليوم( ةلعدد ر ـ )
 23/07/2017الواف  

 ـــــررهل الؤاســـــة متديـــــد فـــــرتة اإ فـــــال حـــــىت يـــــوم اخل ـــــيس الوافـــــ  
07/09/2017. 

 الدير العام
 

 الؤاسة العامة للرعاية السكنية
 إعالن

- 1103ر.س / م /   . عز ال اراة ر ــ: م.
2017  /2018 

تعلز الؤاسة العامة للرعاية السكنية عز تعديل موعد تـديــ 
-1103ر.س/م/  . م. الع اااهل )اإ فال( يف ال اراة ر ـ:

( حم ــاهل حتويـــل كهربـاا 4واخلاصـة بتنفيا عــــدد ) 2017/2018
 1من ـــي ةلـ عـــة ر ـــــ 2007منـــوذأ  Type1حمــــول  4 –فرعيـة 

)الـــائ ــة( مبيــــــرو  الوفـــــــــرة اإاكـــانــــي والعلز عنها ةلعدد ر ـ 
 علف النحو التايل: م، وذلك13/08/2017( بتاريخ 1353)
م بدالو مز 11/09/2017اتريخ اإ فــال وتـد  الع اااهل هو -

 م.27/08/2017
م بدالو مز 13/09/2017اتريخ جلسة ال اراة هو-

 .م29/08/2017
 الديـــر العـــام

 

 إعالن 
 2017/2018-1037النا ية ر ــ: م. .ر.س/م/

تعــــديل موعــــد تـديــــــ تعلــــز الؤاســــة العامــــة للرعايــــة الســــكنية عــــز 
ــــــــة ر ــــــــ: م. .ر.س/م/اإ فـــــــالالع ـــــــاااهل ) -1037( يف النا يـ

اخلاصــــــة إبنيــــــاا وإجنــــــاز وصــــــيانة أع ــــــال ال ــــــرق  2017/2018
(  ســـي ة وحم ـــاهل الكهـــرةا 4999وشـــبكاهل البنيـــة التحتيـــة لعـــدد )

( مبيرو  جنوا ال ال  اإاكاين، (N1&N4الفرعية للااحيت  
ــــاريخ 1350 ـــــ )والعلــــز عنهــــا يف العــــدد ر  م، 24/07/2017( بت
 وذلك علف النحو التايل:

  ـــــخ بـــــدال مـــــز  03/10/2017وتــــــد  الع ـــــاااهل  اإ فـــــالاتري
12/09/2017. 

وعلـــف الســـادة الـــدعويز لل نا يـــة الـــاكورة أعـــاله احلاـــور إىل مــــر 
 –الـدور الثالـث  –جبنـوا السـرة  –الؤاسة العامة للرعايـة السـكنية 

( لل نا يـــــــة 1الاـــــــتالم اللحـــــــ  ر ــــــــ ) –د إدارة الواثئـــــــ  والعــــــــو 
وعلــف الســـتلـ ميــ حب  معكـــ إييـــال شــراا مســتنداهل النا يـــة، 

 .تـد  ما يثبت تفويا  عز اليركة ةالاتالم
  : تنوي 

يســتبعد مــز  ائ ــة الـــاول  الــؤهل  الــدعويز لالشــرتاك ةلنا يــاهل 
ـــاليت  رغـــ ـــايز مل ييـــاركوا يف منا يـــت  متت ـ إدراجهــــ يف الــــاول  ال

 ائ ة الـاول  الدعويز علف أن يتـ دعـوهتـ لل يـاركة يف النا يـاهل 
بعد ذلك بنـاا علـف طلـب ر ـي مـز اليـركة موضـحاو بـ  أاـباا عـدم 
الياركة يف النا ياهل السـابـة، وجيـوز لل ؤاسـة ال لـب مـز اليـركة 

 حتديث بياانهتا إذا لالم وموافـة الؤاسة علف دعوهتا.
 العـــامالديـــر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

- 1059عز النا ية ر ــ: م. .ر.س / م / 
2017  /2018 

تعلز الؤاسة العامة للرعاية السكنية عز تعديل موعد تـديــ 
-1059( يف النا يــة ر ـ:م. .ر.س/م/اإ فالالع اااهل )

اخلاصة إبنياا وإجناز وصيانة أع ال ال رق  2017/2018
 سي ة وحم اهل الكهرةا  (4770وشبكاهل البنية التحتية لعدد )

( مبيرو  جنوا ال ال  اإاكاين N2&N3الفرعية للااحيت  )
م ، 23/07/2017( بتاريخ 1350، والعلز عنها يف العدد ر ـ )

 وذلك علف النحو التايل:
بدال مز  03/10/2017وتـد  الع اااهل  اإ فالاتريخ -

12/09/2017 
أعاله احلاور إىل مـر  وعلف السادة الدعويز لل نا ية الاكورة

 –الدور الثالث  –جبنوا السرة  –الؤاسة العامة للرعاية السكنية 
( لل نا ية 1الاتالم اللح  ر ـ ) –إدارة الواثئ  والعـود 

مي حب  معكـ إييال شراا مستنداهل النا ية، وعلف الستلـ 
 تـد  ما يثبت تفويا  عز اليركة ةالاتالم.
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 تنوي :-
 ائ ة الـاول  الؤهل  الدعويز لالشرتاك ةلنا ياهل يستبعد مز 

الـاول  الايز مل يياركوا يف منا يت  متتاليت  رغـ إدراجهـ يف 
 ائ ة الـاول  الدعويز علف أن يتـ دعوهتـ لل ياركة يف النا ياهل 

ب  أاباا عدم  بعد ذلك بناا علف طلب ر ي مز اليركة موضحاو 
الياركة يف النا ياهل السابـة، وجيوز لل ؤاسة ال لب مز اليركة 

 حتديث بياانهتا إذا لالم وموافـة الؤاسة علف دعوهتا.
 الديـــر العـــام

 

 معهــد الكــويت لألحبــاث العل يــة
 إعــــــــــــالن

-M-29يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح  اراة ر ـ 
صيانة وفح  وتيغيل موداهل نو  ضاغط  2017/2018

اا واين لبى السالية، وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز  سـ 
النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( مبـر العهد مبن ـة اليويخ 

 د.ك )فـط مخسة وابعون ديناراو(. 75/-مـابل مبلغ ال يرد و دره 
الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم عل او فن آخر موعد لتـد  

 .27/9/2017األربعاا الواف  
اعر  اإ فال ال رح

 الواثئ 
 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم اخل يس  د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017
 الوافـ 

  10.00الساعة 7/9/2017
 صباحاو 

 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عالنإ

-30يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 
M-2017/2018  توريد مواد غاائية لل يور، وميكز احليول

علف واثئ  ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( 
د.ك  75/-مبـر العهد مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ ال يرد و دره 

 ديناراو(.)فـط مخسة وابعون 
عل وا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .27/9/2017األربعاا الواف  
اعر  اإ فال ال رح

 الواثئ 
 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم اخل يس  د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017
الساعة  7/9/2017الوافـ 

 صباحوا 11.00
 التخيية.وال اراة حمدودة علف اليركاهل 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
-M-31يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح  اراة ر ـ 

توريد و تركيب جهاز اختبار اخلواص الكهرةئية للاليوهل  2017/2018
العازلة، وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة 

-ه اليرتايهل والخازن( مبـر العهد مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ ال يرد و در 

 د.ك  )فـط مخسة وابعون دينارا(. 75/
عل وا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .27/9/2017األربعاا الواف  
 مالحظاهل اعر الواثئ  اإ فال ال رح

اجت ا  متهيدي يـوم  د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017
 األحد الوافـ 

10/9/2017 
 10.00الساعة 

 صباحوا
 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعـالن

-32يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 
M-2017/2018  خدمة مكافحة الـوارع واحليراهل، وميكز

احليول علف واثئ  ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل 
-ال يرد و دره والخازن( مبـر العهد مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ 

 د.ك )فـط مخسة وابعون ديناراو(. 75/
عل او فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .4/10/2017األربعاا الواف  
اعر  اإ فال ال رح

 الواثئ 
 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم الثالاثا  د.ك 75 4/10/2017 20/8/2017
 الوافـ 

 10.00الساعة  12/9/2017
 صباحوا

 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعالن
-M-33يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح  اراة ر ـ 

توريد مواد كي يائية، وميكز احليول علف واثئ   2017/2018
ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( مبـر العهد 

د.ك  )فـط مخسة  75/-مبلغ ال يرد و دره مبن ـة اليويخ مـابل 
 وابعون دينارا(.

عل وا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 
 .27/9/2017األربعاا الواف  

اعر  اإ فال ال رح
 الواثئ 

 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم االءن  الوافـ   د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017
 11.00الساعة  11/9/2017

 صباحوا
 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

-34يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 
M-2017/2018   توريد حم ة رصد، وميكز احليول علف واثئ

ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( مبـر العهد 
د.ك )فـط مخسة  75/-مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ ال يرد و دره 
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 وابعون ديناراو(.
عل او فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .27/9/2017بعاا الواف  األر 
اعر  اإ فال ال رح

 الواثئ 
 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم االءن   د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017
الساعة  11/9/2017الوافـ 

 صباحاو  10.00
 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 إعالن

-35يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 
M-2017/2018  توريد   ا غيار للسفينة، وميكز احليول علف

واثئ  ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( مبـر 
د.ك )فـط  75/-العهد مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ ال يرد و دره 

 (.مخسة وابعون ديناراو 
عل او فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .27/9/2017األربعاا الواف  
 مالحظاهل              اعر الواثئ  اإ فال      ال رح    
اجت ا  متهيدي يـوم األحد  د.ك 75 27/9/2017 20/8/2017

الساعة  10/9/2017الوافـ  
 صباحاو  11.00

 حمدودة علف اليركاهل التخيية.وال اراة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عـالنإ

-36يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 
M-2017/2018  ،توريد وتركيب شاشة عرع للـاعة الرئيسية

وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز  سـ النا ياهل )دائرة 
اليرتايهل والخازن( مبـر العهد مبن ـة اليويخ مـابل مبلغ ال يرد 

 مخسة وابعون ديناراو(.د.ك )فـط  75/-و دره 
عل وا فن آخر موعد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم 

 .4/10/2017األربعاا الواف  
اعر  اإ فال ال رح

 الواثئ 
 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم األربعاا  د.ك 75 4/10/2017 20/8/2017
 الوافـ 

 10.00الساعة  13/9/2017
 صباحوا

 حمدودة علف اليركاهل التخيية.وال اراة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إعـالن
-37يعلز معهد الكويت لألحباث العل ية عز طرح ال اراة ر ـ 

M-2017/2018  توريد وتركيب جهاز تركيالاهل األمحاع بواا ة
تـنية االاتيعار التوصيلي، وميكز احليول علف واثئ  ال اراة مز 
 سـ النا ياهل )دائرة اليرتايهل والخازن( مبـر العهد مبن ـة 

د.ك )فـط مخسة وابعون  75/-اليويخ مـابل مبلغ ال يرد و دره 

 ديناراو(.
عد لتـد  الع اااهل الساعة الثانية عيرة ظهر يوم عل او فن آخر مو 
 .4/10/2017األربعاا الواف  

اعر  اإ فال ال رح
 الواثئ 

 مالحظاهل

اجت ا  متهيدي يـوم الثالاثا  د.ك 75 4/10/2017 20/8/2017
 الوافـ 

 11.00الساعة  12/9/2017
 صباحوا

 وال اراة حمدودة علف اليركاهل التخيية.
 

 البرتول الوطنية الكويتيةشركة 
 جلنة اليراا الداخلية

 إعــالن
إحدى  -)الدائرة التجارية(  – تعلز شركة البرتول الوطنية الكويتية

 -:  شركاهل مؤاسة البرتول الكويتية عز طرح النا ية ر ـ
RFQ/1017300   - Desfire EV1 2k Printed 

Cards  وذلك طبـا لليرو/ والواصفاهل العامة واخلاصة الواردة ،
يف واثئ  النا ية ، وميكز احليول علف هاه الواثئ  مز خالل 

 اليبكة مو عنا علف علف (CWP) اليفحة اإلكرتونية التجارية
 (. https://esourcing. knpc.com) : - العالية

 الكفالة اإ فال الت هيدي ال رح
 صاحلة لدة   د.ك   1000-/ 21/09/2017 ----- 27/08/2017

 ( يوما90) 
وآخر موعد لتـد  الع اااهل هو يوم اخل يس الواف  -

يف متام الساعة الواحدة ظهرا ةلتو يت احمللي لدولة  21/09/2017
( ما مالحظة أن تـد  الع اا جيب أن يكون مز 13:00الكويت )

 وضحة أعاله.خالل اليفحة اإلكرتونية التجارية ال
علف النا   أن ياا الا ان البنكي األوىل )الكفالة( فـط يف -

مظروع مدون علي  ااـ وعنوان النا ية واتريخ اإ فال يف 
-1A)) اليندوق الخي  ل  الكائز ةل اب  األول غرفة ر ـ

يف مـر جلنة اليراا الداخلية مببى اليركة الرئيسي ةألمحدي  046
( مز يوم اخل يس 13:00ساعة الواحدة ظهرا )يف موعد أ ياه ال

 .21/09/2017الواف  
 . هاه النا ية عامة وغري  ابلة للتجالئة-
جيب أن يرف  ةلع اا مجيا الستنداهل واليهاداهل ال لوبة مز  -

 خالل اليفحة اإلكرتونية التجارية ك ا هو موضح يف واثئ  النا ية  
ااتفساراهل في ا يتعل  ةلواصفاهل جيب تـد  أي حتفظاهل أو -

الفنية خبيوص النا ية الاكورة أعاله حبد أ يف أابوع   بل موعد 
اإ فال واوع يرفض ولز يتـ النظر يف هاه ال لباهل ألي اعتبار  

 كان بعد هاا الوعد.
للحيول علف ااـ الستخدم و كل ة الرور للدخول علف اليفحة -

االتيال فر ام اسوات  اإلكرتونية التجارية يرجف 
23887793/23887794 / 23887792.   

cwphelp@knpc.com.kw 

mailto:cwphelp@knpc.com.kw
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يوجد إرشاداهل توضيحية علف مو عنا اإلكرتوين خاصة بكيفية -
 تـد  الع اا مز خالل اليفحة اإلكرتونية التجارية.

 أم  الســر
 

 كويتيةشركة النـل العام ال
 إعالن

تعلز شركة النـل العام الكويتية عز رغبتهـا يف طرح النا ية العامة 
( اخلاصة ةالاتعانة مبكتب هنداي متخي  21/2017ر ـ )

فع ال التي يـ واإشراع لت وير وصيانة الراف  التابعة ليركة النـل 
الواردة العام الكويتية طبـاو لليرو/ والواصفاهل العامـة واخلاصـة 

بكرااة شرو/ النا ية وميكز احليول علف كرااة شرو/ النا ية 
مز صندوق اليركة الكائز مببى اإدارة الرئيسي )ةلر اا( شار  

 الدور األرضي.-عبد العاليال محد اليـر 
 الكفالة البنكية اعر كرااة اليرو/ اإ ـفــال ال رح

 يوما 90% صاحلة لدة 5 .ك75 18/9/2017 22/8/2017
( 12/9/2017ايعـد االجت ا  الت هيدي يوم الثالاثا الواف  )

( احلادية عيرة صباحاو مببى اإدارة الرئيسي 11:00بت ـام الساعة )
 ةلر اا إبدارة اليئون اإدارية.

( 18/9/2017آخر موعد لتسـليـ الع ــاااهل يــوم )االءن ( الـواف  )
الرابا ةلـر الرئيسي لليركة بت ام ( الكائز ةلدور 3ةليندوق ر ـ )

 ( الثانـية عيرة ظــهراو. 12:00الساعة )
لاليد مز االاتفسار عز اجلانب الفين يرجف االتيال علف أر ام 

 اسوات  التالية:
   96522328728إدارة اليئون اإدارية       مباشر      -   

    96522328870فاكس                                           
لاليد مز االاتفسار عز اجلانب الـانوين يرجف االتيال علف أر ام  

 اسوات  التالية:
   9652232845   مباشر     إدارة النا ياهل والعـود      -  

  96522328870   فاكس                                        
E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.) 

ADVERTISEMENT 
PRE-QUALIFICATION (PQ 17/03) 

- FOR – 
HIRE OF VEHICLES CATEGORY (79) 

Kuwait Oil Company (K.S.C.) the “Company” is 
State owned company engaged in exploration, 
development and production of crude oil and 
natural gas resources from Kuwait’s oilfields 

and export through its marine terminals. 
The Company announces its intention to revisit 
the subject category in line with the most recent 
updates of The Company’s future needs and 

strategic objectives. 
It is quite imperative at this stage to ensure that 
our future business partners are made aware of 
The Company’s updated requirements for the 

Subject Works/ Services.  
Accordingly, The Company invites local 
contractors specializing in hire of vehicles 
associated with necessary manpower & drivers 

for company’s relevant services. 
Interested contractors, who wish to be 
considered for inclusion in KOC’s approved list 
of contractors for the mentioned service, are 
requested to download the Pre-Qualification 
documents as of 27th Aug 2017 from KOC 

website using the followings sequence: 
http://www.kockw.com -> Ebusiness -> 

PreQualifications -> Contractors PQs 
Completed Pre-qualification documents and 
supporting information shall be submitted as 
one completed hard copy as well as one 
complete copy on a “CD”, preferable not later 
than 26th Nov 2017 (the sooner the applicant 
submit his application, the faster  evaluation 
process will be completed). Please provide along 
with a non-refundable fee of one hundred 
Kuwaiti Dinars (KD 100/-), or Three Hundreds 
United States Dollars (US$ 300/-) deposited in 
the Company’s Account No. (1001058663) of the 
National Bank of Kuwait – Ahmadi Branch, a 
formal receipt to be enclosed/scanned with the 
submitted Application or a money transfer to 
the Company’s bank account (1001058663) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, 
Kuwait, Swift Code (NBOKKWKW) - IBAN 

NO. KW77NBOK 0000000000001001058663. 
The above submission shall be delivered by 

hand only to the following address: 
Team Leader Supplier Relationship 

Management  
KOC Offices Complex - Building no. 1 - 

Industrial Area 
Kuwait Oil Company (K.S.C.) 

Ahmadi, Kuwait  

http://www.kockw.com/
http://www.kockw.com/
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العالمة :  عبارة عن كلمة هضيم ابللغة اإلجنليزية Hadeem ابللون 
األسود بطريقة فنية 

رقم االيداع  : 189447
التاريخ : 2017/03/30

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 32

طالب التسجيل : شركة األلبان الكويتية الدامناركية 
العنوان : الشويخ الصناعية الثانية - قطعة )الشويخ( - مبىن )78( 

- مكتب )24( - الدور األرضي , 13009,  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البطاطا  توجد صورة  األعلى  املطعم يف  اسم  اختصار  :  هي  العالمة 
دائري  خط  وعليه  املشوي  البطاطا  صورة  توجد  األسفل  ويف  املقلية 

حول العالمة ابللون األسود 
رقم االيداع  : 189857
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم بوتيتو كيتشن 
العنوان : غرب أبو فطرية احلرفية - قطعة )1( - مبىن )349( - حمل 

)3( - الدور األرضي , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجنليزية  ابللغة  الشركة  اسم  فيها  مكتوب  دائري  شكل    : العالمة 
ابألبيض واالسود 

رقم االيداع  : 190175
التاريخ : 2017/05/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة شوجرست الكويت للحلوايت واملعجنات 
العنوان : الشرق قطعة 5 شارع الشهداء مبىن 1 جممع الغوايل السرداب 

االول حمل رقم 9 , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  عبارة عن ماسة خبط أسود و أسفل منها كلمة جموهرات  العالمة 
ابإلجنليزية 

رقم االيداع  : 182235
التاريخ : 2016/07/28

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 3

طالب التسجيل : مؤسسة املديرس للعطور و أدوات التجميل 
العنوان : القبلة ق 10 مبىن 3 أ حمل رقم 76 ميزانني 1 شارع عبدهللا 

السامل ,

العالمة : شل رمسة سهم مائل اىل جهة اليسار لون السهم رمادي فاتح 
SHM من األعلى و غامق من األسفل و مسجل حتت الرمسة السهم

رقم االيداع  : 184647
التاريخ : 2016/10/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : مؤسسة السهم الربتقايل للتجارة العامة
العنوان : الساملية - ق 7 - مبىن 5413 - حمل 4 ميزانني, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :   الشكل عبارة عن )بوم( وحتت الشكل كلمة »داو العاملية«  

   Dhow Internationalابللغة اإلجنليزية
رقم االيداع  : 186127
التاريخ : 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

العاملية  داو  احلساوي/  عبدالكرمي  حسن  شريين   : التسجيل  طالب 
للتجارة العامة

 , صنعاء-منزل48,  السامل-ق-4ش  عبدهللا  ضاحية   : العنوان 
 ,13012

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :   اسم املاركة ابللغة اإلجنليزية 

رقم االيداع  : 189081
التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 11
طالب التسجيل : مؤسسة جوبرت العاملية للمقاوالت الكهرابئية 

العنوان : جليب الشيوخ ق 1مكتب 7 ميزانني , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  مدور فيه مكتوب ابللغة اإلجنليزية mug مع جنمتني )ميني 
و يسار( يف الوسط دائرة مكتوب mug  و عالمة 11

رقم االيداع  : 189399
التاريخ : 2017/04/10

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة كفترياي مق
العنوان : املنقف - ق 4 - شارع 28 - مبىن 5693 - حمل الوحيد 

األرضي, 
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طالب التسجيل : شركة فريتوسو ال يت دي 
وورث  فورت   900 رقم  جناح  الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالاي ت املتحدة االمريكية ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  عبارة عن  كلمة VIRTUOSO مكتوبة ابألحرف  العالمة 
الالتينية الكبرية 

رقم االيداع  : 185708
التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

وكيل التسجيل : مكتب العدواين للمحاماة - احملامي عياد العدواين 
طالب التسجيل : .شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 
تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن رسم خلط مائل اسفله نقطه ويلف اخلط من األعلى 

اىل األسفل بشكل لوليب 
رقم االيداع  : 185712
التاريخ : 2016/12/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 39

وكيل التسجيل : مكتب العدواين للمحاماة - احملامي عياد العدواين 
طالب التسجيل : شركة فريتوسو، ال يت دي

وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 
تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية , 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن أربع كلمات اثنني ابللغة العربية و ابللغة االجنليزية

رقم االيداع  : 186112
التاريخ : 2016/12/19

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة قصر العمار للتجارة العامة و املقاوالت 
العنوان : جليب الشيوخ / قطعة 7 /مبىن 127 +ب / حمل 6 اول ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتبت عبارة جت ات اول ابللغة اإلجنليزية 
رقم االيداع  : 188356
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41

العالمة :  العالمة عبارة عن رسم خلط مائل اسفله نقطه ويلف اخلط 
من األعلى اىل األسفل  رسم بشكل لوليب

رقم االيداع  : 185701
التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 38

طالب التسجيل : شركة فريتوسو ليمتد 
وورث  فورت   900 رقم  جناح   , الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالايت املتحدة األمريكية ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن رسم مائل أسفله نقطة و يلف اخلط من األعلى 
اىل األسفل بشكل لوليب 

رقم االيداع  : 185702
التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

وكيل التسجيل : مكتب العدواين الكويت شارع خالد بن الوليد شرق 
الدور السابع 

طالب التسجيل : شركة فريتوسو ال يت دي 
وورث  فورت   900 رقم  جناح  الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالاي ت املتحدة االمريكية ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن رسم مائل أسفله نقطة و يلف اخلط من األعلى 
اىل األسفل بشكل لوليب 

رقم االيداع  : 185703
التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 42

وكيل التسجيل : مكتب العدواين الكويت شارع خالد بن الوليد شرق 
الدور السابع 

طالب التسجيل : شركة فريتوسو ال يت دي 
وورث  فورت   900 رقم  جناح  الرئيسي  الشارع   777  : العنوان 

تكساس 76102 الوالاي ت املتحدة االمريكية ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن رسم مائل أسفله نقطة و يلف اخلط من األعلى 
اىل األسفل بشكل لوليب 

رقم االيداع  : 185706
التاريخ : 2016/12/04

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35
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العالمة :  عبارة عن اسم املطعم كاسرب 
ويف األعلى عبارة عن دائرة ابللون األسود و الرمادي 

رقم االيداع  : 188955
التاريخ : 2017/03/29

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : جمموعة العيسى الدولية للتجارة العامة و املقاوالت  
العنوان : العاصمة القبلة ق 11 مبىن 9 مكتب 104 الدور األول ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداخله  أجزاء وكل جزء  أربعة  مقسم  مستطيل  عبارة عن    : العالمة 
وابألسفل كلميت واالسود  االبيض  ابللون  العالمة  حروف  من  حرف 

mogo united ابللغة اإلجنليزية 
رقم االيداع  : 189057
التاريخ : 2017/04/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة البشري للمالبس اجلاهزة 
حمل   6643 مبىن  مكة  ش   11 ق  الفحيحيل   : العنوان 

,88+87+86+85+84
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداخله  أجزاء وكل جزء  أربعة  مقسم  مستطيل  عبارة عن    : العالمة 
حرف ابللغة االجنليزية ابللون االبيض واالسود 

رقم االيداع  : 189058
التاريخ : 2017/04/02

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 25

طالب التسجيل : شركة البشري للمالبس اجلاهزة 
حمل   6643 مبىن  مكة  ش   11 ق  الفحيحيل   : العنوان 

,88+87+86+85+84
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  اسم الزامل ابللغة العربية ابللون االسود داخل دائرة
رقم االيداع  : 189092
التاريخ : 2017/04/03

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : مؤسسة عماد الزامل العقارية
العنوان : حويل- ق 185 - مبىن-28مكتب-11ميزانني,

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : جلف دي يت إتش إل دي سي 
العنوان : ميبلس كوربريت سريفيسز ليمتد - ص ب 309 - جورج 

اتون - جراند كاميان - جزر كاميان ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كتابة كلمة بيال أبحرف التينية 
رقم االيداع  : 188357
التاريخ : 2017/03/08

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 41

التجارية  العالمات  التسجيل : كاليد اي يب سريفسز لتسجيل  وكيل 
والرباءات 

طالب التسجيل : جلف دي يت إتش إل دي سي 
العنوان : ميبلس كوربريت سريفيسز ليمتد - ص ب 309 - جورج 

اتون - جراند كاميان - جزر كاميان ,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  سجلت العالمة التجارية ابللغتني العربية واهلندية وهي عبارة 
عن دائرة مكتوب بداخلها كلمة هندز خبط كبري وتشتمل على زخرفة 

تشكيلية وأسفلها كلمة مسبوسك 
رقم االيداع  : 188686
التاريخ : 2017/03/21

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة كوركوريه للتجهيزات الغذائية 
العنوان : غرب أبو فطرية - قطعة )1( - مبىن )422( - حمل )8( 

- الدور )1(,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  تتكون من ست دوائر سوداء اللون واحدة منهم أصغر و 
هي ترمز اىل ابب و احلرف االول لالسم التجاري ابللغة االجنليزية و هو 
حرف ال y و االلوان هي ابألبيض و االسود و الشكل يشمل االسم 

yen›sالتجاري ابألسفل للعالمة التجارية
رقم االيداع  : 188730
التاريخ : 2017/03/22

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : حسني امحد حسني دشيت
العنوان : مشرف - ق 3 - شارع 9 - منزل 12 , , 40151/14, 
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العالمة :  هي عبارة عن كف علوي وكف سفلى وبينهما كلمة فيث 
كابيتال ابألحرف الالتينية يف وسط الكفني 

رقم االيداع  : 189761
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة فيث كابيتال القابضة 
العنوان : الشرق - قطعة )8( - مبىن )14( - الدور )65( - مكتب 

  ,F65( , 15459(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :عبارة عن حرفني اجنليزي ك ام ابللون األسود
رقم االيداع  : 189809
التاريخ : 2017/04/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 40

طالب التسجيل : مؤسسه خلف هوت كوتور
عبدهللا  شارع   -  003613 مبىن   -  11 ق   - الساملية   : العنوان 

الفضاله - حمل 12 - أرضي,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  كلمة اشبيلية ابخلط اهلندسي وفوقها شعلة 
رقم االيداع  : 189913
التاريخ : 2017/04/26

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اشبيلية املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت 
العنوان : القبلة - قطعة )8( - مبىن )2ب39-( - مكتب )42(,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن ثالث مبان  وأسفل املبىن االسم التجاري ابللغة 
alnajem اإلجنليزية

رقم االيداع  : 190005
التاريخ : 2017/05/01

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 

العالمة :  عبارة عن دائرتني متداخلتني يف بعض دائرة صغرية و دائرة 
tap كبرية و لون رمادي و مكتوب حتت العالمة

رقم االيداع  : 189287
التاريخ : 2017/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اجملموعة الدولية للتجارة 
العنوان : القبلة - قطعة )11( - شارع فهد السامل - السوق الكبري 

- امليزانني - بلوك الف - 330, 13040/3908,  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  عبارة عن دائرتني متداخلتني يف بعض دائرة صغرية و دائرة 
كبرية و لون رمادي و مكتوب حتت العالمة اتب

رقم االيداع  : 189288
التاريخ : 2017/04/05

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة اجملموعة الدولية للتجارة 
العنوان : القبلة - قطعة )11( - شارع فهد السامل - السوق الكبري 

- امليزانني - بلوك الف - 330, , 13040/3908, , 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالمة :  دائرة حتمل رقم 5 يف مدار دائري ابللون األسود و األبيض 
ابللغتني العربية و اإلجنليزية 
رقم االيداع  : 189452
التاريخ : 2017/04/11

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 35

طالب التسجيل : شركة فينوس فايف للمأكوالت اخلفيفة 
العنوان : العقيلة / قطعة 5 / مبىن 89 / حمل 20دور 2 ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  هي عبارة عن كف علوي وكف سفلى وبينهما كلمة فيث 

كابيتال ابألحرف اإلجنليزية يف وسط الكفني 
رقم االيداع  : 189756
التاريخ : 2017/04/23

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 36

طالب التسجيل : شركة فيث كابيتال القابضة 
العنوان : الشرق - قطعة )8( - مبىن )14( - الدور )65( - مكتب 

 ,F65( , 15459(
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البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 37
طالب التسجيل : شركة الناجم العاملية للمقاوالت العامة للمباين 

العنوان : الساملية ق 9 ش سامل املبارك مبين -187ا5 مكتب 10 
– دور االول ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالمة :  عبارة عن مستطيل وبداخله كلمة ذا نودل ابر ابللغة العربية 

والصينيه
رقم االيداع  : 190724
التاريخ : 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطاعم فنتشر فودز
العنوان : املهبولة - القطعه -3 املبىن 143 - حمل 14+13+10+9,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 THE NOODLE العالمة :  عبارة عن مستطيل وبداخله كلمه
BAR  ابللغة اإلجنليزية والصينيه

رقم االيداع  : 190725
التاريخ : 2017/05/24

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم تشاينا جاردن جورمية
العنوان : الساملية - القطعه 91 - املبىن 16 - حمل األرضي الوحيد,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
gelavito   العالمة :  عبارة عن جيالفيتو   ابألبيض واللون األسود

رقم االيداع  : 192202
التاريخ : 2017/07/20

الشروط: التعهد بعدم استعمال أجزاء العالمة منفردة 
البضائع واملنتجات املطلوب تسجيل العالمة عنها ابلفئة : 43

طالب التسجيل : شركة مطعم جيالفيتو 
العنوان : السره ق 6 ش 1 منزل37 ,


